
ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง
เจา้หนา้ที	บญัชี 3 ญ 22-30 ปี ป.ตรี 12,000.-/ด. บริษทั แสงทองสหฟารม์

เลขานุการ 1 ญ 35-30 ปี ป.ตรี 17,000.-/ด. เกษตร/ปศุสตัว ์

QC Supervisor 5 ช/ญ 25-30 ปี ป.ตรี 15,000.-/ด. 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก

จนท.ธุรการฟารม์ 2 ช/ญ 25-30 ปี ป.ตรี 15,000.-/ด. ตดิต่อ 037-382539

R&D Manager

(ประสบการณ์ 3 ปี ขึHนไป)

สตัวบาลฟารม์ 3 ช/ญ 22-30 ปี ป.ตรี 15,000.-/ด.

พนง.ฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช/ญ 18-30 ปี ม.3 300.-/ว

ป.ตรี บริษทั ไทย เอส พ ีเอฟ

สตัวแพทย ์(ประจาํฟารม์) สตัวแพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ การเลีHยงไก่เนืHอ

หรือสูงกวา่ 365 ม.3 ต.สาริกา อ.เมอืง จ.นครนายก

สตัวบาล ป.ตรี ตดิต่อ 087-6081779 (คุณนก)

(ประจาํฟารม์ปลอดเชืHอ) สตัวบาลหรือ

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพสตัว ์

คนสวน 2 ช/ญ 25 ปี ขึHนไป ไมจ่าํกดั 300.-/ว.

พนกังานขาย 2 ช/ญ 20 ปี ขึHนไป ไมจ่าํกดั 10,000.-/ด. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.เค.ท.ี ดสิทริบวิเตอร์

พนกังานขบัรถขนส่ง 2 ช 20 ปี ขึHนไป ไมจ่าํกดั 9,000.-/ด. จาํหน่ายสนิคา้อปุโภค/บริโภค

8/5-6 ม.1 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี
ตดิต่อ 098-2879515

305.-/ว. ศูนยส์ามลอ้ไอศกรีมแมกโนเลยี

หรือแบ่งเปอรเ์ซน็ต์ จาํหน่ายไอศกรีม

จากยอดขาย หมูบ่า้นปาลกิา โมเดนิทท์าวน ์59/2

ม.3 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง
ตดิต่อ 089-1116861

ช่างซ่อมบาํรุง 1 ช 20 ปีขึHนไป ปวส./ไฟฟ้า, ช่างยนต์ 10,500.-/ด. บริษทัโปรแค็ป

ผลติชิHนส่วนรถจกัรยานยนต์

85 ม.5 ต.หนองแสง อ.ปากพลี
ตดิต่อ 037-397570, 037-397550

Front Office 1 ช/ญ 20-40 ปี ไมจ่าํกดั 9,000.-/ด. บริษทับา้นสวน สาริกาววิ รีสอรท์ฯ

พนง.รา้นกาแฟ 1 ช/ญ 18-40 ปี ไมจ่าํกดั 9,000.-/ด. โรงแรม/รีสอรท์

414/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง
ตดิต่อ 037-385086, 090-9948364

คนสวน คุณกรรณิการ ์ วงศเ์อกอนิทร์

(ตดัหญา้-ดูแลสวนผลไม)้ สวนผลไม ้

112 ม.3 ต.บา้นพรา้ว อ.บา้นนา

ตดิต่อ 089-4589012

1 ช/ญ 35 ปี ขึHนไป ป.ตรี 20,000.-/ด

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น., ทกุตาํแหน่ง หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

1 ช/ญ 22 ปี ขึHนไป 12,000.-/ด. ขึHนไป

22 ปี ขึHนไป 12,000.-/ด. ขึHนไป

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, อาหารกลางวนัฟรี, ที	พกั (นํHา+ไฟ ผูพ้กัเป็นคนชาํระเอง), ตรวจสุขภาพประจาํปี

ปรบัเงนิเดอืนและโบนสัประจาํปี (ขึHนอยู่กบัผลกาํไรของบริษทั), ค่าลว่งเวลา, โบนสั, หยุด 1 วนั/สปัดาห ์(เลอืกวนัหยุดได)้

ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

1 ช/ญ

1

2

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

3

4

5

6

7
เงื	อนไข/สวสัดกิาร : บา้นพกั นํHา+ไฟฟรี พรอ้มหอ้งนํHาในตวั พดัลม ทวี ีตูเ้ยน็ อปุกรณ์ทาํครวั, หากเป็นครอบครวั สาม-ีภรรยา 

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

1 ช 40-50 ปี ไมจ่าํกดั 305.-/ว.

