
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

หวัหนา้ฝ่ายบคุคล 1 ช/ญ 30-40 ปี ป.ตรี 20,000-25,000.-/ด. บจก.แหนมดอนเมอืงเจริญศรี

ผูช่้วยผูจ้ดัการ 1 ช/ญ 30-40 ปี ป.ตรี 20,000-25,000.-/ด. แปรรูปอาหารจากเน้ือสตัว ์

8/4 ม.6 ต.ทรายมลู อ.องครกัษ์

037-611137, 037-611135

พนกังานสโตร์ 1 ช 18-28 ปี ม.3-ปวช. 318.-/ว. บจก.ฮายากาวา่ อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย)

ผลติสายไฟ อปุกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์

19/1 ม.9 ต.บางลูกเสอื อ.องครกัษ์

037-307800 ต่อ 2401,02

พนกังานแอดมนิ 1 ช/ญ 25-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.สตางครุ่์งเรืองกจิ

พนกังานขายสนิคา้ 2 ช/ญ 25-35 ปี ป.ตรี 10,000.-/ด. ขึ้นไป ขายส่งสนิคา้ในครวัเรือน

ข1-133/1 ต.นครนายก อ.เมอืง 

085-1154333, 085-1154999

พนกังานแผนกคอมพวิเตอร์ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป (คอมพวิเตอร)์ 10,000.-/ ขึ้นไป บมจ.สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

พนกังานฝ่ายขายการตลาด 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป (การตลาด) 10,000.-/ด. ขึ้นไป จ าหน่ายสนิคา้อปุโภค บริโภค

หวัหนา้แผนกอาหารแช่แขง็ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป มปีระสบการณ์ 1-2 ปี 9,800.-/ด. ขึ้นไป 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง 

พนกังานจดัเรียงสนิคา้ท ัว่ไป 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,800.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

เสมยีน 2 ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 400.-/ว. รา้นต ัง้ยงเฮงวสัดุก่อสรา้ง

แมบ่า้น 2 ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 400.-/ว. จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง

พนกังานขบัรถส่งของ 2 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 400.-/ว. 316/1 ต.นครนายก อ.เมอืง

ใกลก้บัม.ราชภฎัสวนดุสติ (ศูนยน์ครนายก)

ตดิต่อ 081-4414765, 089-4016655

คนสวน 1 ช 18-60 ปี ไมจ่ ากดั 320.-/ว. ภูไอยรา รีสอรท์

รปภ. 1 ช 18-60 ปี ไมจ่ ากดั 320.-/ว. โรงแรม/รีสอรท์

99/1 ม.2 ต.หนิต ัง้ อ.เมอืง

ตดิต่อ 087-0595225, 081-9956550

แมบ่า้น 1 ช/ญ 18-40 ปี ป.6 - ม.6 318.-/ว. บจก.โตโยตา้นครนายก

จ าหน่าย-ซ่อมรถยนต์

34 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-312256-8

พนกังานตอ้นรบั 2 ช/ญ ไมจ่ ากดั ม.3 ขึ้นไป 318.-/ว. ขึ้นไป บา้นสวนสาริกาววิ รีสอรท์

โรงแรม/รีสอรท์

414/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 090-9948364

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ชดุพนกังาน, มคีวามอดทนและรบัผดิชอบต่อหนา้ที่

ประกนัชวีติ, ประกนัอบุตัเิหต,ุ ชดุฟอรม์, รถรบั-ส่ง, โบนสัประจ าปี, เงนิรางวลั, พนกังานดเีด่น, ท่องเทีย่วประจ าปี

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ใชภ้าษาองักฤษได,้ มปีระสบการณ์

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : โบนสัประจ าปี, ประกนัสงัคม, วนัหยุดสปัดาหล์ะ 1 วนั, วนัหยุดประเพณี 13 วนั, อาหาร 2 มื้อ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน 07.00-17.00 น., หยุด 4 วนัต่อเดอืน
8

5

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่าลว่งเวลา, ท างานจ.-ศ. (07.30-17.30 น.) 

