
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ช่างท ัว่ไป 3 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 370.-/ว. นายประเทอืง กศุลสตัย์

ก่อสรา้งอาคารศาลากลางจงัหวดันครนายก

159/14 ม.7 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 087-0407948

คนสวน (อยู่ประจ า) 1 ช 40 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. คุณวทิยา ฉายาบรรณ์

บา้นพกัสวนบคุคล

107 ม.6 ต.นาหนิลาด อ.ปากพลี

ตดิต่อ 084-9302300

แมบ่า้น 1 ญ 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป คุณประภาพร แจ่มจ ารสั

บา้นพกัอาศยั

60/1 ม.10 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 061-1566991

พนกังานขาย 2 ญ 20-40 ปี ปวช.-ปวส. 323.-/ว. ขึ้นไป บจก.ใตฟ้้าเทเลโฟน

จ าหน่ายโทรศพัทม์อืถอื

1-075/4 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-315361 (คุณวชัรี)

พนกังานท ัว่ไป 3 ช 30-40 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป บจก.บา้นนาสปินเทกซ์

(สิง่ทอ (ปัน่ดา้ย)

19 ม.3 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 089-2125351 (คุณปิยะรตัน)์

ช่างยนต์ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป บจก. นครนายกอซูีซุเซลส์

ช่างสี 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป จ าหน่ายรถยนต์

ช่างท ัว่ไป 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป ตดิต่อ 092-7367284 (คุณรุ่งรตัน)์

เจา้หนา้ทีธุ่รการ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

แมบ่า้น คุณน า้มนต ์วบูิลยธ์นสาร

(ท าความสะอาดหอ้งพกัและ (น า้มนตอ์พารท์เมนท)์

บริเวณโดยรอบอาคาร) บริการหอพกั

139/10 ถ.นครนายก-รงัสติ อ.เมอืง

ตดิต่อ 080-5672142

เจา้หนา้ที ่R&D/LAB 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี วศิวกรรมศาสตร ์(พอลเิมอร)์ 15,000.-/ด. บจก.บดี ีสตรอว ์จ ากดั

Import and export ป.ตรี มนุษยศาสตร ์ศิลปศาสตร ์ ผลติหลอดดูดน า้พลาสตกิ

document officer (เอกภาษาองักฤษ) 50/1 ม.13 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี การบญัช ี(ประสบการณ์ 3 ปี) 15,000.-/ด ตดิต่อ 037-320317,8

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

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน มถุินำยน 2564

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น.

5

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., มปีระกนัสงัคม, หยุดวนัอาทติย,์ ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระการเกณฑท์หารแลว้

6

8

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์ในการท างานโรงงาน, เบี้ยขยนั, ยูนิฟอรม์, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี

1

7

1 ช/ญ 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., ตอ้งการคนทีอ่ยู่ในพื้นที ่อ.เมอืง ทีส่ามารถมาถงึสถานทีท่  างานไดต้รงเวลา, 

ท างานแบบไป-กลบั (ไมม่ทีีพ่กัให)้, จ่ายค่าจา้งเดอืนละ 2 ครัง้, สถานทีท่  างานอยู่ตรงขา้มกบัวทิยาลยัเทคนิคนครนายก

ช/ญ 25 ปีขึ้นไป 15,000.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., มปีระกนัสงัคม, ค่าอาหารกลางวนั, ค่าคอมมชิช ัน่

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

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., ไมด่ืม่เหลา้, มทีีพ่กัในพื้นทีส่วน, ลกัษณะงานท าสวน ตดัหญา้

3

4

2



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน มถุินำยน 2564

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

พนกังานขบัรถส่งสนิคา้ รา้นน าพลศาลพระภูมิ

(รถกระบะ, รถหกลอ้) ผลติและจ าหน่ายศาลพระภูมิ

170/1 ม.6 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 087-0998097

ช่างปูน 4 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 450-500.-/ว. คุณธีระพงษ ์สุดสงวนเกยีรติ

กรรมกรงานก่อสรา้ง 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 350-450.-/ว. ก่อสรา้ง

86 ม.1 ต.ดงละคร อ.เมอืง

ตดิต่อ 090-9097041

พนกังานส่งของ 5 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,690.-/ด. ขึ้นไป หจก. เอม็แอนดแ์อล อนิเตอรเ์ทรด

พนกังานขายสนิคา้ 5 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป ผูแ้ทนจ าหน่ายขายสนิคา้

