
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

พนกังานขาย ไมจ่ ากดั ช/ญ 21-36 ปี ปวช.-ป.ตรี ทกุสาขา 20,000-35,000.-/ด. บจก. สตางครุ่์งเรืองกจิ

ตวัแทนจ าหน่ายผลติภณัฑค์อลเกต-ปาลม์โอลฟี

ข1-133/1 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 085-1154999 (คุณชญาดา)

เจา้หนา้ทีบ่ญัช ี(ฝ่ายจ่าย) 1 ญ 27 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี (บญัช)ี 323.-/ว. ขึ้นไป บจก.เอส ไอ เอ พรอ้บเพอรต์ี้

แคชเชยีร์ 2 ญ 20 ปีขึ้นไป ปวช.-หรือเทยีบเท่า 323.-/ว. ขึ้นไป โรงแรม/รีสอรท์

162 ม.9 ต.หนิต ัง้ อ.เมอืง

ตดิต่อ 064-0971888 (คุณกมลวรรณ)

พนกังานฝ่ายผลติ 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. บจก.บ ีแอนด ์บ ีสตรอวแ์พค 

ผลติหลอดดูดน า้พลาสตกิ

125/8 ม.4 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 094-4783594 (คุณวลยัลกัษณ์)

พนกังานฝ่ายผลติ 450 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. บจก.ดบัเบลิยู ท ีควอลติี้

ผลติสายไฟรถยนต์

19 ม.7 ต.นาหนิลาด อ.ปากพลี

ตดิต่อ 037-349782 ,081-8651034

พนกังานฝ่ายผลติ 20 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. บจก.บดี ีสตรอว์

เจา้หนา้ทีฝึ่กอบรม 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 15,000.-/ด. ผลติหลอดดูดน า้พลาสตกิ

วศิวกรเครื่องกล 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 15,000.-/ด. 50/1 ม.13 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 080-2355636

พนกังานท ัว่ไป 4 ช 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว บจก.วูด้ ดไีซน ์คอลเลคชัน่

แปรรูปไม ้

144 ม.10 ต.ทรายมลู อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 081-7613899

ช่างเทคนิค 2 ช 25-35 ปี ปวส.เครื่องกล/อเิลค็ทรอนิกส์ 12,500.-/ด. บจก.แฮพสเ์บอรก์

Product Design 1 ช/ญ 25-35 ปี ป.ตรี/ออกแบบผลติภณัฑ์ 15,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติประตูหนา้ต่าง UPVC

หวัหนา้ฝ่ายผลติ 4 ช 25-35 ปี ปวส.เครื่องกล/เทคนิคการผลติ 12,500.-/ด. 49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

พนกังานบญัชแีละการเงนิ 1 ช/ญ 30-35 ปี ป.ตรี/บญัชี 15,000.-/ด. ขึ้นไป ตติต่อ 037-383170-5 ต่อ 307

พนกังานฝ่ายผลติ 30 ช 20-35 ปี ม.3 - ปวส. 333.-/ว.

พนกังานเกษตร-ภูมทิศัน์ 1 ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. บจก.ปริทศันอ์ทุยานนางรอง

ผูจ้ดัการฝ่ายตอ้นรบั 1 ช/ญ 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี 25,000.-/ด. โรงแรม/รีสอรท์

พนกังานแมบ่า้น 2 ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. 120 ม.3 ต.หนิต ัง้ อ.เมอืง

หวัหนา้แผนก รปภ. 1 ช 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 15,000.-/ด. ตดิต่อ 037-385154-6

พนกังาน รปภ. 1 ช 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว.

เจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพนัธ์ 1 ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 12,000.-/ด.

