
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

1 ส านักงานจัดหางานจังหวดัชยันาท พนักงานราชการเฉพาะกจิ

294 หมู ่6 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท      ต าแหน่ง นักวชิาการแรงงาน 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน

โทร.056-413035-6

เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่8-14 กรกฎาคม 2564

2 ส านักงานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน พนักงานราชการเฉพาะกจิ

จังหวดัชยันาท      ต าแหน่ง นักวชิาการแรงงาน 4 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน

294 หมู ่6 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.056-411202

เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่1-7 กรกฎาคม 2564

3 ส านักงานแรงงานจังหวดัชยันาท พนักงานราชการเฉพาะกจิ

294 หมู ่6 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท      ต าแหน่ง นักวชิาการแรงงาน 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน

โทร.056-412570-1

เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่8-14 กรกฎาคม 2564

4 ส านักงานพัฒนาฝีมอืแรงงานชยันาท พนักงานราชการเฉพาะกจิ

447 หมู ่5 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท      ต าแหน่ง นักวชิาการพฒันาฝีมือแรงงาน 2 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน

โทร.056-476745-8 ต่อ 102

เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่5-9 กรกฎาคม 2564

5 ส านักงานประกันสงัคมจังหวดัชยันาท พนักงานราชการเฉพาะกจิ

289 หมู ่6 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท      ต าแหน่ง นักวชิาการแรงงาน 3 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน

โทร.056-412630

เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่8-14 กรกฎาคม 2564

6 เรอืนจ าจังหวดัชยันาท พนักงานราชการเฉพาะกจิ

89 ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท      ต าแหน่ง นักทัณฑวทิยา 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน

โทร.056-411711

เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่12-16 กรกฎาคม 2564

7 ส านักงานขนสง่จังหวดัชยันาท พนักงานราชการเฉพาะกจิ

240 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท      ต าแหน่ง นักวชิาการขนส่ง 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน

โทร.056-476649/056-476646
เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่5-9 กรกฎาคม 2564

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2564



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

8 ส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พนักงานราชการเฉพาะกจิ
จังหวดัชยันาท      ต าแหน่ง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน
157/2 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท
โทร.056-413040/056-411013
เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่30 มิ.ย.-6 ก.ค. 2564

9 ส านักงานตรวจสอบบญัชสีหกรณ์ชยันาท พนักงานราชการเฉพาะกจิ
https://opsmoac.thaijobjob.com/      ต าแหน่ง นักวชิาการตรวจสอบบัญชี 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน
เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่12-16 กรกฎาคม. 2564

10 ส านักงานประมงจังหวดัชยันาท พนักงานราชการเฉพาะกจิ
https://opsmoac.thaijobjob.com/      ต าแหน่ง เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบาย 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน
เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่12-16 กรกฎาคม. 2564                 และแผน

11 ส านักงานเกษตรจังหวดัชยันาท พนักงานราชการเฉพาะกจิ
https://opsmoac.thaijobjob.com/      ต าแหน่ง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน
เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่12-16 กรกฎาคม. 2564      ต าแหน่ง นักวชิาการส่งเสริมการเกษตร 3 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน

12 ส านักงานปฏริปูทีด่นิจังหวดัชยันาท พนักงานราชการเฉพาะกจิ
https://opsmoac.thaijobjob.com/      ต าแหน่ง จนท.ปฎรูิปทีดิ่น (ด้านงานช่าง) 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน
เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่12-16 กรกฎาคม. 2564      ต าแหน่ง จนท.ปฎรูิปทีดิ่น (ด้านกฎหมาย) 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน

     ต าแหน่ง จนท.ปฎรูิปทีดิ่น (ด้านปฏรูิปทีดิ่น) 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน
     ต าแหน่ง จนท.ปฎรูิปทีดิ่น (ด้านการเงิน) 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน

13 ส านักงานพลงังานจังหวดัชยันาท พนักงานราชการเฉพาะกจิ
https://energy.thaijobjob.com/      ต าแหน่ง นักวชิาการพลังงาน 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน
เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่5-31 กรกฎาคม. 2564

14 ส านักงานสถิตจิังหวดัชยันาท พนักงานราชการเฉพาะกจิ 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 18,000/เดือน
ศาลากลางชัยนาท ชั้น 4 
เปดิรบัสมคัรตัง้แต่ วนัที ่7-13 กรกฎาคม. 2564

15 บรษัิท บรรจุภณัฑ์เพ่ือสิง่แวดลอ้ม จ ากัด พนักงานธรุการสวนกล้วย 1 ชาย/หญิง 18-45 ปี ปวช.-ปวส. 320+/วนั
140 หมู ่5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์
โทร.084-1546000

16 บรษัิท ยนิูไลฟ์ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด เจา้หน้าทีก่ารเงิน 1 หญิง 23-35 ปี ปวส.-ปริญญาตรี 9,930+/เดือน
88/14 หมู ่5  ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
โทร.061-8635792

17 บรษัิท ธญันาท โลจิสตกิส ์จ ากัด พนักงานบริการลูกค้า (CS) 1 หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 320+/วนั
59/8 หมู ่1 ต.มะขามเฒ่า อ.วดัสิงห์ พนักงานขบัรถรับ-ส่งของ 1 ชาย 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 320+/วนั
โทร.094-7014999

