
ลาํดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจ้าง
เจา้หนา้ที	 QC 3 ช/ญ 20-35 ปี ปวช-ป.ตรี 9,150.-/ด. บจก.แสงทองสหฟาร์ม

พนกังานธุรการขนส่ง 1 ช/ญ 20-35 ปี ปวช-ป.ตรี 9,150.-/ด. เกษตร/ปศุสตัว์

พนกังานขบัรถขนส่ง 3 ช 20 ปี ขึ1นไป ม.3 305.-/ว. 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

เงื	อนไข/สวสัดิการ : ยนิูฟอร์ม, ประกนัสงัคม, ท่องเที	ยวประจาํปี, ตรวจสุขภาพประจาํปี, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น. ติดต่อ 092-3807771, 037-381112

ผูส้มคัรตอ้งมีนํ1าหนกั 50 กก. ขึ1นไป, และมีส่วนสูง 150 ซม. ขึ1นไป

พนง.แผนกคลงัสินคา้ (กล่อง, สาร) 10 ช/ญ 18 ปี ขึ1นไป ไม่จาํกดั (อ่านออก/เขียนได)้ 310.-/ว. บจก.บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด)์

QA 10 ช/ญ 18 ปี ขึ1นไป ไม่จาํกดั (อ่านออก/เขียนได)้ 310.-/ว. แปรรูปอหาร

พนง.ฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18 ปี ขึ1นไป ไม่จาํกดั (อ่านออก/เขียนได)้ 310.-/ว. 42/6 ม.4 ต.องครักษ ์อ.องครักษ์

ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบาํรุง 10 ช/ญ 18 ปี ขึ1นไป ปวส./ไฟฟ้ากาํลงั 9,500-13,000.-/ด. ติดต่อ 037-618713, 037-618919

ช่างซ่อมบาํรุงเครื	องจกัรอาวุโส 2 ช/ญ 18 ปี ขึ1นไป ปวส./ไฟฟ้ากาํลงั 12,000-16,000.-/ด.

ช่างวางแผนช่างซ่อมบาํรุงเครื	องจกัร 2 ช/ญ 18 ปี ขึ1นไป ปวส./ไฟฟ้ากาํลงั 12,000-16,000.-/ด.

พนกังานติดจานส่งสญัญาณ 2 ช 20-40 ปี ม.6 305.-/ว. หจก.ใตฟ้้าเทเลคอม

จาํหน่ายอุปกรณ์สื	อสารโทรคมนาคม

ข1-075/1 ต.นครนายก อ.เมือง

ติดต่อ 037-315361

พนกังานขาย 1 ช/ญ 18 ปี ขึ1นไป ม.3 ขึ1นไป 305.-/ว. บจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชั	น

จาํหน่ายเครื	องใชส้าํนกังาน

ข1-379/6-7 ต.นครนายก อ.เมือง

ติดต่อ 037-312547

พนกังานขาย 3 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ1นไป 305.-/ว. บจก.โตโยตา้นครนายก

เงื	อนไข/สวสัดิการ : สวสัดิการพนกังาน, มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ, รักงานบริการ, มีใบขบัขี	รถยนต,์ มีมนุษยสมัพนัธ์ดี จาํหน่ายและซ่อมรถยนต์

34 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมือง

ติดต่อ 081-8631014

พนกังานติดตั1งหนา้งาน 5 ช 25 ปี ขึ1นไป ม.3 305.-/ว. บจก.ยวูี-ไวนิล

ช่างซ่อมบาํรุง 3 ช 20 ปี ขึ1นไป ปวช.-ป.ตรี 10,000.-/ด. ผลิตเฟอร์นิเจอร์/กรอบประตู หนา้ต่าง

90 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก

ติดต่อ 037-381988, 037-383157-160

ช่างยนต์ 1 ช/ญ 20 ปี ขึ1นไป ปวช./ช่างยนต ์ขึ1นไป 305.-/ว. บจก.นครนายกอีซูซุ เซอร์วิสเซลล์

ช่างผสมสี 1 ช/ญ 20 ปี ขึ1นไป ป.6 ขึ1นไป 10,000.-/ด. ขึ1นไป ศูนยบ์ริการจาํหน่าย/ซ่อมยานยนต์

ช่างเคาะพน่สี 1 ช/ญ 20 ปี ขึ1นไป ป.6 ขึ1นไป 305.-/ว. 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง

พนง.ขบัรถยนต์ 1 ช 20 ปี ขึ1นไป ม.3 ขึ1นไป 305.-/ว. ติดต่อ 037-311038

ช่างทั	วไป 1 ช 20 ปี ขึ1นไป ป.6 ขึ1นไป 305.-/ว.