5

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าต าแหน่ง, เบี้ยขยนั

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

1
ซือ่สตัย,์ สูง้าน, บคุลกิภาพ, มนุษยสมัพนัธ,์ และปฏภิาณไหวพริบดี

สถานทีป่ฏบิตังิาน : นครนายก, สระแกว้, สระบรุ,ี พระนครศรีอยุธยา, ปราจนีบรุี, ลพบรุี

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : สามารถขบัรถยนต(์เกยีรธ์รรมดาไดพ้รอ้มใบขบัขี)่, ไมจ่ าเป็นตอ้งมยีานพาหนะเป็นของตนเอง, ขยนั, อดทน

2
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างานเป็นกะ (06.00-15.00 น., 07.00-16.00 น. ,08.00 - 17.00 น.) 

สถานทีใ่กลเ้คยีง โรงแรมภูสกัธาร รีสอรท์

4

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทีพ่กั, อาหาร, ท างาน 08.00 - 17.00 น. (หยุดสปัดาหล์ะ 1 วนั)

8

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน ตุลำคม 2563

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

7

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, รถรบั-ส่งพนกังาน, ขา้วฟร,ี โบนสัปีละ 1 ครัง้, ผ่านการทดงานมเีสื้อแจกพนกังาน,

ท างาน 1 ปีไมห่ยุดรบั 10,000 บาท,ท างาน 4 เดอืนไมห่ยุดรบั 1,000 บาท, ท างาน 07.00-16.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร :สวสัดกิารตามกฏหมาย
3

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

6



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

1

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน ตุลำคม 2563

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

เจา้หนา้ทีป่ระจ าหอ้งปฏบิตักิาร 1 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาจลุชวีวทิยา 20,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.ไทสนั โพลทรี่ (ไทยแลนด)์

ช่างเทคนิค 12 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน 12,000.-/ด. ขึ้นไป แปรรูปอาหาร (ไก่สด,ไก่ปรุงสุก)

พนกังานฝ่ายผลติ 100 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 331.-/ว. 64 ม.6 ต.บางลูกเสอื อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 037-618785, 090-4563738

พนกังานขบัรถบรรทกุ 5 ช 25-50 ปี ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.นิตมิงคลคอนกรีต

พนกังานผลติ 10 ช 25-50 ปี ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. ขึ้นไป คอนกรีตผสมเสร็จ

295 ม.4 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 087-7155481, 086-3200710

เจา้หนา้ทีฝ่่ายบคุคล 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี หรือเทยีบเท่า 15,000.-/ด. ชลพฤกษ ์รีสอรท์

พนกังานจดัเลี้ยง 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 หรือเทยีบเท่า 323.-/ว. โรงแรม/รีสอรท์

หวัหนา้ฟารม์เกษตรทฤษฎใีหม่ 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี (การเกษตร, สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง) 15,000.-/ด. 64 ม.10 ต.บา้นพรา้ว อ.บา้นนา

เชฟท าเบเกอรี่ 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี (การท าเบเกอรี่โดยตรง) 15,000.-/ด. ตดิต่อ 061-4191554

สตัวบาล 1 ช 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 12,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.ธนวรรณฟารม์ 2

ฟารม์ปศุสตัว ์

288 ม.11 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 062-0032159, 065-7599865

หวัหนา้แผนกแคชเชยีร์ 2 ช/ญ 18 - 35 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป บมจ. สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

พนกังานฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 18 - 35 ปี ป.ตรีการตลาดหรือทีเ่กี่ยวขอ้ง 9,500.-/ด. จ าหน่ายสนิคา้ท ัว่ไป

พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

(จดัเรียงเตมิสนิคา้) ตดิต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

พนกังานชายในครวั (Part-time) 5 ช 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 40.-/ชัว่โมง บมจ. เอม็เค เรสโตรองต ์กรุป๊ 

พนกังานบริการ (Part-time) 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 40.-/ชัว่โมง MK สาขาโลตสันครนายก

 ช ัน้ 1 โลตสันครนายก ต.บา้นใหญ่ 

ตดิต่อ 037-316720, 082-9121136

พนกังานหนา้ลาน 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บจก. ปรีชาทรพัยเ์ซอรว์สิ

