
ลาํดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจ้าง

ผูจ้ดัการแผนกเบเกอร์รี�  (มีประสบการณ์) 1 ช/ญ 22 ปี ขึ!นไป ป.ตรี 25,000.-/ด. บมจ.สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

หน.แผนกสินคา้ดรายฟู้ ดส์ (ประสบการณ์ 2 ปี) 1 ช/ญ 20-40 ปี ปวส. ขึ!นไป 15,000.-/ด. คา้ปลีก-คา้ส่ง สินคา้อุปโภค-บริโภค

หน.แผนกสินคา้แช่แขง็ (ประสบการณ์ 1-2 ปี) 1 ช/ญ 20-40 ปี ปวส. ขึ!นไป 15,000.-/ด. 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมือง

ป.ตรี/การตลาด, บริหาร ติดต่อ 037-681280 (คุณวฒันา)

เศรษฐศาสตร์

เจา้หนา้ที�พฒันาลูกคา้ 1 ช/ญ 20-40 ปี ป.ตรี/การตลาด, บริหาร 10,000.-/ด.

ร้านครัวคุณกุง้ (คุณเพชชรีรัตน ์บุญชู)

ร้านอาหาร

78 ม.10 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์

ติดต่อ 086-7718245, 062-5242666

 (สถานที�ใกลเ้คียง อบต.คลองใหญ่)

คุณกิริฎา  ตระกลูรุ่ง

บา้นพกัส่วนบุคคล

33/1 ม.8 ต.บา้นพริก อ.บา้นนา

ติดต่อ 085-5589588

คุณนุสรา  ตุ่นแกว้

บา้นพกัส่วนบุคคล

577 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง

ติดต่อ 084-6979031

เจา้หนา้ที� QC 5 ช/ญ 20-35 ปี ปวช-ป.ตรี 9,150.-/ด. บ.แสงทองสหฟาร์ม จาํกดั

เจา้หนา้ที�ควบคุมเอกสาร 1 ช/ญ 20-35 ปี ปวช-ป.ตรี 9,150.-/ด. เกษตร/ปศุสตัว์

เจา้หนา้ที� QC (RM) 1 ช/ญ 20-35 ปี ปวช-ป.ตรี 9,150.-/ด. 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

พอ่บา้น 1 ช 30 ปี ขึ!นไป ม.3 305.-/ว. ติดต่อ 092-3807771, 037-381112

พนกังานขบัรถขนส่ง 3 ช 20 ปี ขึ!นไป ม.3 305.-/ว.

ป.ตรี/เครื�องกล, อุตสาหการ บ.ไทยซมัมิตโกลดเ์พรส จาํกดั

ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิคส์ ฯลฯ ผลิตชิ!นส่วนยานยนต์

ปวส./เครื�องกล, ไฟฟ้า 24 ม.7 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์

ช่างกลโรงงาน ติดต่อ 037-307999 (คุณดลฤทยั)

พนกังานทั�วไป 10 ช 18-45 ปี ม.3 ขึ!นไป 305.-/ว.

305.-/ว. ศูนยส์ามลอ้ไอศกรีมแมกโนเลีย

หรือแบ่งเปอร์เซ็นต์ จาํหน่ายไอศกรีม

จากยอดขาย หมู่บา้นปาลิกา โมเดินทท์าวน ์59/2

ม.3 ต.บา้นใหญ่ อ.เมือง

ติดต่อ 089-1116861

ตําแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจําเดือน กรกฎาคม 2560

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

ญ 20-45 ปี ไม่จาํกดั 305.-/ว.