เงื	อนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม, ทาํงาน จนัทร์ - เสาร์ ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00, หยุดวนัอาทิตย์

ให้บริการรับสมคัรงาน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวดันครนายก ทุกวนัพฤหัสบด ีเวลา 09.00-12.00 น.

ขึ1นไปและเขา้กะได้

ช่างวางแผนช่างซ่อมบํารุงเครื�องจักร ตอ้งมีประสบการณ์วางแผนการซ่อมบาํรุงเครื	องจกัรอุตสาหกรรมอาหาร-

2

7

ทุกตาํแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4
เงื	อนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม

5
ช่วงเวาทาํงาน 08.00-17.00 น.

6
เงื	อนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม, ค่าล่วงเวลา, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.

ตําแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

3
เงื	อนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม

1

หรือใกลเ้คียง 1-2 ปี ขึ1นไป และเขา้กะได้

ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบํารุง ตอ้งมีประสบการณ์ประมาณ 1 ปี และเขา้กะได้

ช่างซ่อมบํารุงเครื�องจักรอาวุโส ตอ้งมีประสบการณ์ซ่อมบาํรุงเครื	องจกัรอุตสาหกรรมอาหาร หรือ ใกลเ้คียง 1-2 ปี



ลาํดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจ้าง
จนท.การตลาด 2 ช/ญ 30 ปี ขึ1นไป ปวส.-ป.ตรี 15,000.-/ด. บจก.แหนมดอนเมืองเจริญศรีมาร์เกต็ติ1ง

พนง.ขาย (ภาคเหนือ) 2 ช/ญ 28 ปี ขึ1นไป ไม่จาํกดั 15,000.-/ด. ขึ1นไป แปรรูปอาหารจากเนื1อสตัว์

8/4 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์

ติดต่อ 094-4833907

พนกังานร้านกาแฟ 2 ญ 18 ปี ขึ1นไป ไม่จาํกดั 305.-/ว. ขึ1นไป บจก.เจริญกิจภณัฑ ์กรุ๊ป

สถาณีบริการนํ1ามนั/ร้านกาแฟ

37/23 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมือง

ติดต่อ 081-8298470

คนสวน 1 ช 18 ปี ขึ1นไป ไม่จาํกดั 305.-/ว. บจก.บา้นนา รีสอร์ท

โรงแรม/รีสอร์ท

138-139 ม.13 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ติดต่อ 095-9292594, 0943565563

แม่บา้น 1 ช/ญ บจก.โสภณ การ์ด แอนด ์คลีนนิ	ง

พนกังานรักษาความปลอดภยั 1 ช บริการพนกังานรักษาความปลอดภยั

และแม่บา้นทาํความสะอาด

165/10 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมือง

ติดต่อ 081-9259856 (คุณสิราวิชญ)์

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเติมและสมัครได้ที�  สํานักงานจัดหางานจังหวดันครนายก 
ศาลากลางจังหวดัหลงัใหม่  ชั:น 1  โทรศัพท์  037-312869, 037-313204

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

11

20-55 ปี ไม่จาํกดั 305.-/ว.

เงื	อนไข/สวสัดิการ : กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย,์ ประกนัสงัคม, ยนิูฟอร์ม, เงินช่วยเหลือในกรณีแต่งงานหรือเสียชีวิต.

8

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

เงื	อนไข/สวสัดิการ : ทาํงาน 08.00-17.00 น., มีประกนัสงัคม

9

10
เงื	อนไข/สวสัดิการ : แจง้เขา้ประกนัสงัคม หลงัผา่นทดลองงาน 4 เดือน, ผูส้มคัรตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

ตําแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560



ลาํดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจ้าง
ช่างเทคนิค (ช่างซ่อมเครื	องมือแพทย)์ 1 ช 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 12,000-15,000.-/ด. บจก.นาํวิวฒันก์ารช่าง (1992)

