
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ คำ่จำ้ง

แม่บา้น (ประจ า) 1 ญ 30-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป นางณฐัฐนินัท ์ชาน

ส่วนบุคคล

162 ม.1 ต.ปากพล ีอ.ปากพลี

ติดต่อ 095-5059009

คนขบัรถ 6 ลอ้/รถโฟลค์ลฟิท์ 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป หจก.ตัง้ย่งเฮงวสัดุก่อสรา้ง

แม่บา้น/เสมยีน 2 ญ ไม่จ ากดั ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง

พนกังานยกของ 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป ข4 316/1 ต.นครนายก อ.เมอืง

ติดต่อ  037-311169, 081-4414765

คนขบัรถส่งคอนกรตี 1 ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป บจก.พ.ีพ.ีซเีมนต ์

พนกังานคุมเครื่องจกัร 1 ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป ผลติคอนกรตีผสมเสร็จ

398 ม.10 ต.บา้นนา อ.บา้นนา

ติดต่อ  083-2425155

พนกังานปฏบิตัิการคลงัสนิคา้ 1 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,690.-/ด. บจก.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร

89/1-4 ม.9 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ติดต่อ 037-349564-5

จนท.การตลาด/การขาย 2 ช/ญ 18-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 12,000.-/ด. บมจ.ทรปิเปิลท ีบรอดแบนด์

ช่างเทคนิค 4 ช 18-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 12,000.-/ด. บรกิารดา้นอนิเตอรเ์น็ต

194 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ติดต่อ 037-630001, 037-630003

คนงาน 6 ช/ญ 20-50 ปี ไม่จ ากดั 339.50.-/ว สวนมะพรา้วโคโคอารท์

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างานสวน ดูแลตน้ไม,้ ท างาน 08.00-17.00 น. (จ.-ส.), ประกนัสงัคม (บรรจเุป็น พนง.ประจ า), ทีพ่กั สวนผลไม ้(มะหรา้วน า้หอม)

ม.6 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครกัษ์

ใกลก้บัปากคลองพระอาจารย์

ติดต่อ 089-6884957, 086-6187987

พนกังานหนา้ลาน ไม่จ ากดั ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 323.-/ว. บจก.ปิโตเลยีมไทยคอรป์อเรช ัน่

ผูช่้วยผูจ้ดัการรา้นแกส๊หุงตม้ 2 ช 22-37 ปี ม.6 ขึ้นไป 12,000.-/ด. ขึ้นไป  - ปัม๊น า้มนั PT สาขานครนายก 2 

130/2 ม.13 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง 

ใกลก้บัแยกสามสาว ติดต่อ 083-3823997 

 - ปัม๊น า้มนั PT สาขาบา้นนา 2

 12 ม.10 ต.บางออ้ อ.บา้นนา 

ใกลว้ดัทวพีูลรงัสรรค ์ติดต่อ 061-4106757

 - ปัม๊น า้มนั PT สาขาองครกัษ ์1

24 ม.5 ต.พระอาจารย ์อ.องครกัษ์

 ใกลต้ลาดสดคลอง 16 (อบต.พระอาจารย)์

ติดต่อ 063-2099817

2

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มใีบขบัขี,่ OT, ทดลองงาน 6 เดอืน, ท างาน 07.30-17.30 น. (จ.-ส.)

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : OT, ชดุพนกังาน, ประกนัสงัคม, (ท างานเป็นกะ 05.00-14.00 น., 13.00-22.00), ผ่านการเกณฑท์หารแลว้, 

ทีพ่กั, มปีระสบการณ์ดา้นงานขายและบรกิาร, ใชค้อมพวิเตอร ์โปรแกรม MS-Office ได,้ ขบัรถจกัรยานยนต ์เกียรธ์รรมดาได,้

ยกถงัแกส๊ได,้ 

7

3
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าเทีย่ว, รูเ้สน้ทางนครนายก, มใีบขบัขีป่ระเภท 2 ขึ้นไป, มปีระสบการณ์หรอืความรูเ้รื่องรถ 

เครื่องจกัรหรอืก่อสรา้ง, หยุดวนัอาทติย์

5

4
เงนิช่วยเหลอืงานศพ, กิจกรรมสนัทนาการ, ทุนการศึกษาพนกังานและบุตร, โบนสั

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่ารกัษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจ าปี, ประกนัสงัคม, กองทุนส ารองเลี้ยงชพี, ประกนัชวีติ, ประกนัอุบตัิเหต,ุ

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่ารกัษาพยาบาล, ประกนัชวีติ, ประกนัสุขภาพ, ประกนัอุบตัิเหต,ุ ตรวจสุขภาพประจ าปี,

