
ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง
เลขานุการ 2 ญ 18 ปีขึ�นไป ปวช.-ปวส. 9,000.-/ด. บจก. เดอะซคัเซทออ๊ฟพาวเวอร์

เจา้หนา้ที+การตลาด 2 ช/ญ 18 ปีขึ�นไป ปวช.-ปวส. 9,000.-/ด. ประกนัชวีติ

1-269/55-56 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมอืง

037-349805

พนกังานตอ้นรบั 2 ช/ญ ไมจ่าํกดั ม.3 318.-/ว. บจก.บา้นสวนสาริกาววิ รีสอรท์

พนกังานจดัเลี�ยง 3 ช/ญ ไมจ่าํกดั ไมจ่าํกดั 318.-/ว. รีสอรท์

4/4/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 090-9948364 

เจา้หนา้ที+ธุรการ 1 ญ 22 ปีขึ�นไป ป.ตรี สาขาบญัชี 15,000.-/ด. บจก. เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม

พนกังานคลงัสนิคา้ 1 ช 23 ปีขึ�นไป ม.3, ม.6 9,540.-/ด. เกษตรครบวงจร

89/1-4 ม.9 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

037-349564-5

พนกังานขาย 5 ช/ญ 25 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 318.-/ ขึ�นไป บจก. เอส.บ.ีด.ี อนิเตอรเ์ทรด

เจา้หนา้ที+ฝ่ายการตลาด 10 ช/ญ 18 ปีขึ�นไป ม.3 ขึ�นไป 318.-/ ขึ�นไป จาํหน่ายสนิคา้อปุโภค-บริโภค

เจา้หนา้ที+ประชาสมัพนัธ์ 5 ช 18 ปีขึ�นไป ปวช. ขึ�นไป 318.-/ ขึ�นไป 28 ม.9 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 064-8945983 (คุณปญุญพฒัน)์

แมบ่า้น ไป-กลบั 1 ญ ไมเ่กนิ 55 ปี ไมจ่าํกดั 9,000.-/ด. รา้น เจ.เอส แทรคเตอร ์

จาํหน่ายอะไหล ่เครื+องจกัรกลหนกั

218 ม.9 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 086-1377868 (คุณสทิธิศกัดิE)

ธุรการท ั +วไป 3 ญ ไมจ่าํกดั ปวส-ป.ตรี 9,000.-/ ขึ�นไป รา้น ทพี ีเคมคีลั ซพัพลาย

จาํหน่ายผลติภณัฑเ์คมภีณัฑ์

274 ซ.รามอนิทรา 61 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน

กทม. 10210

ตดิต่อ 089-7843999

พนกังานแคชเชยีร์ 1 ญ ไมจ่าํกดั ปวช. 340.-/ว. บจก.พรหมณีปิโตรเลยีม

สถานีบริการนํ�ามนั

37/4 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-1742736

ป.ตรี สาขาวทิยาศาสตรแ์ละ 15,000.-/ด. บจก.บ ีอาร ์เอฟ (ไทยแลนด)์ 

เทคโนโลยี ค่าตาํแหน่ง 2,000 ไก่สดแปรรูปและไก่

12,000.-/ด. 42/6 ม.4 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

ค่าตาํแหน่ง 2,000 037-618888 ต่อ 8794

15,000.-/ด.

ประสบการณ์ 1 ปี

12,000.-/ด.

ค่าตาํแหน่ง 2,000

3

ผ่านการเกณฑท์หาร

เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  08.30-17.30 น ,กองทนุฯ, โบนสั, ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจาํปี, หยุดวนัอาทติย,์

1
เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-17.00 น (จ.-ส.), โบนสั

2
เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  07.00-17.00 น 

4

เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-17.00 น , ทดลองงาน 120 วนั

ปวส. (สาขาไฟฟ้ากาํลงั)

18 ปีขึ�นไปพนกังานฝ่ายผลติรายเดอืน

18 ปีขึ�นไป

5
เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-17.00 น (จ.-ส.)

ปวส.ไฟฟ้ากาํลงั

6

เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  08.30-17.00 น (ทาํงานประจาํสาขาย่อย ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ ์จ.นครนายก)

8

2 ช/ญ 18 ปีขึ�นไป

5

เจา้หนา้ที+ควบคุมการผลติ (เขา้กะ)

ป.ตรี (การบญัช)ี1

ช/ญ

เจา้หนา้ที+บญัชี

เง ื+อนไข/สวสัดกิาร : ค่ากะ,โอท,ี ประกนัชวีติ, ประกนัสุขภาพ, กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี, หอพกั, รถรบัส่ง, เครื+องแบบ, ตรวจสุขภาพ

โบนสั, เงนิช่วยเหลอืค่าศพ, เยี+ยมไขพ้นกังาน, เงนิพเิศษอื+นๆ, หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

