
ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ผูจ้ดัการส่วนสนิคา้ดรายฟู้ด 1 บมจ.สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

(SM-Dry Food1) จ าหน่ายสนิคา้อปุโภค บริโภค

ผูจ้ดัการส่วนบญัชแีละการเงนิ ปริญญาตรีขึ้นไป 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง 

(SM-Adminstration) ประสบการณ์อย่างนอ้ย 5 ปี 037-631280 ต่อ 104, 105

ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนทรพัยากรบคุคล ปริญญาตรีขึ้นไป

Supervisor-Human Resources) ประสบการณ์อย่างนอ้ย 1-3 ปี

พนง.Staff 1-Bakerry

(พนง.ระดบัปฏบิตักิารแผนกเบเกอรี่)

พนง.Staff 1-Butchery

(พนง.ระดบัปฏบิตักิารแผนกหมเูน้ือไก่)

พนง.Staff1-General Affairs ม.6 ขึ้นไป/ปวช./ปวส.ไฟฟ้า

(พนง.ระดบัปฏบิตักิารแผนกช่างซ่อมบ ารุง)     หรือทีเ่กี่ยวขอ้ง

พนกังานจดัเรียงสนิคา้ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,540.-/ด.

พนกังานชัว่คราว 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,540.-/ด.

พนกังานจดัเลี้ยง 2 ช/ญ ไมจ่ ากดั ม.3 ขึ้นไป 9,000.-/ด. บา้นสวนสาริการีสอรท์

แมบ่า้น 3 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั รีสอรท์

148/12 ม.2 ต.สาริกา อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 090-3902737, (คุณอมัพร)

             084-1473290

ช่างตรวจสภาพรถ 1 ช 25-45 ปี ปวช-ปวส. สาขาช่างยนต์ 12,000.-/ด. ตรอ.โอเล เซอรว์สิ

สถานตรวจสภาพรถ

104/6 ม.14 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 087-0134136

พนกังานฝ่ายผลติ 2 ช ไมจ่ ากดั ปวช.ขึ้นไป 10,000.-/ด.ขึ้นไป บจก.นิตมิงคลคอนกรีต

QC 2 ช ไมจ่ ากดั ปวช.ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป คอนกรีตผสมเสร็จ

พนกังานขบัรถ (รถสบิลอ้) 5 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั (ใบขบัขีป่ระเภท 2) 10,000.-/ด. ขึ้นไป 295 ม.4 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก

ตดิต่อ 037-323383 (คุณขจรฤทธิ์)

เจา้หนา้ทีค่ลงัสนิคา้ 3 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 9,540.-/ด. ขึ้นไป บจก. ยูวไีวนิล

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 3 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี (บญัช)ี 10,000.-/ด. ขึ้นไป เฟอรนิ์เจอร ์วงกบ ประตู หนา้ต่าง

วศิวกร 5 ช 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี (วศิวกรรม) 10,000.-/ด. ขึ้นไป 90 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก

จป.วชิาชพี 3 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี (อาชวีอนามยัสิง่แวดลอ้ม) 10,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-383157-160 (คุณวรรณวสิา)

พนกังานตดิต ัง้หนา้งาน ไมจ่ ากดั ช 20 ปีขึ้นไป ม.3-ม.6 345.-/ว.

ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี (วศิวะเครื่องกล,อตุสาหการ) 15,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.ฟารม์จงเจริญ

พนกังานท าความสะอาด 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 318.-/ว. เกษตรและปศุสตัว ์

พนกังานฝ่ายผลติ 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 318.-/ว. 15 ม.2 ต.อาษา อ.บา้นนา จ.นครนายก

ตดิต่อ 037-381339

5

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน กนัยายน 2561

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการท างาน  08.00-17.00 น , ประกนัสงัคม, เบี้ยขยนั, โบนสั, ชดุฟอรม์, ผูส้มคัรชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หาร

2 เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการท างาน  07.00-17.00 น, ดูแลหอ้งอาหาร, จดัสถานทีส่มัมนา, ท าความสะอาดหอ้งพกั,

6

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการท างาน  08.00-17.00 น (จ.-ส.), ประกนัสงัคม, OT, ปรบัเงนิประจ าปี, เงนิพเิศษ(เฉพาะต าแหน่ง)

3

4

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการท างาน  08.00-17.00 น (วนัหยุดอาทติยล์ะ 1 วนั) , ประกนัสงัคม, โบนสั, ผ่านการเกณฑท์หาร

1 ช/ญ

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

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

35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป 15,000.-/ ขึ้นไป

ช/ญ 15,000.-/ ขึ้นไป

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

9,540-10,000.-/ ขึ้นไป

1
ช/ญ

1 ช/ญ 35 ปีขึ้นไป 15,000.-/ ขึ้นไป

เงนิช่วยเหลอืกรณีต่างๆ, เพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หาร

9,540-10,000.-/ ขึ้นไป18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป

1 ช/ญ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการท างาน  08.00-17.00 น, ขบัรถยนตไ์ดท้กุชนิด, มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต ์และ จกัรยานยนต์

 หรอืมใีบอนุญาตตรวจสภาพรถจะไดร้บัพจิารณาเป็นพเิศษ , ทดลองงาน 6 เดอืน (ยืน่ใบสมคัร วนัจนัทร์, องัคาร, พธุ เวลา 9.00-12.00 น.)

ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป

ไมสู่บบหุรี่, มใีจรกังานบริการ, มคีวามรบัผดิชอบ, ใจเยน็, ไมต่ดิโทรศพัท,์ ตรงต่อเวลา, หากมปีระสบการณ์ดา้นการตรวจสภาพรถ

18 ปีขึ้นไป

1

1 9,540-10,000.-/ ขึ้นไป

18 ปีขึ้นไป

3



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน กนัยายน 2561

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

1 ช/ญ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป 15,000.-/ ขึ้นไป

1

พนกังานขาย (SALE) 4 ช 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 13,000-15,000.-/ด. บจก. แหนมดอนเมอืง เจริญศรี

พนกังาน QA,QC 3 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 12,000.-/ด. แปรรูปอาหารจากเน้ือสตัว ์

ช่างไฟฟ้า 1 ช 25 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 12,000.-/ด. 8/4 ม.6 ต.ทรายมลู อ.องครกัษ ์จ.นครนายก

ตดิต่อ 0944833907, 037-611131

2 ญ บจก. รกัษาความปลอดภยั พซีเีอส

1 ช และ ฟาซลิติี้ เซอรว์สิเซส (สรรหาบคุคล)

661/28 ต.ปากเพรียว อ.เมอืง จ.สระบรุี

ตดิต่อ 037-631280, 0892746391

ผูจ้ดัการศูนย์ 5 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส. 9,000.-/ด. ขึ้นไป บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ (ประกนัชวีติ)

พนกังานฝ่ายขาย 5 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 10,000 .-/ด. ขึ้นไป ข/2 251/31-33 ต.นครนายก อ.เมอืง

ทีป่รึกษาดา้นการเงนิ 5 ช/ญ 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี 15,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-311542 (คุณสุรชันก)

081-2579624 (คุณคณสั)

พนกังานฝ่ายผลติ จ านวนมาก ช 18-33 ปี ม.3 ขึ้นไป 315.-/ว. บจก. แฮพสเ์บอรก์

QA จ านวนมาก ช 18-33 ปี ม.3 ขึ้นไป 315.-/ว. ผลติและตดิต ัง้ ประตูและหนา้ต่างไวนิล

QC จ านวนมาก ช 18-33 ปี ม.3 ขึ้นไป 315.-/ว. 49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 062-1854986 (คุณตอ้ย)

    089-0053071 (คุณบ)ี

พนกังานบริการหลงัการขาย 3 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 305.-/ว. บจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชัน่

พนกังานขาย 3 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 305.-/ว. จ าหน่ายเครื่องใชส้  านกังาน

พนกังานขบัรถ 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 305.-/ว. ข1-379/6-7 ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-312547

ช่างซ่อมบ ารุงท ัว่ไป 2 ช 25 ปีขึ้นไป ปวช. 10,000.-/ด. บจก.บดีสีตรอว์

ผลติหลอดพลาสตกิ

50/1 ม.13 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-32031(คุณพมิภา)

QA/QC ไมต่ ากดั ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ปวช./ปวส. 9,540.-/ด. ขึ้นไป บจก.ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ่ง

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 318./ว. ผลติชิ้นส่วนยานยนต์

98/4 ม.11 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-349960

CQS (ตรวจเช็คชิ้นงาน) 1 ช 21 ปีขึ้นไป ปวช./ปวส. 9,540.-/ด. ขึ้นไป

ธุรการ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000.-/ด. ขึ้นไป บจก. ทพิากร (รบัเหมาก่อสรา้ง)

พนกังานเขยีนแบบ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000.-/ด. ขึ้นไป หมู่บา้นทองสถติย ์34/1-2 ต.คลองใหญ่ อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 083-5559091 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 3 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 318.-/ว. ขึ้นไป บจก.นครนายกอซูีซุเซลล์

พนกังานขาย 10 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 318.-/ว. ขึ้นไป จ าหน่ายรถยนต์

พนกังานธุรการ 3 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 318.-/ว. ขึ้นไป 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

พนกังานบญัชี 3 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 318.-/ว. ขึ้นไป ตดิต่อ 0863678088

พนกังานขบัรถ 5 ช 21 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 12,000.-/ด.

11

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะรบัพจิารณาพเิศษ, OT, ค่าต าแหน่ง, เบี้ยขยนั, ช่วงเวลาการท างาน  08.00-17.00 น (จ.-ส.)

14

13

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ปฏบิตังิาน ณ บจก.G-TTC จ.พระนครศรีอยุธยา ,มทีีพ่กั+น า้+ไฟฟร,ี เบี้ยเลี้ยงวนัละ 120.-/ว. 