เครื่องแบบพนกังาน, ขบัรถยนตไ์ด,้ มใีบขบัขีร่ถยนต์

6

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน มถุินำยน 2563

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บรษิทั/สถำนประกอบกำร

1
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทีพ่กั+อหารฟรี, โบนสั, โสด



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ คำ่จำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน มถุินำยน 2563

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บรษิทั/สถำนประกอบกำร

1

ช่างซ่อมคอมพวิเตอร์ 2 ช/ญ 18-26 ปี ปวช. ขึ้นไป 9,600-15,000.-/ด. บจก.แอดไวซ ์นครนายก

พนกังานขาย/แคชเชยีร์ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,600-15,000.-/ด. จ าหน่ายซ่อมคอมพวิเตอร์

พนกังานขายออนไลน์ 2 ช/ญ 10 ปวช. ขึ้นไป 12,000.-/ด. 173/8 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ติดต่อ 081-4844474

พนกังานตอ้นรบั 1 ญ 25-35 ปี ป.ตรี 350-/.ว บจก.เตย สาขารเิวยีร่า นครนายก

พ่อบา้น 1 ช 25-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. โรงแรม/รสีอรท์

ช่างซ่อมบ ารุงท ัว่ไป 1 ช 25-35 ปี ป.ตรี 350.-/ว. 359 ม.3 ต.สารกิา อ.เมอืง

คนสวน 1 ช 25-35 ปี ไม่จ ากดั 323.-/ว. ติดต่อ 088-4854538

พนกังาน Part-Time 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว.

แม่บา้น 3 ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. บจก.ศูนยส์มัมนากิตติธเนศวร

คนสวน 2 ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. โรงแรม/รสีอรท์

จดัเลี้ยง 2 ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. 31/1 ม.9 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ติดต่อ 037-315289

พนกังานขบัรถแมค็โคร 1 ช 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 13,000.-/ด. บจก.ชนุเซง้ ฟารม์

พนกังานขบัรถไข่ 2 ช 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 10,000.-/ด. เกษตรและปศุสตัว ์

210 ม.12 ต.พกิุลออก อ.บา้นนา

ติดต่อ 037-349647

พนกังานฝ่ายผลติ 45 ช/ญ 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป (อ่านออกเขยีนได)้ 323.-/ว. ขึ้นไป บจก.ทมิฟู้ด

ช่างเทคนิค 1 ช 20-35 ปี ปวส. (ไฟฟ้า, อเิลก็ทรอนิกส)์ 11,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติผกั ผลไม ้อาหารส าเร็จรูปแช่แขง็

182 ม.14 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ติดต่อ 037-393222 ต่อ 11, 12, 13

ช่างคอมพวิเตอร์ 1 ช ไม่จ ากดั ปวช. ขึ้นไป 9,000-15,000.-/ด. หจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชัน่

ช่างเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ช ไม่จ ากดั ปวช. ขึ้นไป 9,000-15,000.-/ด. จ าหน่าย/ซ่อมเครื่องใชส้  านกังาน

ช่างท ัว่ไป 1 ช ไม่จ ากดั ปวช. ขึ้นไป 9,000-15,000.-/ด. 1-379/6-7 ต.นครนายก อ.เมอืง

ติดต่อ 037-312547

หวัหนา้แผนกศูนยก์ระจายสนิคา้ บจก.แสงทองสหฟารม์

(ประจ าที ่กทม.) ปศุสตัว ์

ธุรการ/การเงนิ (ประจ าที ่กทม.) 1 ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 13,000-15,000.-/ด. 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

คนขบัรถส่งไข่ ไม่จ ากดั ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. ติดต่อ 092-3807771-3 ต่อ 6617, 6643

พนกังานขอ้มูลผลติ ไม่จ ากดั ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว.

พนกังานขบัรถยนตส่์งน า้แขง็ 4 ช 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 400.-/ว. โรงน า้แขง็เกลด็หมิะ เควนั

จ าหน่ายน า้ดืม่/น า้แขง็

10 ม.8 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ติดต่อ 080-1017804, 037-323689

ป.ตรี 15,000.-/ด. ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน 08.00-17.00 น., มใีบอนุญาตขบัขี่

12

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

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 3 เดอืน, ประกนัสงัคม, OT, ทีพ่กัฟรี/จ่ายค่าน า้+ค่าไฟเอง

9

10

11

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., มปีระสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ, ชดุยูนิฟอรม์, อาหารกลางวนั, ทีพ่กั, OT

8

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่าคอมมชิช ัน่, เบี้ยเลี้ยง, ชดุพนกังาน, วนัหยุด/ลาพกัรอ้น, มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

สายตาปกติ ไม่ส ัน้ - ไม่ยาว (หา้มใส่แวน่, หา้มใส่คอนแทคเลน)

1 ช

13

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

ท างาน 2 กะ (08.30-17.00 น., 10.30-19.30 น.)

