
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

เจา้หนา้ทีง่านสาธารณาสุข 1 ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี (สาธารณสุข) 12,000.-/ด. เฟลอริช คลนิิก เวชกรรม

เจา้หนา้ทีฝ่่ายบริการและประชาสมัพนัธ์ 2 ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000.-/ด. คลนิีกรกัษาโรคท ัว่ไป

ข1-366 ต.นครนายก อ.เมอืง

(ซอยขา้งธนาคารกรุงเพท)

ตดิต่อ 098-4527073

แมบ่า้น 4 ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว. บา้นสวนสาริกาววิ รีสอรท์

พนกังานตอ้นรบั 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ม.3 318.-/ว. รีสอรท์

ผูช่้วยเซลล์ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ม.3 318.-/ว. 414/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

พนกังานจดัเลี้ยง 3 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว. ตดิต่อ 037-385086, 090-9948364

พนกังานชงกาแฟ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 318.-/ว.

พนกังานบญัชี 1 ญ 23 ปีขึ้นไป ปวส. (บญัช)ี 10,000.-/ด. หจก.แอล.เอช.พ.ีคอนสตคัช ัน่

ช่างยนต์ 1 ช 23 ปีขึ้นไป ปวส. (ช่างยนต)์ 10,000.-/ด. รบัเหมาก่อสรา้ง

172 ม.7 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 063-2135094, 097-1694424

พนกังานตกแต่งรถยนตใ์หม่ 1 ช 25 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 318.-/ว. บจก.โตโยตา้นครนายก

พนกังานขาย 10 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 318.-/ว. จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์

34 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง 

ตดิต่อ 037-312042-5

พนกังานขาย 2 ช/ญ 20-30 ปี ปวช.ขึ้นไป 9,500.-/ด. หจก.สมัพนัธเ์ทเลคอม

เครือขา่ยโทรศพัท ์(AIS)

ข4-444 ถ.พาณิชยเ์จริญ ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-320843, 081-9833434

เสมยีน 1 ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,600.-/ด. บจก.วาย เค เอส มารเ์ก็ตติ้ง

ผลติอปุกรณ์ตกแต่งรถยนต ์

89 ม.5 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 094-3456667

ช่างไฟฟ้า 2 ช 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 11,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.บ ีเอม็ สปอรต์ 

ช่างยนต์ 2 ช 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 11,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติอปุกรณ์ตกแต่งรถยนต ์

ธุรการท ัว่ไป 2 ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 11,000.-/ด. ขึ้นไป 40 ม.7 ต.บงึศาล อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 098-5507609, 084-1390999

เสมยีน/ธุรการ 1 ญ 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,500.-/ด. หจก. วงษด์เีซอรว์สิ

การบ ารุงรกัษาและการซ่อมยานยนต์

60/3 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 085-1008310, 084-9254883

ช่างปูน 10 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 450.-/ว. ขึ้นไป หจก.เคลยีรแ์อคทฟีดไีซน ์& เอน็เจยีเนียริ่ง

ช่างเหลก็(เชื่อม) 10 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 450.-/ว. ขึ้นไป โครงการก่อสรา้ง

ไซนง์าน ขา้งวดัท่าขอ่ย ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 085-9277737, 087-9259798

4
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ประกนัทดแทนรายได,้ เบี้ยขยนั, ประกนั AIA, 08.00-17.00 น., ปิดรบัสมคัร 31 ม.ีค. 62

5
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่าคอมมชิช ัน่, ท างาน 08.30-18.00 น./11.00-21.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทีพ่กั, ท างาน 08.00-17.00 น., (จ.-ส.)

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, โบนสั, ค่าอาหารกลางวนั, ทดลองงาน 1 เดอืน, ท างาน 08.00-17.00 น. (จ.-ส)

7

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ปรบัเงนิประจ าปี, ชดุฟอรม์, โบนสั,ประกนัสงัคม, กนิเลี้ยง, ทศันศึกษาดูงาน, ทศันาจร,หอ้งพกัฟรี

6

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน มนีำคม 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

2

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน 07.00-17.00 น.

