ตำแหน่ งงำนว่ำงในจังหวัดประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
ลำดับ
ที่

ตำแหน่ งงำนว่ำง

อัตรำ
เพศ
(คน)

คนขับรถขนส่ง

1

พนักงานเลี้ยงไก่

1

อำยุ
(ปี )

วุฒกิ ำร
ศึกษำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

บริษทั /สถำนประกอบกำร

25 ปี ข้นึ ไป

ม.3 ขึ้นไป

9,690.-/ด.

บจก.ไทยเอสพีเอฟ

ช/ญ 21 ปี ข้นึ ไป

ม.3 ขึ้นไป

9,690.-/ด.

ฟาร์มไก่ไข่ SPF

ช

1
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : อาหารกลางวันฟรี (ฟรี), OT, โบนัสประจาปี , ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจาปี

365 ม.3 ต.สาริกา อ.เมือง
037-349971, 088-7857466 คุณกนกณิศา

พนักงานเลี้ยงปลา

10

ช

30-50 ปี

ไม่จากัด

350-400.-/ว.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทีพ่ กั นา้ +ไฟ (ฟรี)

ก.เจริญฟาร์ม
เลี้ยงปลา

2
67 ม.8 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก
ติดต่อ 086-0654475

3

ช่างก่ออิฐมวลเบา

20

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

บจก. พรธิสาร

กรรมกรผูช้ ่วยช่างก่ออิฐ

10

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

รับเหมาก่อสร้าง

ช่างจับเสี้ยม ฉาบปูน

20

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

186/1 ม.4 ต.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

กรรมกรผูช้ ่วยช่างฉาบปูน

10

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

ไซต์งาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ช่างไม้ประกอบเสาเอ็น/ทับหลัง

10

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ช่างเหล็ก

10

พนักงานฝ่ ายผลิต

10

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป
ไม่จากัด
323.-/ว.
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา, ทีพ่ กั , มีความขยันอดทน, รับผิดชอบงาน, มีประสบการณ์ทางานสถาปัตย์
ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ม.3 ขึ้นไป

323.-/ว.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : สวัสดิการตามกฏหมาย

ติดต่อ 063-1898912 (คุณวรรษสิรี)

บจก.บี แอนด์ บี สตรอว์แพค
ผลิตหลอดดูดนา้ พลาสติก

4
125/8 ม.4 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
ติดต่อ 094-4783594 (คุณวลัยลักษณ์)
พนักงานฝ่ ายผลิต

450 ช/ญ 18-35 ปี
ม.3 ขึ้นไป
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : เบี้ยขยัน, รถรับ-ส่งพนักงาน, ข้าวฟรี, โบนัสปี ละ 1 ครัง้ , ผ่านการทดลองงานมีเสื้อแจกพนักงาน,

323.-/ว.

บจก.ดับเบิลยู ที ควอลิต้ ี
ผลิตสายไฟรถยนต์

5
ทางาน 1 ปี ไม่หยุดรับ 10,000 บาท,ทางาน 4 เดือนไม่หยุดรับ 1,000 บาท, ทางาน 07.00-16.00 น.

19 ม.7 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี
ติดต่อ 037-349782 ,081-8651034

6

พนักงานธุรการ

1

ช

20-35 ปี

ปวส.เครื่องกล

11,000.-/ด.

บจก.แฮพส์เบอร์ก

หัวหน้าฝ่ ายผลิต

2

ช

22-40 ปี

ปวส.เครื่องกล/เทคนิคการผลิต

12,500.-/ด. ขึ้นไป

ผลิตประตูหน้าต่าง UPVC

ช่างเทคนิคเขียนแบบ

1

ช

25-35 ปี

ปวส.เครื่องกล - ป.ตรี วิศวกรรม

12,500.-/ด. ขึ้นไป

49 ม.9 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา

พนักงานฝ่ ายผลิต

ช/ญ 22-35 ปี
10
ม.3 - ปวช.
333.-/ว.
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ค่าล่วงเวลา (OT), เบี้ยขยันสูงสุด 800 บาท, ประกันสังคม, วันหยุดนักขัตฤกษ์, ทางาน 08.00-17.00 น.

ติดต่อ 037-383170-5 ต่อ 307

เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดและการขาย

3

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ม.6 ขึ้นไป

12,000.-/ด.

บมจ.ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์ (3BB)

ช่างเทคนิค

3

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ปวส.ไฟฟ้ า/อิเล็กทรอนิกส์

323.-/ว.

บริการด้านอินเตอร์เน็ต

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

2

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ปวส. ขึ้นไป

323.-/ว.

