
ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

พนกังานขบัรถผูบ้ริหาร บจก. อซูีซุเซลล ์จ ากดั

(ตอ้งการผูท้ีม่ปีระสบการณ์) จ าหน่ายรถยนต์

ช่างเคาะ โป้ว พ่นสี 5 ช 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 330.-/ว. ขึ้นไป 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

พนกังานธุรการ ตดิต่อ 092-7367284 (คุณรุ่งรตัน)์

(สามารถใชค้อมพวิเตอรเ์บื้องตนได)้

ช่างยนต์ 2 ช 25 ปีขึ้นไป ปวช./ช่างยนต์ 323.-/ว. ขึ้นไป

วศิวกรผลติ 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี/วศิวกรรม 18,000-25,000.-/ด. บจก. แฮพสเ์บอรก์ 

เจา้หนา้ทีฝ่่ายบคุคล 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี/การจดัการ 18,000-25,000.-/ด. ผลติ/จ าหน่าย ประตู หนา้ต่างไวนิล uPVC

พนกังานธุรการ 1 ช 20 ปีขึ้นไป ปวส./ช่าง 12,500-15,000.-/ด. 49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

พนกังานฝ่ายผลติ 10 ช 18 ปีขึ้นไป ม.3,ม.6,ปวช. 333.-/ว. ตดิต่อ 037-383170-5

พนกังานเสริฟ์ 3 ช/ญ 18-40 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป เรือนลอมฟาง

ผูช่้วยแมค่รวั 1 ช/ญ 25-40 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป รา้นอาหาร

21 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 094-5399828, 037-381397

ผูจ้ดัการรา้นอาหาร 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 17,000-20,000.-/ด. บจก.บา้นสวน สาริกาววิ รีสอรท์ แอนด ์สปา

แอดมนิ/เจา้หนา้ทีจ่ดัซื้อ 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวช. 10,000.-/ด. โรงแรม/รีสอรท์

พนกังานตอ้นรบั 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวช. 12,000.-/ด. 414/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

พนกังานรา้นกาแฟ 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. ตดิต่อ 090-9948364

กุก๊อาหารไทย 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000-19,000.-/ด.

พนกังานท าความสะอาด บจก.รกัษาความปลอดภยั พซีเีอส และ

ลกัษณะงานเป็นงานเขา้กะ ฟาซลิติี้ เซอรว์สิเซส

- 05.00 - 14.00 น. จา้งเหมาแรงงาน

- 13.00 - 22.00 น. 396/16-18 ม.17 ถ.ดรุณส าราญ 

พนกังานรกัษาความปลออดภยั ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น

ลกัษณะงานเป็นงานเขา้กะ สถานทีท่  างาน : บมจ.สยามแมค็โคร

- 06.00 - 18.00 น. (สาขานครนายก)

- 18.00 - 06.00 น. ตดิต่อ 096-3939309

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. บจก.แฮพสเ์บอรก์ 

ผลติและตดิต ัง้ประตูหนา้ต่างไวนิล(UPVC)

49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-383170-5 ต่อ 307

ครูพีเ่ลี้ยงเดก็ 1 ญ 20-30 ปี บจก. เอฟเอฟฮอตลสิซิง่

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบบคุคล 1 ญ 20-30 ปี บริการสนิเชื่อส่วนบคุคล

พนกังานท ัว่ไป 1 ญ 20-30 ปี 160/2 ม.7 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 087-1880125

2

1

2 ช 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 335.-/ว. ขึ้นไป

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

3 ช 25 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน มนีาคม 2565

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

4

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, หยุดสปัดาหล์ะ 1 วนั, เวลาท างานแบ่งเป็น 2 ช่วง (08.00-18.00 น., 10.00-20.00 น.)

6

19-49 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ

2 323.-/ว.

11,400-12,000.-/ด.

3
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 1 เดอืน, ประกนัสงัคม, อาหารฟรี, ทปิรวม, โบนสัสิ้นปี, ค่าเบี้ยขยนั

ช/ญ

323.-/ว.

5

19-49 ปี ม.3 ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

7

5

ปวส.-ป.ตรี

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน 07.30-17.30 น.

