ตาแหน่ งงานว่างในจังหวัดประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ งงานว่าง
พนักงานขับรถ

อัตรา
เพศ
(คน)
1

ช

อายุ
(ปี )

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บริษทั /สถานประกอบการ

18 ปี ข้นึ ไป

ม.6 ขึ้นไป

323.-/ว.

หจก.เอ.เค.ที ดิสทริบวิ เตอร์

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 18.00-17.00 น.

การขายปลีกสินค้า

1
8/5-8/6 ม.1 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี
ติดต่อ 098-2879515
ผูช้ ่วยสโตร์

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป
1
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ด,ี ประกันสังคม

ปวช-ปวส. ทุกสาขา

323.-/ว.

บจก.ชุนเซ้ง ฟาร์ม
ปศุสตั ว์

2
210 ม.12 ต.พิกลุ ออก อ.บ้านนา
ติดต่อ 061-7760052
พนักงานส่งของ

5

ช

20 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

9,690.-/ด. ขึ้นไป

พนักงานขายสินค้า

3

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป
5
ม.6 ขึ้นไป
10,000.-/ด. ขึ้นไป
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 08.00-17.00 น., หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน, ประกันสังคม, ทดลองงาน 3 เดือน, ค่าคอมมิชชัน่

หจก. เอ็มแอนด์แอล อินเตอร์เทรด
ผูแ้ ทนจาหน่ายขายสินค้า
84/1 ม.8 ต.อาษา อ.บ้านนา
ติดต่อ 087-5073994

เจ้าหน้าทีว่ างแผน

1

ช/ญ 20 ปี ข้นึ ไป

323.-/ว. ขึ้นไป

บจก.ยูวไี วนิล

เจ้าหน้าทีค่ ลังสินค้า

1

ช/ญ 20 ปี ข้นึ ไป ม.3 ขึ้นไป (มีพ้นื ฐานใช้Word, Excel)

323.-/ว. ขึ้นไป

ผลิตและจาหน่ายวงกบประตูหน้าต่างUPVC

เจ้าหน้าทีจ่ ดั ซื้อ

1

ช/ญ 20 ปี ข้นึ ไป

ม.3 ขึ้นไป

323.-/ว. ขึ้นไป

90 ม.9 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา

พนักงานฝ่ ายผลิต

3

ม.3 ขึ้นไป

323.-/ว. ขึ้นไป

ติดต่อ 037-381988

ช 20 ปี ข้นึ ไป
1
ม.6 ขึ้นไป
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ, ทางาน 08.00-17.00 น (จ.-ส.)

323.-/ว. ขึ้นไป

4

ช

20 ปี ข้นึ ไป

ม.6 ขึ้นไป (ชานาญการใช้ Excel)

ช่างไฟฟ้ า

5

กุก๊ (ผูช้ ่วยเชฟ)

1

ช/ญ 20-45 ปี

ม.6 ขึ้นไป (มีประสบการณ์)

12,000.-ด. ขึ้นไป

At Rice Resort (แอท ไรซ์ รีสอร์ท)

พนักงานบัญชีใช้โปรแกรม Express

1

ช/ญ 20-45 ปี

ปวส.ขึ้นไป

10,000.-/ด. ขึ้นไป

โรงแรม/รีสอร์ท

Front

1

ช/ญ 20-45 ปี

ปวส.ขึ้นไป

10,000.-/ด. ขึ้นไป

230/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง

พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดืม่

1

ช/ญ 20-45 ปี

ม.6 ขึ้นไป

10,000.-/ด. ขึ้นไป

ติดต่อ 037-385013

แม่บา้ น

2

ช/ญ 20-45 ปี

ป.6 ขึ้นไป

323.-/ว. ขึ้นไป

PA (Public Area)

1

ช/ญ 20-45 ปี

ม.3 ขึ้นไป

323.-/ว. ขึ้นไป

คนสวน

1

ช/ญ 20-45 ปี
ป.6 ขึ้นไป
323.-/ว. ขึ้นไป
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : มีประสบการณ์และพักอาศัยอยู่นครนายกจะพิจารณาเป็ นพิเศษ, มีใจรักบริการ, ตรงต่อเวลา, มีความอดทน,
พร้อมเริ่มทางานได้ทนั ที, มีประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, อาหาร 2 มื้อ, วันหยุดประจาปี , เงินโบนัสประจาปี
ช่างปูน

2

ช

25 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

480.-/ว.

นายศุภชัย แอสระ

ช่างไม้

2

ช

25 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

480.-/ว.

ก่อสร้าง

ช่างเชื่อม

2

ช

25 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

480.-/ว.

