
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

แมบ่า้น 1 ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 8,500-9,000.-/ด. นายนภพล  รตันสุนทร

บา้นพกัส่วนบคุคล

154/7 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 086-0997755

พนกังานฝ่ายโครงสรา้ง 15 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 318.-/ว. บมจ. สยามโกลบอลเฮา้ส ์

ขายปลกีสนิคา้ท ัว่ไป

86/40 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-349821

พนกังานฝ่ายผลติ 30 ช/ญ 18-55 ปี ป.6 ขึ้นไป 318.-/ว. บมจ. ซพีเีอฟ (ประเทศไทย)

เกษตรอตุสาหกรรม

199/1-3 ม.3 ต.ทองหลาง อ.บา้นนา

ตดิต่อ 089-1920608

แมบ่า้น 4 ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318./ว. วทิยาลยัเซนตเ์ทเรซา-อนิติ

รปภ. 3 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318./ว. สถานศึกษา

คนสวน 3 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318./ว. 1 ม.6 ถ.รงัสติ-นครนายก ต.บงึศาล อ.องครกัษ์

เจา้หนา้ทีธุ่รการ 3 ช/ญ ไมจ่ ากดั ป.ตรี 15,000.-/ด. ตดิต่อ 037-395288

ช่าง 2 ช 20-50 ปี ปวช. 10,000.-/ด. ขึ้นไป

แคชเชยีร์ 2 ญ 18-45 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,500.-/ด. ขึ้นไป

ช่างเทคนิค 5 ช ไมจ่ ากดั ปวส. 10,500.-/ด. ขึ้นไป บจก. แฮพเบอรก์

เจา้หนา้ทีจ่ดัซื้อ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ปวส. 10,500.-/ด. ขึ้นไป ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นการก่อสรา้งท าจากพลาสตกิ

พนกังานฝ่ายผลติ 20 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว. 49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-383170-5

แมบ่า้น 4 ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว. บา้นสวนสาริกาววิ รีสอรท์

พนกังานตอ้นรบั 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ม.3 318.-/ว. รีสอรท์

ผูช่้วยเซลล์ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ม.3 318.-/ว. 414/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

พนกังานจดัเลี้ยง 3 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว. ตดิต่อ 037-385086, 090-9948364

พนกังานชงกาแฟ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว.

ธุรการ 2 ญ 22 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 9,000 ขึ้นไป บจก.ท ีพ ีเคมคีลั ซพัพลาย

จ าหน่ายเคมภีณัฑ์

201 ม.6 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 089-7843999

แมบ่า้น 1 ญ 35 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 318.-/ว. บา้นชมภู รีสอรท์

รีสอรท์

102/1 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

081-8704187

1
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท าความสะอาดบา้น, ท างาน 08.00-17.00 น.

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

3
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน (08.00-17.00 น., 18.00-03.00 น.) ปิดรบั 31 พ.ค. 2562

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

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน 08.00-17.00 น. (ตรงขา้มศูนยโ์ตโยตา้)

2
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, ผ่านการเกณฑท์หาร, ท างาน (08.30-17.30 น., 10.00-19.00 น.)

4

7

8

5

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

6

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน 07.00-17.00 น.



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

1

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

คนสวน 15 ช/ญ 18-50 ปี ไมจ่ ำกดั 320.-/ว. สวนสยามการเกษตร

เกษตรผสมผสาน

ต.เขาพระ อ.เมอืง (ใกลก้บัอ่างเก็บน า้หว้ยปรือ)

ตดิต่อ 089-4154259 

ทีป่รึกษาการขาย 5 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 15,000.-/ด. บมจ.เมอืงไทยประกนัชวีติ

นกัวางแผนการเงนิ 5 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 15,000.-/ด. ธุรกจิประกนัชวีติ

ข2-251/31-33 ต.นครนายก อ.เมอืง 

ตดิต่อ 081-2579624

พนกังานขบัรถ 4 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 11,000.-/ด. บจก.นิตมิงคลคอนกรีต

ผลติภณัฑค์อนกรีตก่อสรา้ง

295 ม.4 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-323383

ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช ไมจ่ ากดั ปวช.ขึ้นไป 9,540.-/ด. บจก. ยูวไีวนิล

ผลติเฟอรนิ์เจอร ์(วงกบ ประตู UPVC)

90 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก

ตดิต่อ 037-383157-160 ต่อ 113, 129

QA/QC ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-40 ปี ปวช./ปวส. 9,540.-/ด. ขึ้นไป บจก.ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ่ง

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 318./ว. ผลติชิ้นส่วนยานยนต์

98/4 ม.11 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-349960

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

ป.ตรีการตลาดหรือทีเ่กี่ยวขอ้ง 10,000.-/ ขึ้นไป บมจ.สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ เบี้ยเลี้ยง/ค่าโทรศพัท์ จ าหน่ายสนิคา้อปุโภค บริโภค

พนกังานระดบัปฏบิตักิาร ปวส.-ป.ตรี คอมพวิเตอร/์อืน่ๆ 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง 

