ตาแหน่ งงานว่างในจังหวัดประจาเดือน เมษายน 2565
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ งงานว่าง

อัตรา
เพศ
(คน)

อายุ
(ปี )

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บริษทั /สถานประกอบการ

ช่างเชื่อม

2

ช

18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

400.-/ขึ้นไป

หจก. เอกกิจ

ช่างปูน

2

ช

18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

400.-/ขึ้นไป

ก่อสร้าง

1
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 08.00 - 17.00 น., ทีพ่ กั ฟรี

161 ม.9 ต.หนองแสง อ.ปากพลี
ติดต่อ 086-0638688, 090-2347442
ปวส.

บุคลากรทางการศึกษา

1

ช/ญ 20 ปี ข้นึ ไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวฒั น์
323.-/ว.

(สาขาเทคนิคยานยนต์, ช่างยนต์)

สถานศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา

ป.ตรี (สาขาช่างยนต์, เครื่องกล,

207/1 ม.4 ต.ดงละคร อ.เมือง

เทคนิคยานยนต์, วิศวกรรมเครื่องกล

ติดต่อ 037-631277, 097-2385917

2
ครูผูส้ อน

2

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (ช่างยนต์),

12,000.-/ด.

เทคนิคช่างยนต์, เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล)
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : มีประสบการณ์การทางานด้านการศึกษา (พิจารณาเป็ นพิเศษ), ใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
ป.ตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ,
ผูแ้ ทนขาย

1

ช/ญ 22-35 ปี เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์อาหาร,

บจก. เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
15,000.-/ด. ขึ้นไป

สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

(สาขานครนายก) เกษตรครบวงจร
89/1-4 ม.9 ต.ท่าช้าง อ.เมือง

3 เงือ่ นไข/สวัสดิการ : สามารถขับขีร่ ถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี,่ สามารถปฏิบตั งิ านประจานอกพื้นทีต่ ่างจังหวัดได้, มีความซือ่ สัตย์

ติดต่อ 037-452665,

และรับผิดชอบสูง, ฉีดวัคซีน COVID-19 แล้วอย่างน้อย 1 เข็ม, ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจาปี , กองทุนสารองเลี้ยงชีพ,

065-4728365

ประกันสังคม, ประกันชีวติ , ประกันอุบตั เิ หตุ, เงินช่วยเหลืองานศพ, กิจกรรมสันทนาการ, ทุนการศึกษาพนักงานและบุตร, โบนัส,
QR Cord สมัครงาน

เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
พนักงานฝ่ ายผลิต

ไม่จากัด ช/ญ 18-35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

323.-/ว.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : เบี้ยขยัน, รถรับ-ส่ง พนักงาน, ข้าวฟรี, โบนัส, ทางาน 07.00 - 16.00 น.

บจก. ดับเบิ้ลยู ที ควอลิต้ ี
ผลิตสายไฟรถยนต์

4
19 ม.7 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี
ติดต่อ 037-349782, 081-8651034
กุก๊

1

ช

20-45 ปี

ม.3 ขึ้นไป

20,000.-/ด.

ร้านริมสวน

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ถนัดอาหาร ฝรัง่ -ไทย, อดทน, ขยัน, มีใจรักในงานบริการ, สามารถปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ได้, ปิ ดสมัครรับ 30 เม.ย.65

ร้านอาหาร

5
64 ม.10 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา
ติดต่อ 061-4191554, 089-9366145
พนักงานทาเบเกอรี่

1

ช/ญ ไม่จากัด

มีประสบการณ์ดา้ นเบเกอรี่

15,000.-/ด.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 08.00-17.00 น.,ปิ ดสมัครรับ 30 เม.ย.65

บจก. ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
โรงแรม,รีสอร์ท

6
64 ม.10 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา
ติดต่อ 037-614440, 080-6303331
เช็คเกอร์ Fresh

1

ช

25 ปี

ม.3 ขึ้นไป

12,000.-/ด.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ปฏิบตั งิ าน ณ บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครนายก, ทางาน 05.00 - 12.00 น., หยุดทุกวันอังคารกับพุธ,
7 ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม

บจก. บียอนด์ เอจ
จ้างเหมาแรงงาน
382/10 ม.1 ต.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ติดต่อ 097-0031805, 02-1817704

ตาแหน่ งงานว่างในจังหวัดประจาเดือน เมษายน 2565
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ งงานว่าง

อัตรา
เพศ
(คน)

พนักงานฝ่ ายผลิต

150

อายุ
(ปี )

ช/ญ 18-40 ปี

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บริษทั /สถานประกอบการ

ไม่จากัด (อ่านออกเขียนได้)

323.-/ว.

