
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง 

1 บมจ.บรรจุภณัฑ์เพ่ือสิง่แวดลอ้ม พนักงานแพค็กิ้ง 10 ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 320+/วนั

140 หมู ่5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ —พนักงานสกรีน 10 ชาย/หญิง 18-45 ปี ม.6 ขึ้นไป 320+/วนั

โทร.084-1546000

2 บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) พนักงานรถร่วมส่งพสัดุ รถยนต์ 10 ชาย/หญิง 25-45 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 850+/วนั

644 หมู ่4 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท พนักงานรถร่วมส่งพสัดุ รถจกัรยานยนต์ 10 ชาย/หญิง 25-45 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 600+/วนั

โทร.098-2507237

3 หจก.กัสโทมลิค์ พนักงานขายดัชมิลล์ 4 ชาย/หญิง 25-45 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 17,000+/เดือน

1/10 ถนนชัยณรงค์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท 

โทร.056-4714609/081-8326790

4 โรงเรยีนอนุบาลสธุชิา ครูอตัราจา้ง เอกคณิตศาสตร์ 1 ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 15,000+/เดือน

169 หมู ่3 ต.เทีย่งแท้ อ.สรรคบุรี 

โทร.093-2981378

5 บรษัิท ฟีนิกซ์ คาร ์จ ากัด ทีป่รึกษาการขาย 10 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 320+/วนั

8 หมู ่8 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท

โทร.056-414565

6 บรษัิท บา้นเครื่องกรอง จ ากัด พนักงานฝ่ายขายออนไลน์ 2 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 9,600+/เดือน

304 หมู ่2 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท 

โทร.089-9609861

7 บรษัิท ญาลเีฮริบ์ จ ากัด พนักงานจดัการระบบ Online 1 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,600+/เดือน

61/1 ซอยสุวรรณอทุิศ ถนนก าเนิดมี 

ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท

โทร.081-4597798
8 รสีอรท์บา้นพักทานตะวนั พนักงานรับรถ 1 หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั

23 หมู ่8 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท พนักงานซักผ้า 1 หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
โทร.081-6276862
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9 ทศพรพลาสตกิ พนักงานคัดแยกทัว่ไป 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
168 หมู ่1 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท
โทร.081-9010761

10 ณัฐชนน รสีอรท์ คนสวน 1 ชาย/หญิง 35 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
438 หมู ่5 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท
โทร.089-8562040

11 รา้นวงษ์พาณิชย ์สาขาสรรพยา พนักงานยกของ 1 ชาย/หญิง 18-40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
ลานตลาดนัดบ้านตึก ต.หาดอาษา อ.สรรพยา
โทร.095-3989879

12 รา้นปราณี กล่ าชยั ช่างเชื่อม 2 ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 450-500/วนั
68 หมู ่9 ต.ตลุก อ.สรรพยา
โทร.080-0255455

13 สมนึก สามพ่ีน้องคอนกรตี ช่างปูน 4 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
11/1 หมู ่11 ต.หนัคา อ.หนัคา
โทร.063-9464073

14 บรษัิท เค-วนิ มอเตอร ์ จ ากัด ทีป่รึกษาการขาย 5 ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 320+/วนั
30 หมู ่2 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์
โทร.056-410824

15 หจก.ยนตรกิ์จมอเตอรไ์ซค์ พนักงานขายรถมอเตอร์ไซค์ 5 ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ปริญญาตรี 8,000-15,000/เดือน
309/18 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
โทร.087-1200523

16 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ช่างไฟฟา้ 2 ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 10,000+/เดือน
161 หมู ่1 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท
โทร.092-6545953

17 บรษัิท เลก็ เฮง เจรญิ จ ากัด พนักงานประจ าออฟฟติ 2 ชาย/หญิง ไม่เกนิ 30 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,600+/เดือน
ศูนยไ์อศครีมเนสท์ ชัยนาท-อทุัยธานี Sale (เซลล์) 1 ชาย ไม่เกนิ 35 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,600+/เดือน
8/9 ซอยท่าแจง 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท
โทร.056-011075/095-6380813

18 บมจ.เฮงลสิซ่ิง แอนด ์แคปปติอล เจา้หน้าทีบ่ริการลูกค้า
โทร.097-9203999      - สาขาสรรพยา 1 ชาย/หญิง 23-35 ปี ปวส.ขึ้นไป 320+/วนั

     - สาขาสรรคบุรี 1 ชาย/หญิง 23-35 ปี ปวส.ขึ้นไป 320+/วนั
     - สาขาหนัคา 1 ชาย/หญิง 23-35 ปี ปวส.ขึ้นไป 320+/วนั
     - สาขาสะพานใหม่ 1 ชาย/หญิง 23-35 ปี ปวส.ขึ้นไป 320+/วนั
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19 รา้นซีพีเฟรชมารท์ (CP FRESH MART)) พนักงานขายประจ าสาขา
โทร.083-9890485      - สาขาเมืองชัยนาท (บขส เกา่) 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000-12,000/เดือน

     - สาขาอ าเภอหนัคา (ธนาคารออมสิน) 1 ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000-12,000/เดือน
20 บรษัิท เอก-ชยั ดสิทรบิวิชัน่ ซิสเทม จ ากัด พนักงานขายสินค้านอกพืน้ที่ 1 ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3.ขึ้นไป 500+/วนั

(เทสโก ้โลตัส สาขาชัยนาท)
364/25 ถนนสุพรรณบุรี ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท
โทร.083-8726841

21 บรษัิท ปุย๋แสนด ีจ ากัด ผู้จดัการสาขา 1 ชาย/หญิง 18-35 ปี ปริญยาตรี 20,000/เดือน
245 หมู ่11 ต.หนัคา อ.หนัคา พนักงานแคชเชียร์ 2 ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 12,000/เดือน
โทร.063-5352074 พนักงานขบัรถ/ส่งสินค้า 2 ชาย 18-35 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 12,000/เดือน

22 บรษัิท ธาราทิพย ์ชยันาท จ ากัด พนักงานขบัรถส่งน้ าแขง็ 2 ชาย 35-40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 320+/วนั
387 หมู ่7 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท
โทร.061-8256928

23 รา้นสน่ัน โหมดวงษ์ พนักงานปลูกไม้/ขดุไม้ 3 ชาย 30-40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 400+/วนั
120/1 หมู ่14 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี
โทร.081-9739341/085-9882933

24 มอี านาจการยาง ช่างประจ าร้าน 1 ชาย ไม่จ ากดัอายุ ไม่จ ากดัวฒิุ 10,000+/เดือน
444 หมู ่10 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท
โทร.089-5656449

ส านักงานจัดหางานจังหวัดชยันาท ตดิตอ่ 056-413035
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