
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

เจา้หนา้ทีเ่ร่งรดัหน้ีสนิภาคสนาม บมจ.ธนาคารไทยเครดติ เพือ่รายย่อย

พื้นทีฉ่ะเชงิเทรา/ปราจนีบรุ/ีนครนายก ธนาคารพาณิชย์

3,081 อาคารไทยประกนัชวีติ เลขที ่123

ถ.รชัดาภเิษก แขวงดนิแดง กทม. 10400

ตดิต่อ 02-6975300 ต่อ 2228, 2250, 3688

แมค่รวั (รบัด่วน) 1 ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 350.-/ว. รา้นครวัพรเพญ็

รา้นอาหาร

111 ม.2 ต.สาริกา อ.เมอืง 

ตดิต่อ 097-9343964

พนกังานท ัว่ไป บจก.ไทยซมัมทิโกลด ์เพรส

(Rack Center) ผลติชิ้นส่วนยานยนต์

24 ม.7 ต.คลองใหญ่ อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 037-307999

ช่างไฟฟ้า 3 ช 18-35 ปี ม.6-ปวช. 350-500.-/ว. นายธเนศ  อนิทรชติ

รบัเหมาเดนิสายไฟฟ้า,สือ่สาร

215 ม.1 ต.บา้นนา อ.บา้นนา

ตดิต่อ 080-6373244

พนกังานจดัเลี้ยง 2 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว. บจก.ภูไอยรา

แมบ่า้น 2 ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว. โรงแรม/รีสอรท์

พนกังานครวั 2 ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว. 99/1 ม.2 ต.หนิต ัง้ อ.เมอืง

พนกังาน SALE 1 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว. ตดิต่อ 087-0595115

พนกังาน Part Time ไมจ่ ากดั ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว.

พนกังานขาย 5 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,900.-/ด. บจก.ยูเทเลคอม แอนด ์เซอรว์สิ

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,900.-/ด. จ าหน่ายอปุกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม

หมูบ่า้น ปารค์รุ่งเรือง 20/333 ม.9 

ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 20150

ตดิต่อ 038-115259, 093-867388

พนกังานจดัเลี้ยง 4 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 318.-/ว. ขึ้นไป โรงแรม ภูเขางาม รีสอรท์

พนกังานหอ้งอาหาร 4 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 318.-/ว. ขึ้นไป โรงแรม/รีสอรท์

พนกังานตอ้นรบั 2 ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 12,000.-/ด. ขึ้นไป 269/6 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 065-5259199

แมค่รวั&เชฟ 1 ช/ญ 35 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000-18,000.-/ด. จกัรดาวเมาทเ์ทนววิ

โรงแรม/รีสอรท์

45/6 ม.3 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 098-4488383

5

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์ 3 เดอืนขึ้นไป, เขา้กะ, ท างาน 06.00-20.00 น., 

7

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ท างาน 08.00-17.00 น., OT, ทดลองงาน 3 ด.

(ย่ืนใบสมคัรดว้ยตนเองไดท้ี่ ศูนยดี์แทคโลตสัสาขานครนายก/ ปฏิบตัิงานที่โลตสัสาขาองครกัษ)์

6 เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าคอมฯ, ประกนัสงัคม, ประกนัอบุตัเิหต,ุ ลาพกัรอ้น, ท างาน 10.00-20.00 น.

8
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ท างาน 05.00-14.00 น.

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าอาหาร, เบี้ยขยนั, เบี้ยขยนัรายวนั (ประจ า บ. SUB), ท างาน 08.00-17.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 11.00-23.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ขยนั, รบัผดิชอบ, OT, ท างาน 08.00-17.00 น. (จ.-ศ.) 
4

1 ช 21 ปี ปวช. 318.-/ว.

2

3

1 เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป, ลงพื้นทีเ่จรจาลูกคา้ในการประนอมและปรบัโครงสรา้งหน้ี, ท างาน 08.30-17.30 น.

ค่าน า้มนั, ค่าโทรศพัท,์ ค่าคอมมชิช ัน่, ประกนัสงัคม, โบนสั, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี

10 ช 28-40 ปี ป.ตรี ขึ้นไป 15,000-20,000.-/ด.



