
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

1 บริษัท เอซีทูเอ็น จ ากัด พนักงานกรอกขี้เถ้ารายวัน 10 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

132 หมู ่5 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย์ พนักงานลงกล่องรายวีค 10 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

โทร.061-7299423

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

168 หมู ่1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-9010767

3 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กัมพลกรุ๊ป ช่างหุ้มโซฟาหนัง 2 ชาย 20-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 500+/วัน

128 หมู ่6 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ ช่างเย็บที่นอน 2 ชาย 20-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 500+/วัน

โทร.089-2895545

4 ห้างหุน้ส่วน 3 พี ควอลอต้ี พนักงานผลิตน้ า 4 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

134/2  หมู ่4 ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา พนักงานขับรถ 20 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 400/วัน

โทร.064-5292425/084-0014452

5 บริษัท ซี.เอส.วี.เกษตรเพ่ิมพูน จ ากัด พนักงานลานมัน 5 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

189 หมู ่5 ต. โพรนกยูง อ. หันคา พนักงานขับรถพ่วง 4 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.092-4153565/062-7978956

6 นรินทร์เครื่องเยน็ ช่างซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 2 ชาย 20-45 ปี ปวช.-ปวส. 320+/วัน

580 หมู ่5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง

โทร.089-5660604       

7 บริษัท บ้านเครื่องกรอง จ ากัด ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 21-30 ปี ปวส. 500+/วัน

304 หมู ่2 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท

โทร.089-9609861

8 บริษัท เล็ก เฮง เจริญ จ ากัด พนักงานส่งสินค้าไอศกรีม 5 ชาย 18-35 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000+/เดือน

8/9 ซ.ท่าแจง2 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท พนักงานส่งน้ าด่ืม 5 ชาย 18-35 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000+/เดือน

โทร.056-011075

9 ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ าด่ืม ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 18-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 450/วัน

15 หมู ่10 ต.ธรรมามูล อ. เมืองชัยนาท 

โทร.089-9609861
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ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
10 บริษัท บรรจภัุณฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม จ ากัด (มหาชน) พนักงานขึ้นรูป 50 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 452/วัน

140 หมู ่5 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์ พนักงานตัด/ตรวจ/แพ็ค/สกรีน 50 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 320/วัน

โทร.084-1546000 พนักงานชั่วคราว 10 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 320/วัน

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

240 หมู ่2 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา พนักงานอดัพื้นรองเท้า 10 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320-400/วัน

โทร.062-5988186

12 บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จ ากัด หัวหน้างานฝ่ายผลิต 5 ชาย/หญิง 18-45 ปี ม.6 ขึ้นไป 320+/วัน

99/1 หมู ่6 ต. หาดอาษา อ. สรรพยา ฝ่ายผลิต 50 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

โทร.056-410607 พนักงาน office 5 ชาย/หญิง 18-45 ปี ม.6 ขึ้นไป 320+/วัน

แม่บ้าน 2 หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน
คนสวน 2 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

13 บริษัท รักษาความปลอดภัย รัศมีแจม่ผล จ ากัด พนักงานท าความสะอาด 2 หญิง 22-60 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

143/5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.085-9204725

14 สิริพัฒนาการค้า ช่างไฟฟ้าช่างติดต้ัง 2 ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 500/วัน

211 หมู ่8 ต.ธรรมามูล อ.เมือง

โทร.084-1959847

15 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กัสโทมิลค์ พนักงานขาย 10 ชาย/หญิง 25-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

1/11 ถ.ชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท 

โทร.081-8326790/095-4714609

16 บริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จ ากัด พนักงานช่างไฟฟ้า 2 ชาย 22 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส.+ 9,600+/เดือน

333 หมู ่1 ถ.เอเชีย ต.ตลุก อ.สรรพยา พนักงานช่างแอร์ 2 ชาย 22 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 9,600/เดือน

โทร.061-7453388 พนักงานท าความสะอาด 1 ชาย/หญิง 22-35 ปี ม.3 320/วัน

17 บริษัท โรงสีกู้เกียรติ จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 5 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

230 หมู ่1 ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา ธุรการ เสมียน 1 หญิง 20 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 320+/วัน

โทร.081-6093939

18 บริษัท เคเค พลัส 2018 จ ากัด ช่างติดต้ังอนิเตอร์เน็ตบ้าน AIS 2 ชาย ไม่เกนิ 40 ปี ปวช.-ปวส. 9,000/เดือน

88/1 ถ.พรหมประเสริฐ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง

โทร.061-4797986

19 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไพโรจน์แก๊สธนาสิริโชติ พนักงานขนส่งแกส๊หุงต้ม 3 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 350/วัน

272 หมู ่2 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท 

โทร.0827719067
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ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
20 บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) พนักงานเย็บจกัร 50 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

177 หมู ่8 ต.วังไกเ่ถื่อน อ.หันคา 

โทร.056-410666 ต่อ 102

21  บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จ ากัด บาริสต้า 2 ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

26 หมู ่2 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์

โทร.081-8075062

22 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอ็ม แอนด์ เอ็ม คอนวีเน่ียนสโตร์ พนักงานทั่วไป 15 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 8,300/เดือน

229/5 หมู ่9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี

โทร.091-0025124

23 บริษัท เจริญโภคภุณฑ์เมล็ดพันธุ์ จ ากัด พนักงานรายวันผลิต 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 325/วัน

139 หมู ่8 ต.วังไกเ่ถือน อ.หันคา

โทร.056-410840

24 ร้านสินทรัพย์ พนักงานขับรถ 4 ล้อ 2 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

126 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-8881722

25 โรงสีวงษ์ชัยเจริญธญัญกิจ พนักงานขับรถตัก 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

40 หมู ่13 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท

โทร.056-476582 / 081-9067080

26 บริษัท เฟมิน่าเลชไดยเ์วิร์คส จ ากัด Lab supervisor 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 320+/วัน
197 หมู ่5 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

โทร.056-019712-3

27 แชมป์ เมทัลชีท ชัยนาท พนักงานส่งของ 2 ชาย 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 320+/วัน
300 หมู ่1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท คนสวน 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.087-3135550

28 KFC สาขา โลตัสชัยนาท พนักงานประจ า 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320/วัน

365 ถ.ทางหลวง340 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-7538470

                                            ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยนำท

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