
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

1 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กัสโทมิลค์ พนักงานขาย 2 ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000+/เดือน

1/10 ถ.ชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-8326790

2 บริษัท ซี เอ็น วาย เฮลท์แคร์ จ ากัด ผู้จดัการคลัง 1 ชาย 30 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 12,000+/เดือน

691/4-5 หมู ่1 ต.หันคา อ.หันคา พนักดูแลคลัง 2 ชาย 30 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 12,000+/เดือน

โทร.092-5656144 ผู้ช่วยเภสัชกร 2 ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000+/เดือน

พนักงานขาย 2 ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000+/เดือน

3 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไทร์พลัสอ้ึงยง่มิง้ ศูนยล์้อ ช่างยนต์-ช่างยางรถยนต์ 3 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

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

โทร.089-5673933

4 บริษัท ชัยนาททัวร์ จ ากัด พนักงานขับรถตู้โดยสาร 2 ชาย 30-50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

60/83-84 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท พนักงานขับรถมินิบัส 2 ชาย 30-50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.088-2716613

5 โรงสีไฟเกษตรไพบูลย์ เสมียน 1 หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320/วัน

88 หมู ่2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา

โทร.081-6594505

6 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ถาวรชัย การช่าง คนงานกอ่สร้าง 3 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 400/วัน

110/4 ซ.ชัยณรงค์2 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-9625955       

7 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

8 บริษัท บรรจภัุณฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม จ ากัด (มหาชน) พนักงานแพ็ค 30 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 380+/วัน

140 หมู ่5 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์ พนักงานซ่อมบ ารุง 5 ชาย 18-45 ปี ปวช.-ปวส. 320+/วัน

โทร.084-1546000

9 บริษัท NINJA LOJISTICS (THAILAND) พนักงานรับสังพัสดุ 10 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 12,000/เดือน

สาขา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

โทร.088-9587298

ต าแหน่งงานวา่งในจงัหวดัชัยนาท ประจ าเดือนสงิหาคม 2565



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
10 KFC สาขาโลตัสชัยนาท พนักงานประจ า 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320/วัน

365 ถ.ทางหลวง340 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-7538470

11 บริษัท เค เค พลัส 2018 จ ากัด ช่างติดต้ังเน็ตบ้าน AIS 8 ชาย 20-40 ปี ปวช.-ปวส. 9,000/เดือน

88/1 ถ.พรหมประเสร็ฐ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.061-4797986

12 บริษัท โรงสีมโนรมย ์ธญัญกิจ จ ากัด ธุรการ-ควบคุมระบบคุณภาพ 1 หญิง 21-35 ปี ปวช.-ปวส. 320/วัน

9 หมู ่6 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์

โทร.081-9719759

13 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธนภัทร ชัยนาท ปิโตรเลียม พนักงานเติมน้ ามัน 2 ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

272 หมู ่3 ต.ชัยนาท อ.ชัยนาท พนักงานเซเว่น 2 ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

โทร.099-1604666 แม่ครัว 2 ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

14 บริษัทสุนิษา รุ่งเรือง จ ากัด พนักงานบริการ 3 ชาย/หญิง 20-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

152 หมู ่4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.099-0964993/098-7570124

15 ประพันธโ์ฮมมาร์ท ช่างไม้ 5 ชาย 20-50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

81 หมู ่2 ต.หันคา อ.หันคา                  ช่างปูน 5 ชาย 20-50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.062-1959755 กรรมกร 5 ชาย/หญิง 20-50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

16 บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) พนักงานสโตร์ 1 ชาย 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน
177 หมู ่8 ต.วังไกเ่ถื่อน อ.หันคา พนักงานเย็บจกัร 50 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

โทร.056-410666 ต่อ 102

17 บริษัท อินเตอร์เทรด ออโต้แลนด์ จ ากัด หัวหน้าช่างเทคนิค 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน
234 หมู ่2 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์ ช่างเทคนิค 3 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.056-019719

18 ร้านชัยนาทอลูมิเนียม พนักงานชาย 1 ชาย 30-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

318 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-9122057/098-8265197

                                            ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยนำท

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