
ที่ สถานประกอบการ ต ำแหน่ง จ านวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
1 บริษทั เอส ซี เอส สปอร์ตสแวร์ จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 100 ชาย/หญิง 18-35 ปี ไม่จ ากัดวฒิุ 320+/วนั

99/1 หมู่ 6 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
โทร.056-410607/066-1213557

2 บริษทั เคอร่ีเอ็กเพลส ประเทศไทย สาขาชัยนาท พนกังานขับรถส่งของรถจกัรยานยนต์ 5 ชาย 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั
644 หมู่ 4 ต.เขาทา่พระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท พนกังานขับรถส่งของรถยนต์ 5 ชาย 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 850/วนั
โทร.098-2507237

3 บริษทั บา้นเคร่ืองกรอง จ ากัด ช่างไฟฟา้ 1 ชาย 21-35 ปี ปวส.ขึ้นไป 450/วนั
304 หมู่ 2 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 
โทร.089-1155209

4 บริษทั เฟมิน่า เลซไดย์เวร์ิคส จ ากัด Lab Supervisor 1 ชาย/หญิง 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี 10,000+/เดือน
197 หมู่ 5 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท รปภ. 1 ชาย 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 320/วนั
โทร.056-019712

5 บริษทั เกษตรพฒันาชัยนาท จ ากัด พนักงานขาย/การตลาด 2 ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 320+/วนั
115 หมู่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ช่างซ่อมบ ารุง 2 ชาย 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 320+/วนั
โทร.064-1135874 พนักงานธรุการช่าง 1 ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 320+/วนั

พนักงานคลังสินค้า 1 ชาย 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 320+/วนั
6 บริษทั ตะวนัแดง 1999 จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 1 ชาย/หญิง 21-50 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั

88 หมู่ 15 ต.หนองแซง อ.หนัคา จ.ชัยนาท เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ 1 ชาย/หญิง 25-40 ปี ปวส.ขึ้นไป 320+/วนั
โทร.056-482888

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

8 บริษทั โปรล้ิงค์คอนเน็คต้ิง จ ากัด พนักงานขาย Ais Fiber 10 ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000+/เดือน
1050 หมู่ 4 ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.093-1364455

9 ณัฐชนนฟาร์ม รีสอร์ท แม่บา้น 2 หญิง 30 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 320/วนั
359 หมู่ 5 ต.เขาทา่พระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.082-2343976
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ที่ สถานประกอบการ ต ำแหน่ง จ านวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
10 บริษทั รักษาความปลอดภยั รัศมีแจ่มผล จ ากัด รปภ. 20 ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320/วนั

143/5 ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.082-7710565

11 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

12 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

13 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

14 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
โทร.056-410824/094-7017711

15 บริษทั อีซูซุชัยนาท จ ากัด ส านักงานใหญ่ชัยนาท
358 หมู่ 5 ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท พนักงานประกันภยั 1 ชาย 22 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000+/เดือน
โทร.056-412174 สาขาหนัคา

ที่ปรึกษาการขาย 3 ชาย 20 ปขีึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 320+/วนั
พนักงานอะไหล่ 1 ชาย 20 ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 10,00+/เดือน

16 บริษทั ซี เอ็น วาย เฮลทแ์คร์ จ ากัด พนักงานคลังสินค้า 3 ชาย 25 ปขีึ้นไป ม.3-ป.ตรี 320+/วนั
691/45 หมู่ 1 ต.หนัคา อ.หนัคา จ.ชัยนาท พนักงานขาย 1 ชาย/หญิง 25 ปขีึ้นไป ม.3-ป.ตรี 320+/วนั
โทร.081-7522067 พนักงานบญัชี 1 ชาย/หญิง 25 ปขีึ้นไป ม.3-ป.ตรี 320+/วนั

พนักงานจัดซ้ือ 1 ชาย/หญิง 25 ปขีึ้นไป ม.3-ป.ตรี 320+/วนั
ผู้ช่วยเภสัชกร 1 ชาย/หญิง 25 ปขีึ้นไป ม.3-ป.ตรี 320+/วนั