84/1 ม.8 ต.อาษา อ.บา้นนา 

ตดิต่อ 087-5073994

เจา้หนา้ทีว่างแผน 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป (ช านาญการใช ้Excel) 323.-/ว. ขึ้นไป บจก.ยูวไีวนิล

เจา้หนา้ทีค่ลงัสนิคา้ 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป (มพีื้นฐานใชW้ord, Excel) 323.-/ว. ขึ้นไป ผลติและจ าหน่ายวงกบประตูหนา้ต่างUPVC

เจา้หนา้ทีจ่ดัซื้อ 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป 90 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

พนกังานฝ่ายผลติ 3 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-381988

ช่างไฟฟ้า 1 ช 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

กุก๊ (ผูช่้วยเชฟ) 1 ช/ญ 20-45 ปี ม.6 ขึ้นไป (มปีระสบการณ์) 12,000.-ด. ขึ้นไป At Rice Resort (แอท ไรซ ์รีสอรท์)

พนกังานบญัชใีชโ้ปรแกรม Express 1 ช/ญ 20-45 ปี ปวส.ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป โรงแรม/รีสอรท์

Front 1 ช/ญ 20-45 ปี ปวส.ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป 230/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

พนกังานแผนกอาหารและเครื่องดืม่ 1 ช/ญ 20-45 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-385013

แมบ่า้น 2 ช/ญ 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

 PA (Public Area) 1 ช/ญ 20-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

คนสวน 1 ช/ญ 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

พนกังานเสริฟ์ 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 12,0000.-/ด. เดอะชะมวงฟอเรสต์

พนกังานท าความสะอาด 1 ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. รา้นอาหาร โรงแรม รีสอรท์

พนกังานตอ้นรบั 1 ช/ญ 18-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 12,000.-/ด. 444 ม.2 ต.สาริกา อ.เมอืง 

บาริสตา้ 1 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 12,000.-/ด. ตดิต่อ 097-0974426 (คุณมกิ)

แคชเชยีร์ 1 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 12,000.-/ด.

กุก๊ (อาหารไทย/ฝรัง่) 1 ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 20,000.-/ด.

ผูช่้วยกุก๊ 1 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000.-/ด. ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ท างาน 08.00-17.00 น (จ.-ส.)  

11
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., หยุดอาทติยล์ะ 1 วนั, ประกนัสงัคม, ทดลองงาน 3 เดอืน, ค่าคอมมชิช ัน่

12

พรอ้มเริ่มท างานไดท้นัท,ี มปีระกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, อาหาร 2 มื้อ, วนัหยุดประจ าปี, เงนิโบนสัประจ าปี

13

10

9

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์และพกัอาศยัอยู่นครนายกจะพจิารณาเป็นพเิศษ, มใีจรกับริการ, ตรงต่อเวลา, มคีวามอดทน,

14

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทกุต าแหน่งมเีงนิพเิศษให ้(ขึ้นอยู่กบัความขยนัและอดทน), ประกนัสงัคม, อาหาร

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., (หรืออาจจะตอ้งมไีปส่งสนิคา้ทีต่่างจงัหวดัช่วงเวลากลางคนื), 

ผูส้มคัรตอ้งมใีบอนุญาตขบัขี่

1 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว.



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน มถุินำยน 2564

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

วศิวกร 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี วศิวกรรมโยธา 18,000.-/ด. บา้นรกัษน์ครนายก

ก่อสรา้ง

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี บญัชี 12,000.-/ด. 93/9 ม.11 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 063-8916956 (ณรงคพ์ล)

ช่างก่ออฐิมวลเบา 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บจก. พรธิสาร

กรรมกรผูช่้วยช่างก่ออฐิ 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. รบัเหมาก่อสรา้ง

ช่างจบัเสี้ยม ฉาบปูน 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. 186/1 ม.4 ต.ธญับรุี อ.ธญับรุี จ.ปทมุธานี

กรรมกรผูช่้วยช่างฉาบปูน 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ไซตง์าน สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ห่งชาติ

ช่างไมป้ระกอบเสาเอน็/ทบัหลงั 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. อ.องครกัษ ์จ.นครนายก

ช่างเหลก็ 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ตดิต่อ 063-1898912 (คุณวรรษสริี)

พนง.ต าแหน่งเลขาผูจ้ดัการท ัว่ไป 1 ญ 18-35 ปี ปวส.-ป.ตรี (ท ัว่ไป) 9,800.-/ด. ขึ้นไป บมจ. สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

