
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

คนขบัรถขนส่ง 1 ช 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,690.-/ด. บจก.ไทยเอสพเีอฟ

พนกังานเลี้ยงไก่ 1 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,690.-/ด. ฟารม์ไก่ไข ่SPF

365 ม.3 ต.สาริกา อ.เมอืง

037-349971, 088-7857466 คุณกนกณิศา

พนกังานเลี้ยงปลา 10 ช 30-50 ปี ไมจ่ ากดั 350-400.-/ว. ก.เจริญฟารม์

เลี้ยงปลา

67 ม.8 ต.ดงละคร อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 086-0654475

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)

พนกังานฝ่ายผลติ 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. บจก.บ ีแอนด ์บ ีสตรอวแ์พค 

ผลติหลอดดูดน า้พลาสตกิ

125/8 ม.4 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 094-4783594 (คุณวลยัลกัษณ์)

พนกังานฝ่ายผลติ 450 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. บจก.ดบัเบลิยู ท ีควอลติี้

ผลติสายไฟรถยนต์

19 ม.7 ต.นาหนิลาด อ.ปากพลี

ตดิต่อ 037-349782 ,081-8651034

พนกังานธุรการ 1 ช 20-35 ปี ปวส.เครื่องกล 11,000.-/ด. บจก.แฮพสเ์บอรก์

หวัหนา้ฝ่ายผลติ 2 ช 22-40 ปี ปวส.เครื่องกล/เทคนิคการผลติ 12,500.-/ด. ขึ้นไป ผลติประตูหนา้ต่าง UPVC

ช่างเทคนิคเขยีนแบบ 1 ช 25-35 ปี ปวส.เครื่องกล - ป.ตรี วศิวกรรม 12,500.-/ด. ขึ้นไป 49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

พนกังานฝ่ายผลติ 10 ช/ญ 22-35 ปี ม.3 - ปวช. 333.-/ว. ตดิต่อ 037-383170-5 ต่อ 307

เจา้หนา้ทีก่ารตลาดและการขาย 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 12,000.-/ด. บมจ.ทริปเปิลท ีบรอดแบนด ์(3BB)

ช่างเทคนิค 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส.ไฟฟ้า/อเิลก็ทรอนิกส์ 323.-/ว. บริการดา้นอนิเตอรเ์น็ต

เจา้หนา้ทีธุ่รการ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 323.-/ว. 173 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-630003, 086-8988585

พนกังานเสริฟ 2 ช/ญ 18-30 ปี ไมจ่ ากดั 9,500.-/ด. ริมน า้ ริเวอรไ์ซด ์นครนายก

รา้นอาหาร (จ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่)

4-001/9  ต.นครนายก อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 098-2580294 (คุณเอกลกัษณ์)

3

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

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : สวสัดกิารตามกฏหมาย
4

7

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

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน กุมภำพนัธ ์2564

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

6

2
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทีพ่กั น า้+ไฟ (ฟรี)

5

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : อาหารกลางวนัฟรี (ฟรี), OT, โบนสัประจ าปี, ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจ าปี
1

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

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

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา (OT), เบี้ยขยนัสูงสุด 800 บาท, ประกนัสงัคม, วนัหยุดนกัขตัฤกษ,์ ท างาน 08.00-17.00 น.

8
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร :อ่านออกเขยีนได ้บคุลกิด ีเคยผ่านงานบริการมาก่อน

ท างาน 10.30-20.00 น. หยุดสปัดาหล์ะ 1 วนั



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน กุมภำพนัธ ์2564

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

พนกังานเกษตร-ภูมทิศัน์ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. บจก.ปริทศันอ์ทุยานนางรอง

ผูจ้ดัการฝ่ายตอ้นรบั 1 ช/ญ 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี 25,000.-/ด. โรงแรม/รีสอรท์

พนกังานแมบ่า้น 2 ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. 120 ม.3 ต.หนิต ัง้ อ.เมอืง

หวัหนา้แผนก รปภ. 1 ช 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 15,000.-/ด. ตดิต่อ 037-385154-6

พนกังาน รปภ. 1 ช 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว.

เจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพนัธ์ 1 ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 12,000.-/ด.