ค่าอินเซนทีฟ, ประกนัสงัคม, กองทุนเงินทดแทน

ผูช่้วยแม่ครัว 2

เงื�อนไข/สวสัดิการ : หากไดรั้บการพิจารณาเขา้ทาํงาน ตอ้งวางเงินคํ!าประกนั 3,000-5,000 บาท (คืนใหเ้มื�อออกจากงาน-

โดยตอ้งไม่มีค่าติดคา้งใดๆ กบับริษทั), ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น., โบนสัประจาํเดือน, โบนสัประจาํปี

7

พนกังานขบัรถขายไอศกรีม 1 ช/ญ 25 ปีขึ!นไป ไม่จาํกดั

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ที�พกั, อาหาร 3 มื!อ, ประกนัสงัคม, เบี!ยขยนั2

3

เจา้หนา้ที�การตลาด 1 ช/ญ 20-40 ปี 10,000.-/ด.1

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ค่ากะ, ค่าล่วงเวลา, ยนิูฟอร์ม, สวสัดิการโรงอาหาร, โบนสัตามผลประกอบการ, กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพ

305.-/ว.

แม่บา้น (ทาํความสะอาด) 1 ญ 20-50 ปี ไม่จาํกดั 9,000-12,000.-/ด

เงื�อนไข/สวสัดิการ : อยูป่ระจาํกบันายจา้ง

5

ผูส้มคัรตอ้งมีนํ!าหนกั 50 กก. ขึ!นไป, และมีส่วนสูง 150 ซม. ขึ!นไป

เงื�อนไข/สวสัดิการ : สามารถไป-กลบั หรือพกักบันายจา้งกไ็ด้
4

แม่บา้น (ทาํความสะอาด) 2 ญ 18-40 ปี ไม่จาํกดั

ช 22-35 ปี 17,000.-/ด.

ช่างเทคนิค

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ยนิูฟอร์ม, ประกนัสงัคม, ท่องเที�ยวประจาํปี, ตรวจสุขภาพประจาํปี, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.

2 ช 18-35 ปี 10,500.-/ด.

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ค่าอาหาร, เบี!ยขยนั, ค่ารักษาพยาบาล, ยนิูฟอร์ม, รถรับ-ส่ง, ประกนัชีวิต, กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพ,

สหกรณ์, ค่ากะ, ค่านํ!ามนั, โบนสัประจาํปี, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ช่วงเวลางาน 08.00-17.00 น.

6

วิศวกร 3



ลาํดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจ้าง

ช่างไฟฟ้า 1 ช 18-55 ปี ไม่จาํกดั 305.-/ว. คุณบรรยง  เลิศวิมลลกัษณ์

รับเหมาก่อสร้าง

22 ม.3 ต.หนองแสง อ.ปากพลี

ติดต่อ 081-8199422

ช่างไฟฟ้า 1 ช 20 ปีขึ!นไป ไม่จาํกดั 305.-/ว ร้านแม่บุญศรีโทรทศัน์

จาํหน่ายเครื�องใชไ้ฟฟ้า

ข3-001 ต.นครนายก อ.เมือง

ติดต่อ 081-4421771

แม่บา้น 1 ญ 22 ปี ขึ!นไป ไม่จาํกดั 305.-/ว โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท

ขบัรถกอลฟ์ 1 ช 20 ปี ขึ!นไป ไม่จาํกดั 305.-/ว โรงแรม/รีสอร์ท

269/6 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง

ติดต่อ 091-4931284

พนกังานทั�วไป 2 ช 18-50 ปี ไม่จาํกดั 305.-/ว. ร้านพนัธ์บริการ

คา้ปลีก-คา้ส่งปลาร้าและของดอง

18 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์

ติดต่อ 081-9876606

พนกังานขาย 1 ช/ญ 20 ปี ขึ!นไป ไม่จาํกดั 10,000.-/ด. หจก.เอ.เค.ที. ดิสทริบิวเตอร์

พนกังานขบัรถขนส่ง 1 ช 20 ปี ขึ!นไป ไม่จาํกดั 9,000.-/ด. จาํหน่ายสินคา้อุปโภค/บริโภค

