
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

พนกังานตรวจคน้ผูโ้ดยสาร (X-Ray) 50 ช/ญ 18-45 ปี ปวช. ขึ้นไป 514-587.-/ว. บจก.รกัษาความปลอดภยั เอเอสเอม็ แมเนจเมนท์

พนกังานบริการสายการบนิ (Flight) ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 487-515.-/ว. บริการสรรหาบคุคล

พนกังานรกัษาความปลอดภยั อาคารลอ็กซเลย่ ์ช ัน้ 1 เลขที ่102 

(Airport Guard) ท างาน 8 ช.ม. ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย

พนกังานรกัษาความปลอดภยั (Gen.Guard) 50 ช/ญ 18-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 497-560.-/ว. เขตคลองเตย กทม.10110

พนกังานท าความสะอาด 10 ช/ญ 18-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 497-560.-/ว. ท างาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูม,ิ ดอนเมอืง

พนกังานขบัรถเทรลเลอร,์ รถโม่ 30 ช/ญ 21-50 ปี ไมจ่ ากดั (มปีระสบการณ์) 17,000.-/ด. ขึ้นไป โรงแรม, ธนาคาร, อาคารส านกังาน ฯลฯ

ตดิต่อ 081-8487008, 086-5289559

เจา้หนา้ทีค่วบคุมระบบการผลติ 68 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,750.-/ด. ขึ้นไป บจก.ปญัจพลไฟเบอรค์อนเทนเนอร์

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัวชิาชพี 3 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ป.ตรี 22,000.-/ด. ผลติกระดาษคราฟท์

วศิวกรสาขาเครื่องกล, ไฟฟ้าก าลงั 3 ช 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 15,000-17,000.-/ด. 110/4 ม.4 ต.บา้นเกาะ อ.เมอืง

ช่างเทคนิคระบบวดัคุม จ.สมทุรสาคร 74000

ช่างเทคนิคระบบไฟฟ้า ตดิต่อ 034-468019, 034-468161

ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องกล

พนกังานขบัรถโฟคลฟิท์ 2 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั (มปีระสบการณ์) 10,000.-/ด. ขึ้นไป

วศิวกรโครงการ 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี วศิวกรรมโยธา/ไฟฟ้า 15,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.ซเีค รวยสมบูรณ์

วศิวกรโยธา 4 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี วศิวกรรมโยธา/โครงสรา้ง 15,000.-/ด. ขึ้นไป โครงการก่อสรา้ง

วศิวกรไฟฟ้า 5 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000.-/ด. ขึ้นไป 56 ม.18 ต.โพธิ์งาม อ.ประจนัตคาม

โฟรแ์มนโยธา/ไฟฟ้า 10 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. ขึ้นไป จ.ปราจนีบรุี 25130

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยั 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 15,000.-ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-62517, 092-9030352

คนงานก่อสรา้ง ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. ขึ้นไป

ช่างไฟฟ้า 5 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 10,000.-/ด. ขึ้นไป

ช่างเชื่อม 5 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. ขึ้นไป

ช่างก่อสรา้ง 5 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. ขึ้นไป

พนง.คุมเครื่องจกัร 10 ช 21 ปีขึ้นไป ปวส. 11,000.-/ด. บจก.สยามสตลีทาวเวอร์

ช่างเชื่อม 10 ช 22 ปีขึ้นไป ปวส., ป.ตรี 15,000.-/ด. ผลติโครงสรา้งเหลก็

พนกังานท ัว่ไป 10 ช 22 ปีขึ้นไป ป.6-ปวช. 332.-/ว. 9/10 ม.10 ต.โคกแย ้อ.หนองแค จ.สระบรุี

QC. 7 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ปวส., ป.ตรี 11,000.-/ด. ตดิต่อ 036-383500 ต่อ 412

หวัหนา้แผนกจดัส่ง 3 ช 30 ปีขึ้นไป ปวส., ป.ตรี 15,000.-/ด.

เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั จ านวนมาก ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 499.-/ว. ขึ้นไป บจก.รกัษาความปลอดภยั การด์ฟอรซ์ 

รกัษาความปลอดภยั

สนง.ใหญ่เลขที ่1780 อาคารเตยีวฮงบางนา

ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

ตดิต่อ 086-7721476 (คุณนอ้ย)

ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจงัหวดัประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

 ยูนิฟอรม์, ค่าลว่งเวลา, ค่าอาหาร

1

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มเีงนิเบกิลว่งหนา้, มโีบนสั, มบีา้นพกัฟรี (ระหวา่งอบรม), มตีรวจสุขภาพประจ าปีฟรี, เบี้ยขยนั, รถรบัส่งพนกังาน

50 ช/ญ 18-35 ปี

2

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 11,500-/ด. ขึ้นไป

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มรีถรบั-ส่ง (ถงึบริเวณตลาดบา้นนา), จดัเลี้ยง, โบนสัประจ าปี, ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจ าปี