ผลิตเครื	องมือแพทย์

999/5 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด 

อ.พระสมุทรเจดีย ์จ.สมุทรปราการ

ติดต่อ 099-3287557

พนกังานฝ่ายผลิต จาํนวนมาก ช 18-30 ปี ม.6 หรือ ปวช. 320.-/ว. บจก.ไทยบริดสโตน

ผลิตยางรถยนต์

75 ม.2 ต.ใผต่ ํ	า อ.หนองแค จ.สระบุรี

ติดต่อ 036-325101-6 (คุณชมพนุูท)

พนกังานขบัรถพว่ง 5 ช 20-50 ปี ไม่จาํกดั 9,740.-/ด. บมจ.ทีพีไอ โพลีน

พนกังานขบัรถเดี	ยว 5 ช 20-50 ปี ไม่จาํกดั 9,240.-/ด. ผลิตปูนซีเมนตส์าํเร็จรูป

พนกังานขบัรถเครื	องจกัรกลหนกั 5 ช 20-50 ปี ไม่จาํกดั 10,040.-/ด. 299 ม.5 ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย

พนง.ขบัรถดั1มพ,์ มิกซ ์(มีใบขบัขี	 ท.2-4) 25 ช 20-50 ปี ไม่จาํกดั 10,040.-/ด. จ.สระบุรี ติดต่อ 036-358999

ช่างซ่อมบาํรุง 2 ช 20-30 ปี ปวส./ช่างซ่อมบาํรุงทุกสาขา 15,000.-/ด. บจก.ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์ จี

พนง.ควบคุมเครื	องจกัร 1 ช 20-30 ปี ปวส./ช่างซ่อมบาํรุงทุกสาขา 15,000.-/ด. บริการดา้นไฟฟ้า

ผช.พนง.ควบคุมเครื	องจกัร 3 ช 20-40 ปี ม.3-ปวช. 308.-/ว. 155 ม.4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ

วิศวกร 2 ช/ญ 20-30 ปี ป.ตรี/วศบ. 25,000.-/ด. จ.ปราจีนบุรี 25140

เจา้หนา้ที	บญัชี/การเงิน 1 ช/ญ 20-30 ปี ป.ตรี/บญัชี, การเงิน 20,000.-/ด. ติดต่อ 085-8352672, 085-8353971

จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 20-30 ปี ป.ตรี/ชีวอนามยัฯ 20,000.-/ด.

ผูจ้ดัการเขต 2 ญ 22-40 ปี ม.6-ป.ตรี 17,900.-/ด. บจก.เบทเตอร์เวย์

จาํหน่ายสินคา้อุปโภค/บริโภค

442 ถ.รามคาํแหง แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศพัท ์02-9170000

ปวส./คอมฯ, อิเลค็ฯ, บจก.ที..ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรมฯ

โทรคมนาคม ผลิตเครื	องดื	ม

พนกังานขบัรถ Forklift 3 ช 18-35 ปี ม.3 ขึ1นไป 308.-/ว.+OT 39 ต.บางแตน อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150

พนง.ควบคุมคุณภาพ 2 ญ 18-33 ปี ม.6 (วิทย-์คณิตย)์ 308.-/ว.+OT 037-239239 ต่อ 2687

พนง.รายวนัทั	วไป 3 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ1นไป 308.-/ว.+OT 089-6718716 (คุณวารี)

พนง.ขบัรถขนสินคา้ 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ1นไป 308.-/ว.

พนง.ฝ่ายผลิต (เขา้กะ) 25 ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ1นไป 539.-/ว.

พนกังานฝ่ายผลิต 5 ช 18-35 ปี ม.3-ม.6 9,750.-/ด. บจก.สยามซานิทารี	แวร์ อินดสัตรี1

สุขภณัฑ์

33/4 ม.2 ต.โคกแย ้อ.หนองแค

จ.สระบุรี ติดต่อ 036-387221-8

เงื	อนไข/สวสัดิการ : ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, สามารถทาํงานเป็นกะได,้ เบี1ยขยนั 750.-/ด., ค่าล่วงเวลา

ค่ารักษาพยาบาลเตม็วงเงิน, ประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม, มีโอกาสปรับเป็นพนกังานประจาํ, รถรับ-ส่ง ปรับอากาส 30 เสน้ทาง

เสน้นครนายก จุดสิ1นสุดอยูที่	หนา้ รพ.นครนายก, ประกนัสงัคม

2

ช่างระบบสื	อสาร 1 ช 21-35 ปี

6

เงื	อนไข/สวสัดิการ : ค่าล่วงเวลา ค่ากะ เบี1ยขยนั เบี1ยพิเศษ, ทุนการศึกษาบุตร ปีละ 2 ครั1 ง, อาหารฟรีมื1อกลางคืน, รถรับ-ส่ง

7
เงื	อนไข/สวสัดิการ : ค่าครองชีพ 750.-/ด., รถรับ-ส่ง 27 สาย, กองทุนสาํรองเลี1ยงชีพ, ยนิูฟอร์ม, ค่าล่วงเวลา, ค่ากะ, ค่าชิ1นงาน

ช่วงเวลาทาํงาน 07.30-16.30 น.

