
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

1 ร้าน Sunset Cafe' พนักงานบาริสต้า 2 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000+/เดือน

327/3 ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-8328033

2 ร้าน Sunset Coffee Roasters พนักงานบาริสต้า 2 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000+/เดือน

188 หมู ่8 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์

โทร.081-8328033

3 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ไพโรจน์แก๊สธนาสิริโชติ พนักงานส่งของ 5 ชาย ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 350-400/วัน

272 หมู ่2 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท

โทร.082-7719067

4 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ช่างไฟฟ้าก าลัง 4 ชาย ไม่เกนิ 30 ปี ปวช.-ปวส. 10,300/เดือน

161 หมู ่1 ต.ธรรมามูล อ.เมืองขัยนาท

โทร.092-6545953

5 บริษัท มโนรมยฟุ์ตแวร์ จ ากัด พนักงานเย็บจกัร 10 หญิง 25-50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

255 หมู ่3 ต.คุ้งส าเภา อ.เมืองชัยนาท

โทร.056-491577/056-491579       

6 บริษัท รักษาความปลอดภัย รัศมีแจม่ผล จ ากัด พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 10 ชาย ไม่เกนิ 50 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

143/5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท คนสวน 2 ชาย ไม่เกนิ 50 ปี ป.6 หรือ ม.3 320+/วัน

โทร.085-9204725 แม่บ้าน 2 หญิง ไม่เกนิ 50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

7 บริษัท ซี เอ็น วาย เฮลท์แคร์ จ ากัด ผู้ช่วยเภสัชกร 3 หญิง ไม่จ ากดัอายุ ม.6 ขึ้นไป 320+/วัน

196 หมู ่2 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์

โทร.056-491493

8 ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ าด่ืม ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 18-40 ปี ปวช.-ปวส. 320+/วัน

15 หมู ่10 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท พนักงานติดรถส่งน้ า(เด็กติดรถ) 2 ชาย 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

โทร.089-1155209

9 บริษัท ฮอนด้าคาร์ส ชัยนาท จ ากัด ที่ปรึกษางานขาย 1 ชาย/หญิง 25-35 ปี ม.6-ปริญญาตรี 320+/วัน

711 หมู ่4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท พนักงานล้างรถ 1 ชาย/หญิง 25-35 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.084-2255157

ต าแหน่งงานวา่งในจงัหวดัชัยนาท ประจ าเดือนมกราคม 2565



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
10 โตโยต้า ชัยทองชัยนาท พนักงานขายรถ 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

204 หมู ่3 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.056-421226

11 บริษัท ฟีนิกซ์ คาร์ จ ากัด ที่ปรึกษาการขาย 4 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 320+/วัน

8 หมู ่8 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท    
โทร.056-4145565/089-6441638

12 บริษัท เกษตรพัฒนาชัยนาท จ ากัด ช่างซ่อมบ ารุง 4 ชาย 18 ปีขึ้นไป ปวส.-ปริญญาตรี 320+/วัน

115 หมู ่5 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์

โทร.064-1135874

13 บริษัท บ้านเครื่องกรอง จ ากัด ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 18-40 ปี ปวช.-ปวส. 320+/วัน

304 หมู ่2 ต. ธรรมามูล อ. เมืองชัยนาท

โทร. 089-9609861

14 บริษัท ซี.เอส.วี.เกษตรเพ่ิมพูน จ ากัด พนักงานขับรถพ่วง 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

189 หมู ่5 ต.ไพรนกยุง อ.หันคา พนักงานทั่วไป 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.092-4153565/062-7978956

15 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 3 พี ควอลิต้ี พนักงานการตลาด 2 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 320+/วัน

134/3 หมู ่4 ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา พนักงานธุรการ 2 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 320+/วัน

โทร.064-7197939/084-0014452 ช่างเชื่อม 2 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 9,000+/เดือน

ช่างไฟฟ้า 2 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 9,000+/เดือน

ช่างยนต์ 2 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 9,000+/เดือน

พนักงานขับรถ 10 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 400/วัน

16 บริษัท อัศวปิโตรเลียม (ชัยนาท) จ ากัด พนักงานเติมน้ ามัน 1 ชาย 20-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

456 หมู ่3 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท พนักงาน Mini Big c 1 หญิง 22-30 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.061-3895889 พนักงานชงกาแฟ 1 หญิง 20-35 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน
แม่บ้าน 1 หญิง 22-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน
พี่เล้ียงเด็ก 1 หญิง 30-50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 350-500/วัน

17 โรงแรมเจา้พระยาธาราริเวอร์ไซด์ พนักงานครัว 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

1013 หมู ่4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.096-7784457

18 โรงงานน้ าแข็งธาราทิพย ์สาขาชัยนาท พนักงานขับรถส่ีล้อ 1 ชาย 21-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

