
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง 
1 ทศพรพลาสติก พนักงานทั่วไป 4 ชาย/หญิง ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 320/วนั

168 หมู่ 1 ต.เข่าทา่พระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.081-9010767

2 ร้านเสียงทองโดรนเกษตร ช่างซ่อม ประกอบ 2 ชาย 20-40 ปี ไม่จ ากัด 350-400/วนั
91/3 หมู่ 4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท บงัคับโดรน
โทร.084-6609098

3 บริษทั เอส ซี เอส สปอร์ตสแวร์ จ ากัด ผู้จัดการ , หวัหน้างาน 5 ชาย/หญิง 22-30 ปี ไม่จ ากัด 320+/วนั
99/1 หมู่ 6 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคล 5 ชาย/หญิง 22-30 ปี ไม่จ ากัด 320+/วนั
โทร.056-410607/066-1213557 พนักงานเย็บจักร 50 ชาย/หญิง 18-30 ปี ไม่จ ากัด 320+/วนั

พนักงานประกอบ 200 ชาย/หญิง 18-30 ปี ไม่จ ากัด 320+/วนั
พนักงานผลิตยาง 200 ชาย/หญิง 18-30 ปี ไม่จ ากัด 320+/วนั

พนักงานตัดชิ้นส่วน 100 ชาย/หญิง 18-30 ปี ไม่จ ากัด 320+/วนั
พนักงาน QC 10 ชาย/หญิง 18-30 ปี ไม่จ ากัด 320+/วนั

คนสวน , แม่บา้น 10 ชาย/หญิง 18-30 ปี ไม่จ ากัด 320+/วนั
ช่างซ่อมบ ารุง 10 ชาย/หญิง 18-30 ปี ไม่จ ากัด 320+/วนั

4 บริษทั เค-วนิ มอเตอร์ จ ากัด ที่ปรึกษาการขาย 5 ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 320/วนั
30 หมู่ 2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ที่ปรึกษาการบริการ 1 ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 320/วนั
โทร.056-410824/094-7017711 ช่างเทคนิค 1 ชาย 20 ปขีึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 320/วนั

5 มานพแอร์บา้นและจานดาวเทยีม ผู้ช่วยช่าง 1 ชาย ไม่เกิน 30 ปี ไม่จ ากัด 320/วนั
96 หมู่ 3 ต. ทา่ชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 
โทร.084-6245840

6 หจก.ศรีธนัญชัย พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ชาย 25-45 ปี ไม่จ ากัด 400/วนั
322 หมู่ 5 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.083-9540087/085-4855129

7 บริษทั ตึกน้ าเงินคอนกรีต จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 2 ชาย 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 13,000/เดือน
14 หมู่ 6 ต.ทา่ฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท พนักงานขับรถคอนกรีต 2 ชาย 20 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 12,000/เดือน
โทร.089-9616820

8 หจก.ทา่ข้าวเขื่อนพลเทพ พนักงานทั่วไป 2 ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด 320/วนั
190 หมู่ 4 ต.หาดทา่เสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.081-9739331
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9 ร้านสินทรัพย์ 2535 พนักงานขับรถส่งของ 1 ชาย/หญิง 25 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด 10,000/เดือน

126 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.086-4501748

10 หจก.รักษาความปลอดภยั พรหมภสัสร 99 รปภ. 10 ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320/วนั
51 หมู่ 5 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
โทร.083-1631324

11 บริษทั พ ีมอเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด (โชวรู์มฟอร์ด) ที่ปรึกษาการขาย 10 ชาย/หญิง 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 320/วนั
116 หมู่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
โทร.056-431361

12 บริษทั โปรล้ิงค์คอนเน็คต้ิง จ ากัด พนักงานขาย Ais Fiber 10 ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000+/เดือน
1050 หมู่ 4 ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.093-1364455

13 บริษทั อัศวอิโตรเลียม (ชัยนาท) จ ากัด พนักงานร้านกาแฟ 1 หญิง 22 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด 320/วนั
456 หมู่ 3 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท พี่เล้ียงเด็ก 1 หญิง 30-45 ปี ไม่จ ากัด 320-350/วนั
โทร.061-3895889 แม่ครัว 1 หญิง 30-45 ปี ไม่จ ากัด 9,000+/เดือน

14 บริษทั ฟนิิกซ์ คาร์ จ ากัด ที่ปรึกษาการขาย 10 ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 320/วนั
8 หมู่ 8 ต.เขาทา่พระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.056-414565

15 บริษทั อีซูซุชัยนาท จ ากัด ที่ปรึกษาการขาย 2 ชาย/หญิง ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 320/วนั
358 หมู่ 5 ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท (สาขาหนัคา)
โทร.056-412174

16 บริษทั ชัยนาทจันทร์ธารา จ ากัด พนักงานต้อนรับ 1 ชาย/หญิง 25 ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,000/เดือน
1013 หมู่ 4 ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.056-410800

17 กระจกวนิัย พนักงานประจ าร้าน 1 ชาย 20 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด 320/วนั
318 ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.086-0323247/081-9122057

18 ชัยนาทอะลูมิเนียม พนักงานประจ าร้าน 2 ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320/วนั
319 ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.086-0323247/081-9122057

19 บริษทั ร่วมเจริญพฒันา จ ากัด (แวน่ทอ๊ปเจริญ) พนักงานขาย 5 ชาย/หญิง ไม่เกิน 28 ปี ม.6 ขึ้นไป 320/วนั
32/3 ถ.วงษโ์ต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท พนักงานประกอบแวน่ 5 ชาย/หญิง ไม่เกิน 28 ปี ม.6 ขึ้นไป 320/วนั
โทร.056-010297

20 บริษทั รักษาความปลอดภยั รัศมีแจ่มผล จ ากัด รปภ. 30 ชาย 18-55 ปี ม.3 ขึ้นไป 320/วนั
143/5 ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.082-7710565

21 บริษทั ธนสรรไรซ์ จ ากัด พนักงานขับรถพว่ง 2 ชาย 30-40 ปี ไม่จ ากัด 15,000+/เดือน
196 หมู่ 2 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
โทร.056-491493
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22 บริษทั ตะวนัแดง 1999 จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 1 ชาย/หญิง 21-51 ปี ปวช.ขึ้นไป 320+/วนั

88 หมู่ 15 ต.หนองแซง อ.หนัคา จ.ชัยนาท เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 2 ชาย/หญิง 24-40 ปี ปริญญาตรี 320+/วนั
โทร.056-482888

23 บริษทั เอซีทเูอ็น จ ากัด พนักงานบรรจุสินค้า 5 ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด 320/วนั
132 หมู่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
โทร.082-8246634

24 บริษทั จรัส คอนสตัรคชั่น ทลูส์ พนักงานบญัชี 1 หญิง 25-35 ปี ปริญญาตรี 10,000/เดือน
19/8 หมู่ 2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
โทร.091-8793282

25 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยนาท พนักงานขาย 10 ชาย/หญิง 21 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั
798 หมู่ 5 ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.092-5588245

26 ร้านเก๋า ช่างเชื่อม 4 ชาย ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 320/วนั
88 หมู่ 10 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ช่างกลึง 2 ชาย ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 320/วนั
โทร.056-457809
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ส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท โทร. 056-413-035-6


