
ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง
ผูจ้ดัการเขต 1 ญ 24-40 ปี ม.6 ขึ�นไป 18,350.-/ด. บจก.เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย)

สนิคา้อปุโภคบริโภค

อาคารเบทเตอรเ์วย ์เลขที3 210 ถ.รามคาํแหง 

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ตดิต่อ 02-9170000

พนกังานตอ้นรบับนรถ (โคช้) ไมจ่าํกดั ญ 18 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 15,800.-/ด. ขึ�นไป บริษทั นครชยั 21 จาํกดั 

เจา้หนา้ที3บริการลูกคา้ บริการขนส่งดว้ยรถยนตโ์ดยสาร

(ปฏบิตังิานประจาํที3 กทม.) 1540-42 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง

อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000

ตดิต่อ 044-257997 ต่อ 123 

              082-3235666

หวัหนา้แผนกทรพัยากรบคุคล 1 ช/ญ 30 ปีขึ�นไป ป.ตรี 30,000.-/ด. ขึ�นไป บจก.ปญัจพลไฟเบอรค์อนเทนเนอร์

หวัหนา้แผนกคลงัสนิคา้ 1 ช/ญ 30 ปีขึ�นไป ป.ตรี 27,000.-/ด. ขึ�นไป ผลติกระดาษคราฟท์

เจา้หนา้ที3ความปลอดภยัวชิาชพี 3 ช/ญ 25 ปีขึ�นไป ป.ตรี 22,000.-/ด. ขึ�นไป 110/4 ม.4 ต.บา้นเกาะ อ.เมอืง

เจา้หนา้ที3ควบคุมเครื3องผลติ 68 ช 20 ปีขึ�นไป ม.3 ขึ�นไป 9,750.-15,000-/ด. จ.สมทุรสาคร 74000

วศิวกรสาขาเครื3องกล, ไฟฟ้ากาํลงั 034-468019, 034-468161

เครื3องมอืวดั, ระบบควบคุม

ช่างเทคนิคระบบวดัคุม 6 ช 20 ปีขึ�นไป ปวช.-ปวส. 11,500-12,000.-/ด. 

ช่างเทคนิคระบบไฟฟ้า 6 ช 20 ปีขึ�นไป ปวช.-ปวส. 11,500-12,000.-/ด. 

ช่างซ่อมบาํรุงเครื3องกล 6 ช 20 ปีขึ�นไป ปวช.-ปวส. 11,500-12,000.-/ด. 

พนกังานขบัรถหนีบ 2 ช 20 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั (มปีระสบการณ์) 10,000-12,000.-/ด.

ผูจ้ดัการสาขา 50 ช/ญ 30 ปีขึ�นไป ป.ตรี 30,000.-/ด. ขึ�นไป บจก.เซน็ทรลั ฟู้ด รีเทล 

ผูจ้ดัการแผนก 100 ช/ญ 25 ปีขึ�นไป ม.6 18,0000.-/ด. ขึ�นไป คา้ปลกี

เซน็ทรลัพลาซา แจง้วฒันะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ม.2 ถ.แจง้วฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบรุี 11120

ตดิต่อ 02-8317300 ต่อ 7659 (คุณยุวด)ี

เจา้หนา้ที3คุมเครื3องจกัร 10 ช 23 ปีขึ�นไป ปวช.-ป.ตรี 11,000-14,000.-/ด. บจก.เมโทร อนิดสัเทรียล ปารค์

เจา้หนา้ที3บคุคลสรรหา 1 ช/ญ 23 ปีขึ�นไป ป.ตรี 13,000-15,000.-/ด. อตุสาหกรรมแปรรูปไม ้

หวัหนา้แผนกบคุคล 1 ช 35 ปีขึ�นไป ป.ตรี (ประสบการณ์ 5 ปี) 17,000-20,000.-/ด. 88 ม.1 ต.บางเคหะ อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี

ช่างไฟฟ้า 10 ช 23 ปีขึ�นไป ปวส.-ป.ตรี 12,000-17,000.-/ด. ตดิต่อ 093-7255538 (คุณเกรียงไกร)

หวัหนา้สโตร์ 1 ช/ญ 35 ปีขึ�นไป ป.ตรี 17,000-20,000.-/ด.