8/5-6 ม.1 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี

ติดต่อ 098-2879515

ช่างเชื�อม 1 ช 18 ปีขึ!นไป ไม่จาํกดั 305.-/ว. บ.เอส.บี.ดี.อินเตอร์เทรด จาํกดั

รับประกอบยานยนต์

110 ม.4 ต.วงักระโจม อ.เมือง

ติดต่อ 089-9873623

คนสวน 1 ช/ญ บ.โสภณ การ์ด แอนด ์คลีนนิ�ง จาํกดั

พนกังานรักษาความปลอดภยั ไม่จาํกดั ช บริการพนกังานรักษาความปลอดภยั

และแม่บา้นทาํความสะอาด

165/10 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมือง

ติดต่อ 081-9259856 (คุณสิราวิชญ)์

ผูจ้ดัการสาขา 1 ช/ญ 25-40 ปี ม.6-ป.ตรี 10,000-15,000.-/ด. บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย

ผูจ้ดัการหน่วย 5 ช/ญ 20-40 ปี ม.6-ป.ตรี 7,000-20,000.-/ด. จาํหน่ายเครื�องใชไ้ฟฟ้า

101/8 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมือง

ติดต่อ 092-8368984

พนกังานฝ่ายผลิต 2 ช 20 ปี ขึ!นไป ม.3-ม.6 305.-/ว. บ.ยวูี - ไวนิล จาํกดั

พนง.ติดตั!ง (หนา้งาน) 1 ช 20 ปี ขึ!นไป ม.3-ม.6 317.-/ว. ผลิตวงกบประตู/หนา้ต่าง

วิศวกร (หนา้งาน) 1 ช 20 ปี ขึ!นไป ป.ตรี/วิศวกร 10,000.-/ด. 90 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ช่างซ่อมบาํรุง 1 ช 20 ปี ขึ!นไป ปวช.-ป.ตรี/ระบบไฟฟ้าในโรงงาน 9,150.-/ด. ติดต่อ 037-383157-160

8
เงื�อนไข/สวสัดิการ : ทาํงาน 08.00-17.00 น.

11
เงื�อนไข/สวสัดิการ : ทาํงาน 08.00-17.00 น., หยุดวนัอาทิตย,์ หากมีประสบการณ์ตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12
เงื�อนไข/สวสัดิการ : ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น., ค่าคอมมิชชั�น, เบี!ยขยนั, ทาํงานจนัทร์-เสาร์

9

10
เงื�อนไข/สวสัดิการ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ, ประกนัสงัคม, ทาํงานเป็นกะได้

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

20-55 ปี ไม่จาํกดั 305.-/ว.

15
เงื�อนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น..

13
เงื�อนไข/สวสัดิการ : ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.

14 เงื�อนไข/สวสัดิการ : กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย,์ ประกนัสงัคม, ยนิูฟอร์ม, เงินช่วยเหลือในกรณีแต่งงานหรือเสียชีวิต.

16

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น., ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ทุกตาํแหน่งหากมี

ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ -ตาํแหน่ง พนง.ตดิตั)ง (หน้างาน) และ วศิวกร (หน้างาน) ประจําโรงงานที�กรุงเทพฯ-

ตําแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจําเดือน กรกฎาคม 2560



ลาํดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจ้าง

คุมเครื�องฝ่ายผลิต 10 ช 20-35 ปี ม.3 ขึ!นไป 308.-/ว. หรือ 9,500ด. บ.อินเตอร์ อิสเทิร์นฯ จาํกดั

พอ่บา้นบริการ 1 ช 20-35 ปี ไม่จาํกดั 308.-/ว. ผลิตแผน่และกล่องกระดาษ

ช่างซ่อมบาํรุง 1 ช 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 10,500-12,000.-/ด. 69 ม.4 ต.บางพลวง อ.บา้นสร้าง

พนง.ขบัรถโฟคลิฟท์ 1 ช 20-35 ปี ม.3 ขึ!นไป 308.-/ว. หรือ 9,500ด. จ.ปราจีนบุรี ติดต่อ 037-210946