1 เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน 07.00-17.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม,โบนสั, ท างาน 08.00-17.00 น. (จ.-ส)

8
สามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft office ได ้

3
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประสบกาณ์ 1 ปี, ท างาน 08.00-17.00 น., ผ่านการเกณฑท์หาร

9



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน มนีำคม 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

พนกังานภาคสนาม (แคดดี้) บจก.ไทยอาทติยา

พนกังาน Part-Time (แคดดี้) สนามกอลฟ์

53 ม.8 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 084-1148555, 097-1975031

พนกังานขบัรถขนส่ง 2 ช 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 318.-/ว. บจก.ไทย เอสพเีอฟ

ฟารม์ไก่

365 ม.3 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 088-7857466 (คุณนก กนกณิศา)

คนสวน 2 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 318.-/ว.

แมบ่า้น 1 ญ 31-40 ปี ไมจ่ ากดั 320.-/ว. หจก.ช็อปสนุก (7-Eleven)

พนกังาน 6 ช/ญ 18-30ปี ม.3 ขึ้นไป 320.-/ว. 7-11 น า้ตกวงัตะไคร ้248 ม.1 ต.สาริกา

ตดิต่อ 097-1769090

รปภ. 2 ช 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 318.-/ว. น า้มนตอ์พารท์เมน้ท์

หอ้งพกัอาศยั

คนสวน 2 ช 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 318.-/ว. ข2-139/10 ต.นครนายก ต.นครนายก อ.เมอืง

แมบ่า้น 2 ญ 30 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 318.-/ว. ตดิต่อ 080-5672142 (คุณน า้มนต)์

ทีป่รึกษาการขาย 5 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 15,000.-/ด. บมจ.เมอืงไทยประกนัชวีติ

นกัวางแผนการเงนิ 5 ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 15,000.-/ด. ธุรกจิประกนัชวีติ

ข2-251/31-33 ต.นครนายก อ.เมอืง 

ตดิต่อ 081-2579624

ช่างเชื่อม 3 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 500.-/ว. รา้นศรีสวสัดิ์ผา้ใบ

คนงานท ัว่ไป 5 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 350.-/ว. ขึ้นไป จ าหน่ายเต็นทแ์ละเวทลีอยทกุชนิด

95 ม.1 ต.ทองหลาง อ.บา้นนา

ตดิต่อ 085-0318444

พนกังานตอบลูกคา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 4 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ปวส. 10,000.-/ด. บจก.มลัตไิลฟ์ 

น าเขา้และจดัจ าหน่ายอาหารเสริม

พนกังานท าความสะอาด 1 ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 350.-/ว. 80 ม.6 ต.ศรีนาวา อ.เมอืง

ตดิต่อ 096-0869516

พนกังานฝ่ายผลติ 20 ช 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 318.-/ว. บจก.บดี ีสตรอว ์

ผลติหลอดดูดน า้พลาสตกิ

50/1 ม.13 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-320317

12

11

สามารถยกของได,้ และมคีวามประพฤตเิรียบรอ้ย, ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจ าปี, โบนสั, OT, เบี้ยขยนั

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : สุขภาพแขง็แรง, รกัความสะอาด, ไมด่ืม่เหลา้ ไมสู่บบหุรี่ (จะพจิารณาเป็นพเิศษ), มคีวามขยนัและอดทน,

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : อาหารกลางวนั(ฟรี), เบี้ยเลี้ยงขบัรถ, ค่าลว่งเวลา OT, เบี้ยขยนั, ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจ าปี, โบนสั,

ไมสู่บบหุรี่ จะพจิารณาพเิศษ)

ช/ญ

10

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

13

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

ไมเ่กนิ 45 ปี

14
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนักลุม่

16

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 3 เดอืน, ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาท างาน 08.00-17.00 น.

15

ไมจ่ ากดั

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 06.00-18.00 น.

ไมจ่ ากดั

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : OT, อาหารเชา้-กลางวนั, ท างาน 08.00-17.00 น., หยุดวนัอาทติย์

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 3 เดอืน, ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาท างาน 07.00-16.00 น. หรือ 16.00-24.00 น.

