
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

1 บริษัท สรรรวมผล 999 โลจสิติคส์ จ ากัด ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ 1 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

212/4 หมู ่9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี ตรวจสอบคุณภาพข้าวเข้า-ออกโรงสี 1 ชาย 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 320+/วัน

โทร.081-8885974/085-7324537 รักษาความปลอดภัย 1 ชาย 20-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

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

168 หมู ่1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-9010767

3 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กัมพลกรุ๊ป ช่างหุ้มโซฟาหนัง 2 ชาย 20-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 500+/วัน

128 หมู ่6 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ ช่างเย็บที่นอน 2 ชาย 20-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 500+/วัน

โทร.089-2895545

4 ห้างหุน้ส่วน 3 พี ควอลอต้ี พนักงานผลิตน้ า 4 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

134/2  หมู ่4 ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา พนักงานขับรถ 20 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 400/วัน

โทร.064-5292425/084-0014452

5 บริษัท ซี.เอส.วี.เกษตรเพ่ิมพูน จ ากัด พนักงานลานมัน 5 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

189 หมู ่5 ต. โพรนกยูง อ. หันคา พนักงานขับรถพ่วง 4 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.092-4153565/062-7978956

6 บริษัท โรงสีกู้เกียรติ จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 5 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

230 หมู ่.1 ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา ช่างไฟฟ้าอเิล็กทรอนิกส์ 2 ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส. 320+/วัน

โทร.081-6093939       

7 บริษัท บ้านเครื่องกรอง จ ากัด คนสวน 1 ชาย ไม่เกนิ 45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

304 หมู ่2 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท

โทร.089-9609861

8 บริษัท เล็ก เฮง เจริญ จ ากัด พนักงานส่งสินค้าไอศกรีม 5 ชาย 18-35 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000+/เดือน

8/9 ซ.ท่าแจง2 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท พนักงานส่งน้ าด่ืม 5 ชาย 18-35 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000+/เดือน

โทร.056-011075

9 ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ าด่ืม พนักงานฝ่ายบุคคล 1 หญิง 18-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 320+/วัน

15 หมู ่10 ต.ธรรมามูล อ. เมืองชัยนาท ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 18-40 ปี ปวช.-ปวส. 320+/วัน

โทร.089-9609861 คนสวน 1 ชาย 18-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

ต าแหน่งงานวา่งในจงัหวดัชัยนาท ประจ าเดือนมถุินายน 2565



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 พนักงานตัด/ตรวจ/แพ็ค/สกรีน 50 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 320/วัน

โทร.084-1546000 พนักงานชั่วคราว 10 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 พนักงานอดัพื้นรองเท้า 10 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320-400/วัน

โทร.062-5988186

12 บริษัท เอส.ซี.เอส. สปอร์ตสแวร์ จ ากัด หัวหน้างานฝ่ายผลิต 5 ชาย/หญิง 18-45 ปี ม.6 ขึ้นไป 320+/วัน

99/1 หมู ่6 ต. หาดอาษา อ. สรรพยา ฝ่ายผลิต 50 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

โทร.056-410607 พนักงาน office 5 ชาย/หญิง 18-45 ปี ม.6 ขึ้นไป 320+/วัน

แม่บ้าน 2 หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน
คนสวน 2 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

13 บริษัท รักษาความปลอดภัย รัศมีแจม่ผล จ ากัด พนักงานท าความสะอาด 2 หญิง 22-60 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

143/5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.085-9204725

14 บริษัท วีระนันท์ จ ากัด พนักงานแพ็คสินค้า 1 หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

38/1 หมู ่8 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ พนักงานล้างรถ 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

โทร.089-9619743 เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 9,600/เดือน

15 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กัสโทมิลค์ พนักงานขาย 10 ชาย/หญิง 25-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

1/11 ถ.ชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท 

โทร.081-8326790/095-4714609

16 ร้านสุทถวิลค้าไม้ยคูา พนักงานทั่วไปยกไม้ 1 ชาย 30 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000/เดือน

170 หมู ่3 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท 

โทร.089-9604357

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 พนักงานบริการหน้าลาน 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 340/วัน

456 หมู ่3 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท

โทร.062-8742965

ต าแหน่งงานวา่งในจงัหวดัชัยนาท ประจ าเดือนมถุินายน 2565



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
20 บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) พนักงานเย็บจกัร 50 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

177 หมู ่8 ต.วังไกเ่ถื่อน อ.หันคา 

โทร.056-410666 ต่อ 102

21 บริษัท เอซีทูเอ็น จ ากัด พนักงานบรรจขุี้เถ้า 10 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

132 หมู ่5 ต.หางน้ าสาคร อ.มโนรมย์ พนักงานลงกล่องรายวัน 10 ชาย/หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

โทร.061-7299423

22 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เฉลิมรัตน์การช่าง 2560 ช่างไฟฟ้า 5 ชาย 25-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 400+/วัน

393 หมู ่8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี 

โทร.084-3003404

23 ร้านปราณี กล่ าชัย ช่างเชื่อม 2 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 450-500/วัน

68 หมู ่9 ต.ตลุก อ.สรรพยา ช่างมุงหลังคา 2 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 450-500/วัน

โทร.080-0255455

24 บริษัท ฮอนด้าคาร์ส ชัยนาท จ ากัด ที่ปรึกษาบริการการซ่อมสีและตัวถัง 2 ชาย/หญิง 18-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

711 หมู ่4 ต. บ้านกล้วย อ. เมืองชัยนาท ช่างพื้นรถ ช่างขัดสีรถ 4 ชาย 18-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

โทร.084-2255157 ที่ปรึกษาการขาย 1 ชาย/หญิง 18-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

25 บริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จ ากัด ช่างซ่อมบ ารุง 2 ชาย 21 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 9,600/เดือน

333 หมู ่1 ถ.เอเชีย ต.ตลุก อ.สรรพยา พนักงานจดัซ้ือข้าวเปลือก 2 ชาย 21 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 320/วัน

โทร.061-7453388

26 โรงงานน้ าแข็งธาราทิพย ์สาขาชัยนาท พนักงานฝ่ายผลิต 4 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน 
387 หมู ่7 ต. ธรรมามูล อ. เมืองชัยนาท พนักงานขับรถยนต์ 1 ชาย ไม่เกนิ 35 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

โทร.065-8655522/095-5087162

ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
1 บริษัท บรรจภัุณฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม จ ากัด (มหาชน) พนักงานทั่วไป 1 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 320/วัน

140 หมู ่5 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์

โทร.084-1546000

                                            ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยนำท

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