
ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง
2 ญ บจก. รกัษาความปลอดภยั พซีเีอส

1 ช และ ฟาซลิติี! เซอรว์สิเซส (สรรหาบคุคล)

661/28 ต.ปากพเพรียว อ.เมอืง จ.สระบรุี

ตดิต่อ 037-631280, 0892746391

ผูจ้ดัการศูนย์ 1 ช/ญ 20 ปีขึ!นไป ปวส. 9,000.-/ด. ขึ!นไป บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ

พนกังานฝ่ายขาย 1 ช/ญ 25 ปีขึ!นไป ป.ตรี 10,000 .-/ด. ขึ!นไป ประกนัชวีติ

ที?ปรึกษาพเิศษ 1 ช/ญ 30 ปีขึ!นไป ป.ตรี 15,000.-/ด. ขึ!นไป ข/2 251/31-33 ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-311542 (คุณสุรชันก)

พนกังานฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 18-33 ปี ม.3 ขึ!นไป 315.-/ว. บจก. แฮพสเ์บอรก์

QA จาํนวนมาก ช 18-33 ปี ม.3 ขึ!นไป 315.-/ว. ผลติและตดิต ั!ง ประตูและหนา้ต่างไวนิล

QC จาํนวนมาก ช 18-33 ปี ม.3 ขึ!นไป 315.-/ว. 49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 062-1854986 (คุณตอ้ย)

    089-0053071 (คุณบ)ี

พนกังานบริการหลงัการขาย 3 ช 20 ปีขึ!นไป ม.3 ขึ!นไป 305.-/ว. บจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชั ?น

พนกังานขาย 3 ช/ญ 20 ปีขึ!นไป ม.3 ขึ!นไป 305.-/ว. จาํหน่ายเครื?องใชส้าํนกังาน

พนกังานขบัรถ 2 ช/ญ 20 ปีขึ!นไป ม.3 ขึ!นไป 305.-/ว. ข1-379/6-7 ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-312547

พนกังานฝ่ายผลติ 3 ช 18 ปีขึ!นไป ไมจ่าํกดั 9,000.-/ด. รา้น HISO DONUT (เบเกอรี?)

60/3 ม.8 ต.คลองใหญ่ อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 086-1527712 (คุณพมิภา)

พนกังานท ั ?วไป (จบัเป็ด) 4 ช/ญ 18 ปีขึ!นไป ไมจ่าํกดั 400.-/ว. ขึ!นไป คุณสมยั  นาคะจะ

จบัเป็ดส่ง CPF บางนา

184 ม.10 ต.เขาเพิ?ม อ.บา้นนา

ตดิต่อ 082-1422668

QA/QC ไมต่าํกดั ช/ญ 21 ปีขึ!นไป ปวช./ปวส. 9,540.-/ด. ขึ!นไป บจก.ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ?ง

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่าํกดั ช/ญ 21 ปีขึ!นไป ม.3 ขึ!นไป 318./ว. ผลติชิ!นส่วนยานยนต์

98/4 ม.11 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-349960

CQS (ตรวจเช็คชิ!นงาน) 1 ช 21 ปีขึ!นไป ปวช./ปวส. 9,540.-/ด. ขึ!นไป

พนกังาน จป.เทคนิคข ั!นสูง 1 ช/ญ 18 ปีขึ!นไป ไมจ่าํกดั 10,000.-/ด.ขึ!นไป บจก.โปรแค็ป

พนกังาน จป.วชิาชพี 1 ช/ญ 18 ปีขึ!นไป ไมจ่าํกดั 10,000.-/ด.ขึ!นไป ผลติชิ!นส่วนยานยนต์

85 ม.5 ต.หนองแสง อ.ปากพลี

ตดิต่อ 086-0898885

พนกังานคดัแยกผลติภณัฑ ์(ไขไ่ก่) 1 ญ 25 ปีขึ!นไป ม.3 ขึ!นไป 318.-/ว. ขึ!นไป บจก. ไทย เอสพเีอฟ จาํกดั