318.-/ว. ขึ้นไป

ประสบการณ์การขบัรถขนส่งอย่างนอ้ย 1 ปี, มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต,์ (มคีวามประพฤตทิีด่,ี ไมต่ดิเครื่องดืม่แอลกอฮอล,์

17
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : OT, เสื้อฟอรม์, โบนสั, สามารถเขา้กะได ้



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน มนีำคม 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

แคชเชยีร/์แนะน าสนิคา้ 2 ญ 18-25 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,600.-/ด.ขึ้นไป บจก.แอดไวซ ์นครนายก

ช่างซ่อมคอมพวิเตอร์ 3 ช 18-25 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,600.-/ด.ขึ้นไป ขาย-ซ่อม คอมพวิเตอร์

ช่างกลอ้งวงจรปิด 1 ช 20 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป (สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง) 9,600.-/ด.ขึ้นไป 173/8 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง 

เจา้หนา้ทีค่ลงัสนิคา้ 1 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั (มใีบขบัขีร่ถยนต)์ 9,600.-/ด.ขึ้นไป ตดิต่อ 081-4844474

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 1 ญ ไมจ่ ากดั ปวส.-ป.ตรี 12,000.-/ด. บจก.สหะชยัวสัดุก่อสรา้ง

เจา้หนา้ทีค่อมพวิเตอร์ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ปวช.-ปวส. 10,000.-/ด. จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง

66/4 ม.2 ต.บา้นนา อ.บา้นนา

ตดิต่อ 064-1349888

พนกังานตอ้นรบั 2 ช/ญ ไมจ่ ากดั ม.3 9,000.-/ด. บจก.บา้นสวนสาริกาววิ รีสอรท์

พนกังานรา้นกาแฟ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 9,000.-/ด. รีสอรท์

หวัหนา้แมบ่า้น 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 9,000.-/ด. 414/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 090-9948364, 037-385086

พนกังานขบัรถ 4 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 11,000.-/ด. บจก.นิตมิงคลคอนกรีต

ผลติภณัฑค์อนกรีตก่อสรา้ง

295 ม.4 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-323383

เจา้หนา้ทีค่ลงัสนิคา้ 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 9,540.-/ด. ขึ้นไป บจก. ยูวไีวนิล

ผลติเฟอรนิ์เจอร ์(วงกบ ประตู UPVC)

ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. ขึ้นไป 90 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก

ตดิต่อ 037-383157-160 ต่อ 113, 129

จป.วชิาชพี 2 ช/ญ ไมจ่ ากดั ป.ตรี สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 15,000.-/ด. ขึ้นไป

วศิวกร 3 ช 25 ปีขึ้นไป ป.ตรีวศิวกรรมโยธา 15,000.-/ด. ขึ้นไป

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)ี

QA/QC ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-40 ปี ปวช./ปวส. 9,540.-/ด. ขึ้นไป บจก.ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ่ง

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 318./ว. ผลติชิ้นส่วนยานยนต์

98/4 ม.11 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-349960

19

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ หรือ จป.เทคนิคข ัน้สูง ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป, ชดุฟอรม์, เบี้ยขยนั,

22

21

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการท างาน  08.30-17.30 น หรือ 10.30-19.30 น., มคีวามรูด้า้นไอท,ี รกังานบริการ, อดทน,

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ทดลองงาน 3 เดอืน, ช่วงเวลาการท างาน  07.30-17.00 น

20

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการท างาน  07.00-17.00 น, ประกนัสงัคม

เรียนรูง้านได,้ แนะน าสนิคา้, ดูแลลูกคา้, โอท,ี คอมมชิช ัน่, มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างานประจ าที ่กทม. เบี้ยเลี้ยง, บา้นพกัฟรี, ชดุฟอรม์, ปรบัเงนิขึ้น, โบนสั, ประกนัสงัคม

 ปรบัเงนิขึ้น, โบนสั, ประกนัสงัคม

24

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

ถา้มปีระสบการณ์ดา้น QA, QC สามารถใชต้ลบัเมตรได ้จะพจิารณาเป็นพเิศษ, (ไม่มีการเขา้กะ)