เจา้หนา้ทีป่ระจ าหอ้งปฏบิตักิาร 1 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาจลุชวีวทิยา 20,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.ไทสนั โพลทรี่ (ไทยแลนด)์

ช่างเทคนิค 12 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน 12,000.-/ด. ขึ้นไป แปรรูปอาหาร (ไก่สด,ไก่ปรุงสุก)

พนกังานฝ่ายผลติ 100 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 331.-/ว. 64 ม.6 ต.บางลูกเสอื อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 037-618785, 090-4563738

ช่างยนต์ 1 ช 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 323.-/ว. บจก.เกลด็หมิะ เค.วนั 

ผลติน า้ดืม่บริสุทธิ์และน า้แร่บรรจขุวด

206 ม.6 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-323689

พนกังานซ่อมบ ารุง (ไฟฟ้า) 1 ช 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,800.-/ด. บมจ. สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

ประชาสมัพนัธ์ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,800.-/ด. จ าหน่ายสนิคา้ท ัว่ไป

พนง.จดัเรียงสนิคา้แผนกอาหารแหง้ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,540.-/ด. 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

พนง.บริหารฐานขอ้มมลูคอมพวิเตอร์ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี สาขาคอมพวิเตอร์ 9,800.-/ด. ตดิต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

เลขาผูจ้ดัการท ัว่ไป 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี (ใชภ้าษาองักฤษได)้ 9,800.-/ด.

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

เจา้หนา้ทีฝ่่ายบคุคล 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี ทกุสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 15,000.-/ด. บจก.แสงทองสหฟารม์

PD Supervisor 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี วศิวกรรมการผลติ 15,000.-/ด. ขึ้นไป ขายปลกีไข่

QC Supervisor 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี วทิยาศาสตร/์เทคโนโลยอีาหาร 15,000.-/ด. ขึ้นไป 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก

WH Supervisor 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี ทกุสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 15,000.-/ด. ขึ้นไป ตติต่อ 092-3807771-3

TS Supervisor 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี ทกุสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 15,000.-/ด. ขึ้นไป

ผูจ้ดัการแผนก Supply Chain 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี ทกุสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 20,000.-/ด. ขึ้นไป

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

11

วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

สวสัดกิารเงนิกู,้ พกัรอ้นประจ าปี, ค่ารกัษาพยาบาล, เงนิช่วยเหลอืกรณีต่างๆ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, กองทนุสหกรณ์ออมทรพัย ์07.00-16.00 น., ปฏบิตังิานทีศ่าลจงัหวดันครนายก13

12

20-55 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทีพ่กั, อาหาร, ท างาน 08.00 - 17.00 น. (หยุดสปัดาหล์ะ 1 วนั)

9

10
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, โบนสั, รถรบั-ส่ง, หอพกัฟรี, ประกนัสงัคม, เครื่องแบบพนกังาน, ตรวจสุขภาพประจ าปี,

14

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



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน กุมภำพนัธ ์2564

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

ช่างเทคนิค 3 ช 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 343.-/ว. บจก.สานิต แอนด ์ซนัส์

ผลติภณัฑแ์ละอปุกรณ์สเปย์

177 ม.6 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก

ตดิต่อ 037-382775

คนสวน 1 ช 35-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ริเวยีร่า วลิลา่ นครนายก

โรงแรม/รีสอรท์

359 ม.3 ต.สาริกา อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 088-4854538 (คุณจริยา)

พนกังานบญัชี 2 ญ 30-45 ปี ปวส. ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป บริษทั บ.ีเค. เมทลัชที นครนายก 

พนกังานขาย 3 ญ 20-40 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป การจ าหน่ายขายส่งเหลก็ 

พนกังานฝ่ายผลติ 3 ช 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,690.-/ด. 234 ม.4 ต.พรหมณี อ.เมอืง จ.นครนายก

พนกังานขบัรถ 2 ช 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,690.-/ด. ตดิต่อ 037-218484-5 

พนกังานเสริฟ (ประจ า) 2 ช/ญ 18-30 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. รา้นบรีส 

พนกังานลา้งจาน 1 ช/ญ 25-30 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. โรงแรม/รีสอรท์

แมค่รวั 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. 64 ม.10 ต.บา้นพรา้ว อ.บา้นนา

พนกังานย่างไก่-ย่างปลา 1 ช/ญ 25-30 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ตดิต่อ 061-4191554

ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

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

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

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ

ท างาน 08.00-17.00 น.

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำรประจ ำเดือน กุมภำพนัธ ์2564

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, โบนสั, เบี้ยขยนั

15
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร :มทีกัษะดา้นช่าง

สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

18

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

16
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร :มปีระกนัสงัคม, มบีา้นพกัใหฟ้รี

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, รถรบั-ส่งพนกังาน, ขา้วฟร,ี โบนสัปีละ 1 ครัง้, ผ่านการทดลองงานมเีสื้อแจกพนกังาน,
2

ท างาน 08.00-17.00 น.

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

1

บริษทั/สถำนประกอบกำร

เครื่องแบบพนกังาน

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