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

9

8

พนกังานรกัษาความปลอดภยั

7

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการท างาน  08.00-17.00 น (จ.-ส.), ประกนัสงัคม, OT, ปรบัเงนิประจ าปี, เงนิพเิศษ(เฉพาะต าแหน่ง)

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัชวีติและอบุตัเิหตุ, ประกนัสงัคมและกองทนุทดแทน, OT, ท างานแบง่ 2 กะ (06.00-18.00 น.), (18.00-06.00 น.)

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ตรวจสุขภาพประจ าปี, ประกนัสงัคม, โอท,ี เบี้ยขยนั, เงนิเบกิกลางวคี, เงนิช่วยเหลอืต่างๆ, พน้ภาระทางการทหาร

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 4 เดอืน (บรรจเุป็นผจก.ฝ่ายขาย), คอมมชิช ัน่, รายไดต้ามยอดการขาย

10

ถา้มปีระสบการณ์ดา้น QA, QC สามารถใชต้ลบัเมตรได ้จะพจิารณาเป็นพเิศษ, (ไม่มีการเขา้กะ)

20-40 ปี 12,000-14,000 บ.-/ด.

ชดุยูนิฟอรม์ครบปี 2 ชดุ/ปี, มามา่คฟัส าหรบัพนกังานกะดกึ

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

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : วนัลาพกัรอ้น, วนัหยุดประจ าสปัดาห,์ วนัหยุดนกัขตัฤกษ,์ โบนสั

ประจ าที่สยามแม็คโคร (สาขานครนายก)

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

ม.3 ขึ้นไป

12

รถจกัยานยนตข์บัไปท างานฟรี

15



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน กนัยายน 2561

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

1 ช/ญ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป 15,000.-/ ขึ้นไป

1

พนกังานขาย 2 ช/ญ บจก. แอดไวซ ์นครนายก

ช่างไฟฟ้า 2 ช จ าหน่าย/รบัซ่อมคอมพวิเตอร์

ช่างคอมพวิเตอร์ 2 ช 173/8 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 0814844474 (คุณไพโรจน)์

คนสวน ไมจ่ ากดั ช/ญ บริษทั 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

พนกังานบญัชี 1 ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป (สาขาบญัช)ี 10,000.-/ด.ขึ้นไป บจก.ภรณ์รญัญา ธุรกจิ

รบัจดัท าและตรวจสอบบญัชี

149/9 ม.7 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 095-7877897

             คนสวน (รบัสมคัรด่วน!!) 3 ช/ญ 20-40 ปี ไมจ่ ากดั 318.-/ว. ธ ารงฟารม์

ฟารม์เกษตรอนิทรีย ์

82 ม.3 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง จ.นครนายก

             แมบ่า้น (รบัสมคัรด่วน!!) 1 ญ 25-35 ปี ไมจ่ ากดั 318.-/ว. ตดิต่อ 089-9799791 (คุณวรวรรณ)

พนกังานขบัรถ 10 ช 20-55 ปี ไมจ่ ากดั 12,000.-/ด. บจก.ศรีนคร ดไีซน ์แอนด ์ดเีวลลอปเมนท์

พนกังานจดัส่ง 10 ช/ญ 20-40 ปี ไมจ่ ากดั 9,540.-/ด. จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง

QC 2 ช 20-40 ปี ปวช-ป.ตรี 13,000.-/ด. 3-411 ถ.ตลาดเก่า ต.นครนายก อ.เมอืง 

ตดิต่อ 092-7102696 (คุณศุภกร)

037-630265

พนกังานฝ่ายผลติ 10 ช 20-40 ปี ไมจ่ ากดั 400.-/ว. ศกัดิ์น า้แขง็หลอด

ผลติน า้แขง็หลอด

103 ม.10 ต.สาริกา อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 088-2104789
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เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาท างาน 05.00-09.00, OT

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทีพ่กั, ประกนัสงัคม,เบี้ยเลี้ยง, ใบขบัขีป่ระเภท 2
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เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทีพ่กั, ประกนัสงัคม, ขา้วสาร 15 kg. ทกุเดอืน(ฟร)ี, ช่วงเวลาการท างาน 08.00-17.00 น., 

ลกัษณะงาน : ตดัหญา้, ตดัแต่งตน้ไม,้ พรวนดนิ, ปลูกผกั ผลไม,้ รดน า้

318.-/ว.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, กองทนุสหกรณ์ออมทรพัย ์07.00-16.00 น.17

ไมจ่ ากดั
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9,150-15,000.-/ด.18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าคอมมชิช ัน่, ขบัรถยนตไ์ด ้(ถา้มใีบขบัขีจ่ะพจิารณาเป็นพเิศษ), 

ช่วงเวลาท างาน แบ่งเป็น 2 ช่วง (08.30-17.30 น., 10.30-19.30 น.)

ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

20-55 ปี

****************************************************************************
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เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 3 เดอืน, ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาการท างาน 08.30-17.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการท างาน 08.00-17.00 น.(ไป-กลบั), ท าความสะอาดบา้น, รา้นคา้หนา้ฟารม์, ช่วยงานแปรรูป, เลี้ยงเป็ด
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สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 


