
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

เจา้หนา้ที ่QC 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 12,000.-/ด. ขึ้นไป บจก. แสงทองสหฟารม์

พนกังานขบัรถส่งไข ่(ท.2) 5 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000.-/ด. ขึ้นไป ฟารม์ปศุสตัว ์

211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 092-3807771

พนกังานขบัรถส่งนม 1 ช 18-30 ปี ไมจ่ ากดัวุฒ ิ(อ่านออกเขยีนได)้ 320.-/ว. นครนายกอาหารนมเมจิ

จ าหน่ายนมเมจิ

ตลาดนครนายก ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-9116400 (คุณนิด)

แมบ่า้น 1 ญ 18-50 ปี ม.3 ขึ้นไป 7,996.-/ด. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2-251/27-28 ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 085-9808087

แมบ่า้น 1 ญ 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 338.-/ว. แมมมอธ พูลวลิลา่

คนสวน 1 ช 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 338.-/ว. โรงแรม/ทีพ่กั สถานทีท่่องเทีย่ว

ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 338.-/ว. 108 ม.5 ต.สาริกา อ.เมอืง

พนกังานตอ้นรบั 1 ญ 18-40 ปี ปวช. ขึ้นไป 338.-/ว. ตดิต่อ 089-0774696

ม.6 ขึ้นไป บมจ.สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป จ าหน่ายสนิคา้อปุโภค บริโภค ปลกีและส่ง

พนกังานจดัเรียงสนิคา้ DF, NF, FF 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 10,140.-/ด. ขึ้นไป 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

พนกังานจดัเรียงสนิคา้แผนก Delivery 2 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,140.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

หวัหนา้แผนกปลาและอาหารทะเล 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป (ท าปลา, แร่ปลาได)้ 10,140.-/ด. ขึ้นไป

เลขาผูจ้ดัการท ัว่ไป 1 ญ 20-28 ปี ปวส. ขึ้นไป (สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง) 12,000.-/ด. ขึ้นไป

เจา้หนา้ที ่จป.วชิาชพี 1 ช/ญ 18-40 ปี ป.ตรี (ผ่านการอบรม จป.วชิาชฟี) 10,200.-/ด. ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ประกนัสงัคม, ประกนัชวีติ, ประกนัอบุตัเิหต,ุ ยูนิฟอรม์, โบนสั

บคุลากรทางการศึกษา 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส. (เทคนิคยานยนต,์ ช่างยนต)์ 338.-/ว. วทิยาลยัอาชวีศึกษาสริิวฒัน์

ป.ตรี (ช่างยนต,์ เครื่องกล, สถานศึกษาประเภทอาชวีศึกษา

เทคนิคยานยนต,์ วศิวกรรมเครื่องกล, 207/1 ม.4 ต.ดงละคร อ.เมอืง

เทคนิคช่างยนต,์ เทคโนฯอตุสาหกรรม ตดิต่อ 037-631277, 097-2385917

เทคนิคช่างยนต,์ เทคโนฯอตุสาหกรรม

คนสวน 2 ช 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,140.-/ด. บจก. ไทย เอสพเีอฟ

ฟารม์ปศุสตัว ์

365 ม.3 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 088-7857466

ครูผูส้อน 2 ช/ญ 23 ปีขึ้นไป

10,140.-/ด. ขึ้นไป

ท างาน 6 วนั/สปัดาห,์ เขา้กะได ้

1
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ประกนัสุขภาพ, พกัรอ้น, ลากจิ, วนัหยุดประจ าปี, เบี้ยขยนั, ค่ากะ, OT, โบนสั, 

ผ่านการเกณฑท์หารแลว้

4

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

3
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00 -17.00 น.

5

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ผ่านการทดลองงานปรบัค่าจา้ง 338.-/ว.,ประกนัสงัคม,  ส่งนมภายในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครนายก (มลูีกคา้ให)้,

7

ขบัรถยนตไ์ดจ้ะพจิารณาเป็นพเิศษ, ไมเ่สพยาเสพตดิ, ขบัรถพ่วงขา้งได,้

ผ่านการทดลองงานมชีดุยูนิฟอรม์ให,้ กองทนุเลี้ยงชพี, โบนสัประจ าปี, ปรบัเงนิเดอืนทกุปีตามคะแนน KPI, ตอ้งอยู่ในพื้นที ่จ.นครนายก

12,000.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์การท างานดา้นการศึกษาจะพจิารณาเป็นพเิศษ, ใบประกอบวชิาชพีครู (ถา้ม)ี

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มคีวามสามารถใชเ้ครื่องตดัแต่งกิ่งไม ้เครื่องตดัหญา้ไดเ้ป็นอย่างด,ี ขบัรถตดัหญา้จอนเดยีรไ์ดจ้ะพจิารณาเป็นพเิศษ

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

2

6

ผ่านการฉีดวคัซนีโควดี 19 มาแลว้ อย่างนอ้ย 2 เขม็, ท างาน 08.00 - 17.00 น. (จ.-ส.)