173 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง

7
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 08.00-17.00 น.
พนักงานเสริฟ

ช/ญ 18-30 ปี
2
เงือ่ นไข/สวัสดิการ :อ่านออกเขียนได้ บุคลิกดี เคยผ่านงานบริการมาก่อน

ติดต่อ 037-630003, 086-8988585
ไม่จากัด

9,500.-/ด.

ริมนา้ ริเวอร์ไซด์ นครนายก
ร้านอาหาร (จาหน่ายอาหารและเครื่องดืม่ )

8
ทางาน 10.30-20.00 น. หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

4-001/9 ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก
ติดต่อ 098-2580294 (คุณเอกลักษณ์)

ตำแหน่ งงำนว่ำงในจังหวัดประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
ลำดับ
ที่

1
9

อัตรำ
เพศ
(คน)

ตำแหน่ งงำนว่ำง

อำยุ
(ปี )

วุฒกิ ำร
ศึกษำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

บริษทั /สถำนประกอบกำร

พนักงานเกษตร-ภูมทิ ศั น์

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ป.6 ขึ้นไป

323.-/ว.

บจก.ปริทศั น์อทุ ยานนางรอง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายต้อนรับ

1

ช/ญ 35 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี

25,000.-/ด.

โรงแรม/รีสอร์ท

พนักงานแม่บา้ น

2

ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ป.6 ขึ้นไป

323.-/ว.

120 ม.3 ต.หินตัง้ อ.เมือง

หัวหน้าแผนก รปภ.

1

ช

18 ปี ข้นึ ไป

ม.6 ขึ้นไป

15,000.-/ด.

ติดต่อ 037-385154-6

พนักงาน รปภ.

1

ช

18 ปี ข้นึ ไป

ป.6 ขึ้นไป

323.-/ว.

เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์

1

ปวส. ขึ้นไป

12,000.-/ด.

เจ้าหน้าทีป่ ระจาห้องปฏิบตั กิ าร

1

ช/ญ 21 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี สาขาจุลชีววิทยา

20,000.-/ด. ขึ้นไป

บจก.ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)

ช่างเทคนิค

12

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ปวส. สาขาไฟฟ้ า, ช่างกลโรงงาน

12,000.-/ด. ขึ้นไป

แปรรู ปอาหาร (ไก่สด,ไก่ปรุงสุก)

พนักงานฝ่ ายผลิต

100

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ม.3 ขึ้นไป

331.-/ว.

64 ม.6 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์

ญ 18 ปี ข้นึ ไป
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทีพ่ กั , อาหาร, ทางาน 08.00 - 17.00 น. (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)

10
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : เบี้ยขยัน, โบนัส, รถรับ-ส่ง, หอพักฟรี, ประกันสังคม, เครื่องแบบพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจาปี ,

ติดต่อ 037-618785, 090-4563738

วันหยุดพักผ่อนประจาปี , กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ช่างยนต์

1

ช

18 ปี ข้นึ ไป

ม.6 ขึ้นไป

323.-/ว.

บจก.เกล็ดหิมะ เค.วัน
ผลิตนา้ ดืม่ บริสุทธิ์และนา้ แร่บรรจุขวด

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
11

206 ม.6 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา
ติดต่อ 037-323689

12

พนักงานซ่อมบารุง (ไฟฟ้ า)

1

ประชาสัมพันธ์

ช

18 ปี ข้นึ ไป

ม.6 ขึ้นไป

9,800.-/ด.

บมจ. สยามแม็คโคร (สาขานครนายก)

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ม.6 ขึ้นไป

9,800.-/ด.

จาหน่ายสินค้าทัวไป
่

พนง.จัดเรียงสินค้าแผนกอาหารแห้ง

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ม.6 ขึ้นไป

9,540.-/ด.

176 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง

พนง.บริหารฐานข้อมมูลคอมพิวเตอร์

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ปวส.-ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์

9,800.-/ด.

ติดต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

เลขาผูจ้ ดั การทัวไป
่

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ปวส.-ป.ตรี (ใช้ภาษาอังกฤษได้)

9,800.-/ด.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ, ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, โบนัส, เงินรางวัลพนักงานดีเด่น, ค่ากะ, OT,
สวัสดิการเงินกู,้ พักร้อนประจาปี , ค่ารักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
คนสวน

ไม่จากัด ช/ญ
20-55 ปี

ไม่จากัด

323.-/ว.

แม่บา้ น
ไม่จากัด ญ
13 เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ 07.00-16.00 น., ปฏิบตั งิ านทีศ่ าลจังหวัดนครนายก

บจก. โสภณ การ์ด แอนด์ คลีนนิ่ง
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
และแม่บา้ นทาความสะอาด
165/10 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก
ติดต่อ 037-616107, 081-9259856

14

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบุคคล

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี ทุกสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000.-/ด.

บจก.แสงทองสหฟาร์ม

PD Supervisor

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี วิศวกรรมการผลิต

15,000.-/ด. ขึ้นไป

ขายปลีกไข่

QC Supervisor

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป ป.ตรี วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร

15,000.-/ด. ขึ้นไป

211 ม.10 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก

WH Supervisor

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี ทุกสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000.-/ด. ขึ้นไป

ติตต่อ 092-3807771-3

TS Supervisor

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี ทุกสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

15,000.-/ด. ขึ้นไป

ผูจ้ ดั การแผนก Supply Chain

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี ทุกสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

20,000.-/ด. ขึ้นไป

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 08.00-17.00 น.

ตำแหน่ งงำนว่ำงในจังหวัดประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
ลำดับ
ที่

ตำแหน่ งงำนว่ำง
ช่างเทคนิค

อัตรำ
เพศ
(คน)
3

ช

อำยุ
(ปี )

วุฒกิ ำร
ศึกษำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

บริษทั /สถำนประกอบกำร

18 ปี ข้นึ ไป

ปวช.ขึ้นไป

343.-/ว.

บจก.สานิต แอนด์ ซันส์

เงือ่ นไข/สวัสดิการ :มีทกั ษะด้านช่าง

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สเปย์

151

177 ม.6 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก
ติดต่อ 037-382775
คนสวน

1
เงือ่ นไข/สวัสดิการ :มีประกันสังคม, มีบา้ นพักให้ฟรี

ช

35-45 ปี

ป.6 ขึ้นไป

ริเวียร่า วิลล่า นครนายก

323.-/ว.

โรงแรม/รีสอร์ท

16
ทางาน 08.00-17.00 น.

359 ม.3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
ติดต่อ 088-4854538 (คุณจริยา)

พนักงานบัญชี

2

ญ

30-45 ปี

ปวส. ขึ้นไป

10,000.-/ด. ขึ้นไป

บริษทั บี.เค. เมทัลชีท นครนายก

พนักงานขาย

3

ญ

20-40 ปี

ม.6 ขึ้นไป

10,000.-/ด. ขึ้นไป

การจาหน่ายขายส่งเหล็ก

พนักงานฝ่ ายผลิต

3

ช

20-40 ปี

ม.3 ขึ้นไป

9,690.-/ด.

234 ม.4 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

พนักงานขับรถ

2

ช

20-40 ปี

ม.3 ขึ้นไป

9,690.-/ด.

ติดต่อ 037-218484-5

17
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, โบนัส, เบี้ยขยัน
ทางาน 08.00-17.00 น.
พนักงานเสริฟ (ประจา)

2

ช/ญ 18-30 ปี

ไม่จากัด

323.-/ว.

ร้านบรีส

พนักงานล้างจาน

1

ช/ญ 25-30 ปี

ไม่จากัด

323.-/ว.

โรงแรม/รีสอร์ท

แม่ครัว

2

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

64 ม.10 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา

ไม่จากัด

323.-/ว.

ติดต่อ 061-4191554

18
พนักงานย่างไก่-ย่างปลา

ช/ญ 25-30 ปี
1
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ตำแหน่ งงำนว่ำงคนพิกำรประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
ลำดับ
ที่

ตำแหน่ งงำนว่ำง
พนักงาน

อัตรำ
เพศ
(คน)

อำยุ
(ปี )

ไม่จากัด ช/ญ 18-30 ปี

วุฒกิ ำร
ศึกษำ

อัตรำ
ค่ำจ้ำง

บริษทั /สถำนประกอบกำร

ม.6 ขึ้นไป

12,000.-/ด.

บมจ.ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวติ , ประกันสุขภาพ, ประกันอุบตั เิ หตุ, ตรวจสุขภาพประจาปี ,

บริการด้านอินเตอร์เน็ต

1
เครื่องแบบพนักงาน

194 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
ติดต่อ 037-630001, 037-630003

คนสวน

ช/ญ ไม่จากัด
3
ป.6
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : เบี้ยขยัน, รถรับ-ส่งพนักงาน, ข้าวฟรี, โบนัสปี ละ 1 ครัง้ , ผ่านการทดลองงานมีเสื้อแจกพนักงาน,

บจก.ดับเบิลยู ที ควอลิต้ ี

323.-/ว.

ผลิตสายไฟรถยนต์

2
ทางาน 1 ปี ไม่หยุดรับ 10,000 บาท,ทางาน 4 เดือนไม่หยุดรับ 1,000 บาท, ทางาน 07.00-16.00 น.

19 ม.7 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี
ติดต่อ 037-349782 ,081-8651034

สนใจ...สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ท่ี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครนำยก
ศำลำกลำงจังหวัดหลังใหม่ ชัน้ 1 โทรศัพท์ 037-312869, 037-313204

