
ลําดับ อัตรา อายุ วุฒิการ อัตรา
ท่ี (คน) (ป�) ศึกษา ค�าจ�าง

ผจก.ฝ�ายทรัพยากรบุคคล (ปสก. 7 ป�) 1 ช/ญ 37 ป� ขึ้นไป ป.ตรี 35,000.-/ด. บริษัท เมโทร อินดัสเตรียล ปาร/ค จํากัด

จป.วิชาชีพ (ปสก. 3 ป�) 1 ช/ญ 23 ป� ขึ้นไป ป.ตรี 16,000-20,000.-/ด. อุตสาหกรรมแปรรูปไม7

หัวหน7ากะ (ฝ�ายผลิต) 3 ช 25 ป� ขึ้นไป ป.ตรี. ขึ้นไป 16,000-18,000.-/ด. 88 ม.1 ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

หัวหน7าหน<วย (ฝ�ายผลิต) (ปสก. 3 ป�) 4 ช 23 ป� ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 14,000-15,500.-/ด. ติดต<อ 037-454022-3 (คุณเกรียงไกร)

ช<างไฟฟ@า PLC (ปสก. 5 ป�) 6 ช 25 ป� ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 14,000-18,000.-/ด.

ช<างซ<อมบํารุง/ช<าง PM เครื่องจักร (ปสก. 3 ป�) 5 ช 20 ป� ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 11,000-15,000.-/ด.

เจ7าหน7าที่ควบคุมเครื่องจักร 10 ช 20 ป� ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 11,000-12,000.-/ด.

เจ7าหน7ที่ IT Support 1 ช 23 ป� ขึ้นไป ป.ตรี 13,000-15,000.-/ด.

พนักงานขับรถบรรทุก 10 ช 23 ป� ขึ้นไป ไม<จํากัด 308.-/ว.

พนักงานฝ�ายผลิต 20 ช/ญ 18 ป� ขึ้นไป ไม<จํากัด 308.-/ว.

พนักงานฝ�ายผลิต 3 บริษัท เค แอนด/ จี เจนเนอร/รัลฯ จํากัด

พนักงานแพ็คสินค7า 3 ส<งออก/นําเข7า และผสมเครื่องเทศ

QC 3 ปวส. ขึ้นไป 12,000.-/ด. โครงการเอกสินแฟคทอรี่ 98/28 ม.2

ต.บึงน้ํารักษ/ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต<อ 094-4833907, (คุณพัชรี,)

วิศวกรไฟฟ@า 2 ช 21-35 ป� ป.ตรี/ไฟฟ@ากําลัง 17,000.-/ด. บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร/ จํากัด (มหาชน)

วิศวกรเครื่องกล 1 ช 21-35 ป� ป.ตรี/เครื่องกล 17,000.-/ด. ผลิตกระดาษคราฟท/

ช<างซ<อมบํารุงไฟฟ@า 10 ช 21-35 ป� ปวส./ไฟฟ@า, อิเล็คฯ 12,000.-/ด. 61 ม.8 ต.วัดโบสถ/ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ช<างซ<อมบํารุงเครื่องกล 10 ช 21-35 ป� ปวส./เครื่องกล, ช<างยนต/ 12,000.-/ด. ติดต<อ 037-481966

ม.3-ม.6, ปวช. 330-400.-/ว.

ปวส. 12,000.-/ด.

เจ7าหน7าที่ฝ�ายขาย บริษัท ที คิว เอ็ม อินชัวรันส/ฯ จํากัด

(ประจําสาขานครนายก) ที่ปรึกษาด7านประกันภัย

เจ7าหน7าที่ธุรการ 660/6 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

(ประจําสาขานครนายก) ติดต<อ 094-9299959 คุณสุหรรษา

พนง.คุมเครื่องผลิต (08.00-17.00 น.) 10 ช 22-35 ป� ม.6-ปวส. 12,000.-/ด. ขึ้นไป บริษัท อินเตอร/ อีสเทิร/น คอนเทนเนอร/

จนท.ประกันคุณภาพ (07.00-16.00 น.) 2 ญ 20-35 ป� ปวส. 12,000.-/ด. ขึ้นไป ผลิตแผ<นกระดาษและกล<องกระดาษ

ช<างไฟฟ@า (16.00-00.30 น.) 2 ช 21-30 ป� ปวช.-ปวส. 12,000.-/ด. ขึ้นไป 69 ม.4 ต.บางพลวง

พนักงานฝ�ายผลิต (เข7ากะ) 10 ช 21-30 ป� ม.3 ขึ้นไป 320.-/ว. ขึ้นไป อ.บ7านสร7าง จ.ปราจีนบุรี

ปวช. ขึ้นไป ติดต<อ 037-210946, 088-2278015

ช<างกลฯ,ช<างยนต/
21-30 ป� 12,000.-/ด.