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ผูส้มคัรตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.

ไมจ่าํกดั

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : หากไดร้บัการพจิารณาเขา้ทาํงาน ตอ้งวางเงนิคํHาประกนั 3,000-5,000 บาท (คนืใหเ้มื	อออกจากงาน 

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น., ค่าคอมมชิช ั 	น, เบีHยขยนั, ทาํงานจนัทร-์เสาร์

พนกังานขบัรถขายไอศกรีม 5 ช/ญ 25 ปีขึHนไป

โดยตอ้งไมม่ค่ีาตดิคา้งใดๆ กบับริษทั), ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น., โบนสัประจาํเดอืน, โบนสัประจาํปี

ตาํแหน่งงานว่างในจงัหวดั ประจาํเดือน พฤษภาคม 2560

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง
ช่างเชื	อม 6 ช 18 ปีขึHนไป ไมจ่าํกดั 305.-/ว. บริษทัเอส.บ.ีด.ีอนิเตอรเ์ทรด

รบัประกอบยานยนต์

110 ม.4 ต.วงักระโจม อ.เมอืง
ตดิต่อ 089-9873623

พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 18 ปี ขึHนไป ปวช.-ปวส. (บญัช)ี 7,000.-/ด. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ดดีเีอม็ แอคเคาทต์ิHงฯ

สาํนกังานบญัชี

34/24 ม.1 ซ.4 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง
ตดิต่อ 037-349835

พนกังานสวสัดกิารแรงงาน บริษทับ ีอาร ์เอฟ (ไทยแลนด)์ฯ

(ส่วนงานออฟฟิต) ผลติไก่สดแช่แขง็และไก่แปรรูปแช่แขง็ส่งออก

ช่างซ่อมบาํรุง 1 ช 18 ปี ขึHนไป ม.6 ขึHนไป 310.-/ว. 42/6 ม.4 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

พนกังานไก่เป็น (รายวนั) 10 ช 18 ปี ขึHนไป ป.6 ขึHนไป 310./ว. ตดิต่อ 088-4253092 (คุณโชตกิา)

080-2691133 (คุณสุพตัรา)

พี	เลีHยงเดก็ (อยู่ประจาํ) 1 ญ 20-40 ปี ไมจ่าํกดั 15,000.-/ด. คุณกนัตน์ลนิ  เฮงรกัษา

บา้นพกัส่วนบคุคล

8/5 ม.6 ต.ทรายมลู อ.องครกัษ์
ตดิต่อ 037-611131-35

คนสวน 3 ช/ญ บริษทั โสภณ การด์ แอนด ์คลนีนิ	ง

แมบ่า้น 1 ญ บริการพนกังานรกัษาความปลอดภยั

พนกังานรกัษาความปลอดภยั ไมจ่าํกดั ช และแมบ่า้นทาํความสะอาด

165/10 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง
ตดิต่อ 081-9259856 (คุณสริาวชิญ)์

ป.ตรี/เครื	องกล บริษทั ไทยซมัมทิ โกลด ์เพรส จาํกดั

อตุสาหการ, แมคคาทรอนิกส์ ผลติชิHนส่วนยานยนต์

ช่างเทคนิค 2 ช 20-30 ปี ปวส. 11,000.-/ด. 24 ม.7 ต.คลองใหญ่ อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 037-307999 ต่อ 112

