
ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

พนกังานคุมเครื่องผลติ ไมจ่ ากดั ช 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 331.-/ว. ขึ้นไป บจก. แกว้ปราการ

ขายส่งและผลติส่งเครื่องแกว้

49 ม.3 ต.แพรกษา อ.เมอืงสมทุรปราการ

จ.สมทุรปราการ 10280

ตดิต่อ 02-7014648-9 ต่อ 134

                081-9841674

พนกังานท ัว่ไป 10 ช 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 332.-/ว. บจก. สยามสตลีทาวเวอร์

เกรด A = 402.-/ว. ผลติโครงสรา้งโลหะทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง

เกรด B = 382.-/ว. 9/10 ม. 10 ต.โคกแย ้อ.หนองแค 

เกรด C = 362.-/ว.  จ.สระบรุี 18230

ตดิต่อ 036-383500 ต่อ 412

เจา้หนา้ทีป่ระกนัคุณภาพ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี (วทิยาศาสตร,์ จลุชวีวทิยา, อืน่ๆ) 15,000.-/ด. ขึ้นไป บจก. ท.ีซ.ี ฟารม์าซูตคิอล อตุสาหกรรม

ซุปเปอรไ์วเซอรซ์่อมบ ารุง 1 ช 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี (ไฟฟ้า, อเิลก็ทรอนิกส,์ อืน่ๆ) 15,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติเครื่องดืม่

เจา้หนา้ทีค่วบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี (วทิยาศาสตร,์ การอาหาร, อืน่ๆ) 15,000.-/ด. ขึ้นไป 39 ม.13 ต.บางแตน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

เจา้หนา้ทีธุ่รการคลงับรรจภุณัฑ์ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี (อืน่ๆทีเ่กี่ยวขอ้ง) 15,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-239239 ต่อ 2687,2789

นกับญัชตีน้ทนุอาวุโส 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี (บญัช)ี 15,000.-/ด. ขึ้นไป

วศิวกรประเมนิราคา 1 ช 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี (วศิวกรรมศาสตร ์สาขาโยธา) 15,000.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานบรรจภุณัฑ์ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6, ปวส. 324.-/ว. ขึ้นไป

พนกังานขบัรถ Forklift 4 ช 18 ปีขึ้นไป ม.3 - ปวส. 324.-/ว. ขึ้นไป

พนกังานฝ่ายผลติ 50 ช/ญ 18-38 ปี ม.3 ขึ้นไป 324.-/ว. ขึ้นไป

วศิวกรไฟฟ้า 2 ช 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี (ไฟฟ้าก าลงั) 18,000.-/ด. ขึ้นไป บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์

ช่างซ่อมบ ารุงไฟฟ้า/เครื่องกล 3 ช 21 ปีขึ้นไป ปวส. (สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง) 12,500.-/ด. ขึ้นไป ผลติกระดาษคราฟห์

พนกังานฝ่ายผลติ 5 ช 21 ปีขึ้นไป ม.6 12,000.-/ด. ขึ้นไป 61 ม.8 ต.วดัโบสถ ์อ.เมอืง

จ.ปราจนีบรุี 25000

ตดิต่อ 037-482966-74

2
ช่างเชื่อม ไมจ่ ากดั

4

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, เบี้ยขยนั 1,000.-/ด., โบนสัสิ้นปี, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, ประกนัภยักลุม่, ชดุฟอรม์พนกังาน

20 ปีขึ้นไป ป.6 - ป.ตรี (สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง)

หอพกั ราคาถูก, รองเทา้ SAFETY ฟร,ี เสื้อพนกังานฟรี, ตรวจ ATK ฟรี, เงนิออกเดอืนละ 2 ครัง้, ประสบการณ์ตรงตามต าแหน่ง

3
2

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา (มงีานลว่งเวลาทกุวนั วนัละ 3 ชัว่โมง), ค่าอาหาร 20 บาท, เบี้ยขยนั, ผ่านการเกณฑท์หารแลว้,

ท างาน 08.00-17.00 น

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : OT 60.-/ชม., ค่ากะกลางคนื 30 บ., ค่าอาหารกลางคนื 30 บ., เบี้ยขยนั 500 .-/ด., รถตูร้บัส่งฟรี, ขา้วฟรี, 

ช

ต าแหน่งงานว่างต่างจงัหวดัประจ าเดือน มถุินายน 2565

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

ช

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : หอพกัฟร,ี ค่าขา้ววนัละ 10 บาท, ค่ากะ, ค่าต าแหน่ง 1,000 บาท/เดอืน, OT, โบนสัประจ าปี, รถรบั-ส่ง, 

ชดุยูนิฟอรม์, รองเทา้ผา้ใบ, เบี้ยขยนั, กองทนุเงนิทดแทน, กองทนุประกนัสงัคม, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, ซื้อสนิคา้ราคาพนกังาน,

เยีย่มคลอด, หอ้งพยาบาล, เบกิค่ารกัษาพยาบาลครอบครวัละ 5,000 บาท/ปี
1

ม.6 (วทิย-์คณิต), ปวส. 324.-/ว. ขึ้นไป
       พนกังานประกนัคุณภาพ/      

ควบคุมคุณภาพ

ม.3, ปวช.

2

ผูช่้วยช่าง IT/ผูช่้วยช่างพฒันาโครงการ

ก่อสรา้ง

ช/ญ 18 ปีขึ้นไป

18 ปีขึ้นไป 324.-/ว. ขึ้นไป สมัครงานผ่าน QR Code 

สมคัรงาน 



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ต าแหน่งงานว่างต่างจงัหวดัประจ าเดือน มถุินายน 2565

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

1

พนกังานฝ่ายผลติ 200 ช/ญ 18-37 ปี ม.3 ขึ้นไป 324.-/ว. ขึ้นไป บจก. แคนนอน ปราจนีบรุี (ประเทศไทย)

ผลติชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์

550 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 

จ.ปราจนีบรุี 25140

ตดิต่อ 037-284600 ต่อ 8106, 8103

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 336.-/ว. ขึ้นไป บจก. นิเดค็ชบิาอรุะ อเิลก็ทรอนิกส์

ผลติและจ าหน่ายมอเตอร์

144/4 ม.5 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะดี่

อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000

ตดิต่อ 02-0219000 ต่อ 522

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

ศาลากลางจงัหวดั  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

6

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : โอท,ี ค่าอาหาร 30.-/ว.,เบี้ยขยนั 500 .-/ด. ขึ้นไป, ค่ากะดกึ 25.-/ว., ค่าอาหาร 30.-/ว., 

ค่าเสีย่งดกึ,ค่าความรอ้น (บางแผนก) 20 .-/ว. 

5

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าครองชพี 50 บาท/วนั, ค่าอาหาร 15 บาท/วนั, เบี้ยขยนั 800 บาท, ค่ากะ 55 บาท/วนั (กะกลางคนื),

OT, รถรบั-ส่ง, ชดุยูนิฟอรม์, ผ่านการเกณฑท์หารแลว้