พนกังานขบัรถพว่ง 50 ช 20-50 ปี ไม่จาํกดั 9,740.-/ด. บมจ.ทีพีไอ โพลีน

พนกังานขบัรถเดี�ยว 50 ช 20-50 ปี ไม่จาํกดั 9,240.-/ด. ผลิตปูนซีเมนตส์าํเร็จรูป

พนกังานขบัรถเครื�องจกัรกลหนกั 30 ช 20-50 ปี ไม่จาํกดั 10,040.-/ด. 299 ม.5 ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย

พนง.ขบัรถดั!มพ,์ มิกซ ์(มีใบขบัขี� ท.2-4) 150 ช 20-50 ปี ไม่จาํกดั 10,040.-/ด. จ.สระบุรี ติดต่อ 036-358999

พนกังานฝ่ายผลิต 50 ช 18-35 ปี ม.3-ม.6 9,750.-/ด. บ.สยามซานิทารี�แวร์ อินดสัตรี!  จาํกดั

สุขภณัฑ์

33/4 ม.2 ต.โคกแย ้อ.หนองแค

จ.สระบุรี ติดต่อ 036-387221-8

ฝ่ายขาย (สาขานครนายก) 10 ช/ญ 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 12,000.-/ด. บ.ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ฯ จาํกดั

ธุรการ (สาขานครนายก) 5 ช/ญ 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 11,000.-/ด. ที�ปรึกษาดา้นประกนัภยัและการเงิน

660/6 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ติดต่อ 094-9299959 (คุณสุหรรษา)

ช่างเทคนิค 2 ช 18 ปี ขึ!นไป ปวส. ขึ!นไป 11,500.-/ด. บ.ปราจีนบุรีกล๊าส อินดสัทรี จาํกดั

ช่างคุมเครื�องผลิต 1 ช 18 ปี ขึ!นไป ปวส. ขึ!นไป 11,500.-/ด. ผลิตขวดแกว้

พนกังานผสม Premix 1 ช 18 ปี ขึ!นไป ปวส. ขึ!นไป 308.-/ว. 63 ม.9 ต.บางแตน อ.บา้นสร้าง

จ.ปราจีนบุรี ติดต่อ 037-415100

หวัหนา้กะ (ฝ่ายผลิต) 3 ช 25 ปี ขึ!นไป ป.ตรี. ขึ!นไป 16,000-18,000.-/ด. บ.เมโทร อินดสัเตรียล ปาร์ค จาํกดั

หวัหนา้หน่วย (ฝ่ายผลิต) (ปสก. 3 ปี) 4 ช 23 ปี ขึ!นไป ปวส.-ป.ตรี 14,000-15,500.-/ด. อุตสาหกรรมแปรรูปไม้

ช่างไฟฟ้า PLC (ปสก. 5 ปี) 6 ช 25 ปี ขึ!นไป ปวส.-ป.ตรี 14,000-18,000.-/ด. 88 ม.1 ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ช่างซ่อมบาํรุง/ช่าง PM เครื�องจกัร (ปสก. 3 ปี) 5 ช 20 ปี ขึ!นไป ปวช.-ปวส. 11,000-15,000.-/ด. ติดต่อ 037-454022-3 (คุณเกรียงไกร)

เจา้หนา้ที�ควบคุมเครื�องจกัร 10 ช 20 ปี ขึ!นไป ปวช.-ปวส. 11,000-12,000.-/ด.

พนกังานขบัรถบรรทุก 10 ช 23 ปี ขึ!นไป ไม่จาํกดั 308.-/ว.

พนกังานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18 ปี ขึ!นไป ไม่จาํกดั 308.-/ว.

พนกังานฝ่ายผลิต 1 บ.เค แอนด ์จี เจนเนอร์รัลฯ จาํกดั

พนกังานแพค็สินคา้ 1 ส่งออก/นาํเขา้ และผสมเครื�องเทศ

QC 1 ปวส. ขึ!นไป 12,000.-/ด. โครงการเอกสินแฟคทอรี�  98/28 ม.2

ต.บึงนํ!ารักษ ์อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ 094-4833907, (คุณพชัรี)

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม

5

6

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ทาํงานจนัทร์-เสาร์, โบนสัประจาํปี, ปรับเงินประจาํปี, กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพ, ค่าล่วงเวลา, ประกนัสงัคม

ขบัรถบรรทุกตอ้งมีใบขบัขี�, สามารถทาํงานเป็ยกะได้

ลกัษณะงาน มี 3 กะ (07.00-16.00 น., 16.00-24.00 น., 23.00-08.00 น.)