พนกังานเก็บเงนิ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. สถานีบริการน า้มนั

พนกังานท าความสะอาด 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. 99 ม.10 ต.บางออ้ อ.บา้นนา

คนสวน 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ตดิต่อ 081-9831941

15

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ลกัษณะงานเป็นงานเขา้กะ

2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : โอท,ี ค่าเทีย่ว, เบี้ยขยนั, ประกนัสงัคม, โบนสั, ค่าตอบแทนประจ าปี, ใบอนุญาตขบัขี ่บ.2,ท.2 ขึ้นไป
10

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, โบนสั, รถรบั-ส่ง, หอพกัฟรี, ประกนัสงัคม, เครื่องแบบพนกังาน, ตรวจสุขภาพประจ าปี,

วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี

14
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

12

9,800.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

11

สวสัดกิารเงนิกู,้ พกัรอ้นประจ าปี, ค่ารกัษาพยาบาล, เงนิช่วยเหลอืกรณีต่างๆ

13

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, โบนสั, เงนิรางวลัพนกังานดเีด่น, ค่ากะ, OT,

9



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

1

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน ตุลำคม 2563

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

พนกังานแคชเชยีร์ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป รา้นริมน า้ ริเวอรไ์ซด ์นครนายก

พนกังานเสริฟ์ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป รา้นอาหาร

พนกังานลา้งจาน 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป 4-001/9 ถ.พาณิชยเ์จริญ ต.นครนายก 

บารน์ า้/กาแฟ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป ตดิต่อ 098-2474325, 098-2580294

พ่อครวั/แมค่รวั/เชฟ 2 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป บจก.บา้นสวนสาริกา ววิ รีสอรท์ & สปา

ผูจ้ดัการรา้นอาหาร 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป โรงแรม/รีสอรท์

พนกังานเบเกอรี่ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป 148/12 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 090-9948364

พนกังานจดัเลี้ยง 1 ช 18-30ปี ปวช-ปวส. 10,000.-/ด. บจก.เตย สาขาริเวยีร่า นครนายก

พ่อบา้น - แมบ่า้น 1 ช/ญ 35 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. โรงแรม/รีสอรท์

เชฟ 1 ช 30 ปี ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. 359 ม.3 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 088-4854538

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

ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

พนกังาน ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 12,000.-/ด. บมจ.ทริปเปิลท ีบรอดแบนด์

บริการดา้นอนิเตอรเ์น็ต

194 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-630001, 037-630003

คนสวน 3 ช/ญ ไมจ่ ากดั ป.6 323.-/ว. บจก.ดบัเบลิยู ท ีควอลติี้

ผลติสายไฟรถยนต์

19 ม.7 ต.นาหนิลาด อ.ปากพลี

ตดิต่อ 037-349782 ,081-8651034

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำรประจ ำเดือน ตุลำคม 2563

1

บริษทั/สถำนประกอบกำรต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ

เครื่องแบบพนกังาน

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่ารกัษาพยาบาล, ประกนัชวีติ, ประกนัสุขภาพ, ประกนัอบุตัเิหต,ุ ตรวจสุขภาพประจ าปี,

สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

20-55 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, เบี้ยขยนั, ท างาน 08.00 - 20.00 หยุดอาทติยล์ะ 1 วนั

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 3 เดอืน, ประกนัสงัคม, OT, ทีพ่กัฟร/ีจ่ายค่าน า้+ค่าไฟเอง

16

18

2
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, รถรบั-ส่งพนกังาน, ขา้วฟร,ี โบนสัปีละ 1 ครัง้, ผ่านการทดงานมเีสื้อแจกพนกังาน,

ท างาน 1 ปีไมห่ยุดรบั 10,000 บาท,ท างาน 4 เดอืนไมห่ยุดรบั 1,000 บาท, ท างาน 07.00-16.00 น.

17

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ท างาน 10.30 - 21.00 น.

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


