
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

1 บริษัท สรรรวมผล 999 โลจสิติคส์ จ ากัด พนักงานขับรถพ่วง 10 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

212/4 หมู ่9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี

โทร.081-8885974/085-7324537

2 บริษัท เฟมิน่าเลซไดยเ์วิร์คส จ ากัด Lab Supervisor 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 320+/วัน

197 หมู ่5 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา พนักงานห้อง Lab 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

โทร.056-019712-3

3 โชว์รูมมาสด้า ชัยนาท แคชเชียร์ การเงิน 1 หญิง ไม่เกนิ 25 ปี ปริญญาตรี 320/วัน

234 หมู ่2 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์ ฝ่ายบุคคล 1 หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 320+/วัน

โทร.056-019719 ผู้จดัการฝ่ายขาย 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

4 บริษัท ชัยนาทจนัทร์ธารา จ ากัด งานเสริฟ จดัสถานที่ห้องประชุม/อบรม 1 ชาย 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320/วัน

1013 หมู ่4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.096-7784457

5 โตโยต้า ชัยนาท 2015 พนักงานการเงิน 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 10,500/เดือน

168 หมู ่5 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์ พนักงานอะไหล่ 1 ชาย 22-30 ปี ปวช. ขึ้นไป 10,500/เดือน

โทร.056-421888/1268

6 ไทร์พลัส อ้ึงยง่มิง้ศูนยล์้อ ช่างยนต์ ช่างยางรถยนต์ 3 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

209/14-15 หมู ่5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.089-5673933       

7 บริษัท บ้านเครื่องกรอง จ ากัด ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 18-40 ปี ปวช.-ปวส. 320+/วัน

304 หมู ่2 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท

โทร. 089-9609861

8 บริษัท  ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จ ากัด พนักงานแคชเชียร์ 1 ชาย-หญิง 27 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000+/เดือน

25/35 ถ.พรหมประเสริฐ ต.อูต่ะเภา อ.เมืองชัยนาท
โทร.082-0408789

9 บริษัท ธญันาถ โลจสิติกส์ จ ากัด พนักงานไลน์ฮอลล์ 5 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

59/8 หมู ่1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์

โทร.094-7014999
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ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
10 ร้านสินทรัพย์ พนักงานทั่วไป 2 ชาย 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10,000/เดือน

126 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-8881722

11 บริษัท ฮอนด้าคาร์ส ชัยนาท จ ากัด ช่างยนต์ 1 ชาย-หญิง 25-35 ปี ปวส. ขึ้นไป 320+/วัน

711 หมู ่4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท ที่ปรึกษางานบริการ 1 ชาย-หญิง 25-35 ปี ปวส. ขึ้นไป 320+/วัน

โทร.056-415715

12 บริษัท รักษาความปลอดภัย รัศมีแจม่ผล จ ากัด พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 4 ชาย 22-60 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

143/5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.085-9204725

13 บริษัท อัศวปิโตรเลียม (ชัยนาท) จ ากัด พนักงานเติมน้ ามัน 3 ชาย 20-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

456 หมู ่3 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท พนักงานอเมซอน 2 หญิง 20-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.061-3895889

14 ดีโฮม เซรามิค (ข้างโลตัส) พนักงานขนส่ง 1 ขาย 20-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

354/9 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.086-4410733

15 รัตน์ติญา รีสอร์ต แม่บ้าน 1 ชาย-หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

99 ซ.เทศบาล 45 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.095-6341228

16 บริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จ ากัด สาขามโนรมย์ พนักงานจดัส่งพัสดุ 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15,000/เดือน

211/1 หมู ่1 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย์

โทร.082-6418140

17 ร้านคลาสสิคคาร์ คาราวาน พนักงานล้างจาน 1 ชาย-หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

96 หมู ่7 ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา พนักงานท าความสะอาด 1 ชาย-หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

โทร.086-9357443

18 บริษัท วีระนันท์ จ ากัด พนักงานแพ็คสินค้า 1 ชาย-หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

38/1 หมู ่8 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์

โทร.089-9619743

19 ทรีเทค ชัยนาท ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 3 ชาย-หญิง 21-35 ปี ปวส. 15,000+/เดือน

1 หมู ่1 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์

โทร.085-8355755, 085-8355046
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20 บริษัท บรรจภัุณฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม จ ากัด (มหาชน) พนักงานขึ้นรูป 50 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 452/วัน

140 หมู ่5 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์ เจา้หน้าที่ควบคุมการผลิต 1 ชาย/หญิง 18-45 ปี ปริญญาตรี 320+/วัน

โทร.084-1546000 เจา้หน้าที่บัญชีต้นทุน 1 ชาย/หญิง 18-45 ปี ปริญญาตรี 320+/วัน

เจา้หน้าที่ประกนัคุณภาพ 1 ชาย/หญิง 18-45 ปี ปริญญาตรี 320+/วัน

เจา้หน้าที่วางแผนการผลิต 1 ชาย/หญิง 18-45 ปี ปริญญาตรี 320+/วัน

เจา้หน้าที่วิจยัและพัฒนา 1 ชาย/หญิง 18-45 ปี ปริญญาตรี 320+/วัน

พนักงานตัด/ตรวจ/แพ็ค/สกรีน 50 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 320/วัน

21 บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จ ากัด พนักงานเย็บจกัร 50 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320-550/วัน

240 หมู ่2 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา

โทร.062-5988186

22 ร้านทศพรพลาสติก พนักงานทั่วไป 4 ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

168 หมู ่1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-9010767

1 บริษัท ธนสรรไรซ์ จ ากัด พนักงานนับเม็ดข้าว 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

196 หมู ่2 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์

โทร.056-491493

                                            ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยนำท

ต าแหน่งงานวา่งในจงัหวดัชัยนาท ประจ าเดือนเมษายน 2565

           056-413035                      Cnt@doe.go.th                ส ำนกังำนจัดหำงำนจังหวัดชยันำท            
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