บจก. ทิมฟู้ด

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ค่าล่วงเวลา, ค่าอาหาร, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเบี้ยขยันรายเดือนสูงสุด 3 เดือน, รถรับส่ง 4 สาย, สวัสดิการงานศพ,

ผักและผลไม้แช่แข็งเพือ่ ส่งออกต่างประเทศ

81
งานแต่งงาน, ฌาปณกิจกลุม่ , โบนัสสิ้นปี , เงินตามอายุงาน, พักร้อนปี ละ 6 วัน, ทางาน 07.00 - 21.00 น.

182 ม.14 ต.พรหมณี อ.เมือง
ติดต่อ 037-349251-2, 037-393222

พนักงานฝ่ ายผลิต
ช่างซ่อมบารุง

ไม่จากัด ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป
ไม่จากัด

ช

18 ปี ข้นึ ไป

ป.6 ขึ้นไป

333.-/ว.

บจก. บี แอนด์ บี สตรอว์ แพค

ปวช. (ช่างกลโรงงาน)

12,000.-/ด.

ผลิตหลอดดูดนา้

9
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม

125/8 ม.4 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
ติดต่อ 094-4783594

พนักงานทาความสะอาด

4

ช/ญ ไม่เกิน 55 ปี

ไม่จากัด

323.-/ว.

มูลนิธิพทุ ธวิหาร วัดพระธรรมจักร

คนสวน

2

ช/ญ ไม่เกิน 55 ปี

ไม่จากัด

323.-/ว.

สานักสงฆ์

10
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 08.00-18.00 น.

100/1 ม.1 ต.ดงละคร อ.เมือง
ติดต่อ 037-349804, 085-0946981

พนักงานขับรถผูบ้ ริหาร

บจก. อีซูซุเซลล์
2

ช

25 ปี ข้นึ ไป

ม.3 ขึ้นไป

335.-/ว. ขึ้นไป

(ต้องการผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์)
ช่างเคาะ โป้ ว พ่นสี
11

จาหน่ายรถยนต์
5

ช

25 ปี ข้นึ ไป

ม.3 ขึ้นไป

330.-/ว. ขึ้นไป

3

ช

25 ปี ข้นึ ไป

ปวช. ขึ้นไป

323.-/ว. ขึ้นไป

2

ช

25 ปี ข้นึ ไป

ปวช./ช่างยนต์

323.-/ว. ขึ้นไป

พนักงานธุรการ

65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง
ติดต่อ 092-7367284 (คุณรุ่งรัตน์)

(สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องตนได้)
ช่างยนต์

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 08.00-17.00 น., มีประกันสังคม, หยุดวันอาทิตย์, ผูส้ มัครชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
วิศวกรผลิต

1

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี/วิศวกรรม

18,000-25,000.-/ด.

บจก. แฮพส์เบอร์ก

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบุคคล

1

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี/การจัดการ

18,000-25,000.-/ด.

ผลิต/จาหน่าย ประตู หน้าต่างไวนิล uPVC

พนักงานธุรการ

1

ช

20 ปี ข้นึ ไป

ปวส./ช่าง

12,500-15,000.-/ด.

49 ม.9 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา

พนักงานฝ่ ายผลิต

10

ช

18 ปี ข้นึ ไป

ม.3,ม.6,ปวช.

333.-/ว.

ติดต่อ 037-383170-5

พนักงานเสิรฟ์

3

ไม่จากัด

323.-/ว. ขึ้นไป

เรือนลอมฟาง

ช/ญ 25-40 ปี
1
ไม่จากัด
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทดลองงาน 1 เดือน, ประกันสังคม, อาหารฟรี, ทิปรวม, โบนัสสิ้นปี , ค่าเบี้ยขยัน

323.-/ว. ขึ้นไป

ร้านอาหาร

12

ช/ญ 18-40 ปี

ผูช้ ่วยแม่ครัว

13

21 ม.10 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา
ติดต่อ 094-5399828, 037-381397

ผูจ้ ดั การร้านอาหาร

1

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

17,000-20,000.-/ด.

บจก. บ้านสวน สาริกาวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

แอดมิน/เจ้าหน้าทีจ่ ดั ซื้อ

1

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป

ปวช.

10,000.-/ด.

โรงแรม/รีสอร์ท

พนักงานต้อนรับ

1

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป

ปวช.

12,000.-/ด.

414/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง

พนักงานร้านกาแฟ

1

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

10,000.-/ด.

