
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

1 บริษัท สรรรวมผล 999 โลจสิติคส์ จ ากัด พนักงานขับรถพ่วง 5 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

212/4 หมู ่9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี

โทร.081-8885974/085-7324537

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

168 หมู ่1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-9010767

3 โชว์รูมมาสด้า ชัยนาท ผู้จดัการฝ่ายขาย 3 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

234 หมู ่2 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์

โทร.056-019719

4 บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน) พนักงานเดินเคร่ือง 6 ชาย 22-40 ปี ปวส. 320+/วัน

15 หมู ่10 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ 

โทร.086-9292260

5 บริษัท เบเนฟิต ชัยนาท จ ากัด เล้ียงสุกร 1 ชาย 18-50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000/เดือน

37 หมู ่13  ต.เสือโฮก อ. เมืองชัยนาท

โทร.097-9535985

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 เล็ก เฮง เจริญ จ ากัด พนักงานส่งสินค้า 2 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

8/9 ซ.ท่าแจง2 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.056-011075

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

59/8 หมู ่1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ พนักงานส่งสินค้ารถมอเตอร์ไซร์ 10 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.094-7014999 พนักงานส่งพัสดุ 2 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 13,000/เดือน
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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 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

11 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

12 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขา เมืองชัยนาท พนักงานคัดแยกสินค้า 3 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 360/วัน

484-485 หมูท่ี่ 5 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท
โทร.096-1904491

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

143/5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.085-9204725

14 บริษัท วีระนันท์ จ ากัด พนักงานแคชเชียร์ 1 หญิง 20-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000/เดือน

38/1 หมู ่8 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์

โทร.089-9619743

15 บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาชัยนาท สาวยาคูลท์ 5 หญิง 19-35 ปี ม.6/ปวช.ขึ้นไป 320+/วัน

99 ซอยเทศบาล 11 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท

โทร.084-6190299

16 บริษัท สุปรีชา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด พนักงานฝ่ายขาย 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 6,500+/เดือน

1/3 ถ.ชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท พนักงานเกบ็เงิน 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.081-4497188/084-3650835 พนักงานบัญชี 1 หญิง ไม่เกนิ 35 ปี ปวช.-ปวส. 320+/วัน

17 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดท่าข้าวเข่ือนพลเทพ พนักงานขับรถพ่วง 2 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

190 หมุ ่4 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท พนักงานขับรถตัก 3 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.081-9739331

18 บริษัทสุนิษา รุ่งเรือง จ ากัด พนักงานบริการ 2 ชาย/หญิง 20-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

152 หมู ่4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.099-0964993/098-7570124

19 บริษัท อัศวปิโตรเลียม (ชัยนาท) จ ากัด พนักงานเติมน้ ามัน 2 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

456 หมู ่3 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท พนักงานมินิ Bic c 2 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

โทร.062-8742965
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1 บริษัท บรรจภัุณฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม จ ากัด (มหาชน) พนักงานทั่วไป 2 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 320/วัน

140 หมู ่5 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์

โทร.084-1546000

2 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

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