7

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ใชภ้าษาองักฤษได,้ มปีระสบการณ์

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่าต าแหน่ง, ค่ากะ 75 บาท, เบี้ยขยนั 300-1,000 .-/ด., เบกิค่ารกัษา, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี

1

2

3

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ปิดรบัสมคัร 31 ก.ค. 62
6

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ยูนิฟอรม์, โบนสั, เงนิรางวลัพนกังานดเีด่น, เขา้กะได,้ OT, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, สวสัดกิารเงนิกูส้  าหรบั

ทีอ่ยู่อาศยั, พกัรอ้นประจ าปี, วนัหยุดตามประเพณี, ประกนัสงัคม, ประกนัชวีติ, ประกนัอบุตัเิหต,ุ เพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หาร
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ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

พนกังานขบัรถบรรทกุ 5 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 12,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.นิตมิงคลคอนกรีต

ผลติภณัฑค์อนกรีตก่อสรา้ง

295 ม.4 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-323383

คนสวน ไมจ่ ากดั ช/ญ บจก. โสภณ การด์ แอนด ์คลนีน่ิง

แมบ่า้น ไมจ่ ากดั ญ บริการพนกังานรกัษาความปลอดภยั

และแมบ่า้นท าความสะอาด

165/10 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 037-616107, 081-9259856

เชฟ 1 ช/ญ 40 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000.-/ด. ขึ้นไป รา้นอาหารริมแมน่ า้ริเวอรไ์ซด ์(นครนายก)

ผูช่้วยเชฟ 1 ช/ญ 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 12,000.-/ด. ขึ้นไป ตรงขา้มสวนหลวง ร.9 

กุก๊ 6 ช/ญ 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 13,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 090-4644798

ผูช่้วยกุก๊ 3 ช/ญ 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 11,000.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานลา้งจาน 3 ช/ญ 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,000.-/ด. ขึ้นไป

ผูจ้ดัการหอ้งอาหาร 1 ช/ญ 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000.-/ด. ขึ้นไป

กปัตนัหอ้งอาหาร 2 ช/ญ 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานตอ้นรบั 2 ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,500.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานบารน์ า้ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,500.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานเสริฟ์ 8 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,000.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานฝ่ายโครงสรา้ง 15 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 318.-/ว. บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส ์

ขายปลกีสนิคา้ท ัว่ไป

86/40 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-349821

ช่างเทคนิค 5 ช ไมจ่ ากดั ปวส. 10,500.-/ด. ขึ้นไป บจก. แฮพเบอรก์

เจา้หนา้ทีจ่ดัซื้อ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ปวส. 10,500.-/ด. ขึ้นไป ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นการก่อสรา้งท าจากพลาสตกิ

พนกังานฝ่ายผลติ 20 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว. 49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-383170-5

ธุรการ 2 ญ 22 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 9,000 ขึ้นไป บจก.ท ีพ ีเคมคีลั ซพัพลาย

จ าหน่ายเคมภีณัฑ์

201 ม.6 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 089-7843999

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

14

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, มใีบขบัขีร่ถบรรทกุ, ชดุฟอรม์

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, ผ่านการเกณฑท์หาร, ท างาน (08.30-17.30 น., 10.00-19.00 น.)
12

13

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : โบนสัประจ าปี, ประกนัสงัคม, วนัหยุดสปัดาหล์ะ 1 วนั, วนัหยุดประเพณี 13 วนั, อาหาร 2 มื้อ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน 08.00-17.00 น.