ติดต่อ 090-9948364

14
กุก๊ อาหารไทย

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป
1
ไม่จากัด
15,000-19,000.-/ด.
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน, เวลาทางานแบ่งเป็ น 2 ช่วง (08.00-18.00 น., 10.00-20.00 น.)
พนักงานฝ่ ายผลิต

ไม่จากัด ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ม.3 ขึ้นไป

323.-/ว. ขึ้นไป

บจก. อินโนเฟรช

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ตรวจสุขภาพเมือ่ แรกเข้าทางาน, ค่ากะ/ค่าทักษะ, กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ตรวจสุขภาพประจาปี ,

แปรรู ปอาหาร

15
โบนัสประจาปี , กองทุนสารองเลี้ยงชีพ, ท่องเทีย่ วประจาปี

48 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนา
ติดต่อ 037-382111 ต่อ 129 (คุณจุฬารัตน์)

ตาแหน่ งงานว่างในจังหวัดประจาเดือน เมษายน 2565
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ งงานว่าง

อัตรา
เพศ
(คน)

อายุ
(ปี )

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บจก. รักษาความปลอดภัย พีซเี อส และ

พนักงานทาความสะอาด
1

บริษทั /สถานประกอบการ

ลักษณะงานเป็ นงานเข้ากะ

ฟาซิลติ ้ ี เซอร์วสิ เซส
5

หญิง 19-49 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

323.-/ว.

- 05.00 - 14.00 น.

จ้างเหมาแรงงาน

- 13.00 - 22.00 น.

396/16-18 ม.17 ถ.ดรุณสาราญ

พนักงานรักษาความปลออดภัย

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

16
ลักษณะงานเป็ นงานเข้ากะ

สถานทีท่ างาน : บมจ.สยามแม็คโคร
2

ช/ญ 19-49 ปี

ม.3 ขึ้นไป

323.-/ว.

- 06.00 - 18.00 น.

(สาขานครนายก)

- 18.00 - 06.00 น.

ติดต่อ 096-3939309

พนักงานวิเคราะห์สนิ เชื่อ

ช 18-27 ปี
10
ป.ตรี
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, โบนัส, ค่านา้ มันรถ, ช่วงเวลาทางาน 08.30-17.30 น. (จ.-ศ.)

บมจ. เมืองไทย แคปปิ ตอล

15,000.-/ด.

ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ

17
149/16-17 ม.7 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
ติดต่อ 086-4482933 (คุณจิรพันธ์)
บจก. แหนมดอนเมืองเจริญศรีมาร์เก็ตติ้ง

ป. ตรี (สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง)
หัวหน้าฝ่ ายวิศวกรรมและซ่อมบารุง

1

ช

30 ปี ข้นึ ไป

หากมีประสบการณ์โรงงานจะ

15,000.-/ด.ขึ้นไป

8/4 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์

พิจารณาเป็ นพิเศษ)
18

ผลิตสินค้าแปรรู ปจากเนื้อสัตว์ทม่ี คี ุณภาพ

ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ (QC)

1

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป

ปวส.ขึ้นไป

12,000.-/ด.ขึ้นไป

ติดต่อ 094-4833907

ฝ่ ายขาย/ลูกค้าสัมพันธ์

2

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป

ปวช.-ปวส.

12,000.-/ด. ขึ้นไป

037-611131

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป
1
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ช่วงเวลาทางาน 08.00-17.00 น.

ปวส.ขึ้นไป

15,000.-/ด. ขึ้นไป

ฝ่ ายบัญชี

เช็คเกอร์

ไม่จากัด ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

บริษทั ในเครือแสงทอง - อัครา กรุป๊

แม่บา้ นไลน์ผลิต

ไม่จากัด ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

ปศุสตั ว์

พนักงานผลิต

ไม่จากัด ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

211 ม.10 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา

พนักงานติดสติกเกอร์

ไม่จากัด ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

ติดต่อ 037-349885 ต่อ 6508

พนักงานรับเหมาติดสติกเกอร์

ไม่จากัด ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

19
แม่ครัว (ประจาโรงครัว)

ไม่จากัด ช/ญ 18-60 ปี ไม่จากัด/ประสบการณ์ 2 ปี ข้นึ ไป
323.-/ว.
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจาปี , ชุดยูนิฟอร์ม, งานเลี้ยงประจาปี , เงินปรับประจาปี , OT, เบี้ยขยัน, ค่ากะ
สามารถทางานล่วงเวลา/เข้ากะได้, หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

สนใจ...สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ท่ี สานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัด ชัน้ 1 โทรศัพท์ 037-312869, 037-313204
****************************************************************************