17 บริษทั โตโยต้า ชัยทอง ชัยนาท จ ากัด พนักงานอะไหล่ 2 ชาย 22 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 320+/วนั
204 หมู่ 3 ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.056-421421/086-4493505

18 หจก.ซี.พ.ีแอคเคาทต้ิ์ง พนักงานบญัชี 1 ชาย ไม่เกิน 30 ปี ป.ตรี บญัชี 320+/วนั
557/6 หมู่ 4 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
โทร.087-8388011/063-8054863

19 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) พนักงานขาย 5 ชาย/หญิง 21 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั
798 หมู่ 5 ต.บา้นกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.092-5588245
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ที่ สถานประกอบการ ต ำแหน่ง จ านวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง 
20 บริษทั ร่วมเจริญพฒันา จ ากัด (แวน่ทอ๊ปเจริญ) พนักงานขาย 3 ชาย/หญิง ไม่เกิน 28 ปี ม.6 ขึ้นไป 320/วนั

32/3 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท พนักงานประกอบแวน่ 3 ชาย/หญิง ไม่เกิน 28 ปี ม.6 ขึ้นไป 320/วนั
โทร.056-010297

21 หจก.น าชัยคอนวเีนียนสโตร์ พนักงานเซเวน่ ประจ า 5 ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 320+/วนั
64/27-28 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท พนักงานเซเวน่ Part-time 5 ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 320+/วนั
โทร.063-9452490/092-8964265

22 ทศพรพลาสติก พนักงานคัดแยกของเก่า 4 ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 320/วนั
168 หมู่ 1 ต.เขาทา่พระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
โทร.081-9010767

23 บริษทั วรีะอุตสาหกรรมน้ าแข็งหลอด จ ากัด พนักงานขับรถส่งน้ าแข็ง 10 ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั
38 หมู่ 3 ต.เขาทา่พระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท พนักงานการตลาด 10 ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 320+/วนั
โทร.081-7853750 พนักงานขาย 10 ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั

24 ร้านเก๋า ช่างเชื่อม 2 ชาย 20 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 320+/วนั
88 หมู่ 10 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ช่างกลึง 2 ชาย 20 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 320+/วนั
โทร.056-457809

25 โรงน้ าแข็งพรประเสริฐ พนักงานขับรถส่งน้ าแข็ง 2 ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัดวมุิ 320/วนั 
299 หมู่ 2 ต.บา้นเชี่ยน อ.หนัคา จ.ชัยนาท พนักงานล าเลียงน้ าแข็ง 2 ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 320/วนั 
โทร.081-6383993

26 บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด พนักงานประจ าร้าน 1 ชาย ไม่เกิน 35 ปี ม.6 ขึ้นไป 320+/วนั
Betagro Shop เยื้อง บขส.ชัยนาท
โทร.035-523600

27 บริษทั หนัคาบางกอกรับเบอร์ จ ากัด พนักงานเย็บจักร 5 ชาย/หญิง ไม่เกิน 40 ปี ไม่จ ากัดวฒิุ 320/วนั
240 หมู่ 2 ต.บา้นนา อ.หนัคา จ.ชัยนาท
โทร.064-9571496/062-5988186

28 หจก.ธงไทยหนัคา พนักงานธรุการ 2 ชาย 20 ปขีึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 9,000+/เดือน
199 หมู่ 4 ต.วงัไก่เถื่อน อ.หนัคา จ.ชัยนาท
โทร.056-412781

29 บริษทั ธรกรรวมผล 999 จ ากัด ช่างไฟ 5 ชาย 20 ปขีึ้นไป ปวช.ช่างไฟ 320+/วนั
99/1 ต.วงัไก่เถื่อน อ.หนัคา จ.ชัยนาท ช่างยนต์ 5 ชาย 20 ปขีึ้นไป ชวช.ช่างยนต์ 320+/วนั
โทร.081-1932222

ส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท โทร. 056-413-035-6
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