
ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ช่างเชื่อม 2 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 400.-/ขึ้นไป หจก. เอกกจิ

ช่างปูน 2 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 400.-/ขึ้นไป ก่อสรา้ง

161 ม.9 ต.หนองแสง อ.ปากพลี

ตดิต่อ 086-0638688, 090-2347442

ปวส. วทิยาลยัอาชวีศึกษาสริิวฒัน์

(สาขาเทคนิคยานยนต,์ ช่างยนต)์ สถานศึกษา ประเภทอาชวีศึกษา

ป.ตรี (สาขาช่างยนต,์ เครื่องกล, 207/1 ม.4 ต.ดงละคร อ.เมอืง

 เทคนิคยานยนต,์ วศิวกรรมเครื่องกล ตดิต่อ 037-631277, 097-2385917

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม (ช่างยนต)์,

เทคนิคช่างยนต,์ เทคโนโลยี

อตุสาหกรรม (เทคโนโลยเีครื่องกล)

ป.ตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกจิ, บจก. เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม

เศรษฐศาสตร,์ วทิยาศาสตรอ์าหาร, (สาขานครนายก) เกษตรครบวงจร

สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 89/1-4 ม.9 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

                           ตดิต่อ 037-452665,

                                   065-4728365

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. บจก. ดบัเบิ้ลยู ท ีควอลติี้

ผลติสายไฟรถยนต์

19 ม.7 ต.นาหนิลาด อ.ปากพลี

ตดิต่อ 037-349782, 081-8651034

กุก๊ 1 ช 20-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 20,000.-/ด. รา้นริมสวน

รา้นอาหาร

64 ม.10 ต.บา้นพรา้ว อ.บา้นนา

ตดิต่อ 061-4191554, 089-9366145

พนกังานท าเบเกอรี่ 1 ช/ญ ไมจ่ ากดั มปีระสบการณ์ดา้นเบเกอรี่ 15,000.-/ด. บจก. ชลพฤกษ ์รีสอรท์

โรงแรม,รีสอรท์

64 ม.10 ต.บา้นพรา้ว อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-614440, 080-6303331

เช็คเกอร ์Fresh 1 ช 25 ปี ม.3 ขึ้นไป 12,000.-/ด. บจก. บยีอนด ์เอจ 

จา้งเหมาแรงงาน

382/10 ม.1 ต.เทพารกัษ ์ต.บางเสาธง

อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ

ตดิต่อ 097-0031805, 02-1817704

1
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00 - 17.00 น., ทีพ่กัฟรี

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ปฏบิตังิาน ณ บมจ.สยามแมค็โคร สาขานครนายก, ท างาน 05.00 - 12.00 น., หยุดทกุวนัองัคารกบัพธุ,

ฉีดวคัซนีครบ 3 เขม็

5
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ถนดัอาหาร ฝรัง่-ไทย, อดทน, ขยนั, มใีจรกัในงานบริการ, สามารถปฏบิตัติามค าส ัง่ได,้ ปิดสมคัรรบั 30 เม.ย.65

6
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น.,ปิดสมคัรรบั 30 เม.ย.65

7

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน เมษายน 2565

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

ประกนัสงัคม, ประกนัชวีติ, ประกนัอบุตัเิหต,ุ เงนิช่วยเหลอืงานศพ, กจิกรรมสนัทนาการ, ทนุการศึกษาพนกังานและบตุร, โบนสั,

3

4
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, รถรบั-ส่ง พนกังาน, ขา้วฟรี, โบนสั, ท างาน 07.00 - 16.00 น.

2 ช/ญ

เพศชายผ่านการเกณฑท์หารแลว้

ผูแ้ทนขาย 1 ช/ญ 22-35 ปี 15,000.-/ด. ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : สามารถขบัขีร่ถยนตไ์ดแ้ละมใีบอนุญาตขบัขี,่ สามารถปฏบิตังิานประจ านอกพื้นทีต่่างจงัหวดัได,้ มคีวามซือ่สตัย์

และรบัผดิชอบสูง, ฉีดวคัซนี COVID-19 แลว้อย่างนอ้ย 1 เขม็, ค่ารกัษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจ าปี, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี,

25 ปีขึ้นไป 12,000.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์การท างานดา้นการศึกษา (พจิารณาเป็นพเิศษ), ใบประกอบวชิาชพีครู (ถา้ม)ี

2

บคุลากรทางการศึกษา 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป 323.-/ว.