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ค่าครองชีพ 750.-/ด., รถรับ-ส่ง 27 สาย, กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพ, ยนิูฟอร์ม, ค่าล่วงเวลา, ค่ากะ, ค่าชิ!นงาน

ช่วงเวลาทาํงาน 07.30-16.30 น.
3

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ค่าคอมฯ, ค่านํ!ามนั, ค่าเป้าหมาย, ประกนัสงัคม, กองทุนเงินกูย้ืม, ตรวจสุขภาพประจาํปี, ทุนการศึกษา,

เงินช่วยเหลือ, ยนิูฟอร์ม

4

ตําแหน่งงานว่างต่างจังหวัด ประจําเดือน กรกฎาคม 2560

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

7

ช/ญ 25 ปี ขึ!นไป
ไม่จาํกดั 350.-/ว

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ทดลองงาน 3 เดือน หากผา่นทดลองงาน, จึงแจง้ชื�อเขา้ประกนัสงัคม

หมายเหตุ   รับสมคัรพร้อมสมัภาษณ์งาน ณ บริษทั บริษทั เจ พี เอม็ ซอสเซส (บ.แหนมดอนเมือง)

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

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ค่าแรงตามระยะทาง, เบี!ยขยนั, เบี!ยพิเศษ, ค่าดูแลรถ, ค่ากะพิเศษ, ค่ารักษาพยาบาล, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระ

2

1

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม, หอพกั, โบนสั, ประกนัอุบติัเหตุ, ยนิูฟอร์ม, ปรับค่าแรงประจาํปี, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระ-

ทางการทหารแลว้, ลกัษณะงาน มี 2 กะ (07.00-16.00 น., 16.00-00.30 น.)



ลาํดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจ้าง

วิศวกรไฟฟ้า 1 ช 21-35 ปี ป.ตรี/ไฟฟ้ากาํลงั 17,000.-/ด. บมจ.ยไูนเตด็ เปเปอร์

ช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า 5 ช 21-35 ปี ปวส./ไฟฟ้า, อิเลค็ฯ 12,000.-/ด. ผลิตกระดาษคราฟท์

ช่างซ่อมบาํรุงเครื�องกล 5 ช 21-35 ปี ปวส./เครื�องกล, ช่างยนต์ 12,000.-/ด. 61 ม.8 ต.วดัโบสถ ์อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ม.3-ม.6, ปวช. 330-400.-/ว. ติดต่อ 037-481966

ปวส. 12,000.-/ด.

ช่างซ่อมบาํรุงยานยนต์ 1 ช 20 ปี ขึ!นไป ปวส./ยานยนต์ 12,000.-/ด. บ.ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอลฯ จาํกดั

ช่างซ่อมบาํรุง 1 ช/ญ 20 ปี ขึ!นไป ปวส./ไฟฟ้า, อิเลค็ฯ 12,000.-/ด. ผลิตเครื�องดื�ม

พนกังานธุรการ 1 ช/ญ 20 ปี ขึ!นไป ปวส./คอมฯ, บญัชี 10,000.-/ด. 39 ม.13 บางขนาก-บา้นสร้าง

พนกังานหอ้งผสม 1 ช/ญ 18 ปี ขึ!นไป ม.6 ขึ!นไป 9,600.-/ด. ต.บางแตน อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบุรี

พนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท์ 2 ช/ญ 18 ปี ขึ!นไป ม.3-ปวช. 308.-/ว. ติดต่อ 037-239239 ต่อ 2687 (คุณวารี)

พนกังานควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 18 ปี ขึ!นไป ม.6 ขึ!นไป 308.-/ว.