พนง.จดัเรียงสนิคา้แผนกอาหารแหง้ 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,540.-/ด.ขึ้นไป จ าหน่ายสนิคา้ท ัว่ไป

พนง.จดัเรียงสนิคา้แผนกสนิคา้อปุโภค 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,540.-/ด. ขึ้นไป 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

พนง.จดัเรียงสนิคา้แผนกอาหารแช่แขง็ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,540.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

ช่างก่ออฐิ 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บจก.พ ีซ ีเอ ดี

กรรมกรผูช่้วยช่างก่ออฐิ 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. 88/56 ซ.รามค าแหง 53 (จนัทรศ์รีชวาลา)

ช่างจบัเสี้ยม ฉาบปูน 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ

กรรมกรผูช่้วยช่างฉาบปูน 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. สถานทีท่  างาน : โครงการจา้งเหมาก่อสรา้ง

ช่างไมป้ระกอบเสาเอน็/ทบัหลงั 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ต่อเตมิอาคารศาลากลางจงัหวดันครนายก 5 ชัน้

ช่างเหลก็ 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บริเวณศาลากลางจงัหวดันครนายก

ตดิต่อ 02-5141527

ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

พนกังานฝ่ายผลติ 1 ช/ญ 23-40 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บจก.บดี ีสตรอว ์จ ากดั

พนกังานฝ่ายคลงัสนิคา้ 1 ช/ญ 23-40 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ผลติหลอดดูดน า้พลาสตกิ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : คนพกิารประเภททางการเคลือ่นไหวหรือร่างกาย (ประเภท 3), ใชม้อื 2 ขา้งหยบิจบัชิ้นงาน, ใชข้า 2 ขา้งในการเดนิ 50/1 ม.13 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-320317,8

พนกังาน ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 12,000.-/ด. บมจ.ทริปเปิลท ีบรอดแบนด์

บริการดา้นอนิเตอรเ์น็ต

194 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-630001, 037-630003

18

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่าลว่งเวลา, ทีพ่กั, มคีวามขยนั, อดทน, รบัผดิชอบงาน, มปีระสบการณ์ท างานสถาปตัย์

สวสัดกิารเงนิกู,้ พกัรอ้นประจ าปี, ค่ารกัษาพยาบาล, เงนิช่วยเหลอืกรณีต่างๆ

17

สวสัดกิาร : ทีพ่กั น า้+ไฟ(ฟรี), โบนสัปีละ 2 ครัง้, ทดลองงาน 3 ด., ประกนัสงัคม, ท างาน จ.-ส.

15

เง ือ่นไข : สามารถท าคอมพวิเตอรไ์ด,้ มมีนุษยสมัพนัธด์ี

เง ือ่นไข : ท า SUREY, ถอดแบบ, ท าระดบั, ขบัรถไดแ้ละมใีบขบัขี,่ เดนิทางไปต่างจงัหวดัได ้

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่าลว่งเวลา, ทีพ่กั, มคีวามขยนัอดทน, รบัผดิชอบงาน, มปีระสบการณ์ท างานสถาปตัย์

16

เครื่องแบบพนกังาน
2

ทกัษะดา้นการสือ่สาร ฟงั-พูด-อ่าน-เขยีน เพือ่การท างาน

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่ารกัษาพยาบาล, ประกนัชวีติ, ประกนัสุขภาพ, ประกนัอบุตัเิหต,ุ ตรวจสุขภาพประจ าปี,

1

เพศ

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำรประจ ำเดือน มถุินำยน 2564

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, โบนสั, เงนิรางวลัพนกังานดเีด่น, ค่ากะ, OT,

บริษทั/สถำนประกอบกำรต ำแหน่งงำนว่ำง



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน มถุินำยน 2564

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

คนสวน 3 ช/ญ ไมจ่ ากดั ป.6 323.-/ว. บจก.ดบัเบลิยู ท ีควอลติี้

ผลติสายไฟรถยนต์

19 ม.7 ต.นาหนิลาด อ.ปากพลี

ตดิต่อ 037-349782 ,081-8651034

สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

3
ท างาน 1 ปีไมห่ยุดรบั 10,000 บาท,ท างาน 4 เดอืนไมห่ยุดรบั 1,000 บาท, ท างาน 07.00-16.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, รถรบั-ส่งพนกังาน, ขา้วฟร,ี โบนสัปีละ 1 ครัง้, ผ่านการทดลองงานมเีสื้อแจกพนกังาน,