หญงิ



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

1

2 ช 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 335.-/ว. ขึ้นไป

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน มนีาคม 2565

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

พนกังานตอ้นรบั 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว.ขึ้นไป โรงแรมภูสกัธาร รีสอรท์

พนกังานซ่อมบ ารุง 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดัวุฒ ิ(มปีระสบการณ์) 323.-/ว.ขึ้นไป โรงแรม/รีสอรท์

พนกังานรกัษาความปลอดภยั 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดัวุฒิ 323.-/ว.ขึ้นไป 222 ม.2 ถ.เลยีบคลองชลประทาน 

ต.หนิต ัง้ อ.เมอืง 

ตดิต่อ 089-2458660

คนสวน 1 คุณอภชิาต ิเหมะธุลนิ

พนกังานเลี้ยงปลา 1 เลี้ยงปลา,ท าสวน

2 ม.3 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 081-4571227

ป. ตรี (สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง) บจก. แหนมดอนเมอืงเจริญศรีมารเ์ก็ตติ้ง

หากมปีระสบการณ์โรงงานจะ ผลติสนิคา้แปรรูปจากเน้ือสตัวท์ีม่คุีณภาพ

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

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 12,000.-/ด.ขึ้นไป ตดิต่อ 094-4833907

ฝ่ายขาย/ลูกคา้สมัพนัธ ์ 2 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 12,000.-/ด. ขึ้นไป         037-611131

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

เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยั (จป.วชิาชพี) 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี (สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง) 15,000.-/ด. ขึ้นไป

ปวส./เทคนิคไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลงั บจก.ไทสนั โพลทรี่ ไทยแลนด ์

ช่างกลโรงงาน/เทคโนโลยกีารผลติ โรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปไก่

42/6 ม.4 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 037-618888

ทีป่รึกษาการขาย ไมจ่ ากดั ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป 323.-/ว. บจก. เอส ซ ีเอน็ ออโต กรุป๊

การขายรถยนตใ์หมช่นิดนัง่ส่วนบคุคล

4/15-19 ม.8 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-315103, 086-3366583

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. บริการพนกังานรกัษาความปลอดภยัและแมบ่า้น

165/10 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-616107, 099-2636352

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

แปรรูปอาหาร

48 ม.2 ต.บา้นนา อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-382111 ต่อ 129 (คุณจฬุารตัน)์

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

ศาลากลางจงัหวดั  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

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

12

11

ช 30 ปีขึ้นไป

13,500.-/ด.ช่างเทคนิค

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, ท างาน 6 วนั, เป็นงานเขา้กะ (08.00-17.00 น., 19.00-04.00 น.)

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

15 ช 18 ปี ขึ้นไป

10

15,000.-/ขึ้นไป

14
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ตรวจสุขภาพเมือ่แรกเขา้ท างาน, ค่ากะ/ค่าทกัษะ, กองทนุประกนัสงัคม, กองทนุเงนิทดแทน, ตรวจสุขภาพประจ าปี,

โบนสัประจ าปี, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, ท่องเทีย่วประจ าปี

13
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาท างาน 07.00-16.30 น.

1

อ่านออก-เขยีนได ้

9

ช 20 ปีขึ้นไป 323.-/ว.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ตอ้งการคนทีอ่ยู่ประจ าได,้ ทีพ่กัฟรี, มขีา้วสารให ้

หวัหนา้ฝ่ายวศิวกรรมและซ่อมบ ารุง

8



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

1

2 ช 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 335.-/ว. ขึ้นไป

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน มนีาคม 2565

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

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

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

สนิเชื่อส่วนบคุคล

149/16-17 ม.7 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง 

ตดิต่อ 063-2301123 (คุณจริพนัธ)์

เช็คเกอร์ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บริษทัในเครือแสงทอง - 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.

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : สถานภาพโสด, ช่วงเวลาท างาน 08.00-17.00 น.15

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

16

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจ าปี, ชดุยูนิฟอรม์, งานเลี้ยงประจ าปี, เงนิปรบัประจ าปี, OT, เบี้ยขยนั, ค่ากะ

สามารถท างานลว่งเวลา/เขา้กะได,้ หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

ศาลากลางจงัหวดั  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204