พนกังานรายวนัทั�วไป 3 ช/ญ 18 ปี ขึ!นไป ม.3 ขึ!นไป 308.-/ว.

พนกังานฝ่ายผลิต 25 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ!นไป 308.-/ว.

พนกังานขาย ปวส.-ป.ตรี 11,000.-/ด. บ.ฟู้ ดสตาร์ จาํกดั

พนกังานผูช่้วยทั�วไป ปวช.-ปวส. 10,000.-/ด. ผลิตนํ!าดื�มผลไม้

58 ม.6 ต.ตลาดจินดา

อ.สามพราน จ.นครปฐม

ติดต่อ 034-981335-40

ช่างเทคนิค บ.แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย)ฯ

(เกรดเฉลี�ย 2.50 ขึ!นไป) ผลิตเครื�องถ่ายเอกสาร

พนกังานฝ่ายผลิต 5 ช 20-30 ปี ม.3 ขึ!นไป 308.-/ว นิคมอุตสาหกรรมฯ 304

พนกังานฝ่ายผลิต 50 ญ 18-32 ปี ม.3 ขึ!นไป 308.-/ว เลขที� 550 ม.7 ต.ท่าตูม

อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ติดต่อ 084-5559220

พนกังานฝ่ายผลิต จาํนวนมาก ช 18-35 ปี ม.3-ม.6 10,500.-/ด บ.สยามซานิทารีแวร์อินดสัตรี

ผลิตสุขภณัฑ์

33/4  ม.2 ต.โคกแย ้อ.หนองแค

จ.สระบุรี ติดต่อ 036-305111-20

ช่างเทคนิค บ.แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย)

(เกรดเฉลี�ย 2.50 ขึ!นไป) ผลิตเครื�องถ่ายเอกสาร

พนกังานฝ่ายผลิต 5 ช 20-30 ปี ม.3 ขึ!นไป 308.-/ว 89 ม.1 ต.บา้นเลน อ.บางปะอิน

พนกังานฝ่ายผลิต 50 ญ 18-32 ปี ม.3 ขึ!นไป 308.-/ว จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

ติดต่อ 035-350080 ต่อ 1108, 1109

8

ตําแหน่งงานว่างต่างจังหวัด ประจําเดือน กรกฎาคม 2560

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

พนกังานฝ่ายผลิต (เขา้กะ) 10 ช/ญ 21-35 ปี

เงื�อนไข/สวสัดิการ : เบี!ยขยนั 600.-/ด, ยนิูฟอร์ม, ประกนัภยักลุ่ม, บา้นพกัฟรี (นํ!า+ไฟ ฟรี), โบนสัรายปี, ทุกตาํแหน่ง

 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ, กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพ, งานเลี!ยงประจาํปี, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

ช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า และ พนง.ฝ่ายผลิตตอ้งเขา้กะได้

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม, รถรับ-ส่ง, ค่าล่วงเวลา

9

ปวส. ขึ!นไป 9,240.-/ด ขึ!นไป

10

5 ช 18 ปี ขึ!นไป

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ลกัษณะงาน เป็นหน่วยรถกระจายสินคา้เงินสดไปตามจงัหวดัต่างๆ เช่น นครนายก หรือจงัหวดัอื�นๆ,

พกัโรงแรมที�ทางบริษทัจดัเตรียมไว ้(มีค่าที�พกัและเบี!ยเลี!ยงให)้, พนักงานขาย ค่าที�พกั+เบี!ยเลี!ยง 500.-/ว.,

พนักงานผู้ช่วยทั�วไป ค่าที�พกั+เบี!ยเลี!ยง 250.-/ว., ทาํงาน 08.00-17.00 น.(หลงั 17.00 น. เดินทางเขา้ที�พกั),

มีค่าใชจ่้ายก่อนเขา้ทาํงาน เป็นค่าตรวจสุขภาพ

สนใจส่ง Resume สมคัรได้ที� E-mail : cpt-01@canon-pt.co.th

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ค่าครองชีพ 50.-/ว, ค่าอาหาร 15.-/ว, ค่ากะ (เฉลี�ย) 27.50.-/ว, เบี!ยขยนั (เฉลี�ย) 34.7.-/ว, 