ฝ่ายบริหารฐานขอ้มลู หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ ตดิต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

ปวส.-ป.ตรี ขึ้นไป

หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ

ปวส.-ป.ตรี ขึ้นไป

หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ

พนกังานระดบัปฏบิตักิาร(จดัเรียงสนิคา้ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,800.-/ด. ขึ้นไป

เจา้หนา้ทีค่อมพวิเตอร์ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส.คอมพวิเตอร์ 10,000.-/ด. ขึ้นไป

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

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ยูนิฟอรม์(ทกุปี), โบนสั, เงนิรางวลัพนกังานดเีด่น, ค่ากะ, OT, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, สวสัดกิารเงนิกูส้  าหรบั

15

เจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาด 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป

2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการท างาน  07.00-16.20 น., พน้ภาระทางการทหาร, ประกนัสงัคม, เบี้ยขยนั, OT, ค่าครองชพี

10,000.-/ ขึ้นไป

10

13

9
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทีพ่กั, ท างาน 08.00-17.00 น.

หวัหนา้แผนกสนิคา้ดรายฟู้ด 1 1

14

20-55 ปี

ช/ญ 25 ปีขึ้นไป 15,000.-/ด. ขึ้นไป

ทีอ่ยู่อาศยั, พกัรอ้นประจ าปี, วนัหยุดตามประเพณี, ประกนัสงัคม, ประกนัชวีติ, ประกนัอบุตัเิหต,ุ เพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หาร

ไมจ่ ากดั

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ชดุฟอรม์, เบี้ยขยนั, ปรบัเงนิขึ้น, โบนสั, ประกนัสงัคม

11

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนักลุม่

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ใบขบัขีป่ระเภท 2

318.-/ว.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, กองทนุสหกรณ์ออมทรพัย ์07.00-16.00 น.

ค่าอาหาร, ตรวจสุขภาพประจ าปี, ค่ากะ 40 บาท/คนื, ชดุฟอรม์พนกังาน 2 ชดุ/ปี, มามา่คฟัส าหรบัพนกังานกะดกึ

12



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

1

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

พนกังานเดนิเอกสาร (โรงงาน 2) 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 325.-/ว. บจก.บ ีอาร ์เอฟ (ไทยแลนด)์ 

พนกังานคลงัสนิคา้, แพคสนิคา้ แปรรูปอาหารเพือ่ส่งออก

(โรงงาน 2, 4, 5) 42/6 ม.4 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

พนกังานโหลดสนิคา้ (โรงงาน 2) 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 325.-/ว. โรงงาน2  (ไกส่ด)

ผูช่้วยช่าง (โรงงาน 2, 4, 5) 6 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 325.-/ว. โทร. 037-618758, 8747

พนกังานตรวจสอบคุณภาพ(QA) คุณกาณจณา โทร.088-230-2924

(โรงงาน 2, 5) คุณสุพตัรา โทร.099-450-3449

พนกังานหอ้ง (LAB) (โรงงาน 2) 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 325.-/ว. คุณจารุวรรณ โทร.099-117-7998

พนกังานสวสัดกิาร (โรงงาน 2) 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 325.-/ว. โรงงาน 4 และ 5 (ปรุงสกุ)

พนกังานคยีเ์อกสาร (โรงงาน 4) 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 325.-/ว. โทร.037-618747, 8785

พนกังานท าความสะอาด คุณฐติาพล โทร 090-456-3738

แมบ่า้น-นกัการ (โรงงาน 5) คุณกาณจณา โทร.088-230-2924

ช่างยนต์ 5 ช 21 ปีขึ้นไป ปวช. ช่างยนต์ 9,540.-/ด. บจก.นครนายกอซูีซุเซลล์

เจา้หนา้ทีธุ่รการ-รบัรถ 5 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ม.6-ปวช. ขึ้นไป 9,540.-/ด. ซ่อม-จ าหน่ายยานยนต์

เจา้หนา้ทีธุ่รการท ัว่ไป 5 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,540.-/ด. 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

พ่อบา้น/แมบ่า้น 3 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 9,540.-/ด. ตดิต่อ 086-3678088

พนกังานขบัรถส่งของ 2 ช 21 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,540.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการท างาน  08.30-17.00 น, ประกนัสงัคม

5

325.-/ว.

ช/ญ ไมจ่ ากดั 325.-/ว.

ไมจ่ ากดั

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

สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

16

16 18 ปีขึ้นไป

17

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่ากะ, โอท,ี ประกนัชวีติ, ประกนัสุขภาพ, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, หอพกั, รถรบัส่ง, เครื่องแบบ, โบนสั

ช/ญ

2

ช/ญ 18 ปีขึ้นไป

ไมจ่ ากดั

18 ปีขึ้นไป

325.-/ว.

เงนิช่วยเหลอืค่าศพ, เยีย่มไขพ้นกังาน, เงนิพเิศษอืน่ๆ, วนัหยุดพกัผ่อนประจ า, (เบี้ยขยนั 325, 650, 975)