5

4

ช<างซ<อมบํารุง 1 ช

ปวช-ป.ตรี

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ค<าคอมมิชช่ัน, ค<าน้ํามัน, ค<าเป@าหมาย, ประกันสังคม, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ตรวจสุขภาพประจําป�, เงินกู7ยืม,

ทุนการศึกษาบุตร, เงินช<วยเหลือ, ยูนิฟอร/ม, ทํางาน จันทร/-เสาร/ (08.30-17.30 น.), หยุดเสาร/เว7นเสาร/

10 ช/ญ 20-35 ป�

บริษัท/สถานประกอบการ

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ทํางานจันทร/-เสาร/, โบนัสประจําป�, ปรับเงินประจําป�, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ค<าล<วงเวลา, ประกันสังคม

ขับรถบรรทุกต7องมีใบขับขี่, สามารถทํางานเปYยกะได7

1

ปวช-ป.ตรี 12,000.-/ด.

ช/ญ 25 ป� ขึ้นไป
ไม<จํากัด 350.-/ว

ช/ญ 21-35 ป�

เง่ือนไข/สวัสดิการ : เบ้ียขยัน 600.-/ด, ยูนิฟอร/ม, ประกันภัยกลุ<ม, บ7านพักฟรี (น้ํา+ไฟ ฟรี), โบนัสรายป�, ทุกตําแหน<ง

หมายเหตุ   รับสมัครพร7อมสัมภาษณ/งาน ณ บริษัท บริษัท เจ พี เอ็ม ซอสเซส (บ.แหนมดอนเมือง)

เลขที่ 8/5 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ/ จ.นครนายก 26120

2
เง่ือนไข/สวัสดิการ : ทดลองงาน 3 เดือน หากผ<านทดลองงาน, จึงแจ7งช่ือเข7าประกันสังคม

5

3

ญ 20-35 ป�

ผู7สมัครงานชายต7องพ7นภาระทางการทหารแล7ว

11,000.-/ด

ช<างซ<อมบํารุงไฟฟ@า และ พนง.ฝ�ายผลิตต7องเข7ากะได7

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, โบนัส, ประกันอุบัติเหตุ, ค<าตําแหน<ง, ค<าเบ้ียขยัน, หอพักฟรี, ค<าเป@าหมาย, 

เพศ

ตําแหน�งงานว�างต�างจังหวัด ประจําเดือน มิถุนายน 2560

พนักงานฝ�ายผลิต (เข7ากะ) 20

 หากมีประสบการณ/จะพิจารณาเปYนพิเศษ, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, งานเล้ียงประจําป�, ผู7สมัครชายต7องพ7นภาระทางการทหารแล7ว

ตําแหน�งงานว�าง



ลําดับ อัตรา อายุ วุฒิการ อัตรา
ท่ี (คน) (ป�) ศึกษา ค�าจ�าง

ช<างซ<อมบํารุงยานยนต/ 2 ช 20 ป� ขึ้นไป ปวส./ยานยนต/ 12,000.-/ด. บริษัท ที.ซี. ฟาร/มาซูติคอลฯ จํากัด

ช<างซ<อมบํารุง 2 ช/ญ 20 ป� ขึ้นไป ปวส./ไฟฟ@า, อิเล็คฯ 12,000.-/ด. ผลิตเครื่องด่ืม

พนักงานธุรการ 2 ช/ญ 20 ป� ขึ้นไป ปวส./คอมฯ, บัญชี 10,000.-/ด. 39 ม.13 บางขนาก-บ7านสร7าง

พนักงานห7องผสม 2 ช/ญ 18 ป� ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,600.-/ด. ต.บางแตน อ.บ7านสร7าง จ.ปราจีนบุรี

ช<างระบบส่ือสาร 1 ช/ญ 20 ป� ขึ้นไป ปวส./คอมฯ, อิเล็คฯ 10,000.-/ด. ติดต<อ 037-239239 ต<อ 2687 (คุณวารี)

พนักงานขับรถโฟรคลิฟท/ 3 ช/ญ 18 ป� ขึ้นไป ม.3-ปวช. 308.-/ว.

พนักงานควบคุมคุณภาพ 2 ช/ญ 18 ป� ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 308.-/ว.

พนักงานอะไหล<และพัสดุ 1 ช/ญ 18 ป� ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 308.-/ว.

พนักงานรายวันทั่วไป 5 ช/ญ 18 ป� ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 308.-/ว.

พนักงานฝ�ายผลิต 50 ช/ญ 18-35 ป� ม.3 ขึ้นไป 308.-/ว.