พนกังานขบัรถขนส่ง 1 ช 30 ปีขึ!นไป ไมจ่าํกดั 318.-/ว. ขึ!นไป ฟารม์ไก่

ป.ตรี สตัวศาสตร ์(สตัวบาล)หรือ 365 ม.3 ซ.บา้นเหลา่เดิ?น ต.สาริกา อ.เมอืง

วทิยาศาสตรด์า้นสุขภาพสตัว ์ ตดิต่อ 088-7857466 

คนสวน 1 ช 25 ปีขึ!นไป ไมจ่าํกดั 318.-/ว. ขึ!นไป 037-349971-5, (ต่อ 112 คุณนก)

พนกังานเลี!ยงไก่ 3 ช 25 ปีขึ!นไป ไมจ่าํกดั 318.-/ว. ขึ!นไป

เงื?อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, อาหารกลางวนั,ที?พกั, ตรวจสุขภาพประจาํปี, โบนสั, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น., 

สตัวบาล 1 ช 30 ปีขึ!นไป 15,000.-/ด. ขึ!นไป

เงื?อนไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 4 เดอืน (บรรจเุป็นผจก.ฝ่ายขาย), คอมมชิช ั ?น, รายไดต้ามความสามารถ

เงื?อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  06.00-15.00 น. (จ-ส), สามารถเดนิทางไปทาํงานต่างจงัหวดัได ้

ประจาํที�สยามแม็คโคร (สาขานครนายก)

เง ื?อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

ม.3 ขึ!นไป

เงื?อนไข/สวสัดกิาร : ออกต่างจงัหวดัได,้ ขบัรถได,้ เบี!ยขยนั, OT, ที?พกั+อาหารฟรี, ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-18.00 น.
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เงื?อนไข/สวสัดกิาร : เบี!ยขยนั, ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาการทาํงาน 07.55-17.00 น.

เงื?อนไข/สวสัดกิาร : ตรวจสุขภาพประจาํปี, ประกนัสงัคม, โอท,ี เบี!ยขยนั, เงนิเบกิกลางวคี, เงนิช่วยเหลอืต่างๆ, พน้ภาระทางการทหาร

ถา้มปีระสบการณ์ดา้น QA, QC สามารถใชต้ลบัเมตรได ้จะพจิารณาเป็นพเิศษ, (ไม่มีการเขา้กะ)
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รถจกัยานยนตข์บัไปทาํงานฟรี
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เงื?อนไข/สวสัดกิาร : ปฏบิตังิาน ณ บจก.G-TTC จ.พระนครศรีอยุธยา ,มทีี?พกั+นํ!า+ไฟฟรี, เบี!ยเลี!ยงวนัละ 120.-/ว. 

ตาํแหน่งงานว่างในจงัหวดั ประจาํเดือน พฤษภาคม 2561

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

2
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เงื?อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัชวีติและอบุตัเิหต,ุ ประกนัสงัคมและกองทนุทดแทน, OT, ทาํงานแบ่ง 2 กะ (06.00-18.00 น.), (18.00-06.00 น.)

พนกังานรกัษาความปลอดภยั 20-40 ปี 12,000-14,000 บ.-/ด.

ชดุยูนิฟอรม์ครบปี 2 ชดุ/ปี, มามา่คฟัสาํหรบัพนกังานกะดกึ

เงื?อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  07.00-16.20 น., พน้ภาระทางการทหาร, ประกนัสงัคม, เบี!ยขยนั, OT, ค่าครองชพี

8

9



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง

ตาํแหน่งงานว่างในจงัหวดั ประจาํเดือน พฤษภาคม 2561

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

พนกังานขาย 5 ช/ญ 21 ปีขึ!นไป ม.3 ขึ!นไป 305.-/ว. บจก.นครนายกอซูีซุเซลล์

พนกังานธุรการ 3 ช/ญ 21 ปีขึ!นไป ปวช. ขึ!นไป 305.-/ว. จาํหน่ายรถยนต์

ช่าง 2 ช/ญ 21 ปีขึ!นไป ปวช.ช่าง ขึ!นไป 305.-/ว. 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

พนกังานขบัรถ 3 ช/ญ 21 ปีขึ!นไป ป.6 ขึ!นไป 305.-/ว. ตดิต่อ 0863678088

พนกังานเคาะพ่นสี 3 ช 21 ปีขึ!นไป ป.6 ขึ!นไป 305.-/ว.

พนกังานผสมสี 2 ช/ญ 21 ปีขึ!นไป ป.6 ขึ!นไป 305.-/ว.