3 ช/ญ 18 ปีขึ�นไป

*กรณีไปสมคัรเองที+บริษทัโปรดแจง้ต่อจนท.วา่สมคัรเป็นพนกังานรายเดอืน

ช่างไฟฟ้า

ช/ญ

ตาํแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจาํเดือน พฤศจกิายน 2561

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

7
เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง

ตาํแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจาํเดือน พฤศจกิายน 2561

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

ผูจ้ดัการส่วนสนิคา้ดรายฟู้ด 1 ป.ตรี ขึ�นไป บมจ.สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

(SM-Dry Food1) มปีระสบการณ์หา้งจะพจิาณาพเิศษ จาํหน่ายสนิคา้อปุโภค บริโภค

ผูจ้ดัการส่วนบญัชแีละการเงนิ ป.ตรี ขึ�นไป (การบญัช)ี 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง 

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

ม.6 ขึ�นไป

หากมปีระสบการณ์จะพจิาณาพเิศษ

พนกังานจดัเรียงสนิคา้ 3 ช/ญ 18 ปีขึ�นไป ม.6 ขึ�นไป 9,540.-/ด.

พนกังานชั +วคราว (จดัเตรียมสนิคา้) 3 ช/ญ 18 ปีขึ�นไป ม.6 ขึ�นไป 9,540.-/ด.

เจา้หนา้ที+การตลาดเช่าซื�อรถยนต์ 2 ช/ญ 25-30 ปี ป.ตรี 16,000.-/ด. ขึ�นไป ธนคารธนชาต (รบัสมคัรด่วน)

ธุรกจิรถยนต ์เช่าซื�อรถยนต์

ที+ต ั�ง สาํนกัเครือขา่ยเช่าซื�อ สระบรุี 

(ทาํงานในพื�นที+จงัหวดันครนายก)

ตดิต่อ 081-8205938 (คุณอาํนาจ)

เจา้หนา้ที+คลงัสนิคา้ 3 ช/ญ 20 ปีขึ�นไป ปวช.-ป.ตรี 9,540.-/ด. ขึ�นไป บจก. ยูวไีวนิล

เจา้หนา้ที+บญัชี 3 ช/ญ 20 ปีขึ�นไป ปวส.-ป.ตรี (บญัช)ี 10,000.-/ด. ขึ�นไป เฟอรนิ์เจอร ์วงกบ ประตู หนา้ต่าง

วศิวกร 5 ช 20 ปีขึ�นไป ป.ตรี (วศิวกรรม) 10,000.-/ด. ขึ�นไป 90 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก

จป.วชิาชพี 3 ช/ญ 20 ปีขึ�นไป ป.ตรี (อาชวีอนามยัสิ+งแวดลอ้ม) 10,000.-/ด. ขึ�นไป ตดิต่อ 037-383157-160 (คุณวรรณวสิา)

พนกังานตดิต ั�งหนา้งาน ไมจ่าํกดั ช 20 ปีขึ�นไป ม.3-ม.6 345.-/ว.

ที+ปรึกษาประกนัชวีติ 40 ช/ญ 20-45 ปี ปวส.-ป.ตรี 6,000-18,000.-/ด. บมจ.เมอืงไทยประกนัชวีติ (ประกนัชวีติ)

ที+ปรึกษาทางการเงนิ 10 ช/ญ 25-40 ปี ป.ตรี 18,000.-/ด. ข/2 251/31-33 ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-311542 (คุณสุรชันก)

      081-2579624 (คุณคณสั)

พนกังานฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 18-33 ปี ม.3 ขึ�นไป 315.-/ว. บจก.แฮพสเ์บอรก์

QA จาํนวนมาก ช 18-33 ปี ม.3 ขึ�นไป 315.-/ว. ผลติและตดิต ั�ง ประตูและหนา้ต่างไวนิล

QC จาํนวนมาก ช 18-33 ปี ม.3 ขึ�นไป 315.-/ว. 49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 062-1854986 (คุณตอ้ย)

    089-0053071 (คุณบ)ี

QA/QC ไมจ่าํกดั ช/ญ 18-40 ปี ปวช./ปวส. 9,540.-/ด. ขึ�นไป บจก.ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ+ง

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่าํกดั ช/ญ 18-40 ปี ป.6 ขึ�นไป 318./ว. ผลติชิ�นส่วนยานยนต์

98/4 ม.11 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-349960

CQS (ตรวจเช็คชิ�นงาน) 1 ช 21 ปีขึ�นไป ปวช./ปวส. 9,540.-/ด. ขึ�นไป

พนกังานเขยีนแบบ 1 ช/ญ 18 ปีขึ�นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000.-/ด. ขึ�นไป บจก.ทพิากร (รบัเหมาก่อสรา้ง)

หมู่บา้นทองสถติย ์34/1-2 ต.คลองใหญ่ อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 083-5559091 

เงื+อนไข/สวสัดกิาร : คอมมชิช ั +น, รายไดต้ามยอดการขาย, ช่วงเวลาการทาํงาน  08.30-17.30 น

เงื+อนไข/สวสัดกิาร : บคุลกิภาพด ีมคีวามมุง่ม ั +น และทุ่มเท มคีวามอดทน และมทีกัษะในการใชอ้ปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละแทปแลต

1 18 ปีขึ�นไป 9,540.-/ด.