พนง.คุมเครื3องจกัร 10 ช 21 ปีขึ�นไป ปวส. 11,000.-/ด. บจก.สยามสตลีทาวเวอร์

ช่างเชื3อม 10 ช 22 ปีขึ�นไป ปวส., ป.ตรี 15,000.-/ด. ผลติโครงสรา้งเหลก็

พนกังานท ั 3วไป 10 ช 22 ปีขึ�นไป ป.6-ปวช. 332.-/ว. 9/10 ม.10 ต.โคกแย ้อ.หนองแค จ.สระบรุี

QC. 7 ช/ญ 22 ปีขึ�นไป ปวส., ป.ตรี 11,000.-/ด. ตดิต่อ 036-383500 ต่อ 412

หวัหนา้แผนกจดัส่ง 3 ช 30 ปีขึ�นไป ปวส., ป.ตรี 15,000.-/ด.
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เงื3อนไข/สวสัดกิาร : มรีถรบั-ส่ง (ถงึบริเวณตลาดบา้นนา), จดัเลี�ยง, โบนสัประจาํปี, ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจาํปี

 ยูนิฟอรม์, ค่าลว่งเวลา, ค่าอาหาร

12,500.-/ด. ขึ�นไป

เงื3อนไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์คา้ปลกี/รา้นอาหาร 2 ปีขึ�นไป, ค่ารกัษาพยาบาล 40,000 บาท ต่อปี, กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี,

18 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั

เงื3อนไข/สวสัดกิาร : ผ่านงานดา้นการบริการดา้นรถยนตโ์ดยสาร หรือ งานเกี3ยวขอ้งกบัการบริการ จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ไมสู่บบหุรี3

มใีจรกังานบริการ, อธัยาศยัไมตรี, มบีคุลกิภาพด ีสุภาพ เป็นมติร, เขา้กะได,้ มทีกัษะในการเจรจา, ใชค้อมพวิเตอรโ์ปรแกรม word,

4

ตาํแหน่งงานว่างต่างจงัหวดัประจาํเดือน พฤศจกิายน 2561

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

3
15,000-17,000.-/ด.

เงื3อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

เงื3อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, โบนสั, ปรบัเงนิประจาํปี, ประกนัอบุตัเิหต,ุ รถประจาํตาํแหน่ง, ช่วงเวลาการทาํงานอสิระ (จ-ศ) 

ดูแลยอดขาย, ทาํงานอสิระตามเป้าหมายที3กาํหนด, ขบัรถยนตไ์ด,้ ทดลองงาน 120 วนั, ประกนัสุขภาพกลุม่, กองทนุเลี�ยงชพี

ปรบัเงนิเดอืนและโบนสัประจาํปี, ยูนิฟอรม์

3 ช 25 ปีขึ�นไป ป.ตรี

ลาป่วย 30 วนั/ปี, ลากพกัรอ้น 6 วนั/ปี
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เงื3อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-17.00 น (จ.-ส.), ทาํงานเป็นกะได,้ หอพกัราคาถูก 1,000.-/ด., ลากจิ 6 วนั/ปี
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Excel, มปีระสบการณ์ทาํงานในหมอชติ พจิารณาเป็นพเิศษ

ไมจ่าํกดั ช/ญ

1



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง

ตาํแหน่งงานว่างต่างจงัหวดัประจาํเดือน พฤศจกิายน 2561

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

หวัหนา้คุมเครื3องผลติ ไมจ่าํกดั ช 22 ปีขึ�นไป ปวส.-ป.ตรี (ช่างยนต,์ช่างกล,ที3เกี3ยวขอ้ง) 12,000-14,000.-/ด. บจก.อนิเตอร ์อสิเทริน ์คอนเทนเนอร์

พนกังานคุมเครื3องผลติ ไมจ่าํกดั ช 22 ปีขึ�นไป ม.6-ปวส. 10,000-12,000.-/ด. แผ่นและกระดาษลูกฟูก