11

วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี 6 วนั, เสื้อยูนิฟอรม์พนกังาน, งานเลี้ยงประจ าปี

9

10

20-55 ปี ไมจ่ ากดั 318.-/ว.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, กองทนุสหกรณ์ออมทรพัย ์07.00-16.00 น., ปฏบิตังิานทีศ่าลจงัหวดันครนายก



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน กรกฎำคม 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

คนสวน 15 ช/ญ 18-50 ปี ไมจ่ ำกดั 320.-/ว. สวนสยามการเกษตร

เกษตรผสมผสาน

ต.เขาพระ อ.เมอืง (ใกลก้บัอ่างเก็บน า้หว้ยปรือ)

ตดิต่อ 089-4154259 

แมบ่า้น 1 ญ 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 320.-/ว. น า้มนตอ์พารท์เมน้ท์

หอ้งพกัอาศยั

ข2-139/10 ต.นครนายก ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 080-5672142 (คุณน า้มนต)์

นกัวางแผนประกนัชวีติ 10 ช/ญ 25-40 ปี ป.ตรี 10,000-15,000.-/ด. บมจ.เมอืงไทยประกนัชวีติ

ทีป่รึกษาประกนัชวีติ 30 ช/ญ 20-30 ปี ปวช.-ป.ตรี 4,000-10,000.-/ด. ธุรกจิประกนัชวีติ

ข2-251/31-33 ต.นครนายก อ.เมอืง 

ตดิต่อ 037-311542

คนสวน ไมจ่ ากดั ช/ญ บจก. โสภณ การด์ แอนด ์คลนีน่ิง

แมบ่า้น ไมจ่ ากดั ญ บริการพนกังานรกัษาความปลอดภยั

และแมบ่า้นท าความสะอาด

165/10 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 037-616107, 081-9259856

พนกังานฝ่ายผลติ 20 ช/ญ 18-40 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. บจก.ไทสนั ฟู้ดส ์(บอีารเ์อฟ)

พนกังานมอืเชอืดไก่ 5 ช 18-40 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. แปรรูปอาหารเพือ่ส่งออก

พนกังานคลงัสนิคา้ 10 ช/ญ 18-40 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. 42/6 ม.4 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

พนกังานแพคสนิคา้ 10 ช/ญ 18-40 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. โรงงาน2  (ไกส่ด)

พนกังานโหลดสนิคา้ 5 ช 18-40 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. โทร. 037-618758, 8747

พนกังานคตรวจสอบคุณภาพ (QA) 10 ช/ญ 18-45 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. คุณกาณจณา โทร.088-230-2924

พนกังานท าความสะอาด/นกัการ 2 ช 18-45 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. คุณสุพตัรา โทร.099-450-3449

พนกังานท าความสะอาด/แมบ่า้น 2 ญ 18-45 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. คุณจารุวรรณ โทร.099-117-7998

เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู 1 ญ 18-35 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. โรงงาน 4 และ 5 (ปรุงสกุ)

ผูช่้วยช่างรายวนั 6 ช 18-40 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. โทร.037-618747, 8785

ผูช่้วยงานธุรการ (โรงงาน 5) 1 ช 18-40 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. คุณฐติาพล โทร 090-456-3738

เจา้หนา้ทีค่ยีเ์อกสาร 1 ช 18-35 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. คุณกาณจณา โทร.088-230-2924

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนักลุม่

318.-/ว.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทีพ่กั, ท างาน 08.00-17.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, กองทนุสหกรณ์ออมทรพัย ์07.00-16.00 น., ปฏบิตังิานทีศ่าลจงัหวดันครนายก

16
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น.

15

สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

****************************************************************************

ไมจ่ ากดั20-55 ปี

เงนิช่วยเหลอืค่าศพ, เยีย่มไขพ้นกังาน, เงนิพเิศษอืน่ๆ, วนัหยุดพกัผ่อนประจ า, (เบี้ยขยนั 325, 650, 975)

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่ากะ, โอท,ี ประกนัชวีติ, ประกนัสุขภาพ, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, หอพกั, รถรบัส่ง, เครื่องแบบ, โบนสั
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