หอพกัสวสัดิการ งานเลี1ยงปีใหม่, ซื1อสินคา้ราคาพิเศษ กิจกรรมกีฬาสี, กิจกรรมงานปีใหม่, เงินช่วยเหลือต่างๆ

3

เงื	อนไข/สวสัดิการ : ค่าแรงตามระยะทาง, เบี1ยขยนั, เบี1ยพิเศษ, ค่าดูแลรถ, ค่ากะพิเศษ, ค่ารักษาพยาบาล

ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

4

เงื	อนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม, บางตาํแหน่งสามารถเขา้กะได้

5

เงื	อนไข/สวสัดิการ : สามารถขบัรถยนตไ์ด,้ ดูแลยอดขาย, โบนสัประจาํปี, มีค่าคอมมิชชั	น

10,000.-/ด. ขึ1นไป

อิเลค็ทรอนิคส์, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ทาํงาน จนัทร์-เสาร์1

ตําแหน่งงานว่างต่างจังหวัด ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

เงื	อนไข/สวสัดิการ : เบี1ยเลี1ยง, ค่าที	พกั, ค่าคอมมิชชั	น, มีรถยนตว์ิ	งงานให,้ มีประสบการณ์การทาํงาน 1 ปี เกี	ยวกบัดา้นไฟฟ้า-



ลาํดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจ้าง
ช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า 1 ช 21-35 ปี ปวส./ไฟฟ้า, อิเลค็ฯ 12,000.-/ด. บมจ.ยไูนเตด็ เปเปอร์

ช่างซ่อมบาํรุงเครื	องกล 1 ช 21-35 ปี ปวส./เครื	องกล, ช่างยนต์ 12,000.-/ด. ผลิตกระดาษคราฟท์

ม.3-ม.6, ปวช. 330-400.-/ว. 61 ม.8 ต.วดัโบสถ ์อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ปวส. 12,000.-/ด. ติดต่อ 037-481966

เงื	อนไข/สวสัดิการ : เบี1ยขยนั 600.-/ด, ยนิูฟอร์ม, ประกนัภยักลุ่ม, บา้นพกัฟรี (นํ1า+ไฟ ฟรี), โบนสัรายปี, ทุกตาํแหน่ง

 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ, กองทุนสาํรองเลี1ยงชีพ, งานเลี1ยงประจาํปี, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

จนท.ฝ่ายขาย (สาขานครนายก) 5 ช/ญ 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 12,000.-/ด. บจก.ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์

จนท.ธุรการ (สาขานครนายก) 1 ช/ญ 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 11,000.-/ด. ที	ปรึกษาดา้นประกนัภยัและการเงิน

660/6 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

ติดต่อ 094-9299959 (คุณสุหรรษา)

พนง.คุมเครื	องฝ่ายผลิต 2 ช 20-35 ปี ม.3 ขึ1นไป 308.-/ว. หรือ 9,500ด. บจก.อินเตอร์ อิสเทิร์นฯ

ผลิตแผน่และกล่องกระดาษ

69 ม.4 ต.บางพลวง อ.บา้นสร้าง

จ.ปราจีนบุรี ติดต่อ 037-210946

พนง.คุมเครื	องจกัร NC/CNC 5 ช 20 ปี ขึ1นไป ปวส. 11,000.-/ด. ขึ1นไป บจก.สยามสตีลทาวเวอร์

QC 5 ช/ญ 20 ปี ขึ1นไป ปวช.-ป.ตรี 11,000.-/ด. ขึ1นไป ผลิตโครงสร้างเหลก็

พนกังานทั	วไป จาํนวนมาก ช 20 ปี ขึ1นไป ป.6-ปวช. 320.-/ว. 9/10 ม.10 ต.โคกแย ้อ.หนองแค จ.สระบุรี

