
ที่ สถานประกอบการ อ าเภอ ต าแหน่ง จ านวน วฒิุ เพศ อายุ ค่าจ้าง (บาท)
1 บริษัท บรรจภุณัฑ์เพือ่ส่ิงแวดล้อม จ ากดั มโนรมย์ -เจา้หน้าทีค่ลังสินค้า 1 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีขึ้นไป ตามตกลง

140 หมู ่5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย ์จ.ชัยนาท โทร.084-1546000 -พนักงานฝ่ายผลิต 30 ไม่จ ากดั ช/ญ 18 - 45 ปี 320/วนั
2 โรงสีนครหลวงชัยนาท จ ากดั สรรพยา -วศิวกรรมไฟฟา้ 1 ป.ตรี ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ตามตกลง

333 หมู ่1 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร.056-010137 -พนักงานจดัซ้ือขา้วเปลือก 1 ป.ตรี ช/ญ 23 ปีขึ้นไป ตามตกลง
3 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงสีไฟเกษตรไพบูลย์ สรรพยา -พนักงานฝ่ายผลิต 4 ป.6+ ช 18 ปีขึ้นไป 320/วนั

88 หมู ่2 ต.หาดอาษา อ. สรรพยา จ.ชัยนาท โทร.056-432074 -คนสวน 1 ไม่จ ากดั ช 18 ปีขึ้นไป 320/วนั

-แม่บ้าน 2 ไม่จ ากดั ญ 25 ปีขึ้นไป 320/วนั

4 บริษัทจ ากดั เค วนิ มอเตอร์  สาขาชัยนาท 30 หมู ่2 มโนรมย์ -พนักงานขาย 4 ม.3 + ช/ญ 18 ปีขึ้นไป 320/วนั
ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย ์จ.ชัยนาท โทร.056-410824 -ทีป่รึกษาด้านบริการ 1 ม.6 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป 11,000/เดือน

5 บริษัทจ ากดั สยามชัย เซอร์วสิ สาขาสรรคบุรี 347/1 หมู ่8  สรรคบุรี -พนักงานขาย ไม่จ ากดั ม.3+ ช/ญ 21 ปีขึ้นไป 15,000/เดือน
ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทร.063-4649279,064-0751033

6 โรงน้ าแขง็พรประเสริฐ 299 หมู ่2 ต.บ้านเชี่ยน อ.หนัคา หนัคา -พนักงานขบัรถ 2 ม.3 + ช 18 ปีขึ้นไป 320/วนั
จ.ชัยนาท 17130  โทร.081-6383993

7 ตรอ.กิ่งแกว้เซอร์วสิ 420 หมู ่11 ต.หนัคา อ.หนัคา หนัคา -พนักงานธรุการ 2 ม.3 + ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ตามตกลง
จ.ชัยนาท  โทร.056-451531

8 บริษัทจ ากดั วรีะอตุสาหกรรมน้ าแขง็หลอด 38 หมู ่3 เมืองชัยนาท -พนักงานขบัรถ 10 ม.3 + ช/ญ 20 ปีขึ้นไป 320/วนั
ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โทร.081-7853750 -ฝ่ายขาย 20 ม.6+ ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ตามตกลง

-พนักงานขาย 10 ม.3 + ช/ญ 20 ปีขึ้นไป 320/วนั
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9 ชัยนาทอตุสาหกรรมน้ าด่ืม 15 หมู ่10 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท เมืองชัยนาท -ช่างยนต์ 1 ม.3 + ช 20 ปีขึ้นไป 320/วนั

จ.ชัยนาท โทร.089-9609861
10 ร้านเฉลิมประตูเหล็กชัยนาท 167 หมู ่3 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท เมืองชัยนาท -ช่างเชื่อม 2 ม.3 + ช 18 ปีขึ้นไป 320/วนั

จ.ชัยนาท โทร.081-6047100
11 บริษัทจ ากดั รักษาความปลอดภยัรัศมีแจม่ผล 143/5 ถ.พรหมประเสริฐ เมืองชัยนาท -พนักงานรักษาความปลอดภยั 2 ม.3 + ช 25 ปีขึ้นไป 320/วนั

ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท โทร.085-9204725 -แม่บ้าน 2 ม.3 + ญ 25 ปีขึ้นไป 320/วนั
12 บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตแวร์ จ ากดั 99/1 หมูท่ี ่6 ถ.สายเอเซีย สรรพยา -พนักงานฝ่ายผลิต 100 ไม่จ ากดัวฒิุ ช/ญ 18-45 ปี 320/วนั

ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร.086-3422182 -พนักงานควบคุมคุณภาพ 3 ม.6+ ญ 20-30 ปี 320/วนั
-ช่างซ่อมบ ารุงไฟฟา้ 2 ปวช.ขึ้นไป ช 23-30 ปี 11,000/เดือน

13 บริษัทรักษาความปลอดภยั พรหมภสัสร 99 มโนรมย์ -พนักงานรักษาความปลอดภยั ไม่จ ากดั ม.3+ ช 18 ปีขึ้นไป 9,000/เดือน
51 ม.5 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย ์จ.ชัยนาท โทร.083-1631324

14 โรงพยาบาลรวมแพทยช์ัยนาท เมืองชัยนาท -เภสัชกร 1 ป.ตรี ช/ญ ไม่เกนิ 35 ปี ตามตกลง

170 ม.4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร.056-413017

15 บริษัท สรรรวมผล 999 สรรคบุรี -พนักงานขบัรถพว่ง (ใบขบัขี่ ท.3,ท.4) 10 ไม่จ ากดัวฒิุ ช/ญ ไม่เกนิ 50 ปี ตามตกลง
212/4 ม.9 ต.หว้ยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  โทร.056-438043 -ช่างยนต์ ห.จ.ก. 1 ไม่จ ากดัวฒิุ ช ไม่เกนิ 50 ปี ตามตกลง

16 บริษัท ตะวนัแดง 1999 หนัคา -เจา้หน้าทีบ่ัญชี 1 ป.ตรี ช/ญ 30 ปีขึ้นไป ตามตกลง
88 ม.15 ต.หนองแซง อ.หนัคา จ.ชัยนาท โทร.056-482888 -พนักงานควบคุมเคร่ืองจกัร 1 ปวส.ขึ้นไป ช 21 ปีขึ้นไป ตามตกลง

17 ปัม๊เอสโซ่สะพานใหม่ สรรคบุรี -พนักงานเติมน้ ามัน 2 ไม่จ ากดัวฒิุ ช/ญ 20-35 ปี 320/วนั
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทร.061-3895889 -พนักงานเติมน้ ามัน (Part Time) 2 ไม่จ ากดัวฒิุ ช/ญ 20-35 ปี ตามตกลง

-พีเ่ล้ียงเด็ก 1 ไม่จ ากดัวฒิุ ญ 30-50 ปี 10,000/เดือน
-แม่ครัว 2 ไม่จ ากดัวฒิุ ญ ไม่จ ากดัวฒิุ 9,000-10,000/เดือน
-พนักงานร้าน Mini big c 1 ไม่จ ากดัวฒิุ ญ 20-35 ปี ตามตกลง

18 บริษัท ธนกรรวมผล 999 จ ากดั หนัคา -ช่างยนต์ 3 ปวส. ช 20-40 ปี 320/วนั
ต.วงัไกเ่ถื่อน อ.หนัคา จ.ชัยนาท โทร.035-430666 -ช่างไฟ 3 ปวส. ช 20-40 ปี 320/วนั

-คนสวน 5 ไม่จ ากดัวฒิุ ช/ญ 20-40 ปี 320/วนั

19 เอี่ยมละออกอ่สร้าง เมืองชัยนาท -ช่างเทคนิค 6 ปวส. ช 20 ปีขึ้นไป 320/วนั

ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โทร.081-3037095 -ช่างปูน ช่างกอ่ 6 ไม่จ ากดั ช 20 ปีขึ้นไป 320/วนั

20 โรงสีวงักระชาย หนัคา -ช่างเทคนิค 2 ปวส. ช 20-40 ปี 320/วนั
ต.วงัไกเ่ถื่อน อ.หนัคา จ.ชัยนาท โทร.056-410768 -ช่างไฟ Part Time 1 ปวส. ช 20-40 ปี ตามตกลง

21 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากดั (มหาชน) เมืองชัยนาท -พนักงานการตลาด 2 ปวช. ญ 20-30 ปี 9,900/เดือน
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร.056-010030
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22 บริษัท เฟมน่าเลชไดยเ์วร์ิคส จ ากดั สรรพยา - เจา้หน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 1 ป.ตรี ช/ญ 23-35 ปี ตามตกลง
ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร.056-019712-3

23 บริษัท โตโยต้าชัยนาท 2015 มโนรมย์ - พนักงานขายรถยนต์ 5 ม.6 ขึ้นไป ช/ญ 18 ปีขึ้นไป 320/วนั
ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย ์จ.ชัยนาท โทร.056-429889

24 บริษัท พ ีมอเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั มโนรมย์ - ทีป่รึกษาการขาย 20 ม.3 ขึ้นไป ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ตามตกลง
ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย ์จ.ชัยนาท โทร.086-1437555
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