
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

1 บริษัท ซี เอ็น วาย เฮลท์แคร์ จ ากัด ผู้ช่วยเภสัชกร 2 ชาย/หญิง ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

691/4-5 หมู ่1 ต.หันคา อ.หันคา แม่บ้าน/พี่เล้ียงเด็ก 2 หญิง ไม่เกนิ 50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.092-5656144 พนักงานแพ็คสินค้า-ดูแลคลังสินค้า 4 ชาย/หญิง ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

2 ไทร์พลัส อ้ึงยง่มิง้ศูนยล์้อ ช่างยนต์ 3 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

209/14-15 หมู ่5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.089-5673933

3 บริษัท เอ็ม เอ็น พี ซัพพลาย ชัยนาท จ ากัด ช่างเตรียมพื้นพ่นสีรถยนต์ 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

901 หมู ่2 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท

โทร.084-6215212

4 บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาชัยนาท พนักงานส่งเสริมการขาย 1 ชาย/หญิง ไม่เกนิ 35 ปี ปวช. ขึ้นไป 320+/วัน

99 ซอยเทศบาล 11 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท

โทร.084-6190299

5 บริษัท มังกรเอกพลังงาน จ ากัด พนักงานเติมน้ ามัน 2 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

103/15 หมู ่7 ต.ตลุก อ.สรรพยา 

โทร.083-8150947

6 บริษัท มโนรมยฟุ์ตแวร์ จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 30 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000+/เดือน

255 หมู ่3 ต.คุ้งส าเภา อ.เมืองชัยนาท

โทร.056-491577/056-491579       

7 บริษัท รักษาความปลอดภัย รัศมีแจม่ผล จ ากัด พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 1 ชาย ไม่เกนิ 50 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

143/5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท คนสวน 1 ชาย ไม่เกนิ 50 ปี ป.6 หรือ ม.3 320+/วัน

โทร.085-9204725 แม่บ้าน 1 หญิง ไม่เกนิ 50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

8 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขา เมืองชัยนาท พนักงานขับรถ รับ-ส่งพัสดุ 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

484-485 หมูท่ี่ 5 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท
โทร.065-7174562

9 ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ าด่ืม พนักงานติดรถส่งน้ า(เด็กติดรถ) 10 ชาย 18-30 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วัน

15 หมู ่10 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท

โทร.089-1155209

ต าแหน่งงานวา่งในจงัหวดัชัยนาท ประจ าเดือนมนีาคม 2565



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
10 แฟนตาซี รีสอร์ท พนักงานท าความสะอาด 2 หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

666 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท พนักงานต้อนรับ 1 หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.092-0935555

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 พีทีพีเอ็นจเินียริ่ง(ประเทศไทย)จ ากัด ช่างไฟฟ้า 5 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 12,000/เดือน

179 หมู ่1 ต.หันคา อ.หันคา ช่างเชื่อม 5 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 12,000/เดือน

โทร.081-6254533 ช่างปูน 5 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 12,000/เดือน
กรรมกร 5 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 12,000/เดือน

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 ณัฐชนนฟาร์ม พนักงานท าความสะอาด 2 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

359 หมู ่5 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท

โทร. 082-2343976

15 บริษัท ธญันาถ โลจสิติกส์ จ ากัด พนักงานส่งพัสดุรถมอเตอร์ไซร์ 3 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

59/8 หมู ่1 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์

โทร.094-7014999

16 บริษัท สรรรวมผล 999 โลจสิติคส์ จ ากัด คนขับรถพ่วง 2 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

212/4 หมู ่9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี พนักงานออฟฟิส 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.081-9719898

17 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ศรีธนัญชัย ชัยนาท พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ชาย 20-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 400/วัน

322 หมู ่5 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท พนักงานยกของ 2 ชาย 20-40 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 330/วัน

โทร.083-9540087 ธุรการ 1 ชาย/หญิง ไม่เกนิ 30 ปี ม.6 ขึ้นไป 330/วัน
จดัเรียงสินค้า/เช็คสต๊อก 1 ชาย ไม่เกนิ 30 ปี ม.6 ขึ้นไป 330/วัน

18 ภัทร์พิชชา ฟาร์ม พนักงานเล้ียงหมู 1 ชาย/หญิง 19-50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 8,000/เดือน

227 หมู ่7 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา

โทร.081-4451763

19 บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) พนักงานตัวแทนฝ่ายขาย 5 ชาย/หญิง 20-30 ปี ป.6 ขึ้นไป 8,000+/เดือน

202/1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-6054614
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ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 
20 ร้านฤทธิ์ น้ าแข็ง พนักงานส่งของ 3 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 350+/วัน