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

10 ช 28-40 ปี ป.ตรี ขึ้นไป 15,000-20,000.-/ด.
แมบ่า้น+ดูแลเดก็ 1 ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 8,000-10,000.-/ด. ร.ต.อ.หญงิ ชลฑษิา เหลก็มา

ส่วนบคุคล

48 ม.3 ต.ศรีกะอาง อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-361348

ผูช่้วยผูจ้ดัการดา้นการตลาด 1 ช/ญ 35-45 ปี ป. ตรี ขึ้นไป 30,000-40,000.-/ด. ธนาคาร SME สาขานครนายก

ธนาคาร

อาคาร SME BANK เลขที ่2-251/27-28

ถ.นครนายก-รงัสติ ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 02-2654651

วศิกรโยธา 1 ช 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาโยธา 18,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.แสงทองสหฟารม์ 

วศิวเครื่องกล 1 ช 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาเครื่องกล 18,000.-/ด. ขึ้นไป ปศุสตัว ์

หวัหนา้แผนกวจิยัและพฒันา 1 ญ 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 18,000.-/ด. ขึ้นไป 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.เมอืง

RD Packaging 1 ญ 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 16,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 087-349885

QC 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000.-/ ขึ้นไป           092-3807771-3

แมค่รวั 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 400.-/ว. รา้นต าสะดิ้งมหาสารคาม

ผูช่้วยแมค่รวั 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 350.-/ว. รา้นอาหาร

พนกังานเสริฟ์ 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 318.-/ว. 214 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 098-9706456

พนกังานตอ้นรบั 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ม.3 ขึ้นไป 318.-/ว. บา้นสวนสาริกา ววิ รีสอรท์ & สปา

โรงแรม/รีสอรท์

414/1  ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 090-9948364

แคชเชยีรห์นา้ลาน 3 ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 11,000.-/ด. บจก.สหธราทรพัย ์ปิโตรเลยีม

ปัม้น า้มนั ปตท.พรหมณี

พนกังานหนา้ลาน 8 ช 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 11,000.-/ด. 37/4 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-311990

พนกังานบญัชปีระจ าส านกังาน 2 ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 11,000.-/ด. 

ช่างไฟฟ้า 2 ช 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,540.-/ด. ขึ้นไป บจก.บ ีเอม็ สปอรต์

ช่างขึ้นแบบแมพ่มิพ์ 2 ช 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,540.-/ด. ขึ้นไป ผลติและจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

ธุรการท ัว่ไป 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,540.-/ด. ขึ้นไป 40 ม.7 ต.บงึศาล อ.องครกัษ์

หวัหนา้แผนกฝ่ายผลติ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,540.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 098-5507649, 084-1390999

พนกังานท ัว่ไป ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 318.-/ว. ขึ้นไป

9
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : อยู่ประจ า, ทีพ่กั+อาหารฟรี, สุขภาพร่างกายแขง็แรง 

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 07.00-17.00 น.
13

10

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : สทิธิเบกิค่ารกัษาพยาบาลรฐั, ท างาน 08.30-16.30 น. (จ-ศ)

14

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

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 05.00-14.00, 13.30-22.30 น., หยุดสปัดาหล์ะ 1 วนัเลอืกวนัหยุดได ้

11

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 05.00-14.00, 13.30-22.30 น., หยุดสปัดาหล์ะ 1 วนัเลอืกวนัหยุดได ้

12

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์ดา้นการท าอาหาร, ทดลองงาน 1 เดอืน

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

15

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ประกนัสงัคม, ทีพ่กัฟร,ี ค่าน า้+ไฟจ่ายเอง, ท างาน 08.00-17.00 น.
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ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง
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1

10 ช 28-40 ปี ป.ตรี ขึ้นไป 15,000-20,000.-/ด.
ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจกัร 5 ช ไมจ่ ากดั ปวส. สาขาไฟฟ้าก าลงั/เครื่องกล 13,700.-/ด. บจก.ไทสนั โพลทรี่ (ไทยแลนด)์

ช่างซ่อมบ ารุงสาธารณูปโภค 4 ช ไมจ่ ากดั ปวส. สาขาไฟฟ้าก าลงั 13,700.-/ด. บ ีอารเ์อฟ (เดมิ)

ปวส.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้าก าลงั ไก่สดแปรรูปและไก่ปรุงสุกแช่แขง็

ประสบการณ์ 5 ปี 42/6 ม.4 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

เจา้หนา้ทีค่วบคุมฝ่ายผลติ ตดิต่อ 037-618888 ต่อ 8794 และ 8706

โรงงานแปรรูปอาหาร

เจา้หนา้ทีบ่ญัชตีน้ทนุ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ป.ตรี สาขาบญัชี 15,000-18,000.-/ด.

ลา่มพมา่ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 13,700.-/ด. 

เจา้หนา้ทีค่วบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ป.ตรี สาขาวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 15,000.-/ด.

เจา้หนา้ทีธุ่รการ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ปวส.-ป.ตรี สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 13,700.-/ด. 

หวัหนา้ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ป.ตรี สาขาวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 15,000.-/ด.

ช่างเทคนิค ด่วน!! 10 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000.-/ด. บจก.สานิตแอนดซ์นัส์

พนกังานฝ่ายผลติ 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,540.-/ด. บรรจนุ า้หอมในกระป๋องฉีด

177 ม.6 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา 

ตดิต่อ 037-382775

ช่างคอมพวิเตอร์ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,600-15,000.-/ด. บจก.แอดไวซ ์นครนายก

จ าหน่ายรบัซ่อม คอมพวิเตอร ์อปุกรณ์ไอที

173/8 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-4844474

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 318.-/ว. บจก.อนิโนเฟรช

หวัหนา้แผนกคลงั ป.ตรี (สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง) ผลติเครื่องปรุงรส

วตัถดุบิและบรรจภุณัฑ์ ประสบการณ์ 3 ปี 48 ม.2 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-382111

เจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาด ป.ตรี (การตลาด, อืน่ๆทีเ่กี่ยวขอ้ง) บมจ. สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

Customer Development Officer ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าโทรศพัท์ จ าหน่ายสนิคา้ท ัว่ไป

พนง. Staff 1 - General Affairs) 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

(ระดบัปฏบิตักิารแผนกช่างซ่อมบ ารุง) ตดิต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

พนง. Temporary Staff (อาหารสด)

พนง.ชัว่คราวรายเดอืน

พนง.ฝ่ายขาย Tele Sales 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป 9,540.-/ด.

พนง.จดัเรียงสนิคา้ 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,800.-/ด.

5

2 ไมจ่ ากดั

16

เจา้หนา้ทีว่างแผนซ่อมบ ารุง 13,700.-/ด. 

18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, โบนสั, เงนิรางวลัพนกังานดเีด่น, ค่ากะ, OT,

สวสัดกิารเงนิกู,้ พกัรอ้นประจ าปี, ค่ารกัษาพยาบาล, เงนิช่วยเหลอืกรณีต่างๆ

17

ช/ญ

ช/ญ 10,000.-/ด. ขึ้นไป1 18 ปีขึ้นไป

20

ช/ญ ไมจ่ ากดั

1

10,000.-/ด. ขึ้นไป18 ปีขึ้นไป1 ปวช.ช่างไฟฟ้าก าลงัหรือทีเ่กี่ยวขอ้งช/ญ

9,540.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน 08.00-17.00 น. (จ.-ส.)

ปวส.-ป.ตรี 13,700.-/ด. 

ช

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป, ค่ากะ, โอท ีประกนัสงัคม, รถรบั-ส่ง, หอพกั, ประกนัสงัคม

18
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ชดุพนกังาน, ซ่อมคอมพวิเตอรไ์ด,้ มใีบขบัขีร่ถยนตจ์ะพจิารณาเป็นพเิศษ, 

ท างาน 08.30-17.30 น., 10.30-19.30 น.

19 ไมจ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป 15,000.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

10 ช 28-40 ปี ป.ตรี ขึ้นไป 15,000-20,000.-/ด.
พนกังานรา้นกาแฟ 7 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 320.-/ว. ณ Khonyok Sheep Fram 

พนกังานถ่ายรูป 7 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 320.-/ว.  (ฟารม์แกะ นครนายก)

118 ม.10 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 096-9459445 (คุณภูมพิฒัน)์

ช่างเทคนิค 5 ช ไมจ่ ากดั ปวส. 10,500.-/ด. ขึ้นไป บจก. แฮพเบอรก์

เจา้หนา้ทีจ่ดัซื้อ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ปวส. 10,500.-/ด. ขึ้นไป ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นการก่อสรา้งท าจากพลาสตกิ

พนกังานฝ่ายผลติ 20 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว. 49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-383170-5

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

แมบ่า้น ไมจ่ ากดั ญ บริการพนกังานรกัษาความปลอดภยั

และแมบ่า้นท าความสะอาด

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

ตดิต่อ 037-616107, 081-9259856

แมบ่า้น 1 ญ 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 320.-/ว. น า้มนตอ์พารท์เมน้ท์

หอ้งพกัอาศยั

ข2-139/10 ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 080-5672142 (คุณน า้มนต)์

21
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น. (เลอืกวนัหยุดได ้1 วนั)

สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

24
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น.

22

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

23

20-55 ปี ไมจ่ ากดั 318.-/ว.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, กองทนุสหกรณ์ออมทรพัย ์07.00-16.00 น., ปฏบิตังิานทีศ่าลจงัหวดันครนายก