ค่ารักษาพยาบาล 10,000.-/ด, ค่าล่วงเวลา 112.-/ว, รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ  (ตามเสน้ทางบริษทักาํหนด 24 สาย),

หอพกัปรับอากาศอยู ่2 คนต่อหอ้ง จ่าย 750/คน/เดือน, ยนิูฟอร์ม 3 ชุด (รองเทา้ 1 คู่), มีค่าตอบแทนเมื�อทาํงานครบสญัญา

เมื�อครบสญัญา สามารถสอบปรับเป็นพนกัประจาํ

11

3 ช 21-27 ปี

12
เงื�อนไข/สวสัดิการ : ค่ารักษาพยาบาล 70,000 บาท/ปี (สิทธิรวมถึงบิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตร), เงินโบนสั, เงินขึ!นค่าจา้ง-

ประจาํปี, รถรับ-ส่ง 27 เสน้ทาง (รวมในพื!นที� จ.นครนายก), เงินกูย้ืมฉุกเฉินไม่มีดอกเบี!ย, ค่ากะ, ค่ารถ, 

เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพสาํหรับพนกังาน, ประกนัอุบติัเหตุ, เครื�องแบบพนกังาน

เงื�อนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม

13

3 ช 21-27 ปี ปวส. ขึ!นไป 9,240.-/ด ขึ!นไป



ลาํดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจ้าง

พนกังานฝ่ายผลิต จาํนวนมาก ช 18-29 ปี ม.6 ขึ!นไป 308.-/ว. บ.เวิลล์แคร์ เซอร์วิส จาํกดั

ประกอบรถยนต์

427/118 ม.2 ต.ออ้มนอ้ย

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ติดต่อ 098-2578893 (คุณสงดั)

089-9197517 (คุณซง้)

 089-9195002 (คุณมุก)

081-6893644 (คุณเดีย)

เจา้หนา้ที�ตรวจสอบเครื�องจกัร 2 ช 22-35 ปี ปวช.-ปวส. ม.3, ปวช. บ.อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์

ช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า 2 ช 20-40 ปี ปวช.-ปวส. 9,300.-/ด. ผลิตกระดาษคราฟ

ช่างซ่อมบาํรุงเครื�องกล 2 ช 21-35 ปี ปวช.-ปวส. ปวส. 99 ม.4 ต.บางพลวง

Utility Man 2 ช 28 ปี ขึ!นไป ปวช.-ป.ตรี 10,000.-/ด. อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบุรี

BCS Paper 2 ช 28 ปี ขึ!นไป ปวช.-ป.ตรี ป.ตรี ติดต่อ 037-213333

WET end 2 ช 25 ปี ขึ!นไป ปวช.-ป.ตรี 13,000-15,000.-/ด.

พนกังานทั�วไป/ขบัรถโฟลค์ลิฟท์ 2 ช 20-35 ปี ม.3 ขึ!นไป

บริษัท/สถานประกอบการตาํแหน่งงานว่าง เพศ

14

ตําแหน่งงานว่างต่างจังหวัด ประจําเดือน กรกฎาคม 2560

15

เงื�อนไข/สวสัดิการ : เบี!ยขยนั, Incentive, เงินตอบแทนพิเศษ, ยนิูฟอร์มฟรี, หอพกัฟรี, ประกนัอุบติัเหตุ, ตรวจสุขภาพประจาํปี

เงื�อนไข/สวสัดิการ : มีความรู้พื!นฐานดา้นภาษาองักฤษ (อ่านออก เขียนได)้, สูง 160 ซม. ขึ!นไป, สามารถทาํงานเป็นกะได้

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

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเติมและสมัครได้ที�  สํานักงานจัดหางานจังหวดันครนายก 
ศาลากลางจังหวดัหลงัใหม่  ชั)น 1  โทรศัพท์  037-312869, 037-313204

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