5

4

3

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เงนิเบกิลว่งหนา้งวดละ 1,000 บ. 4 งวด, เงนิเบกิฉุกเฉิน, อาหารฟรี เชา้-กลางวนั, ประกนัสงัคม, ประกนัอบุตัเิหต,ุ 

ประกนัชวีติ, เงนิเกษยีณอาย,ุ ท างานวนัหยุดได ้2 แรง, มวีนัหยุดพกัรอ้น 6 วนั, วนัหยุดประเพณี, 

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประสบการณ์ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี, โอท,ี เบี้ยเลี้ยง, ค่าน า้มนั, ค่าทีพ่กั, โบนสั, การปรบัเงนิเดอืนประจ าปี,

ประกนัสงัคม, งานจดัเลี้ยงสงัสรรค,์ วนัหยุดตามประเพณี, วนัลาพกัรอ้น

ม.3 ขึ้นไป 425.-/ว.

 ชาย สูง 160 ซ.ม. ขึ้นไป หญงิ สูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป, เฉพาะต าแหน่งงานขบัรถมใีบขบัขีส่าธารณะประเภท 2

6 ช



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจงัหวดัประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

พนกังานฝ่ายผลติ (เขา้กะ) 50 ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 556.-/ว. ขึ้นไป บจก.ท.ีซ.ี ฟารม์าซูตคิอล อตุสาหกรรม

ช่างระบบสือ่สาร 2 ช 21-35 ปี ปวส.สาขาคอมพวิเตอร ์หรือสาขาอืน่ๆ 10,000.-/ ด. ขึ้นไป ผลติเครื่องดืม่

เจา้หนา้ทีบ่ญัชตีน้ทนุ 2 ช/ญ 26-35 ปี ป.ตรี (สาขาบญัช)ี ประสบการณ์ 18,000.-/ด. 39 ม.13 ต.บางแตน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

พนกังานมาตรฐานเคมภีณัฑ์ 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.6/ปวช. 10,000.-/ด. ตดิต่อ 037-239239 ต่อ 2687 (คุณวารี)

ผูช่้วยช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 20-35 ปี ม.6/ปวช. 10,000.-/ด.

พนกังานควบคุมคุณภาพ 3 ญ 18-33 ปี ม.6 (วทิย-์คณิต) 323.-/ว. ขึ้นไป

พนกังานขบัรถบรรทกุ 2 ช 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 318.-/ว. ขึ้นไป

พนกังานขบัรถ Forklift 5 ช 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 318.-/ว. ขึ้นไป

ช่างซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 7 ช 18-45 ปี ปวส./ไฟฟ้า 12,000.-/ด. ขึ้นไป บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องกล 5 ช 18-45 ปี ปวส. 12,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติกระดาษคราฟท์

61 ม.8 ต.วดัโบสถ ์อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี

ตดิต่อ 037-482966-74 ต่อ 111

เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั จ านวนมาก ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 499.-/ว. ขึ้นไป บจก.รกัษาความปลอดภยั การด์ฟอรซ์ 

รกัษาความปลอดภยั

สนง.ใหญ่เลขที ่1780 อาคารเตยีวฮงบางนา

ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

ตดิต่อ 086-7721476 (คุณนอ้ย)

พนกังานขบัรถพ่วง 50 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,400.-/ด. ขึ้นไป บมจ.ทพีไีอ โพลนี

พนกังานขบัรถเดีย่ว 50 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,900.-/ด. ขึ้นไป ผลติปูนซเีมนต์

พนกังานขบัรถดมัพ์ 50 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,400.-/ด. ขึ้นไป 299 ม.5 ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย จ.สระบรุี 18260

  ตดิต่อ 036-358999 คุณชยัณรงค์

สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

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

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

6

9

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เงนิเบกิลว่งหนา้งวดละ 1,000 บ. 4 งวด, เงนิเบกิฉุกเฉิน, อาหารฟรี เชา้-กลางวนั, ประกนัสงัคม, ประกนัอบุตัเิหต,ุ 

8

7

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าเทีย่ว, เบี้ยขยนั, ค่ารกัษาพยาบาล

ประกนัชวีติ, เงนิเกษยีณอาย,ุ ท างานวนัหยุดได ้2 แรง, มวีนัหยุดพกัรอ้น 6 วนั, วนัหยุดประเพณี, 

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา, ค่ากะ, เบี้ยขยนั, เบี้ยพเิศษ, ทนุการศึกษาบตุร ปีละ 2 ครัง้, อาหารฟรีมื้อกลางคนื, รถรบั-ส่ง, ทีพ่กั

สมคัร/สมัภาษณ์ ณ ดา้นหนา้ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก ทกุวนัองัคาร เวลา 10.00-12.00 น.

หอพกัสวสัดกิาร, งานเลี้ยงปีใหม,่ ซื้อสนิคา้ราคาพเิศษ, กจิกรรมกฬีาส,ี กจิกรรมงานปีใหม,่ เงนิช่วยเหลอืต่างๆ

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มทีีพ่กัฟร,ี โบนสั, เบี้ยขยนั, ประกนัภยั, ชดุฟอรม์, มปีระสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ


