
ล าดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

แมบ่า้น 2 ญ 18-60 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บจก. โสภณ การด์ แอนด ์คลนีน่ิง

พนกังานรกัษาความปลอดภยั 2 ช 18-55 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บรกิารพนกังานรกัษาความปลอดภยัและแมบ่า้น

165/10 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-616107, 099-2636352

พนกังานบญัชี 10 ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตร ี(สาขาบญัชแีละการเงนิ) 13,000.-/ด. บจก. เมอืงไทย แคปปิตอล

พนกังานการเงนิ 10 ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตร ี(สาขาบญัชแีละการเงนิ) 13,000.-/ด. ใหบ้รกิารสนิเชื่อทะเบยีนรถและ

สนิเชื่อส่วนบคุคล

149/16-17 ม.7 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง 

ตดิต่อ 063-2301123 (คุณจริพนัธ)์

เจา้หนา้ทีส่ิง่แวดลอ้ม บจก. ไทสนั โพลทรี่ (ไทยแลนด)์

(ท างานวนัจนัทร์-วนัศุกร)์ ปศุสตัว,์ แปรรูปอาหาร

(ช่วงเวลาท างาน 08.00-17.00 น.) 42/6 ม.4 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

ช่างไฟฟ้า 2 ช 25-35 ปี ปวช.-ปวส. (ช่างไฟฟ้า) 13,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-618888 (คุณปิยะนุช)

ช่างดูแลบอ่บ าบดัน า้เสยี

(ท างาน 6 วนั หยุด 1 วนั

(เวยีนกะ 2 กะ)

พนกังานฝ่ายผลติ 30 ช/ญ 20-35 ปี ไมจ่ ากดั 331.-/ว. ขึ้นไป

ป. ตร ี(สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง) บจก. แหนมดอนเมอืงเจรญิศรมีารเ์ก็ตติ้ง

หากมปีระสบการณ์โรงงานจะ ผลติสนิคา้แปรรูปจากเน้ือสตัวท์ีม่คุีณภาพ

พจิารณาเป็นพเิศษ) 8/4 ม.6 ต.ทรายมลู อ.องครกัษ์

ฝ่ายขาย/ลูกคา้สมัพนัธ ์ 2 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 12,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 094-4833907

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 15,000.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานจดัเรยีงสนิคา้และ รา้นบญุสทิธิ์ รุ่งเรอืง

พนกังานขาย จ าหน่ายสนิคา้อปุโภค บรโิภค ปลกีและส่ง

128/2 ม.9 ต.หนิต ัง้ อ.เมอืง

ตดิต่อ 065-3244297

กุก๊ (รา้นอาหาร) 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000-18,000.-ด. บจก. บา้นสวนสารกิาววิ รสีอรท์

พนกังานรา้นกาแฟ 2 ช/ญ 19 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. โรงแรม รสีอรท์

ฟรอ้น ออฟฟิต 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 12,000.-/ด. 414/1 ม.1 ต.สารกิา อ.เมอืง

จดัซื้อ (รา้นอาหาร) 1 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000.-/ด. ตดิต่อ 090-9948364

กุก๊ (รา้นอาหาร) 1 ช/ญ 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 16,000-18,000.-/ด. รา้นอาหาร คนสวยบา้นนา

จ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่

425 ม.10 ต.บา้นนา อ.บา้นนา

ตดิต่อ 063-2982629

13,000.-/ด. ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : สถานภาพโสด, ช่วงเวลาท างาน 08.00-17.00 น.2

3

1

4

1 ช

2 ช

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาท างาน 07.00-16.30 น., 

25-35 ปี ป.ตร ี(สิง่แวดลอ้ม)

18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว.

25,000.-/ด. ขึ้นไป

25-35 ปี ปวช.-ปวส.

15,000.-/ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ทีพ่กั, โบนสั, เงนิพเิศษ, ปรบัเงนิ, วนัหยุด(ตามประเพณี), พกัรอ้น, ปิดรบัสมคัร 30 พ.ย. 64

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์ในการท างาน

6

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เขา้กะไดเ้วยีนกะจ านวน 3 กะ

หวัหนา้ฝ่ายวศิวกรซอ่มบ ารุง 1 ช 30 ปีขึ้นไป

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

1 ช/ญ

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

5

7
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์ในการท างาน



ล าดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

1

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

ปวช.-ปวส. (สาขาบญัชี) 9,500-12,500.-/ด. บจก. ชนุเซง้ ฟารม์ 

ป.ตร ี(สาขาบญัชี) 13,000-17,000.-/ด. ปศุสตัว ์

ปวช.-ปวส. (สาขาบญัชี) 9,500-12,500.-/ด. 210 ม.12 ต.พกิลุออก อ.บา้นนา

ป.ตร ี(สาขาบญัชี) 13,000-17,000.-/ด. ตดิต่อ 061-7760052

พนกังานขาย 1 ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. หรอื ม.6 ขึ้นไป 9,600-15,000.-/ด. บจก.แอดไวซ ์นครนายก 

พนกังานขาย (ออนไลน์) 2 ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. หรอื ม.6 ขึ้นไป 9,600-15,000.-/ด. จ าหน่ายอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์

173/8 ม.1 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-4844474

พนกังานขบัรถโมปู่น 6 ลอ้ และ 10 ลอ้ 2 ช 25-50 ปี ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. ขึ้นไป บจก. นิตมิงคลคอนกรตี (CPAC บา้นนา)

ผลติคอนกรตีผสมเสร็จ

295 ม.4 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-323383, 091-2546396

พนกังานขบัรถ 10 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บจก.เกลด็หมิะ เค.วนั

ช่างเชื่อม 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ผลติน า้ดืม่

206 ม.6 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 062-7923659

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

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

พนกังานเสริฟ์ 5 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 12,000.-/ด. เดอะชะมวงฟอเรสต์

รา้นอาหาร/โรงแรม/รสีอรท์

444 ม.2 ต.สารกิา อ.เมอืง

ตดิต่อ 097-0974426 (คุณมกิ)

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

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

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, อาหาร, ยูนิฟอรม์, ส่งประวตัสิมคัรงานไดท้ี ่E-mail : mkt.chanwang@gmail.com

14

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

มใีบอนุญาตขบัขี ่บ.2, ท.2 ขึ้นไป, ไมม่ปีระวตัอิาชญากรรม หรอื เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ
10

8

9
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ยูนิฟอรม์, ค่าคอมมชิช ัน่, วนัหยุด/ลาพกัผอ่น, ช่วงเวลาท างาน 2 ช่วง, (08.30-17.30 น.), (10.30-19.30 น.)

11

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, เบี้ยขยนั, ค่าลว่งเวลา, ผา่นการเกณฑท์หารแลว้, โอท,ี ค่าเทีย่ว, ท างาน 08.00-17.00 น.,

ช/ญ 18 ปีขึ้นไป

12

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

18 ปีขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, สามารถใชโ้ปรแกรมบญัชพีื้นฐานได ,้ สุขภาพร่างกายแขง็แรง ไมม่โีรคประจ าตวั , มคีวามรบัผดิชอบ

มนุษยสมัพนัธด์ี, สามารถใชโ้ปรแกรมบญัชพีื้นฐานได ,้ เป็นคนในพื้นที ่สามารถเริ่มงานไดท้นัที , ประกนัชวีติ AIA

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี

ผูท้  าบญัชี 1

1 ช/ญ

13



ล าดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

1

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

เช็คเกอร์ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บรษิทัในเครอืแสงทอง - อคัรา กรุป๊

แมบ่า้นไลนผ์ลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ปศุสตัว ์

พนกังานผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

พนกังานตดิสตกิเกอร์ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ตดิต่อ 037-349885 ต่อ 6508

พนกังานรบัเหมาตดิสตกิเกอร์ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว.

แมค่รวั (ประจ าโรงครวั) ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-60 ปี ไมจ่ ากดั/ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป 323.-/ว.

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป บรษิทั อนิโนเฟรช จ ากดั

แปรรูปอาหาร

48 ม.2 ต.บา้นนา อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-382111 ต่อ 129 (คุณจฬุารตัน์)

แมบ่า้น 2 ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. มะขามฟอรเ์รส รสีอรท์ (ตรงขา้มวงัตะไคร )้

โรงแรม/รสีอรท์

56 ม.3 ต.หนิต ัง้ อ.เมอืง

ตดิต่อ 095-1641921

พนกังานเสริฟ์ 2 ช/ญ 20-30 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. ขึ้นไป 2nd November café &o'ganic farm

กุก๊ (อาหารท ัว่ไป) ประจ า 2 ช/ญ 20-30 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. ขึ้นไป รา้นอาหาร คาเฟ่

ผูช่้วยชงน า้ (พารท์ไทม)์ 2 ช/ญ 20-30 ปี ไมจ่ ากดั 325.-/ว. ขึ้นไป 104 ม.11 ต.สารกิา อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-6973751

พนง.ต าแหน่งเลขาผูจ้ดัการท ัว่ไป ปวส.ขึ้นไป (สามารถใชภ้าษาองักฤษ บมจ.สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

Staff2 - Store Center และคอมพวิเตอรไ์ดอ้ย่างดี จ าหน่ายสนิคา้อปุโภค บรโิภค ปลกีและส่ง

พนง.แผนกหม ูเน้ือ ไก่ ม.6 ขึ้นไป (สามารถท าปลาและ 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

Staff1 - Butchery และอยู่กบัอากาศเยน็ได ้ ตดิต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

ม.6 ขึ้นไป (พนกังานซพัคอนแทค

รายเดอืน ยกของหนกั , เขา้กะได)้

ม.6 ขึ้นไป (พนกังานซพัคอนแทค

รายเดอืน ยกของหนกั , เขา้กะได)้

หวัหนา้แผนกซอ่มบ ารุง 1 ช 25 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป (ไฟฟ้าหรอืทีเ่กี่ยวขอ้ง) 9,800.-/ด. ขึ้นไป

ทีอ่ยู่อาศยั, พกัรอ้นประจ าปี/วนัหยุดตามประเพณี , ประกนัสงัคม, ประกนัชวีติ, ประกนัอบุตัเิหตุ, ค่ารกัษาพยาบาล

พนง.จดัเรยีงสนิคา้แผนกอาหารแช่แขง็ 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป 9,540.-/ด. ขึ้นไป

1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป 9,800.-/ด. ขึ้นไป

พนง.จดัเรยีงสนิคา้แผนกอาหารแหง้ 6 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป 9,540.-/ด. ขึ้นไป

1 ญ 25 ปีขึ้นไป 9,800.-/ด. ขึ้นไป

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

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจ าปี, ชดุยูนิฟอรม์, งานเลี้ยงประจ าปี, เงนิปรบัประจ าปี, OT, เบี้ยขยนั, ค่ากะ
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สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส านกังานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

โบนสัประจ าปี, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, ทอ่งเทีย่วประจ าปี

ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204
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เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ , ท างาน 08.00 - 18.00 น., วนัหยุดประจ าสปัดาห์, เบี้ยขยนั, OT

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ตรวจสุขภาพเมือ่แรกเขา้ท างาน , ค่ากะ/ค่าทกัษะ, กองทนุประกนัสงัคม , กองทนุเงนิทดแทน, ตรวจสุขภาพประจ าปี,

สามาถท างานลว่งเวลา/เขา้กะได,้ หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ , เขา้กะ, ยูนิฟอรม์, โบนสั, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, สวสัดกิารเงนิกูส้  าหรบั
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เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์ในการท างาน , เขา้กะได,้ หยุดอาทติยล์ะ 1 วนั, ไมข่ี้เกยีจ, ไมต่ดิโทรศพัท์