เจา้หนา้ที3ประกนัคุณภาพ QA ไมจ่าํกดั ญ 22 ปีขึ�นไป ป.ตรี (การจดัการ,บญัช,ีคอมพวิเตอร)์ 12,000.-/ด. 69 ม.4 ต.บางพลวง อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

เจา้หนา้ที3ธุรการ ไมจ่าํกดั ช/ญ 22 ปีขึ�นไป ป.ตรี (การจดัการ,บญัช,ีคอมพวิเตอร)์ 11,000.-/ด. ตดิต่อ 037-210946 ต่อ 8301 คุณทพิยฉตัร

ช่างไฟฟ้า ไมจ่าํกดั ช 22 ปีขึ�นไป ปวช.-ปวส. (ช่างไฟฟ้า) 10,500-20,000.-/ด.

ช่างซ่อมบาํรุง ไมจ่าํกดั ช 22 ปีขึ�นไป ปวช.-ปวส. (ช่างยนต,์ ช่างกล) 10,500-20,000.-/ด.

วศิวกรไฟฟ้า ไมจ่าํกดั ช 22 ปีขึ�นไป ป.ตรี (วศิวกรรมไฟฟ้า) 18,000-20,000.-/ด.

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่าํกดั ช/ญ 18 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 318.-/ด.

พนกังานขบัรถโฟคลฟิท์ ไมจ่าํกดั ช 18 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 10,000.-/ด.

พนกังานฝ่ายผลติ (เขา้กะ) 50 ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ�นไป 556.-/ว. ขึ�นไป บจก.ท.ีซ.ี ฟารม์าซูตคิอล อตุสาหกรรม

ช่างระบบสื3อสาร 2 ช 21-35 ปี ปวส.สาขาคอมพวิเตอร ์หรือสาขาอื3นๆ 10,000.-/ ด. ขึ�นไป ผลติเครื3องดื3ม

เจา้หนา้ที3บญัชตีน้ทนุ 2 ช/ญ 26-35 ปี ป.ตรี (สาขาบญัช)ี ประสบการณ์ 18,000.-/ด. 39 ม.13 ต.บางแตน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

พนกังานมาตรฐานเคมภีณัฑ์ 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.6/ปวช. 10,000.-/ด. ตดิต่อ 037-239239 ต่อ 2687 (คุณวารี)

ผูช่้วยช่างซ่อมบาํรุง 2 ช 20-35 ปี ม.6/ปวช. 10,000.-/ด.

พนกังานควบคุมคุณภาพ 3 ญ 18-33 ปี ม.6 (วทิย-์คณิต) 323.-/ว. ขึ�นไป

พนกังานขบัรถบรรทกุ 2 ช 20-35 ปี ม.3 ขึ�นไป 318.-/ว. ขึ�นไป

พนกังานขบัรถ Forklift 5 ช 18-35 ปี ม.3 ขึ�นไป 318.-/ว. ขึ�นไป

พนง.ฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 18-30 ปี ม.6 หรือ ปวช. 320.-/ว. บจก.ไทยบริดสโตน

ผลติยางรถยนต์

75 ม.2 ต.ใผ่ตํ 3า อ.หนองแค จ.สระบรุี

ตดิต่อ 036-325101-6 (คุณชมพูนุท)

พนกังานฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช/ญ 18-32 ปี ม.3 ขึ�นไป 308.-/ว. บจก.ไดวา คาเซอ ิ(ไทยแลนด)์

121 ม.13 ต.หวัหนา้ อ.ศรีมหาโพธิ_ จ.ปราจนีบรุี

ตดิต่อ 037-28687 - 308

พนกังานช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า 5 ช 21-35 ปี ปวส./ไฟฟ้า, อเิลค็ฯ 12,000.-/ด. บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

วศิวกรเครื3องกล 1 ช 21-35 ปี ป.ตรี/เครื3องกล 17,000.-/ด. ผลติกระดาษคราฟท์

พนกังานควบคุมเครื3องผลติกระดาษ 3 ช 21-35 ปี ป.ตรี/ไฟฟ้า, เครื3องมอืวดั 15,000.-/ด. 61 ม.8 ต.วดัโบสถ ์อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี

พนกังานธุรการ-ทาํความสะอาด 2 ช/ญ 35 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดัวุฒิ 318.-/ว. ตดิต่อ 037-481966 ถงึ 74 ต่อ 111

ม.3 ขึ�นไป 348-410.-/ว. 083-2921155 (คุณสุนิสา)

ปวส. 12,000.-/ด.