199/2 ม.3 ต.สาริกา อ.เมือง

6
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทีพ่ กั ฟรี
พนักงานทัวไป
่

ติดต่อ 099-1098523
2

ญ

25-55 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

350.-/ว. ขึ้นไป

พนักงานเกษตร

ช/ญ 25-55 ปี
2
ไม่จากัดวุฒิ
350.-/ว. ขึ้นไป
7 เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ปฎิบตั งิ านสาขาสวนลุงพร คลองมะเดือ่ ต.สาริกา อ.เมือง, ทางาน 07.30.-18.30 น.,หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน, มีทพี กั
ผูช้ ่วยครัว

ญ 25-55 ปี
1
ไม่จากัดวุฒิ
350.-/ว. ขึ้นไป
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ปฏิบตั งิ านสาขา ต.พรหมณี ก่อนถึงวัดสันตยาราม ทางาน 08.30-20.30 น.,หยุดทุกวันอังคาร วันนักขัตฤกษ์

ร้านอาหารตานัว
ร้านอาหาร
285 ม.12 ต.พรหมณี อ.เมือง
ติดต่อ 080-7798435

ตาแหน่ งงานว่างในจังหวัดประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ลาดับ
ที่

1

ตาแหน่ งงานว่าง

อัตรา
เพศ
(คน)

อายุ
(ปี )

พนักงานฝ่ ายผลิต

ไม่จากัด ช/ญ 22 ปี ข้นึ ไป

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บริษทั /สถานประกอบการ

ม.3 ขึ้นไป

323./ว.

บจก.บีดี สตรอว์ จากัด

ม.3 ขึ้นไป

323./ว.

พนักงานขนส่ง

ผลิตหลอดดูดนา้ พลาสติก
1

ช

20 ปี ข้นึ ไป

(ขับรถ 6 ล้อได้+มีใบขับขี)่
8

พนักงานคลังสินค้า

50/1 ม.13 ต.ท่าช้าง อ.เมือง
3

ข

20 ปี ข้นึ ไป

ม.3 ขึ้นไป

พนักงานผสมเม็ด

ช 20 ปี ข้นึ ไป
3
ม.3 ขึ้นไป
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : มีประสบการณ์, ค่าตาแหน่ง, เบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, กองทุนเบี้ยยังชีพ, ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว,

323./ว.

ติดต่อ 037-320317,8

323./ว.

สามารถทางานเป็ นกะได้, ทางาน 07.30-16.30 น., 19.30-04.30 น.
วิศวกร

1

ช/ญ 20 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี วิศวกรรมโยธา

18,000.-/ด.

เงือ่ นไข : ทา SUREY, ถอดแบบ, ทาระดับ, ขับรถได้และมีใบขับขี,่ เดินทางไปต่างจังหวัดได้
9

เจ้าหน้าทีบ่ ญั ชี

ช/ญ 20 ปี ข้นึ ไป
1
เงือ่ นไข : สามารถทาคอมพิวเตอร์ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ป.ตรี บัญชี

บ้านรักษ์นครนายก
ก่อสร้าง

12,000.-/ด.

93/9 ม.11 ต.ท่าช้าง อ.เมือง
ติดต่อ 063-8916956 (ณรงค์พล)

สวัสดิการ : ทีพ่ กั นา้ +ไฟ(ฟรี), โบนัสปี ละ 2 ครัง้ , ทดลองงาน 3 ด., ประกันสังคม, ทางาน จ.-ส.
ช่างเทคนิคพัฒนาสินค้า
2

ช

22-35 ปี

ใช้โปรแกรม Autocad 2d ได้

ปวส. (ช่างกล, เทคนิคการผลิต

บจก.แฮพส์เบอร์ก
12,500.-/ด. ขึ้นไป
ผลิตประตูหน้าต่าง UPVC

ไฟฟ้ า, อิเล็คฯ, หรืออืน่ ๆทีเ่ กี่ยวข้อง)

วิศวกรออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
10

49 ม.9 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา
2

ช

25-35 ปี

ป.ตรี (ออกแบบ, วิศวกรรม)

15,000.-/ด. ขึ้นไป

สือ่ สารภาษาอังกฤษได้

ติดต่อ 037-383170-5 ต่อ 307

หัวหน้างานฝ่ ายผลิต

2
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 08.00-17.00 น. (จ.-ส.)

ช

25-35 ปี

ปวส.ช่าง

12,500.-/ด. ขึ้นไป

พนักงานเสิรฟ์

1

ช/ญ 18-35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

12,0000.-/ด.

เดอะชะมวงฟอเรสต์

พนักงานทาความสะอาด

1

ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท

พนักงานต้อนรับ

1

ช/ญ 18-35 ปี

ปวช. ขึ้นไป

12,000.-/ด.

444 ม.2 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

บาริสต้า

1

ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป

ไม่จากัด

12,000.-/ด.