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ใบขบัขีป่ระเภท 2

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์าจะพจิารณาพเิศษ, ชดุฟอรม์, เบี้ยขยนั, ปรบัเงนิขึ้น, โบนสั, ประกนัสงัคม

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์งานคลงัสนิคา้จะพจิารณาพเิศษ, ชดุฟอรม์, เบี้ยขยนั, ปรบัเงนิขึ้น, โบนสั, ประกนัสงัคม

25
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการท างาน  07.00-16.20 น., พน้ภาระทางการทหาร, ประกนัสงัคม, เบี้ยขยนั, OT, ค่าครองชพี

ค่าอาหาร, ตรวจสุขภาพประจ าปี, ค่ากะ 40 บาท/คนื, ชดุฟอรม์พนกังาน 2 ชดุ/ปี, มามา่คฟัส าหรบัพนกังานกะดกึ
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ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ ค่ำจำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน มนีำคม 2562

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บริษทั/สถำนประกอบกำร

1

พนกังานเดนิเอกสาร (โรงงาน 2) 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 325.-/ว. บจก.บ ีอาร ์เอฟ (ไทยแลนด)์ 

พนกังานคลงัสนิคา้, แพคสนิคา้ แปรรูปอาหารเพือ่ส่งออก

(โรงงาน 2, 4, 5) 42/6 ม.4 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

พนกังานโหลดสนิคา้ (โรงงาน 2) 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 325.-/ว. โรงงาน2  (ไกส่ด)

ผูช่้วยช่าง (โรงงาน 2, 4, 5) 6 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 325.-/ว. โทร. 037-618758, 8747

พนกังานตรวจสอบคุณภาพ(QA) คุณกาณจณา โทร.088-230-2924

(โรงงาน 2, 5) คุณสุพตัรา โทร.099-450-3449

พนกังานหอ้ง (LAB) (โรงงาน 2) 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 325.-/ว. คุณจารุวรรณ โทร.099-117-7998

พนกังานสวสัดกิาร (โรงงาน 2) 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 325.-/ว. โรงงาน 4 และ 5 (ปรุงสกุ)

พนกังานคยีเ์อกสาร (โรงงาน 4) 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 325.-/ว. โทร.037-618747, 8785

พนกังานท าความสะอาด คุณฐติาพล โทร 090-456-3738

แมบ่า้น-นกัการ (โรงงาน 5) คุณกาณจณา โทร.088-230-2924

ผูจ้ดัการส่วนสนิคา้ดรายฟู้ด 1 ป.ตรี ขึ้นไป บมจ.สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

(SM-Dry Food1) หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ จ าหน่ายสนิคา้อปุโภค บริโภค

ผูจ้ดัการส่วนบญัชแีละการเงนิ ป.ตรี ขึ้นไป (การบญัช)ี 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง 

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

ม.6 ขึ้นไป

หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ

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

Supervisor admin 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี (บญัช)ี ประสบการณ์ 3 ปี 15,000.-/ด. ขึ้นไป

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

5

23

ไมจ่ ากดั 325.-/ว.

16 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั

ช/ญ 18 ปีขึ้นไป

325.-/ว.

9,540.-/ด.

15,000.-/ ขึ้นไปช/ญ1 35 ปีขึ้นไป

ช/ญ

เงนิช่วยเหลอืค่าศพ, เยีย่มไขพ้นกังาน, เงนิพเิศษอืน่ๆ, วนัหยุดพกัผ่อนประจ า, (เบี้ยขยนั 325, 650, 975)

20-55 ปี

1 ช/ญ

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

318.-/ว.

35 ปีขึ้นไป

ช/ญ1 18 ปีขึ้นไป

27

26

15,000.-/ ขึ้นไป

พนกังานเบเกอรี่ (STff 1 - bakery)

18 ปีขึ้นไป

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

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

ไมจ่ ากดั

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, กองทนุสหกรณ์ออมทรพัย ์07.00-16.00 น.

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

สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่ากะ, โอท,ี ประกนัชวีติ, ประกนัสุขภาพ, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, หอพกั, รถรบัส่ง, เครื่องแบบ, โบนสั

ไมจ่ ากดั 325.-/ว.

ช/ญ

2


