
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

1 บรษัิท บรรจุภณัฑ์เพ่ือสิง่แวดลอ้ม จ ากัด เจา้หน้าทีธ่รุการบุคคล 1 ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 320+/วนั

140 หมู ่5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ พนักงานคลังสินค้า 2 ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 320+/วนั

โทร.084-1546000 เจา้หน้าทีค่วบคุมการผลิต 2 ชาย/หญิง 23 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 320+/วนั

พนักงานประกนัคุณภาพ 3 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั

เจา้หน้าทีจ่ดัส่ง 2 ชาย/หญิง 23 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 320+/วนั

พนักงานฝ่ายผลิต 20 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 320+/วนั

แม่บ้าน/พอ่บ้าน 1 ชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 320+/วนั

2 บรษัิท วงษ์ชยั เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด พนักงานควบคุมคุณภาพ QC 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ปริญญาตรี 320+/วนั

40 หมู ่13 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท ช่างซ่อมบ ารุง 1 ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 320+/วนั

โทร.056-476582/081-9067080 ช่างไฟฟา้ 1 ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 320+/วนั

พนักงานขบัรถตัก 1 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั

3 บรษัิท ธนสรรไรซ์ จ ากัด พนักงานแบกขา้วสาร 8 ชาย 20-35 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั

196 หมู ่2 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์

โทร.056-491493

4 บรษัิท บา้นเครื่องกรอง จ ากัด ช่างไฟฟา้ 3 ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวช.-ปริญญาตรี 320+/วนั

304 หมู ่2 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท ผู้ช่วยช่าง 3 ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวช.-ปริญญาตรี 320+/วนั

โทร.089-9609861 พนักงานควบคุมเคร่ืองจกัร 1 ชาย 22 ปีขึ้นไป ปวช.-ปริญญาตรี 320+/วนั

5 บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) พนักงานไอที (IT) 1 ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ปริญญาตรี 320+/วนั

798 หมู ่5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท พนักงานขาย 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั

โทร.092-5588245

6 บรษัิท เอส.ซี.เอส.สปอรต์สแวร ์จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 500 ชาย/หญิง 18-4 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั

99/1 หมู ่6 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา

โทร.056-433404

7 บรษัิท รกัษาความปลอดภยั รศัมแีจ่มผล จ ากัด พนักงานรักษาความปลอดภยั (รปภ.) 3 ชาย ไม่เกนิ 50 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั

143/5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท แม่บ้าน 1 หญิง ไม่เกนิ 50 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
โทร.085-9204725

8 บรษัิท เค-วนิ มอเตอร ์จ ากัด ทีป่รึกษาการขาย 10 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 320+/วนั
30 หมู ่2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์
โทร.056-410824

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจ าเดอืนกันยายน 2564
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9 ตรอ.ก่ิงแก้วเซอรว์สิ สถานตรวจสภาพรถ พนักงานธรุการ 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปริญญาตรี 320+/วนั
420 หมู ่11 ต.หนัคา อ.หนัคา พนักงานบัญชี 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปริญญาตรี 320+/วนั
โทร.056-451531

10 บรษัิท มโนรมยฟุ์ตแวร ์จ ากัด เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัระดับวชิาชีพ 1 ชาย/หญิง 25-40 ปี ปริญญาตรี 15,000+/เดือน
225 หมู ่3 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์     (จป.)
โทร.056-491577-9

11 บรษัิท วรีะนันท์ จ ากัด พนักงานจดัส่ง 10 ชาย/หญิง 22-55 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 25,000+/เดือน
38/1 หมู ่8 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์     (รถพว่งคอก/รถพว่งดัมพ/์รถปูนผง)
โทร.089-9619705

12 บรษัิท ฟีนิกซ์ คาร ์จ ากัด เจา้หน้าทีก่ารตลาดออนไลน์ 1 ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 320+/วนั
8 หมู ่8 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท
โทร.056-414565

13 บรษัิท โรงสนีครหลวงชยันาท จ ากัด พนักงานจดัซ้ือขา้วเปลือก 2 ชาย 25 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 11,000+/เดือน
333 หมู ่1 ถ.เอเชีย ต.ตลุก อ.สรรพยา พนักงานฝ่ายผลิตโรงอบขา้ว 1 ชาย 22 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 320+/วนั
โทร.056-010037/061-7453388 แม่บ้าน 2 ชาย/หญิง 24 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั

14 บรษัิท โรงสกู้ีเกียรต ิจ ากัด พนักงานสีขา้ว 1 ชาย 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 320+/วนั
230 หมู ่1 ต.โพนางด าออก อ.สรรพยา พนักงานอบขา้ว 1 ชาย 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 320+/วนั
โทร.081-6093939

15 บรษัิท อัศวปโิตรเลยีม (ชยันาท) จ ากัด พนักงานเติมน้ ามัน 2 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
456 หมู ่3 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท
โทร.061-3895889

16 บรษัิท ไมดา้ แอสเซ็ท จ ากัด พนักงานขายเคร่ืองใช้ไฟฟา้ 10 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
180/7,8 หมู ่1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท
โทร.056-412361

17 ชยันาทอุตสาหกรรมน้ าดืม่ พนักงานขบัรถส่งน้ าด่ืม 3 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 400+/วนั
15 หมู ่10 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท
โทร.089-1155209

18 ห้างหุน้สว่นจ ากัด เมอืงไมง้าม พนักงานทัว่ไป 2 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
225/31 หมู ่8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี พนักงานขบัรถ 1 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
โทร.095-9508301 ช่างไม้ 2 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั

19 ห้างหุน้สว่นจ ากัด กัมพลกรุ๊ป พนักงานขบัรถหกล้อ/สิบล้อ 2 ชาย 25-45 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 400+/วนั
128 หมู ่6 ต.หนองขุ่น อ.วดัสิงห์ ช่างไม้ 2 ชาย 22 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
โทร.089-2895545 พนักงานขบัรถดันดิน 1 ชาย 22 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
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20 ห้างหุน้สว่นจ ากัด แลคโตะบนัไซ สาวยาคูลท์ 2 หญิง 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,600+/เดือน
99 ซอยเทศบาล 11 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท
โทร.099-2402489

21 ห้างหุน้สว่นจ ากัด กัสโทมลิค์ พนักงานขาย 10 ชาย/หญิง 25-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั
1/11 ถ.ชัยณรงค์ ต.เบ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
โทร.081-8326790/095-4714609

22 ห้างหุน้สว่นจ ากัด โรงสธีญัญกิจใหม ่สรรคบรุี พนักงานโรงสี 4 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
207 หมู ่7 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
โทร.086-7344664

23 รา้นทศพรพลาสตกิ พนักงานคัดแยกทัว่ไป 2 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
168 หมู ่1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท
โทร.081-9010761

24 รา้นธนเทพคอนกรตี พนักงานขบัรถปูน 2 ชาย 30 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
87 หมู ่6 ต.หนองแซง อ.หนัคา พนักงานท าท่อรองบ่อ/เสาเขม็ 2 ชาย 30 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
โทร.061-1266555

25 รา้นปราณี กล่ าชยั ช่างเชื่อม 2 ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 450-500/วนั
68 หมู ่9 ต.ตลุก อ.สรรพยา
โทร.080-0255455

ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

1 บรษัิท ธนสรรไรซ์ จ ากัด พนักงานทัว่ไป 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 320+/วนั
196 หมู ่2 ต.คุ้งส าเภา อ.มโนรมย์
โทร.056-491493

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