เงื3อนไข/สวสัดกิาร : ทกุตาํแหน่ง เบี�ยขยนั 1,000.-/ด, ชดุฟอรม์, ประกนัภยักลุม่, บา้นพกัฟรี (นํ�า+ไฟ ฟรี), โบนสัรายปี, ค่าตาํแหน่ง

 หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี,  พน้ภาระทางการทหาร, วศิวกรมใีบ กว. รบัเพิ3ม 2,000 บาท

ช 20-35 ปี บจก.แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย)

ญ 18-35 ปี ผลติประกอบเครื3องปริ�นเตอร,์ เครื3องโทรสาร

ช่างเทคนิค 10 ช 20-25 ปี ปวส. (เครื3องมอืกล/เทคนิคการผลติ) 12,000.-/ด. ขึ�นไป นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ถ.สานเอเชยี ต.บา้นเลน

Engineer 5 ช 20-25 ปี ป.ตรี (Electronics) 15,000.-/ ด. ขึ�นไป อ.บางประอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา

ตดิต่อ 035-350080-1108,1109

089-9018528 (คุณสุกญัญา,คุณจรีวรรณ)

10

ม.3 ขึ�นไป

ค่ารกัษาพยาบาลเต็มวงเงนิ, ประกนัอบุตัเิหตกุลุม่, มโีอกาสปรบัเป็นพนกังานประจาํ, รถรบั-ส่ง ปรบัอากาส 30 เสน้ทาง

320.-/ว. ขึ�นไป

12

เสน้นครนายก จดุสิ�นสุดอยู่ที3หนา้ รพ.นครนายก, ประกนัสงัคม

หอพกัสวสัดกิาร, งานเลี�ยงปีใหม,่ ซื�อสนิคา้ราคาพเิศษ, กจิกรรมกฬีาส,ี กจิกรรมงานปีใหม,่ เงนิช่วยเหลอืต่างๆ

เงื3อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ค่าลว่งเวลา, ค่ากะ, ค่าครองชพี, ค่าอาหาร, เบี�ยขยนั
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เงื3อนไข/สวสัดกิาร : ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, สามารถทาํงานเป็นกะได,้ เบี�ยขยนั 750.-/ด., ค่าลว่งเวลา

สมคัร/สมัภาษณ์ ณ ดา้นหนา้สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก ทกุวนัองัคาร เวลา 10.00-12.00 น.
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เงื3อนไข/สวสัดกิาร : หอพกัฟรี, ค่าตาํแหน่ง, ปรบัค่าแรงประจาํปี, โบนสั, ประกนัอบุตัเิหต,ุ เบี�ยขยนั

จาํนวนมากพนกังานฝ่ายผลติ

ขา้วฟรี กบัขา้วราคาถูก, ชดุพนกังานฟรี 3 ชดุ, รถรบั-ส่ง, ท่องเที3ยวประจาํปี
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เงื3อนไข/สวสัดกิาร : สามารถเขา้กะได,้ ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ตอ้งไมม่คีดคีวามหรือเคยเป็นผูท้าํผดิกฎหมาย

ค่าอาหาร,ค่ากะ, เบี�ยขยนั, สวสัดกิารเงนิกู,้ เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร, ชดุยูนิฟอรม์, โบนสั, ค่าบา้น, เงนิช่วยเหลอืกรณีเสยีชวีติ