ติดต่อ 097-0974426 (คุณมิก)

แคชเชียร์

1

ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป

ไม่จากัด

12,000.-/ด.

กุก๊ (อาหารไทย/ฝรัง่ )

1

ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป

ไม่จากัด

20,000.-/ด.

ผูช้ ่วยกุก๊

1

ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป

ไม่จากัด

15,000.-/ด. ขึ้นไป

11

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทุกตาแหน่งมีเงินพิเศษให้ (ขึ้นอยู่กบั ความขยันและอดทน), ประกันสังคม, อาหาร

12

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

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

ติดต่อ 063-1898912 (คุณวรรษสิรี)

บจก.ดับเบิลยู ที ควอลิต้ ี
ผลิตสายไฟรถยนต์

13
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

ตาแหน่ งงานว่างในจังหวัดประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ลาดับ
ที่

141

อัตรา
เพศ
(คน)

ตาแหน่ งงานว่าง

อายุ
(ปี )

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บริษทั /สถานประกอบการ

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

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 08.00-17.00 น.

15

ติดต่อ 037-630003, 086-8988585

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

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

ติดต่อ 037-618785, 090-4563738

วันหยุดพักผ่อนประจาปี , กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พนง.ตาแหน่งเลขาผูจ้ ดั การทัวไป
่

1

ญ

พนง.จัดเรียงสินค้าแผนกอาหารแห้ง

3

พนง.จัดเรียงสินค้าแผนกสินค้าอุปโภค
พนง.จัดเรียงสินค้าแผนกอาหารแช่แข็ง

18-35 ปี

ปวส.-ป.ตรี (ทัว่ ไป)

9,800.-/ด. ขึ้นไป

บมจ. สยามแม็คโคร (สาขานครนายก)

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ม.6 ขึ้นไป

9,540.-/ด.ขึ้นไป

จาหน่ายสินค้าทัวไป
่

2

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ม.6 ขึ้นไป

9,540.-/ด. ขึ้นไป

176 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ม.6 ขึ้นไป

9,540.-/ด. ขึ้นไป

ติดต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

16
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ, ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, โบนัส, เงินรางวัลพนักงานดีเด่น, ค่ากะ, OT,
สวัสดิการเงินกู,้ พักร้อนประจาปี , ค่ารักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

17

ช่างก่ออิฐ

20

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

บจก.พี ซี เอ ดี

กรรมกรผูช้ ่วยช่างก่ออิฐ

10

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

88/56 ซ.รามคาแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา)

ช่างจับเสี้ยม ฉาบปูน

20

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

กรรมกรผูช้ ่วยช่างฉาบปูน

10

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

สถานทีท่ างาน : โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง

ช่างไม้ประกอบเสาเอ็น/ทับหลัง

10

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

ต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก 5 ชัน้

ช่างเหล็ก

10

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา, ทีพ่ กั , มีความขยัน, อดทน, รับผิดชอบงาน, มีประสบการณ์ทางานสถาปัตย์

ติดต่อ 02-5141527

ตาแหน่ งงานว่างคนพิการประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ งงานว่าง

อัตรา
เพศ
(คน)

อายุ
(ปี )

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บริษทั /สถานประกอบการ

พนักงานฝ่ ายผลิต

1

ช/ญ 23-40 ปี

ไม่จากัด

323.-/ว.

บจก.บีดี สตรอว์ จากัด

พนักงานฝ่ ายคลังสินค้า

1

ช/ญ 23-40 ปี

ไม่จากัด

323.-/ว.

ผลิตหลอดดูดนา้ พลาสติก

1

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : คนพิการประเภททางการเคลือ่ นไหวหรือร่างกาย (ประเภท 3), ใช้มอื 2 ข้างหยิบจับชิ้นงาน, ใช้ขา 2 ข้างในการเดิน
ทักษะด้านการสือ่ สาร ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เพือ่ การทางาน
พนักงาน

ไม่จากัด ช/ญ 18-30 ปี

50/1 ม.13 ต.ท่าช้าง อ.เมือง
ติดต่อ 037-320317,8

ม.6 ขึ้นไป

12,000.-/ด.

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

บมจ.ทริปเปิ ลที บรอดแบนด์
บริการด้านอินเตอร์เน็ต

2
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,

323.-/ว.

บจก.ดับเบิลยู ที ควอลิต้ ี
ผลิตสายไฟรถยนต์

3
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

ตาแหน่ งงานว่างในจังหวัดประจาเดือน พฤษภาคม 2564
ลาดับ
ที่

1

ตาแหน่ งงานว่าง

อัตรา
เพศ
(คน)

อายุ
(ปี )

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บริษทั /สถานประกอบการ

สนใจ...สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ท่ี สานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชัน้ 1 โทรศัพท์ 037-312869, 037-313204

