
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

1 รา้น Sunset Cafe' พนักงานเบเกอร่ี 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 9,000+/เดือน

327/3 ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท พนักงานครัว 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 9,000+/เดือน

โทร.081-8328033 พนักงานบาร์กาแฟ 1 ชาย 20 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 9,000+/เดือน

2 รา้น Sunset Coffee Roasters พนักงานบาร์กาแฟ 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 9,000+/เดือน

188 หมู่ 8 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์

โทร.081-8328033

3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยนตรกิ์จมอเตอรไ์ซค์ ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ 2 ชาย 21-35 ปี ปวช.-ปริญญาตรี 8,000+/เดือน

309/18 ถ.วงษ์โต ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท พนักงานบัญชี 3 ชาย/หญิง 20-30 ปี ปวช.-ปริญญาตรี 8,000+/เดือน

โทร.056-411761/087-1200523 

4 รา้นธนเทพคอนกรตี พนักงานเทเสา 1 ชาย 25 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

87 หมู่ 6 ต.หนองแซง อ.หนัคา พนักงานท าบล็อก 1 ชาย 25 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.061-1266555 พนักงานหล่อลอง 1 ชาย 25 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

5 บรษัิท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) พนักงานเทคนิค 1 ชาย 22-40 ปี ปวช. ขึน้ไป 320+/วัน

798 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.092-5588245

6 บรษัิท รกัษาความปลอดภัย รศัมีแจม่ผล จ ากัด พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 4 ชาย ไม่เกนิ 50 ปี ม.3 ขึน้ไป 320+/วัน

143/5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท แม่บ้าน 2 หญิง ไม่เกนิ 50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.085-9204725 คนสวน 2 ชาย ไม่เกนิ 50 ปี ป.6 หรือ ม.3 320+/วัน

7 บรษัิท บ้านเครือ่งกรอง จ ากัด ช่างไฟฟ้า 2 ชาย ไม่เกนิ 25 ปี ปวช.-ปวส. 320+/วัน

304 หมู่ 2 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท ADMIN 2 หญิง ไม่เกนิ 25 ปี ปวช.-ปวส. 320+/วัน

โทร.089-9609861

8 ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ าด่ืม ช่างไฟฟ้า 3 ชาย 20-30 ปี ปวช.-ปวส. 320+/วัน

15 หมู่ 10 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท พนักงานขบัรถส่งน้ า 2 ชาย 20-30 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 500+/วัน

โทร.089-1155209

9 บรษัิท ศรสีมบูรณ์ ธุรกิจเซ็นเตอร ์จ ากัด พนักงานแคชเชียร์ 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ม.6-ปริญญาตรี 320+/วัน

57/3 ถ.ราษฏอทุิศ ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์

โทร.090-4950334/086-3118839

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจ าเดือนตุลาคม 2564



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
10 บรษัิท วฒันชัยคารเ์ซอรว์สิ จ ากัด ช่างประกอบ 2 ชาย 20 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. 320+/วัน

9 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท ช่างขดัสี 2 ชาย 20 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. 320+/วัน

โทร.056-412333/088-1440370 ช่างซ่อมรถยนต์ 10 ชาย/หญิง 20 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 2 ชาย/หญิง 20 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. 320+/วัน

พนักงานบัญชี 2 ชาย/หญิง 20 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. 320+/วัน

11 บรษัิท ธัญนาถ โลจสิติกส์ จ ากัด พนักงานขบัรถมอเตอร์ไซค์ส่งพัสดุ 1 ชาย ไม่จ ากดัอายุ ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

59/8 หมู่ 1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์    

โทร.094-7014999

12 รา้นสินทรพัย์ พนักงานขบัรถส่งของ 1 ชาย 25-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 10,000+/เดือน

126 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-8881722

13 รา้นจเร ประดิษฐ์เหล็ก ช่างเชื่อม 2 ชาย 30-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

313 หมู่ 6 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท

โทร.088-2824282

14 บรษัิท โรงสีนครหลวงชัยนาท จ ากัด พนักงานจัดซ้ือขา้วเปลือก 2 ชาย 25 ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 11,000+/เดือน

333 หมู่ 1 ถ.เอเชีย ต.ตลุก อ.สรรพยา พนักงานฝ่ายผลิตโรงอบขา้ว 1 ชาย 22 ปีขึน้ไป ปวส.ขึน้ไป 320+/วัน

โทร.056-010037/061-7453388

15 บรษัิท โรงสีกู้เกียรติ จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 5 ชาย 20 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

230 หมู่ 1 ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา

โทร.081-6093939

16 บรษัิท อัศวปิโตรเลียม (ชัยนาท) จ ากัด พนักงานเติมน้ ามัน 2 ชาย 20 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

456 หมู่ 3 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท

โทร.061-3895889

17 บรษัิท ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรช่ัน จ ากัด Marketing Branch 3 ชาย/หญิง 20-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 20,000/เดือน

3/1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.089-1155209

18 บรษัิท เอซีทูเอ็น จ ากัด พนักงานกรอกขีเ้ถา้ 5 ชาย/หญิง 25 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

132 หมู่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์

โทร.082-8246634

19 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัมพลกรุป๊ พนักงานขบัรถสิบล้อ 1 ชาย 25-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 400+/วัน

128 หมู่ 6 ต.หนองขุน่ อ.วัดสิงห์ ช่างไม้ 2 ชาย 22 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.089-2895545 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 ชาย 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวุฒิ 15,000/เดือน

พนักงานติดรถส่งสินค้า(เด็กติดรถ) 2 ชาย 18-25 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจ าเดือนตุลาคม 2564



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
20 บรษัิท วงษ์ชัย เอ็นจเินียริง่ จ ากัด ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 20 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. 320+/วัน

40 หมู่ 13 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท ช่างซ่อมบ ารุง 1 ชาย 20 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. 320+/วัน

โทร.056-476582/081-9067080

21 บรษัิท บรรจภัุณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล 1 ชาย/หญิง 22 ปีขึน้ไป ปริญญาตรี 320+/วัน

140 หมู่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ พนักงานขึน้รูป 50 ชาย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 320+/วัน

โทร.084-1546000 พนักงานฝ่ายผลิต 50 ชาย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 320+/วัน

22 บรษัิท สุนิษารุง่เรอืง จ ากัด พนักงานเติมน้ ามัน 2 ชาย/หญิง 20 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

152 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.086-5170124/099-0964993

23 บรษัิท หันคาบางกอกรบัเบอร ์จ ากัด พนักงานเย็บจักร 50 ชาย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

240 หมู่ 2 ต.บ้านเชี่ยน อ.หนัคา

โทร.081-9010761

24 บรษัิท ธนสรรไรซ์ จ ากัด พนักงานขบัรถหกล้อ 2 ชาย ไม่เกนิ 40 ปี ม.6 ขึน้ไป 320+/วัน

196 หมู่ 2 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์

โทร.082-2343677

ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
1 บรษัิท ธนสรรไรซ์ จ ากัด พนักงานทั่วไป 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 320+/วัน

196 หมู่ 2 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์

โทร.056-491493

                                            ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยนำท

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจ าเดือนตุลาคม 2564

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

ต าแหน่งงานว่างคนพิการในจังหวัดชัยนาท ประจ าเดือนตุลาคม 2564