หวัหนา้แผนกเครื่องใขไ้ฟฟ้า 1 ช/ญ 28-35 ปี

 สุขภาพร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์, แจกไขไ่ก่ใหพ้นกังานทกุวนัที ่1 และ 16 ของเดอืนอย่างนอ้ยคนละถาด, ประกนัสงัคม,

QR Code สมัครงาน



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

1

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

ช่างก่อสรา้ง 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป (ก่อสรา้ง) 338.-/ว. ขึ้นไป คุณศุภกร วงศเ์สาแกว้

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป (บญัช)ี 338.-/ว. ขึ้นไป กจิการก่อสรา้ง

เจา้หนา้ทีก่ารตลาด 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 338.-/ว. ขึ้นไป 108 ม.3 ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 064-5497445

พนกังาน 7-Eleven ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 338.-/ว. ปัม้ ปตท. พเีอส.เอม็ ปิโตรเลยีม

พนกังานหนา้ลาน ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 338.-/ว. สถานีบริการน า้มนั

แมบ่า้น 1 ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 338.-/ว. สามแยกนิวเคลยีร ์องครกัษ์

คนสวน 1 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 338.-/ว. ตดิต่อ 099-2172217, 063-2085545

พนกังานฝ่ายผลติ จ านวนมาก ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 338.-/ว. บจก. ยามาโตะ เมนูแฟคเจอริ่ง

ผลติชิ้นส่วนแมพ่มิพแ์ละชิ้นส่วนยานยนต์

98/4 ม.11 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 093-5394440

พนกังานรายวนัฝ่ายผลติ 300 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 338.-/ว. บจก. ไทสนั โพลทรี่ (ไทยแลนด)์

โรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปไก่

42/6 ม.4 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

 โรงงาน 1 โทร.090-4563738, 065-0649131 

โรงงาน 4,5 โทร.080-2691133, 065-9415222

โรงงาน 1 (ล าลูกกา ปทมุธานี) โทร.096-1707873

พนกังานรายวนัฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 338.-/ว. ขึ้นไป บจก.ฮายากาวา่ อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย)

ผลติชิ้นส่วนยานยนต์

19/1 ม.9 ต.บางลูกเสอื อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 037-307800 ต่อ 2009 (คุณชนิกา)

พนกังานฝ่ายผลติ 150 ช/ญ 18-40 ปี ไมจ่ ากดั (อ่านออกเขยีนได)้ 338.-/ว. บจก. ทมิฟู้ด

ผกัและผลไมแ้ช่แขง็เพือ่ส่งออกต่างประเทศ

182 ม.14 ต.พรหมณี อ.เมอืง 

ตดิต่อ 037-349251-2, 037-393222

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

13
งานแต่งงาน, ฌาปณกจิกลุม่, โบนสัสิ้นปี, เงนิตามอายุงาน, พกัรอ้นปีละ 6 วนั, ท างาน 07.00 - 21.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา, ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเบี้ยขยนัรายเดอืนสูงสุด 3 เดอืน, รถรบัส่ง 4 สาย, สวสัดกิารงานศพ, 

สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

11

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, OT, ค่ากะกลางคนื 30.-/ว, ค่าอาหารกะกลางคนื, โบนสัประจ าปี, รถรบั-ส่ง, หอพกัฟรี, กองทนุส ารอง

10
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 07.30 - 17.00 น., ประกนัสงัคม, ค่าครองชพี, เบี้ยขยนั

เลี้ยงชพี, ประกนัชวีติกลุม่-ประกนัอบุตัเิหต,ุ ประกนัสงัคม-กองทนุเงนิทดแทน, วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : รถรบั-ส่ง, เบี้ยขยนั, ค่าอาหาร, ชดุฟอรม์, ค่ารกัษาพยาบาล, ประกนัชวีติ, รบัวคัซนีครบ 2 เขม็ขึ้นไป, ไมม่รีอยสกั
12

9

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

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

8


