
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ป.ตรี (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป บมจ.สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

ดา้นงานสรรหาและPayrooll จ าหน่ายสนิคา้อปุโภค บริโภค ปลกีและส่ง

หวัหนา้แผนกเครื่องใชไ้ฟฟ้า 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป (ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป) 10,140.-/ด. ขึ้นไป 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

หวัหนา้แผนกปลาและอาหารทะเล 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป (ท าปลา, แร่ปลาได)้ 10,140.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

พนกังานปฏบิตักิารฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 2 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป (บคุลกิด,ี มคีวามม ัน่ใจ) 10,140.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานจดัเรียงสนิคา้ DF, NF, FF 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 10,140.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานจดัเรียงสนิคา้แผนก Delivery 2 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,140.-/ด. ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ประกนัสงัคม, ประกนัชวีติ, ประกนัอบุตัเิหต,ุ ยูนิฟอรม์, โบนสั

คนขบัรถขนส่งไขไ่ก่ 1 ช 30 ปีขึ้นไป ม.3 - ม.6 10,140.-/ด. บจก. ไทย เอสพเีอฟ

ฟารม์ปศุสตัว ์

365 ม.3 ต.สาริกา อ.เมอืง

คนสวน 2 ช 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,140.-/ด. ตดิต่อ 088-7857466

พนกังานขาย 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 10,140.-/ด. ขึ้นไป บจก. บ.ีเค. เมทลัชที (นครนายก)

ผลติและจดัจ าหน่ายหลงัคาเหลก็เมทลัชที

234 ม.8 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-314498, 037-314499

พนกังานฝ่ายผลติ จ านวนมาก ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 338.-/ว. บจก. ยามาโตะ เมนูแฟคเจอริ่ง

ผลติชิ้นส่วนแมพ่มิพแ์ละชิ้นส่วนยานยนต์

98/4 ม.11 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 093-5394440

ช่างเทคนิคถอดแบบ 1 ช 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 13,000.-/ด. ขึ้นไป บจก. แฮพสเ์บอรก์

ผลติ/จ าหน่าย ประตู หนา้ต่างไวนิล uPVC

49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

พนกังานออกแบบผลติภณัฑ์ 1 ช 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 13,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 086-7775001

พนกังานตอ้นรบั 2 ญ 20-35 ปี ม.3-ปวส. 11,400.-/ด. บจก. เอฟ เอฟ ฮอตลสิซิง่

บริการดา้นสนิเชื่อ

38/3 ม.1 ต.พกิลุออก อ.ปากพลี

ตดิต่อ 087-1880125

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : แจกไขไ่ก่ใหพ้นกังานทกุวนัที ่1 และ 16 ของเดอืนอย่างนอ้ยคนละถาด, ประกนัสงัคม, โบนสัประจ าปีและปรบั

1

หวัหนา้แผนกบคุคล (Supervisor-HP) 1 ช/ญ 28-35 ปี 12,000.-/ด. ขึ้นไป

ท างาน 6 วนั/สปัดาห,์ เขา้กะได ้

นอกจงัหวดั (กทม., นนทบรุ,ี ปทมุธานี, สระบรุ,ี ลพบรุี, ชลบรุ)ี

 สุขภาพร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์

เงนิเดอืนทกุปีตามคะแนน KPI, ผ่านการทดลองงาน มชีดุยูนิฟอรม์ให,้ กองทนุเลี้ยงชพี, ท างาน 08.00 - 17.00 น. (จ.-ส.)

มคีวามประพฤตดิ ีสุภาพ เรียบรอ้ย และตอ้งอยู่ในพื้นที ่จ.นครนายก, ผ่านการฉีดวคัซนีโควดี 19 มาแลว้ อย่างนอ้ย 2 เขม็

2

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ใบขบัขีร่ถยนต,์ ประสบการณ์ 2 ปี, ไมด่ืม่เหลา้ ไมสู่บบหุรี่จะพจิารณาเป็นพเิศษ, เบี้ยเลี้ยงส าหรบัการวิง่งาน  

เงือ่นไข : มคีวามสามารถใชเ้ครื่องตดัแต่งกิ่งไม ้เครื่องตดัหญา้ไดเ้ป็นอย่างด,ี ขบัรถตดัหญา้จอนเดยีรไ์ดจ้ะพจิารณาเป็นพเิศษ

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน ตุลำคม 2565

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

3
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00 - 17.00 น. (จ.-ส.), ค่าคอมมชิช ัน่, เบี้ยขยนั, ประกนัสงัคม, อาหารกลางวนั, เทีย่วประจ าปี, 

ถา้มปีระสบการณ์ขายหลงัคาจะพจิารณาพเิศษ, สามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ได ้

ลกัษณะงาน : สามารถถอดแบบท า SHOP DRAWING ด าเนินการส ัง่ผลติสนิคา้, ประสานงานท าขอ้มลูการเปลีย่นแปลงรูปแบบต่างๆ

 และใชโ้ปรแกรม G Star ได ้

6
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน 07.30 - 17.00 น.