387 หมู ่7 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท พนักงานขับรถหกล้อ 1 ชาย 21-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน
โทร.065-8655522/095-5087162
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ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
19 บริษัท วงษ์ชัยเอ็นจเินียริ่ง จ ากัด ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 22 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 320+/วัน

40 หมู ่13 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท พนักงานขับรถพ่วง 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.056-476582/081-9067080 พนักงานขับรถตัก 2 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน
พนักงานบัญชี 1 หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 320+/วัน

20 บริษัท บรรจภัุณฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม จ ากัด (มหาชน) พนักงานตรวจสอบ 30 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 320+/วัน

140 หมู ่5 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์ พนักงานขึ้นรูป 50 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 320+/วัน

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

พนักงานแพ็ค/สกรีน 30 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 320+/วัน

พนักงานQA 2 ชาย/หญิง 18-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

21 ร้านธนเทพคอนกรีต พนักงานขับรถปูน 2 ชาย
ชาย

ไม่จ ากดั ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

87 หมู ่6 ต.หนองแซง อ.หันคา พนักงานท าท่อรองบ่อ/เสาเข็ม 8 ชาย ไม่จ ากดั ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน
โทร.061-1266555

22 บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จ ากัด พนักงานเย็บจกัร 150 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320-550/วัน

240 หมู ่2 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา

โทร.062-5988186

23 บริษัท ตึกน้ าเงินคอนกรีต จ ากัด พนักงานโยธา 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป
ม.6-ปวช. ขึ้นไป

10,000+/เดือน

14 หมู ่6 ต. ท่าฉนวน อ. มโนรมย์ พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

ม.6-ปวช. ขึ้นไป 10,000+/เดือน

โทร.089-9616817

24 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กัสโทมิลค์ พนักงานขาย 2 ชาย/หญิง 25 - 45 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,000+/เดือน

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

โทร.081-8326790

25 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เมืองไม้งาม ช่างไม้ 2 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

225/31 หมู ่8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี พนักงานขับรถ 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.056-424494, 081-7331084 พนักงานทั่วไป 2 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

26 บริษัท ธนสรรไรซ์ จ ากัด พนักงานแบกข้าวสาร 5 ชาย ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

196 หมู ่2 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์ พนักงานฝ่ายสี 5 ชาย/หญิง ไม่เกนิ 40 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

โทร.082-2343677/056-491493

27 ณัฐชนนฟาร์ม รีสอร์ท แม่บ้าน 2 หญิง 18-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

359 หมู ่5 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท พนักงานเสร์ิฟ 2 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน
โทร. 082-2343976

28 บริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จ ากัด ช่างยนต์ 1 ชาย 22 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 9,600/เดือน

333 หมู ่1 ต.ตลุก อ.สรรพยา พนักงานขับรถตัก รถบรรทุก 1 ชาย 22 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 9,600/เดือน

โทร.081-6093939
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29 บริษัท ธญันาถ โลจสิติกส์ จ ากัด พนักงานส่งสินค้ารถมอเตอร์ไซร์ 1 ชาย ไม่จ ากดัอายุ ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

59/8 หมู ่1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ พนักงานขับรถไลน์ฮอล 1 ชาย ไม่จ ากดัอายุ ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.094-7014999

30 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  โรงสีธญัญกิจใหม่ สรรคบุรี พนักงานขับรถบรรทุก 2 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

207 หมู ่7 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี 

โทร.086-7344664

31 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กัมพลกรุ๊ป พนักงานขับรถ 2 ชาย ไม่จ ากดั
ไม่จ ากดั

ไม่จ ากดัวุฒิ 500+/วัน

128 หมู ่6 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ ช่างไม้ 1 ชาย ไม่จ ากดั ไม่จ ากดัวุฒิ 500+/วัน

โทร.089-2895545 ช่างหุ้มโซฟาหนัง 1 ชาย/หญิง ไม่จ ากดั ไม่จ ากดัวุฒิ 500+/วัน
ช่างเย็บ 1 หญิง ไม่จ ากดั ไม่จ ากดัวุฒิ 500+/วัน
พนักงานติดรถส่งของ 2 ชาย ไม่จ ากดั ไม่จ ากดัวุฒิ 500+/วัน

32 บริษัท ชัยนาททัวร์ จ ากัด พนักงานขับรถ 3 ชาย ไม่เกนิ 45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

60/83-84 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท

โทร.085-3582575

33 อ๊อดออโต้ ช่างยนต์ 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

142 หมู ่1 ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา

โทร.089-0522863

34 บริษัท มังกรเอกพลังงาน จ ากัด กปัตัน 1 ชาย 30-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 330+/วัน

103/15 หมู ่7 ต.ตลุก อ.สรรพยา 

โทร.096-1955666

ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
1 บริษัท ธนสรรไรซ์ จ ากัด พนักงานนับเมล็ดข้าว 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

196 หมู ่2 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์

โทร.082-2343677

                                            ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยนำท

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