ช่างท ั ?วไป (ประปา+ไฟฟ้า) 3 ช 20-35 ปี ม.3 ขึ!นไป 305.-/ว. บจก.ภูสกัธาร

พนกังานตอ้นรบั 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ!นไป (ใชค้อมพวิเตอรไ์ด)้ 305.-/ว. โรงแรม/รีสอรท์

222 ม.2 ต.หนิต ั!ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 086-4355612

รปภ. 3 ช 25 ปีขึ!นไป บจก.องิธารรีสอรท์

โยธาท ั ?วไป(คนสวน) 4 ช 20 ปีขึ!นไป โรงแรม/รีสอรท์

123 ม.3 ต.หนิต ั!ง อ.เมอืง
ตดิต่อ 081-7933356

พนกังานบริการ 1 ช/ญ 21-35 ปี ม.3 ขึ!นไป 9,150.-/ด. ขึ!นไป บจก.กนัตนา Movie café 

(สาขาวงัตะไคร ้นครนายก)

โรงภาพยนตข์นาดเลก็

บริเวณหนา้นํ!าตกวงัตะไคร ้อ.เมอืง

ตดิต่อ 087-1234594 (คุณณรงคศ์กัดิd)

พนกังานขาย 2 ช/ญ บจก. แอดไวซ ์นครนายก

ช่างไฟฟ้า 2 ช จาํหน่าย/รบัซ่อมคอมพวิเตอร์

ช่างคอมพวิเตอร์ 2 ช 173/8 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 0814844474 (คุณไพโรจน)์

พนกังานตอ้นรบั 2 ช/ญ 18-35 ปี ไมจ่าํกดั 9,000.-/ด. บจก. บา้นสวนสาริกา ววิ รีสอรท์&สปา

ผูช่้วย Sale 2 ช/ญ 20 ปีขึ!นไป ไมจ่าํกดั 10,000.-/ด. รีสอรท์

414/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-385086 (คุณศิลญา)

เจา้หนา้ที?คลงัสนิคา้ 1 ช 23 ปีขึ!นไป ป.ตรีโลจสิตกิสห์รือสาขาที?เกี?ยวขอ้ง 15,000.-ด. ขึ!นไป บจก.เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม

พนกังานประจาํรา้น 1 ช/ญ 21 ปีขึ!นไป ม.3 ขึ!นไป 318.-/ว. (สาขานครนายก) การขายอาหาร

60/3-6 ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี

ตดิต่อ 037-452068 (คุณวไิลลกัษณ์)

พนกังานฝ่ายผลติ 10 ช/ญ 18 ปีขึ!นไป ม.6 ขึ!นไป 320.-/ว. บจก. อาร ์เอม็ ซ ีโกลบอลกรุป๊

ผลติภณัฑด์บักลิ?นกาย, สารสม้

48/1 ม.6 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 061-6190956 (คุณณฐัพล)
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เงื?อนไข/สวสัดกิาร : รกังานดา้นบริการ, ไมต่อ้งมปีระสบการณ์, ทดลองงาน 3 ด., มปีระกนัสงัคม

ปวช. ขึ!นไป

เงื?อนไข/สวสัดกิาร : ทาํงาน 08.00-17.00 น., มปีระกนัสงัคม

เงื?อนไข/สวสัดกิาร : ค่าคอมมชิช ั ?น, ขบัรถยนตไ์ด ้(ถา้มใีบขบัขี?จะพจิารณาเป็นพเิศษ), 

ช่วงเวลาทาํงาน แบ่งเป็น 2 ช่วง (08.30-17.30 น., 10.30-19.30 น.)
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9,150-15,000.-/ด.

เงื?อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น. (หยุดอาทติยล์ะ 1 วนั.), ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิและสมคัรไดท้ี�  สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 
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18 ปีขึ!นไป
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ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชั0น 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

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

เง ื?อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาทาํงาน 08.30-17.30 น. (จ.-ศ.)
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ไมจ่าํกดั 305.-/ว.

เงื?อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, โบนสั, กองทนุสาํรองเลี!ยงชพี, ตรวจสุขภาพประจาํปี, ประกนัชวีติ, ช่วงเวลาทาํงาน 08.30-17.30 น. 

ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้ 