คนงานทาํสวน 1 ช 25 ปี ขึHนไป ไมจ่าํกดั 305.-/ว. หจก.ปิยะวรรณ  ออโตเมชั 	น

จาํหน่ายเครื	องใชส้าํนกังาน

ข1-379/6-7 ต.นครนายก อ.เมอืง จ.นครนายก

ติดต่อ 037-312547 สถานที	ใกลเ้คียง

พนกัฝ่ายผลติ ด่วน!!! จาํนวนมาก ช/ญ 18-45 ปี ไมจ่าํกดั 305.-/ว. บริษทั ทมิฟู้ด

ผลติอาหารสาํเร็จรูปจากผกัและผลไม ้

182 ม.14 ต.พรหมณี อ.เมอืง จ.นครนายก
ตดิต่อ 037-393222

พนกังานฝ่ายผลติ 5 ช/ญ 20 ปี ขึHนไป ไมจ่าํกดั 305.-/ว. บริษทั ปญัญา อนิเตอรเ์ทรด จาํกดั

ผลติไมพ้าเลท

193 ม.6 ต.พรหมณี อ.เมอืง จ.นครนายก
ตดิต่อ 081-9355588

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ค่าอาหาร, เบีHยขยนั, ค่ารกัษาพยาบาล, ยูนิฟอรม์, รถรบั-ส่ง, โบนสัประจาํปี, ประกนัชวีติ, 

15

16

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ทาํงานจนัทร-์ศุกร ์08.30-17.30 น.

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : พกักบันายจา้ง, อาหาร 3 มืHอ

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.

9

10

11

เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

1 ช/ญ 18-30 ปี ม.6 ขึHนไป 310.-/ว.

8

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัชวีติ, หอพกั, โบนสั, ประกนัสุขภาพ-อบุตัเิหต,ุ รถรบั-ส่ง, ตรวจสุขภาพ, เครื	องแบบพนกังาน, 

ตาํแหน่งงานวา่ง

เงนิช่วยเหลอืต่างๆ, กองทนุสาํรองเลีHยงชพี, เงนิพเิศษ, ของขวญัเยี	ยมไข ้หากมปีระสบการในโรงงานแปรรูปอาหาร-

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : โบนสั, ประกนัสงัคม, ค่าคอมมชิช ั 	น, หยุดวนัอาทติย,์ ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.

22-30 ปี 17,000.-/ด.

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : กองทนุสหกรณ์ออมทรพัย,์ ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, เงนิช่วยเหลอืในกรณีแต่งงานหรือเสยีชวีติ.

ยูนิฟอรม์, ประกนัชวีติ, งานเลีHยงสงัสรรค,์ ประกนัสงัคม

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : เบีHยเลีHยง, ค่าอาหาร, ค่าลว่งเวลา, ค่าอยู่ในความเยน็, เบีHยขยนั, โบนสั, เงนิอายุงาน, เงนิช่วยเหลอืต่างๆ, 

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.

12

20-55 ปี ไมจ่าํกดั 305.-/ว.

14

วศิวกร 5 ช

13

ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, กองทนุสาํรองเลีHยงชพี, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง
พนง.ธุรการ 1 ช/ญ 20 ปี ขึHนไป ปวช. ขึHนไป 305.-/ว. บริษทั นครนายกอซูีซุ เซอรว์สิเซลล์

ช่างยนต์ 3 ช/ญ 20 ปี ขึHนไป ปวช./ช่างยนต ์ขึHนไป 9,000.-/ด. ขึHนไป ศูนยบ์ริการจาํหน่าย/ซ่อมยานยนต์

ช่างผสมสี 3 ช/ญ 20 ปี ขึHนไป ป.6 ขึHนไป 10,000.-/ด. ขึHนไป 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง จ.นครนายก