15

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ขยนั, ซือ่สตัย,์ อดทน, ตรงต่อเวลา, ไม่ดืม่สุราขณะท างาน, มค่ีาเทีย่วในการส่งสนิคา้ให ้

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน 07.00-16.00 น., ส่วนสูง (ญ) 152 ซม. (ช) 160 ซม. ขึ้นไป, ไม่มรีอยสกันอกร่มผา้

14

18 ปีขึ้นไป

เบี้ยเลี้ยง 20.-/ว., ค่าล่วงเวลา 4.5 ชม.ๆ 60.56 บ., ค่าอาหาร 20.-/ว.(กรณีท าล่วงเวลา), เบี้ยขยนั 1-3 แรง (สูงสุด 969.-/ด.)



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ คำ่จำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน มถุินำยน 2563

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บรษิทั/สถำนประกอบกำร

1

คนขบัรถบรรทุก 1 ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 13,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.ไทสนั โพลทรี่ (ไทยแลนด)์

ช่างยนต์ 1 ช 18 ปีขึ้นไป ปวส. ช่างยนต์ 15,000.-/ด. ขึ้นไป แปรรูปอาหาร (ไก่สด,ไก่ปรุงสุก)

ช่างไฟฟ้า 2 ช 18 ปีขึ้นไป ปวส. ช่างไฟฟ้า 15,000.-/ด. ขึ้นไป 64 ม.6 ต.บางลูกเสอื อ.องครกัษ์

ผูช่้วยทนายความ (ท างาน กทม.) 1 ช 18 ปีขึ้นไป ป.ตร ีนิติศาสตร์ 15,000.-/ด. ติดต่อ 037-618785, 081-4379943

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตร ีบญัชี 15,000.-/ด. ขึ้นไป

ช่างเคาะ 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 9,690.-/ด. บจก.นครนายกอซูีซุเซลล์

ช่างโป๊ 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 9,690.-/ด. จ าหน่ายยานยนต์

ช่างสี 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 9,690.-/ด. 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ช่างยนต์ 3 ช 20 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป (ช่างยนต)์ 9,690.-/ด. ติดต่อ 062-1247266

ธุรการ 3 ช/ญ ไม่จ ากดั ปวช. ขึ้นไป (ความสามารถคอมฯ) 9,690.-/ด.

คนสวน ไม่จ ากดั ช/ญ บจก. โสภณ การด์ แอนด ์คลนีน่ิง

แม่บา้น ไม่จ ากดั ญ บรกิารพนกังานรกัษาความปลอดภยั

และแม่บา้นท าความสะอาด

165/10 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง จ.นครนายก

ติดต่อ 037-616107, 081-9259856

แม่บา้น 1 ญ 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. น า้มนตอ์พารท์เมน้ท์

หอ้งพกัอาศยั

ข2-139/10 ต.นครนายก อ.เมอืง

ติดต่อ 080-5672142 (คุณน า้มนต)์

ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ คำ่จำ้ง

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

บรกิารดา้นอนิเตอรเ์น็ต

194 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ติดต่อ 037-630001, 037-630003

ประสานงานช่าง 1 ช ไม่จ ากดั ป.6 ขึ้นไป 318.-/ว. บจก.ชนุเซง้ ฟารม์

เกษตรและปศุสตัว ์

210 ม.12 ต.พกิุลออก อ.บา้นนา

ติดต่อ 037-349647

18 เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, กองทุนสหกรณ์ออมทรพัย ์07.00-16.00 น., ปฏบิตัิงานทีศ่าลจงัหวดันครนายก

20-55 ปี ไม่จ ากดั 323.-/ว.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์ 6 เดอืนขึ้นไป, ประกนัสงัคม,  ท างาน 08.00-17.00 น.

19
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น.

บรษิทั/สถำนประกอบกำร

2
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., ลกัษณะงานติดต่องานแจง้ซ่อม

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ

สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเตมิและสมคัรไดท้ี่  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำรประจ ำเดือน มถุินำยน 2563

1
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่ารกัษาพยาบาล, ประกนัชวีติ, ประกนัสุขภาพ, ประกนัอุบตัิเหต,ุ ตรวจสุขภาพประจ าปี,

เครื่องแบบพนกังาน

17

ตรวจสุขภาพประจ าปี, วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี, กองทุนส ารองเลี้ยงชพี

16

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั 331, 662, 993 บาท, ค่าต าแหน่ง 30.-/ว.,โบนสั, รถรบั-ส่ง, หอพกัฟร,ี ประกนัสงัคม,