179 หมู ่1 ต.หันคา อ.หันคา

โทร.083-2139053

21 บริษัท บรรจภัุณฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม จ ากัด (มหาชน) พนักงานขึ้นรูป 50 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 452/วัน

140 หมู ่5 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์ เจา้หน้าที่ควบคุมการผลิต 1 ชาย/หญิง 18-45 ปี ปริญญาตรี 320+/วัน

โทร.084-1546000 เจา้หน้าที่บัญชีต้นทุน 1 ชาย/หญิง 18-45 ปี ปริญญาตรี 320+/วัน

เจา้หน้าที่ประกนัคุณภาพ 1 ชาย/หญิง 18-45 ปี ปริญญาตรี 320+/วัน

เจา้หน้าที่วางแผนการผลิต 1 ชาย/หญิง 18-45 ปี ปริญญาตรี 320+/วัน

เจา้หน้าที่วิจยัและพัฒนา 1 ชาย/หญิง 18-45 ปี ปริญญาตรี 320+/วัน

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

22 ร้านธนเทพคอนกรีต เสมียน 1 ชาย
ชาย

18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 320+/วัน

87 หมู ่6 ต.หนองแซง อ.หันคา พนักงานขับรถส่งของ 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน
โทร.061-1266555 พนักงานเทปูน 6 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320/วัน

23 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

24 โรงน้ าแข็งสรรพยาทอง พนักงานขับรถส่งน้ าแข็ง 10 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 400/วัน

134/2 ม.4 ต.โพนางด าตก อ.สรรพยา เจา้หน้าที่การตลาด 3 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 16,000/เดือน

โทร.087-6245779 เจา้หน้าที่ธุรการ 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 13,000+/เดือน

หัวหน้ากะ เช้า กะดึก 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 15,000+/เดือน

เจา้หน้าที่บัญชี 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 13,000+/เดือน

ผู้ดูแลระบบน้ า 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 10,000/เดือน

หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 15,000+/เดือน

พนักงานผลิต 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 350+/เดือน

ช่างเชื่อม 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 12,000+/เดือน

ช่างไฟ 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 12,000+/เดือน

ช่างยนต์ 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 12,000+/เดือน

25 โตโยต้า ชัยนาท 2015 ที่ปรึกษาการขาย 10 ชาย/หญิง 22-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000+/เดือน

168 หมู ่5 ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์ เจา้หน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ 2 ชาย/หญิง 22-30 ปี ปวช. ขึ้นไป 10,000+/เดือน

โทร.056-421888/1268

26 บริษัท วีระนันท์ จ ากัด พนักงานสโตร์ 1 ชาย/หญิง 20-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

38/1 หมู ่8 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ พนักงานขาย 1 ชาย/หญิง 20-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

โทร.089-9619743 พนักงานงานบุคคล 1 ชาย/หญิง 20-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน
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27 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด  ธนภัทร ชัยนาท ปิโตรเลียม พนักงานเติมน้ ามัน 2 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320/วัน

 272 หมูท่ี่ 3 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท พนักงานเซเว่น 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป

โทร.099-1604666

28 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กัสโทมิลค์ พนักงานขาย 10 ชาย/หญิง 25 - 45 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,000+/เดือน

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

โทร.081-8326790

29 ร้านดีดีมอเตอร์ไซค์ ฝ่ายสินเชื่อ 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 320/วัน

269/2 หมู ่1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง

โทร.088-2863661/094-6014962

30 สันติฟาร์ม เล้ียงปลากระชัง 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320/วัน

34 หมู ่1 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี

โทร.083-0448399

31 ร้านสนิทเพ็ทช็อป พนักงานขายและทั่วไป 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320/วัน

64/6 ถ.ลูกเสือ2 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท

โทร.085-8761565

32 บริษัท สุนิษา รุ่งเรือง จ ากัด พนักงานบริการ 2 ชาย/หญิง 20-40 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 320+/วัน

152 หมู ่4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.099-0964993/098-7570124

33 บริษัท ชัยนาทจนัทร์ธารา จ ากัด พนักงานเสริฟ/จดัเล้ียง 1 ชาย 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320/วัน

1013 หมู ่4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท

โทร.096-7784457

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

168 หมู ่1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-9010767

35 บริษัท เค เค พลัส 2018 จ ากัด เจา้หน้าที่ฝ่ายขายอนิเตอร์เน็ตบ้าน AIS 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 12,000/เดือน

88/1 ถ.พรหมประเสริฐ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท ช่างติดต้ังอนิเตอร์เน็ตบ้าน AIS 2 ชาย 20-45 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 9,000/เดือน

โทร.082-5615365

                                            ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยนำท

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