35 ปีขึ�นไป 15,000.-/ ขึ�นไป

15

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

ชดุยูนิฟอรม์ครบปี 2 ชดุ/ปี, มามา่คฟัสาํหรบัพนกังานกะดกึ

เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  07.00-16.20 น., พน้ภาระทางการทหาร, ประกนัสงัคม, เบี�ยขยนั, OT, ค่าครองชพี

11

14

เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-17.00 น , ประกนัสงัคม, เบี�ยขยนั, โบนสั, ชดุฟอรม์, ผูส้มคัรชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หาร

10

15,000.-/ ขึ�นไป

เงนิช่วยเหลอืกรณีต่างๆ, เพศชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หาร

รกังานขาย งานบริการ การตดิต่อสื+อสาร การเดนิทาง สนใจในธุรกจิรถยนต ์ธุรกจิเช่าซื�อรถยนต ์และมรีถเป็นของตวัเอง

ถา้มปีระสบการณ์ในธุรกจิเช่าซื�อ มใีบอนุญาตนายหนา้ประกนัภยั (นว) / ประกนัชวีติ (นช) จะพจิารณาเป็นพเิศษ

พนกังาน STff 1 - bakery

รถจกัยานยนตข์บัไปทาํงานฟรี

เง ื+อนไข/สวสัดกิาร : วนัลาพกัรอ้น, วนัหยุดประจาํสปัดาห,์ วนัหยุดนกัขตัฤกษ,์ โบนสั

12

เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ตรวจสุขภาพประจาํปี, ประกนัสงัคม, โอท,ี เบี�ยขยนั, เงนิเบกิกลางวคี, เงนิช่วยเหลอืต่างๆ, พน้ภาระทางการทหาร

13

ถา้มปีระสบการณ์ดา้น QA, QC สามารถใชต้ลบัเมตรได ้จะพจิารณาเป็นพเิศษ, (ไม่มีการเขา้กะ)

เง ื+อนไข/สวสัดกิาร : ปฏบิตังิาน ณ บจก.G-TTC จ.พระนครศรีอยุธยา ,มทีี+พกั+นํ�า+ไฟฟรี, เบี�ยเลี�ยงวนัละ 120.-/ว. 

ช/ญ

1

9

1 ช/ญ

เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ยูนิฟอรม์(ทกุปี), โบนสั, เงนิรางวลัพนกังานดเีด่น, ค่ากะ, OT, กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี, สวสัดกิารเงนิกูส้าํหรบั

ที+อยู่อาศยั, พกัรอ้นประจาํปี, วนัหยุดตามประเพณี, ประกนัสงัคม, ประกนัชวีติ, ประกนัอบุตัเิหต,ุ ค่ารกัษาพยาบาล

35 ปีขึ�นไป

ช/ญ



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง

ตาํแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจาํเดือน พฤศจกิายน 2561

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 3 ช/ญ 21 ปีขึ�นไป ม.6 ขึ�นไป 318.-/ว. ขึ�นไป บจก.นครนายกอซูีซุเซลล์

พนกังานขาย 10 ช/ญ 21 ปีขึ�นไป ม.3 ขึ�นไป 318.-/ว. ขึ�นไป จาํหน่ายรถยนต์

พนกังานธุรการ 3 ช/ญ 21 ปีขึ�นไป ม.6 ขึ�นไป 318.-/ว. ขึ�นไป 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

พนกังานบญัชี 3 ช/ญ 21 ปีขึ�นไป ปวช. ขึ�นไป 318.-/ว. ขึ�นไป ตดิต่อ 0863678088

พนกังานขบัรถ 5 ช 21 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 12,000.-/ด.

คนสวน ไมจ่าํกดั ช/ญ บจก. โสภณ การด์ แอนด ์คลนีนิ+ง

แมบ่า้น ไมจ่าํกดั ญ บริการพนกังานรกัษาความปลอดภยั

และแมบ่า้นทาํความสะอาด

165/10 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง จ.นครนายก
ตดิต่อ 037-616107, 081-9259856

ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา บริษทั/สถานประกอบการ

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง
พนกังานท ั +วไป (อยู่ในส่วนงานฝ่ายผลติ) บ.แสงทองสหฟารม์

ลกัษณะงาน (ตอ้งใชค้อมพวิเตอรเ์บื�องตน้ได)้ เกษตร/ปศุสตัว ์

    - บนัทกึขอ้มลู 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

    - งานเอกสาร/ธุรการ จ.นครนายก 26110 โทร.092-3807771

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

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิและสมคัรไดท้ี�  สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 
ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชั/น 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

20-55 ปี 318.-/ว.

เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, กองทนุสหกรณ์ออมทรพัย ์07.00-16.00 น.17

ไมจ่าํกดั

เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ทาํงาน 08.00-17.00 น., มปีระกนัสงัคม, อตัราค่าจา้งตามความสามารถ

16

ตาํแหน่งงานว่างสาํหรบัผูพ้ิการ ประจาํเดือน พฤศจกิายน 2561

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ

1
1 ช/ญ 18-35 ปี ม.3-ปวส. 9,540.-/ด

เงื+อนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.