5

4
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 07.30 - 17.00 น., ประกนัสงัคม, ค่าครองชพี, เบี้ยขยนั

ลกัษณะงาน : ออกแบบ เขยีนแบบผลติภณัฑต์ามความตอ้งการของบริษทั, ดูแลแผนการพฒันาสนิคา้, เขยีนแบบ AUTO CAT

 2D, 3D มคีวามรูค้วามสามารถทางดา้นออกแบบ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00 - 17.00 น. (จ.-ส.), โอท,ี เบี้ยขยนั, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, โบนสัประจ าปี, ปรบัค่าจา้งประจ าปี

QR Code สมัครงาน



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

1

หวัหนา้แผนกบคุคล (Supervisor-HP) 1 ช/ญ 28-35 ปี 12,000.-/ด. ขึ้นไป

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน ตุลำคม 2565

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

พนกังานบญัชี 2 ญ 25-35 ปี ป.ตรี บญัชี 13,000.-/ด. บจก. ธีรตา การบญัชี

บริการดา้นบญัช,ี ภาษี

2-245/15 ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 061-9851110

เจา้หนา้ทีค่วบคุมคุณภาพ 5 ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000 - 12,000.-/ด. บจก. แสงทองสหฟารม์

พนกังานขบัรถ ท.2 4 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000 - 20,000.-/ด. ฟารม์ปศุสตัว ์

ป.ตรี เทคโนโลยอีาหาร 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

(ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป) ตดิต่อ 092-3807771

พนกังานเคาทเ์ตอร ์(ประจ าโรงแรม) 1 ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 338.-/ว. ขึ้นไป บจก. ไทย อาทติยา

หวัหนา้แมบ่า้น 1 ญ 25 - 48 ปี ไมจ่ ากดั 338.-/ว. ขึ้นไป (โรงแรม รีสอรท์)

แมบ่า้น 2 ญ 25 - 48 ปี ไมจ่ ากดั 338.-/ว. ขึ้นไป 53 ม.8 ต.บางปลากด อ.องครกัษ ์

เดก็เสริฟ์ 2 ญ 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 338.-/ว. ขึ้นไป ตดิต่อ 02-5492457, 080-1024739

พนกังานขายของมนิิมารท์ 1 ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 338.-/ว. ขึ้นไป

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 338.-/ว ขึ้นไป บจก. อนิโนเฟรช

แปรรูปอาหาร

48 ม.2 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-382111 ต่อ 129

พนกังานรายวนัฝ่ายผลติ 300 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 338.-/ว. บจก. ไทสนั โพลทรี่ (ไทยแลนด)์

โรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปไก่

42/6 ม.4 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

 โรงงาน 1 โทร.090-4563738, 065-0649131 

โรงงาน 4,5 โทร.080-2691133, 065-9415222

โรงงาน 1 (ล าลูกกา ปทมุธานี) โทร.096-1707873

พนกังานรายวนัฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป บจก.ฮายากาวา่ อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย)

ผลติชิ้นส่วนยานยนต์

19/1 ม.9 ต.บางลูกเสอื อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 037-307800 ต่อ 2009 (คุณชนิกา)

พนกังานฝ่ายผลติ 150 ช/ญ 18-40 ปี ไมจ่ ากดั (อ่านออกเขยีนได)้ 338.-/ว. บจก. ทมิฟู้ด

ผกัและผลไมแ้ช่แขง็เพือ่ส่งออกต่างประเทศ

182 ม.14 ต.พรหมณี อ.เมอืง 

ตดิต่อ 037-349251-2, 037-393222

7

20,000.-/ด. ขึ้นไป1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่ากะ, เบี้ยขยนั, OT, ค่าทกัษะ, โบนสัประจ าปี, ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี, กองทนุเงนิทดแทน

9

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, มใีจรกังานบริการ, ยิ้มแยม้แจ่มใส, มทีศันคตทิีด่ต่ีอเพือ่นร่วมงาน, รกัความสะอาด, 

มคีวามเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย, ขยนั ซือ่สตัย ์ตรงต่อเวลา และอดทน มคีวามละเอยีดรอบคอบ

8

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ประกนัสุขภาพ, พกัรอ้น, ลากจิ, วนัหยุดประจ าปี, เบี้ยขยนั, ค่ากะ, OT, โบนสั, 

13
งานแต่งงาน, ฌาปณกจิกลุม่, โบนสัสิ้นปี, เงนิตามอายุงาน, พกัรอ้นปีละ 6 วนั, ท างาน 07.00 - 21.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา, ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเบี้ยขยนัรายเดอืนสูงสุด 3 เดอืน, รถรบัส่ง 4 สาย, สวสัดกิารงานศพ, 

11

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, OT, ค่ากะกลางคนื 30.-/ว, ค่าอาหารกะกลางคนื, โบนสัประจ าปี, รถรบั-ส่ง, หอพกัฟรี, กองทนุส ารอง

เลี้ยงชพี, ประกนัชวีติกลุม่-ประกนัอบุตัเิหต,ุ ประกนัสงัคม-กองทนุเงนิทดแทน, วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : รถรบั-ส่ง, เบี้ยขยนั, ค่าอาหาร, ชดุฟอรม์, ค่ารกัษาพยาบาล, ประกนัชวีติ, รบัวคัซนีครบ 2 เขม็ขึ้นไป, ไมม่รีอยสกั
12

10

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประสบการณ์ท าบญัช ี1 ปี, ท างาน จ.-ศ. 

ผ่านการเกณฑท์หารแลว้

หวัหนา้แผนก RD