ครูผูส้อน

QR Cord สมคัรงาน 



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

1

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน เมษายน 2565

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

พนกังานฝ่ายผลติ 150 ช/ญ 18-40 ปี ไมจ่ ากดั (อ่านออกเขยีนได)้ 323.-/ว. บจก. ทมิฟู้ด

ผกัและผลไมแ้ช่แขง็เพือ่ส่งออกต่างประเทศ

182 ม.14 ต.พรหมณี อ.เมอืง 

ตดิต่อ 037-349251-2, 037-393222

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 333.-/ว. บจก. บ ีแอนด ์บ ีสตรอว ์แพค

ช่างซ่อมบ ารุง ไมจ่ ากดั ช 18 ปีขึ้นไป ปวช. (ช่างกลโรงงาน) 12,000.-/ด. ผลติหลอดดูดน า้

125/8 ม.4 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 094-4783594

พนกังานท าความสะอาด 4 ช/ญ ไมเ่กนิ 55 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. มลูนิธิพทุธวหิาร วดัพระธรรมจกัร

คนสวน 2 ช/ญ ไมเ่กนิ 55 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ส านกัสงฆ์

100/1 ม.1 ต.ดงละคร อ.เมอืง 

ตดิต่อ 037-349804, 085-0946981

พนกังานขบัรถผูบ้ริหาร บจก. อซูีซุเซลล ์

(ตอ้งการผูท้ีม่ปีระสบการณ์) จ าหน่ายรถยนต์

ช่างเคาะ โป้ว พ่นสี 5 ช 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 330.-/ว. ขึ้นไป 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

พนกังานธุรการ ตดิต่อ 092-7367284 (คุณรุ่งรตัน)์

(สามารถใชค้อมพวิเตอรเ์บื้องตนได)้

ช่างยนต์ 2 ช 25 ปีขึ้นไป ปวช./ช่างยนต์ 323.-/ว. ขึ้นไป

วศิวกรผลติ 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี/วศิวกรรม 18,000-25,000.-/ด. บจก. แฮพสเ์บอรก์ 

เจา้หนา้ทีฝ่่ายบคุคล 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี/การจดัการ 18,000-25,000.-/ด. ผลติ/จ าหน่าย ประตู หนา้ต่างไวนิล uPVC

พนกังานธุรการ 1 ช 20 ปีขึ้นไป ปวส./ช่าง 12,500-15,000.-/ด. 49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

พนกังานฝ่ายผลติ 10 ช 18 ปีขึ้นไป ม.3,ม.6,ปวช. 333.-/ว. ตดิต่อ 037-383170-5

พนกังานเสริฟ์ 3 ช/ญ 18-40 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป เรือนลอมฟาง

ผูช่้วยแมค่รวั 1 ช/ญ 25-40 ปี ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป รา้นอาหาร

21 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 094-5399828, 037-381397

ผูจ้ดัการรา้นอาหาร 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 17,000-20,000.-/ด. บจก. บา้นสวน สาริกาววิ รีสอรท์ แอนด ์สปา

แอดมนิ/เจา้หนา้ทีจ่ดัซื้อ 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวช. 10,000.-/ด. โรงแรม/รีสอรท์

พนกังานตอ้นรบั 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวช. 12,000.-/ด. 414/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

พนกังานรา้นกาแฟ 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. ตดิต่อ 090-9948364

กุก๊อาหารไทย 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000-19,000.-/ด.