พนักงานขาย ปวส.-ป.ตรี 11,000.-/ด. บริษัท ฟู@ดสตาร/ จํากัด

พนักงานผู7ช<วยทั่วไป ปวช.-ปวส. 10,000.-/ด. ผลิตน้ําด่ืมผลไม7

58 ม.6 ต.ตลาดจินดา

อ.สามพราน จ.นครปฐม

ติดต<อ 034-981335-40

พนักงานขับรถ 10 ล7อ 10 ช 26 ป� ขึ้นไป ไม<จํากัด 9,000.-/ด. บริษัท พีทีจี เอนเนอร/ยี จํากัด (มหาชน)

พนักงานขับรถเทรลเลอร/ 25 ช 26 ป� ขึ้นไป ไม<จํากัด 9,000.-/ด. ขายส<งผลิตภัณฑ/ที่ได7จากการกล่ันป]โตรเล่ียม

61 ม.5 ต.หนองไข<น้ํา อ.หนองแค จ.สระบุรี

ติดต<อ 081-8075062

ช<างเทคนิค บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย)ฯ

(เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ้นไป) ผลิตเครื่องถ<ายเอกสาร

10 ช 20-30 ป� นิคมอุตสาหกรรมฯ 304 เลขที่ 550 หมู< 7

100 ญ 18-32 ป� ต.ท<าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ติดต<อ 084-5559220,

พนักงานฝ�ายผลิต จํานวนมาก ช 18-29 ป� ม.6 ขึ้นไป 308.-/ว. บริษัท เวิล/ลแคร/ เซอร/วิส จํากัด

ประกอบรถยนต/

427/118 ม.2 ต.อ7อมน7อย อ.กระทุ<มแบน

จ.สมุทรสาคร

ติดต<อ 098-2578893 (คุณสงัด)

089-9197517 (คุณซ7ง), 089-9195002 

(คุณมุก), 081-6893644 (คุณเดีย)

พนักงานฝ�ายผลิต จํานวนมาก ช 18-35 ป� ม.3-ม.6 10,500.-/ด บริษัท สยามซานิทารีแวร/อินดัสตรี

ผลิตสุขภัณฑ/

33/4  ม.2 ต.โคกแย7 อ.หนองแค จ.สระบุรี

ติดต<อ 036-305111-20

6

ตําแหน�งงานว�างต�างจังหวัด ประจําเดือน มิถุนายน 2560

ตําแหน�งงานว�าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

พนักงานฝ�ายผลิต ม.3

สนใจส�ง Resume สมัครได�ที่ E-mail : cpt-01@canon-pt.co.th

ช

8

5

9

10

มีค<าใช7จ<ายก<อนเข7าทํางาน เปYนค<าตรวจสุขภาพ

7

9,000.-/ด ขึ้นไป

พนักงานผู�ช�วยทั่วไป ค<าที่พัก+เบ้ียเล้ียง 250.-/ว., ทํางาน 08.00-17.00 น.(หลัง 17.00 น. เดินทางเข7าที่พัก),

พักโรงแรมที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว7 (มีค<าที่พักและเบ้ียเล้ียงให7), พนักงานขาย ค<าที่พัก+เบ้ียเล้ียง 500.-/ว.,

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, รถรับ-ส<ง, ค<าล<วงเวลา

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ค<าครองชีพ 50.-/ว, ค<าอาหาร 15.-/ว, ค<ากะ (เฉล่ีย) 27.50.-/ว, เบ้ียขยัน (เฉล่ีย) 34.7.-/ว, 

ช

300.-/ว

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ต7องมีใบขับขี่ ท.4, ทํางาน จ.ชลบุรี ได7, มีที่พัก+น้ํา ไฟ ฟรี, ทํางาน 08.00-17.00 น.

18 ป� ขึ้นไป

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ลักษณะงาน เปYนหน<วยรถกระจายสินค7าเงินสดไปตามจังหวัดต<างๆ เช<น นครนายก หรือจังหวัดอื่นๆ,

21-27 ป� ปวส. ขึ้นไป

ค<ารักษาพยาบาล 10,000.-/ด, ค<าล<วงเวลา 112.-/ว, รถรับ-ส<ง ปรับอากาศ  (ตามเส7นทางบริษัทกําหนด 24 สาย),

ประจําป�, รถรับ-ส<ง 27 เส7นทาง (รวมในพ้ืนที่ จ.นครนายก), เงินกู7ยืมฉุกเฉินไม<มีดอกเบ้ีย, ค<ากะ, ค<ารถ, 

เงินช<วยเหลือกรณีต<างๆ, กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงาน, ประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบพนักงาน

11
เง่ือนไข/สวัสดิการ : ค<ารักษาพยาบาล 70,000 บาท/ป� (สิทธิรวมถึงบิดา, มารดา, คู<สมรสและบุตร), เงินโบนัส, เงินขึ้นค<าจ7าง-

10

เง่ือนไข/สวัสดิการ : มีความรู7พ้ืนฐานด7านภาษาอังกฤษ (อ<านออก เขียนได7), สูง 160 ซม. ขึ้นไป, สามารถทํางานเปYนกะได7

อายุ 18-20 ป� (ไม<เกณฑ/ทหาร -สมัครได7-), อายุ 20-29 ป� ต7องพ7นภาระทางการทหารแล7ว หรือ จบ ร.ด.ป� 3 

หอพักปรับอากาศอยู< 2 คนต<อห7อง จ<าย 750/คน/เดือน, ยูนิฟอร/ม 3 ชุด (รองเท7า 1 คู<), มีค<าตอบแทนเมื่อทํางานครบสัญญา

เมื่อครบสัญญา สามารถสอบปรับเปYนพนักประจํา



ลําดับ อัตรา อายุ วุฒิการ อัตรา
ท่ี (คน) (ป�) ศึกษา ค�าจ�าง

เจ7าหน7าที่ตรวจสอบเครื่องจักร 2 ช 22-35 ป� ปวช.-ปวส. ม.3, ปวช. บริษัท อินเตอร/ แปซิฟ]ค เปเปอร/

ช<างซ<อมบํารุงไฟฟ@า 2 ช 20-40 ป� ปวช.-ปวส. 9,300.-/ด. ผลิตกระดาษคราฟ

ช<างซ<อมบํารุงเครื่องกล 2 ช 21-35 ป� ปวช.-ปวส. ปวส. 99 ม.4 ต.บางพลวง

Utility Man 2 ช 28 ป� ขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 10,000.-/ด. อ.บ7านสร7าง จ.ปราจีนบุรี

BCS Paper 2 ช 28 ป� ขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี ป.ตรี ติดต<อ 037-213333

WET end 2 ช 25 ป� ขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 13,000-15,000.-/ด.

พนักงานทั่วไป/ขับรถโฟรคลิฟท/ 2 ช 20-35 ป� ม.3 ขึ้นไป

พนักงานฝ�ายผลิต 2 ช/ญ 19-40 ป� ไม<จํากัด 310.-/ว. บริษัท สมาร/ท เทค แอนด/ แมท

ช<างไฟฟ@า 1 ช 19-40 ป� ปวช.-ปวส. 9,000-12,000.-/ด. ทําตู7 ATM, โครงสร7างระบบไฟฟ@า

ช<างเช่ือม 1 ช 19-40 ป� ไม<จํากัด 9,000-12,000.-/ด. 53/6 ม.2 ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต<อ 02-9572078-9

ค<าเช<าบ7าน 1,000-1,500.-/ด., ค<าเล<าเรียนบุตร 400-1,500 บาท, ค<าเสื่อมรถ 300.-/ว., ค<าโทรศัพท/ 1,000.-/ด., โบนัสประจําป�, 

ช<างเทคนิค บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จํากัด

(เกรดเฉล่ีย 2.50 ขึ้นไป) ผลิตเครื่องถ<ายเอกสาร

10 ช 20-30 ป� 89 ม.1 ต.บ7านเลน อ.บางปะอิน

100 ญ 18-32 ป� จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ติดต<อ 035-350080 ต<อ 1108, 1109

เง่ือนไข/สวัสดิการ : OT วันละ 2 ชั่วโมง *มีทุกวัน, เงินช<วยเหลือจัดงานศพ สูงสุด 5,500 บาท, เบี้ยขยัน

****************************************************************************
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม�  ช้ัน 1  โทรศัพทI  037-312869, 037-313204

สนใจ...สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครได�ท่ี  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก 

ปรับเงินเดือน, ลาพักร7อน, วันหยุดตามประเพณี, งานเลี้ยง, ยูนิฟอร/ม, ฝoกอบรมภายในและภายนอก, ประกันสังคม, 

รถรับ-ส<ง พนักงาน สายลําลูกกาคลอง 8-16, ตรวจสุขภาพแระจําป�
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ตําแหน�งงานว�างต�างจังหวัด ประจําเดือน มิถุนายน 2560

9,000.-/ด ขึ้นไป

ม.3 300.-/วพนักงานฝ�ายผลิต

5 ช 21-27 ป� ปวส. ขึ้นไป

ตําแหน�งงานว�าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

14

เง่ือนไข/สวัสดิการ : เบ้ียขยัน, Incentive, เงินตอบแทนพิเศษ, ยูนิฟอร/มฟรี, หอพักฟรี, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจําป�
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