ช่างเคาะพ่นสี 3 ช/ญ 20 ปี ขึHนไป ป.6 ขึHนไป 9,000.-/ด. ขึHนไป ตดิต่อ 037-311038

พนง.ขบัรถยนต์ 3 ช 20 ปี ขึHนไป ม.3 ขึHนไป 9,000.-/ด. ขึHนไป

ช่างท ั 	วไป 3 ช 20 ปี ขึHนไป ป.6 ขึHนไป 9,000.-/ด. ขึHนไป

พนกังานฝ่ายผลติ 5 ช 20 ปี ขึHนไป ม.3-ม.6 305.-/ว. บริษทั ยูว ี- ไวนิล จาํกดั

พนง.ตดิต ัHง (หนา้งาน) 3 ช 20 ปี ขึHนไป ม.3-ม.6 317.-/ว. ผลติและจาํหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์วงกบประตู/หนา้ต่าง

วศิวกร (หนา้งาน) 3 ช 20 ปี ขึHนไป ป.ตรี/วศิวกร 10,000.-/ด. 90 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก

ช่างซ่อมบาํรุง 3 ช 20 ปี ขึHนไป ปวช.-ป.ตรี/ระบบไฟฟ้าในโรงงาน 9,150.-/ด. ติดต่อ 037-383157-160

ผูจ้ดัการสาขา 3 ช/ญ 25-40 ปี ม.6-ป.ตรี 10,000-15,000.-/ด. บริษทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน)

ผูจ้ดัการหน่วย 10 ช/ญ 20-40 ปี ม.6-ป.ตรี 7,000-20,000.-/ด. จาํหน่ายเครื	องใชไ้ฟฟ้า

101/8 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 092-8368984

พนง.ตรวจสอบคุณภาพ (QC) 1 ช/ญ 28-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 12,000.-/ด ขึHนไป บริษทั แหนมดอนเมอืงเจริญศรี มารเ์ก็ตติHง

พนง.ขาย 2 ช/ญ 28-45 ปี ปวส.-ป.ตรี 12,000.-/ด ขึHนไป ผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑแ์ปรรูปจากเนืHอสตัว ์

พนง.ทาํความสะอาด 2 ช/ญ 28 ปี ขึHนไป ม.3 ขึHนไป 305.-/ว. ขึHนไป 8/4 ม.6 ต.ทรายมลู อ.องครกัษ ์จ.นครนายก

ติดต่อ 037-611130

โฟรแ์มน 305.-/ว. หจก.ธญัวลยัฐนกร

วศิวกรโยธา 400.-/ว. รบัเหมาก่อสรา้ง

พนง.ธุรการ 305.-/ว. ข1-155 ต.นครนายก อ.เมอืง จ.นครนายก
ตดิต่อ 037-314543

พนกังานฝ่ายผลติ 5 ช/ญ 20 ปี ขึHนไป ม.3 ขึHนไป 315.-/ว. บริษทั แฮพสเ์บอรก์ จาํกดั

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : เบีHยขยนั 800.-/ด., ประกนัอบุตัเิหต,ุ กองทนุสาํรองเลีHยงชพี, ค่าลว่งเวลา, โบนสั, ปรบัเงนิประจาํปี ผลติประตู/หนา้ต่าง

49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก
ตดิต่อ 037-383170
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เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น., ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ทกุตาํแหน่งหากมี

ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชั,น 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

ตาํแหน่งงานว่างในจงัหวดั ประจาํเดือน พฤษภาคม 2560

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

ทกุตาํแหน่งหากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิและสมคัรไดท้ี�  สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

18 ปี ขึHนไป

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ทาํงาน จนัทร ์- เสาร ์ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00, หยุดวนัอาทติย์

17

ประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ -ตาํแหน่ง พนง.ติดต ั,ง (หนา้งาน) และ วิศวกร (หนา้งาน) ประจาํโรงงานที�กรุงเทพฯ-

เง ื	อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น..

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น., ที	พกั, โบนสั

ช/ญไมจ่าํกดั

ค่าคอมมชิช ั 	น (เฉพาะ พนง.ขาย)

20

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

22

ไมจ่าํกดั

เงนิช่วยเหลอือื	นๆ, ช่วงเวลาทาํงาน จนัทร-์เสาร,์ เวลา 08.00-17.00 น. 
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19

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่าตาํแหน่ง (เฉพาะ พนง. QC), ผูส้มคัรงานชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้