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป บจก. อนิโนเฟรช 

แปรรูปอาหาร

48 ม.2 ต.บา้นนา อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-382111 ต่อ 129 (คุณจฬุารตัน)์

15
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ตรวจสุขภาพเมือ่แรกเขา้ท างาน, ค่ากะ/ค่าทกัษะ, กองทนุประกนัสงัคม, กองทนุเงนิทดแทน, ตรวจสุขภาพประจ าปี,

โบนสัประจ าปี, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, ท่องเทีย่วประจ าปี

9

11

2

8
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, 

10
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-18.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

ช 25 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

12

ช 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป

14

13

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, หยุดสปัดาหล์ะ 1 วนั, เวลาท างานแบ่งเป็น 2 ช่วง (08.00-18.00 น., 10.00-20.00 น.)

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 1 เดอืน, ประกนัสงัคม, อาหารฟรี, ทปิรวม, โบนสัสิ้นปี, ค่าเบี้ยขยนั

335.-/ว. ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., มปีระกนัสงัคม, หยุดวนัอาทติย,์ ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระการเกณฑท์หารแลว้

3



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

1

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน เมษายน 2565

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

พนกังานท าความสะอาด บจก. รกัษาความปลอดภยั พซีเีอส และ

ลกัษณะงานเป็นงานเขา้กะ ฟาซลิติี้ เซอรว์สิเซส

- 05.00 - 14.00 น. จา้งเหมาแรงงาน

- 13.00 - 22.00 น. 396/16-18 ม.17 ถ.ดรุณส าราญ 

พนกังานรกัษาความปลออดภยั ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น

ลกัษณะงานเป็นงานเขา้กะ สถานทีท่  างาน : บมจ.สยามแมค็โคร

- 06.00 - 18.00 น. (สาขานครนายก)

- 18.00 - 06.00 น. ตดิต่อ 096-3939309

พนกังานวเิคราะหส์นิเชื่อ 10 ช 18-27 ปี ป.ตรี 15,000.-/ด. บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล

ใหบ้ริการสนิเชื่อทะเบยีนรถ

149/16-17 ม.7 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง 

ตดิต่อ 086-4482933 (คุณจริพนัธ)์

ป. ตรี (สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง) บจก. แหนมดอนเมอืงเจริญศรีมารเ์ก็ตติ้ง

หากมปีระสบการณ์โรงงานจะ ผลติสนิคา้แปรรูปจากเน้ือสตัวท์ีม่คุีณภาพ

พจิารณาเป็นพเิศษ) 8/4 ม.6 ต.ทรายมลู อ.องครกัษ์

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 12,000.-/ด.ขึ้นไป ตดิต่อ 094-4833907

ฝ่ายขาย/ลูกคา้สมัพนัธ ์ 2 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 12,000.-/ด. ขึ้นไป         037-611131

ฝ่ายบญัชี 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 15,000.-/ด. ขึ้นไป

เช็คเกอร์ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บริษทัในเครือแสงทอง - อคัรา กรุป๊

แมบ่า้นไลนผ์ลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ปศุสตัว ์

พนกังานผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

พนกังานตดิสตกิเกอร์ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ตดิต่อ 037-349885 ต่อ 6508

พนกังานรบัเหมาตดิสตกิเกอร์ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว.

แมค่รวั (ประจ าโรงครวั) ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-60 ปี ไมจ่ ากดั/ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป 323.-/ว.

ช 30 ปีขึ้นไป

2 323.-/ว.

18

19-49 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ

15,000.-/ด.ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, โบนสั, ค่าน า้มนัรถ, ช่วงเวลาท างาน 08.30-17.30 น. (จ.-ศ.)
17

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

19

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจ าปี, ชดุยูนิฟอรม์, งานเลี้ยงประจ าปี, เงนิปรบัประจ าปี, OT, เบี้ยขยนั, ค่ากะ

สามารถท างานลว่งเวลา/เขา้กะได,้ หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

ศาลากลางจงัหวดั  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

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

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

ช/ญ

323.-/ว.
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19-49 ปี ม.3 ขึ้นไป

1หวัหนา้ฝ่ายวศิวกรรมและซ่อมบ ารุง

5 หญงิ