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2564



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

18 บรษัิท โตโยตา้ ชยัทอง ชยันาท จ ากัด ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1 หญิง 30-50 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
204 หมู ่3 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
โทร.093-3129900

19 ห้างหุน้สว่นจ ากัด ศรธีนัญชยั ชยันาท พนักงานขบัรถหกล้อ 1 ชาย 25-45 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 400+/วนั
322 หมู ่5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
โทร.084-3877351

20 บรษัิท เค-วนิ มอเตอร ์ จ ากัด ทีป่รึกษาการขาย 2 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 320+/วนั
30 หมู ่2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์
โทร.056-410824

21 บรษัิท อัศวปโิตรเลยีม (ชยันาท) จ ากัด แม่ครัว 1 หญิง 30-45 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 9,600/เดือน
456 หมู ่3 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท แม่บ้าน 1 หญิง 30-50 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
โทร.061-3895889 พนักงานเติมน้ ามัน 1 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั

22 บรษัิท วรีะนันท์ จ ากัด พนักงานจดัส่ง 10 ชาย/หญิง 22-55 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 25,000+/เดือน
38/1 หมู ่8 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์     (รถพว่งคอก/รถพว่งดัมพ/์รถปูนผง)
โทร.089-9619705

23 บรษัิท มโนรมยฟุ์ตแวร ์จ ากัด หวัหน้าแผนก 1 ชาย 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 10,000+/เดือน
225 หมู ่3 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์
โทร.056-491577-9

24 ห้างหุน้สว่นจ ากัด กัสโทมลิค์ พนักงานขาย 10 ชาย/หญิง 25-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั
1/11 ถ.ชัยณรงค์ ต.เบ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
โทร.081-8326790/095-4714609

25 ส านักพิมพ์สตางค์ มเีดยี ช่างออกแบบ 2 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
294/3 ถ.ลูกเสือ1 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
โทร.056-411818/081-7279889

26 โรงเรยีนอนุบาลสธุชิา ครูอตัราจา้ง เอกคณิตศาสตร์ 1 ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 15,000+/เดือน
169 หมู ่3 ต.เทีย่งแท้ อ.สรรคบุรี 
โทร.093-2981378

27 บรษัิท โรงสนีครหลวงชยันาท จ ากัด ช่างกล 2 ชาย 23-35 ปี ปวส. ขึ้นไป 320+/วนั
333 หมู ่1 ถ.เอเชีย ต.ตลุก อ.สรรพยา ช่างไฟฟา้ 1 ชาย 23-35 ปี ปวส. ขึ้นไป 320+/วนั
โทร.056-010037/061-7453388 พนักงานจดัซ้ือขา้วเปลือก 1 ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 320+/วนั

28 บจก.รกัษาความปลอดภยั รศัมแีจ่มผล พนักงานรักษาความปลอดภยั (รปภ.) 3 ชาย 20-60 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,600/เดือน
143/5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
โทร.085-9204725/085-9204725

29 ทศพรพลาสตกิ พนักงานคัดแยกทัว่ไป 4 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
168 หมู ่1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท
โทร.081-9010761

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2564



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
30 บรษัิท เกษตรพัฒนาชยันาท จ ากัด ช่างซ่อมบ ารุง 2 ชาย 20-45 ปี ปวส.-ปริญญาตรี 320+/วนั

115 หมู ่5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ ธรุการช่าง 1 ชาย/หญิง 20-45 ปี ปวส.-ปริญญาตรี 320+/วนั
โทร.064-1135874 พนักงานขาย/การตลาด 2 ชาย/หญิง 20-45 ปี ปวส.-ปริญญาตรี 320+/วนั

พนักงานคลังสินค้า 1 ชาย 20-45 ปี ปวส.-ปริญญาตรี 320+/วนั
31 บรษัิท บา้นเครื่องกรอง จ ากัด คนสวน 1 ชาย ไม่เกนิ 25 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,600/เดือน

304 หมู ่2 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท 
โทร.089-1155209

32 ห้างหุน้สว่นจ ากัด 3พีควอลติี้ พนักงานฝ่ายบรรจุ 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
134/3 หมู ่4 ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา
โทร.064-5292425

33 บรษัิท ตะวนัแดง 1999 จ ากัด พนักงานควบคุมเคร่ืองจกัร 1 ชาย/หญิง 21 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 320+/วนั
88 หมู ่15 ต.หนองแซง อ.หนัคา พนักงานขบัรถยก (รถโฟล์คลิฟท์) 1 ชาย/หญิง 21 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั
โทร.056-482888 ต่อ 101,107

34 บรษัิท โรงสกู้ีเกียรต ิจ ากัด พนักงานสีขา้ว 1 ชาย 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 320+/วนั
230 หมู ่1 ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา พนักงานอบขา้ว 1 ชาย 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 320+/วนั
โทร.081-6093939

35 บรษัิท ธาราทิพย ์ชยันาท จ ากัด พนักงานขบัรถส่งน้ าแขง็ 1 ชาย 35-40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
387 หมู ่7 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท
โทร.061-8256928

36 รา้นสมหวงัเฟอรนิ์เจอร์ ช่างสี 2 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
32 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท
โทร.056-412025

37 รา้นธนเทพคอนกรตี พนักงานหล่อเสา/หล่อท่อ/หล่อรอง 3 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
87 หมู ่6 ต.หนองแซง อ.หนัคา
โทร.061-1266555
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