พนกังานฝ่ายผลติ (เขา้กะ) ช

9

18 ปีขึ�นไป

เงื3อนไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา, ค่ากะ, เบี�ยขยนั, เบี�ยพเิศษ, ทนุการศึกษาบตุร ปีละ 2 ครั�ง, อาหารฟรีมื�อกลางคนื, รถรบั-ส่ง, ที3พกั



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง

ตาํแหน่งงานว่างต่างจงัหวดัประจาํเดือน พฤศจกิายน 2561

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

พนง.ฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 20-29 ปี ม.6 ขึ�นไป 308.-/ว. บจก.เวลิล์แคร ์เซอรว์สิ

ประกอบรถยนต์

427/118 ม.2 ต.ออ้มนอ้ย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร

ตดิต่อ 098-2578893 (คุณสงดั)

เจา้หนา้ที3รกัษาความปลอดภยั จาํนวนมาก ช/ญ 18 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 499.-/ว. ขึ�นไป บจก.รกัษาความปลอดภยั การด์ฟอรซ์ 

รกัษาความปลอดภยั

สนง.ใหญ่เลขที3 1780 อาคารเตยีวฮงบางนา

ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
ตดิต่อ 086-7721476 (คุณนอ้ย)

พนกังานขบัรถพ่วง 50 ช 20 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 10,400.-/ด. ขึ�นไป บมจ.ทพีไีอ โพลนี

พนกังานขบัรถเดี3ยว 50 ช 20 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 9,900.-/ด. ขึ�นไป ผลติปูนซเีมนต์

พนกังานขบัรถดมัพ์ 50 ช 20 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 10,400.-/ด. ขึ�นไป 299 ม.5 ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย จ.สระบรุ ี18260

  ตดิต่อ 036-358999 คุณชยัณรงค์

หวัหนา้บญัชี 3 ช/ญ 20 ปีขึ�นไป ป.ตรีบญัชี 20,000.-/ด. ขึ�นไป บจก.วริิยะโลหะกจิ

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 3 ช/ญ 20 ปีขึ�นไป ปวส.ขึ�นไป 20,000.-/ด. ขึ�นไป ผลตินั 3งรา้น ประตูมว้น หลงัคา

พนกังานขาย (ออกต่างจงัหวดัได)้ 10 ช/ญ 20 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 10,000.-/ด. ขึ�นไป 116/18 ต.ปากเพรียว อ.เมอืง จ.สระบรุี 18000

ช่างซ่อมบาํรุง 5 ช 20 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 10,000.-/ด. ขึ�นไป   ตดิต่อ 036-712230 คุณโสพศิ

พนกังานขบัรถ 3 ช 20 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 500.-/ว. ขึ�นไป                036-712222-28 

คนงานยกของ 5 ช/ญ 20 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 320.-/ว. ขึ�นไป

ประกนัชวีติ, เงนิเกษยีณอายุ, ทาํงานวนัหยุดได ้2 แรง, มวีนัหยุดพกัรอ้น 6 วนั, วนัหยุดประเพณี, 

อายุ 18-20 ปี (ไมเ่กณฑท์หาร -สมคัรได-้), อายุ 20-29 ปี ตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้ หรือ จบ ร.ด.ปี 3 13

เงื3อนไข/สวสัดกิาร : มคีวามรูพ้ื�นฐานดา้นภาษาองักฤษ (อ่านออก เขยีนได)้, สูง 160 ซม. ขึ�นไป, สามารถทาํงานเป็นกะได ้

13

14

15

เงื3อนไข/สวสัดกิาร : เงนิเบกิลว่งหนา้งวดละ 1,000 บ. 4 งวด, เงนิเบกิฉุกเฉิน, อาหารฟรี เชา้-กลางวนั, ประกนัสงัคม, ประกนัอบุตัเิหต,ุ 

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิและสมคัรไดท้ี�  สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

****************************************************************************
ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชั5น 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

16

เงื3อนไข/สวสัดกิาร : เบี�ยขยนั, ประกนัสงัคม, โบนสั, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.(จ-ส), ผ่านการเกณฑท์หาร

เงื3อนไข/สวสัดกิาร : ค่าเที3ยว, เบี�ยขยนั, ค่ารกัษาพยาบาล