ติดต่อ 036-383500 ต่อ 412

เจา้หนา้ที	ควบคุมเครื	องจกัร 1 ช 20 ปี ขึ1นไป ปวช.-ปวส. 11,000-12,000.-/ด. บจก.เมโทร อินดสัเตรียล ปาร์ค

พนกังานขบัรถบรรทุก 1 ช 23 ปี ขึ1นไป ไม่จาํกดั 308.-/ว. อุตสาหกรรมแปรรูปไม้

พนกังานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 18 ปี ขึ1นไป ไม่จาํกดั 308.-/ว. 88 ม.1 ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

เงื	อนไข/สวสัดิการ : ทาํงานจนัทร์-เสาร์, โบนสัประจาํปี, ปรับเงินประจาํปี, กองทุนสาํรองเลี1ยงชีพ, ค่าล่วงเวลา, ประกนัสงัคม ติดต่อ 037-454022-3 (คุณเกรียงไกร)

พนกังานขาย ปวส.-ป.ตรี 11,000.-/ด. บจก.ฟู้ ดสตาร์

พนกังานผูช่้วยทั	วไป ปวช.-ปวส. 10,000.-/ด. ผลิตนํ1าดื	มผลไม้

58 ม.6 ต.ตลาดจินดา

อ.สามพราน จ.นครปฐม

ติดต่อ 034-981335-40

พนกังานฝ่ายผลิต จาํนวนมาก ช 18-29 ปี ม.6 ขึ1นไป 308.-/ว. บจก.เวิลล์แคร์ เซอร์วิส

ประกอบรถยนต์

427/118 ม.2 ต.ออ้มนอ้ย

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ติดต่อ 098-2578893 (คุณสงดั)

089-9197517 (คุณซง้)

 089-9195002 (คุณมุก)

081-6893644 (คุณเดีย)

14

เงื	อนไข/สวสัดิการ : มีความรู้พื1นฐานดา้นภาษาองักฤษ (อ่านออก เขียนได)้, สูง 160 ซม. ขึ1นไป, สามารถทาํงานเป็นกะได้

อายุ 18-20 ปี (ไม่เกณฑท์หาร -สมคัรได-้), อายุ 20-29 ปี ตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้ หรือ จบ ร.ด.ปี 3 

มีค่าใชจ่้ายก่อนเขา้ทาํงาน เป็นค่าตรวจสุขภาพ

11

เงื	อนไข/สวสัดิการ : มีรถรับ-ส่ง (ถึงบริเวณตลาดบา้นนา), จดัเลี1ยง, โบนสัประจาํปี, ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจาํปี

 ยนิูฟอร์ม, ค่าล่วงเวลา, ค่าอาหาร

12

ขบัรถบรรทุกตอ้งมีใบขบัขี	, สามารถทาํงานเป็นกะได้

13

1 ช 18 ปี ขึ1นไป

เงื	อนไข/สวสัดิการ : ลกัษณะงาน เป็นหน่วยรถกระจายสินคา้เงินสดไปตามจงัหวดัต่างๆ เช่น นครนายก หรือจงัหวดัอื	นๆ,

พกัโรงแรมที	ทางบริษทัจดัเตรียมไว ้(มีค่าที	พกัและเบี1ยเลี1ยงให)้, พนักงานขาย ค่าที	พกั+เบี1ยเลี1ยง 500.-/ว.,

พนักงานผู้ช่วยทั�วไป ค่าที	พกั+เบี1ยเลี1ยง 250.-/ว., ทาํงาน 08.00-17.00 น.(หลงั 17.00 น. เดินทางเขา้ที	พกั),

9
เงื	อนไข/สวสัดิการ : ค่าคอมฯ, ค่านํ1ามนั, ค่าเป้าหมาย, ประกนัสงัคม, กองทุนเงินกูย้ืม, ตรวจสุขภาพประจาํปี, ทุนการศึกษา

เงินช่วยเหลือ, ชุดยนิูฟอร์ม, ทาํงาน จนัทร์-เสาร์, หยุด เสาร์ เวน้ เสาร์

10
เงื	อนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม, หอพกั, โบนสั, ประกนัอุบติัเหตุ, ยนิูฟอร์ม, ปรับค่าแรงประจาํปี, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระ-

ทางการทหารแลว้

ตําแหน่งงานว่างต่างจังหวัด ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

8
พนกังานฝ่ายผลิต (เขา้กะ) 2 ช/ญ 21-35 ปี

ช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า และ พนง.ฝ่ายผลิตตอ้งเขา้กะได้


