
ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

หวัหนา้แผนกเกษตร-ภูมทิศัน์ 1 ช 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000-13,000.-/ด. บจก. ปริทศันอ์ทุยานนางรอง (สดีารีสอรท์)

คนสวน 1 ช 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. รีสอรท์

พนกังานบริการหอ้งพกั 1 ช 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. 120 ม.3 ต.หนิต ัง้ อ.เมอืง

ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 25 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 323.-/ว. ตดิต่อ 037-385154-6

พนกังานจดัเรียงสนิคา้และ บมจ. สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

แผนกอาหารแช่แขง็ จ าหน่ายสนิคา้อปุโภค บริโภค ปลกีและส่ง

พนกังานจดัเรียงสนิคา้อาหารแช่แขง็ 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,690.-/ด. ขึ้นไป 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

พนกังานออกพบลูกคา้ CDO 1 ช/ญ 18-35 ปี ป.ตรี 15,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

พนกังานบริหารฐานขอ้มลู 1 ช/ญ 18-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 12,000.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานแผนกปลาและอาหารทะเล 2 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,690.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานแผนกเบเกอร์ 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,690.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานแผนกหม ูเน้ือ ไก่ 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,690.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 333.-/ว. บจก. อมโิก ้

ผลติประตูหนา้ต่าง-บานเลือ่นไฟเบอร์

49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 092-2723020

พนกังานฝ่ายขาย ไมจ่ ากดั ช 28 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 400.-/ว. บจก. นายเกา้น า้แขง็หลอด

ผลติและจ าหน่ายน า้แขง็

103 ม.10 ต.สาริกา อ.เมอืง

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 400.-/ว. ตดิต่อ 084-3951534

สตัวบาลฟารม์สุกร 2 ช/ญ 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี/สตัวศาสตร์ 13,000-18,000.-/ด. บจก. ชนุเซง้ ฟารม์

เจา้หนา้ทีข่ายสุกร 2 ช/ญ 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี/สตัวศาสตร ์อืน่ๆทีเ่กี่ยวขอ้ง 13,000-15,000.-/ด. ปศุสตัว ์

เจา้หนา้ทีค่ลงัสนิคา้ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี/สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 9,500-17,000.-/ด. 210 ม.12 ต.พกิลุออก อ.บา้นนา

ผูช่้วยคลงัสนิคา้ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี/สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 9,500-17,000.-/ด. ตดิต่อ 061-7760052, 081-5750055,

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี/สาขาบญัชี 9,500-17,000.-/ด.               037-349647

ผูช่้วยบญัชี 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี/สาขาบญัชี 9,500-17,000.-/ด.

แมบ่า้น 1 ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั (อ่านออก-เขยีนได)้ 323.-/ว. บจก. พอด ีมสุีข (The Chill Resort)

เจา้หนา้ทีธุ่รการ 1 ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 12,000.-/ด. ขึ้นไป รีสอรท์

พนกังานรกัษาความปลอดภยั 1 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั (อ่านออก-เขยีนได)้ 323.-/ว. 123 ม.9 ต.หนิต ัง้ อ.เมอืง

ตดิต่อ 084-7690876 (คุณณา)

1

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., อาหาร 2 มื้อ, ทีพ่กั, ประกนัสงัคม, ค่าบริการ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ประกนัชวีติ AIA, สวสัดกิารอืน่ๆ ตามกฎหมายก าหนด, สามารถใชโ้ปรแกรม Microsoft Office,

สุขภาพแขง็แรง ไมม่โีรคประจ าตวั, มคีวามรบัผดิชอบ มนุษยสมัพนัธด์,ี สามารถพูดคุย เจรจา ประสานงานกบับคุคลภายนอกไดด้,ี

5

เป็นผูห้างานในพื้นที ่และสามารถเริ่มงานไดท้นัที

2

4

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่าลว่งเวลา, ท างานเป็นกะได,้ ยกของน า้หนกั 20 กก. ขึ้นไปได ้

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าคอมมสิช ัน่จากยอดขาย, มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต ์(หากมใีบขบัขีป่ระเภท 2 รบัพจิารณาเป็นพเิศษ), ค่าลว่งเวลา,

ประกนัสงัคม

3

6

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน มถุินายน 2565

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั 600-800 บาท, OT, ประกนัชวีติอบุตัเิหต,ุ ประกนัสงัคม, ไมม่โีรคประจ าตวั, ไมม่ปีระวตัอิาชญากรรม

ชดุยูนิฟอรม์, ท างาน 08.00 - 17.00 น.

3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,800.-/ด. ขึ้นไป

QR Code สมัครงาน 



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

1

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน มถุินายน 2565

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

Reception (พนกังานตอ้นรบั) 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 11,000.-/ด. บจก. เอสไอเอ พรอ๊พเพอรต์ี้ (ภูมนตรา รีสอรท์)

เจา้หนา้ทีจ่องหอ้งพกั รีสอรท์

แอดมนิตอบขอ้ซกัถามผ่านทางเพจฯ 162 ม.9 ต.หนิต ัง้ อ.เมอืง

ผูจ้ดัการแผนกตอ้นรบั 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 22,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 061-4504909 (คุณมะนาว)

กุก๊ (ครวัยุโรป) 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 14,000.-/ด. ขึ้นไป

ปวช.-ปวส. 12,500.-/ด. ขึ้นไป

ป.ตรี 14,000.-/ด. ขึ้นไป

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 9,690.-/ด. ภูเขางาม รีสอรท์

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัเลี้ยง 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,690.-/ด. รีสอรท์

กุก๊ 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั (อ่านออก-เขยีนได)้ 9,690.-/ด. 269/6 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

ผูช่้วยกุก๊ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั (อ่านออก-เขยีนได)้ 323.-/ว. ตดิต่อ 089-7790120

พนกังานจดัเลี้ยง 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั (อ่านออก-เขยีนได)้ 323.-/ว.

เจา้หนา้ทีโ่สตทศันนู์ปกรณ์ 1 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บจก. ภูสกัธาร 

แมบ่า้น 5 ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. รีสอรท์

พนกังานรกัษาความปลอดภยั 1 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. 222 ม.2 ต.หนิต ัง้ อ.เมอืง 

เป็นงานเขา้กะ 07.00 - 19.00 น. ตดิต่อ 089-2087863, 037-384290

และ 19.00-07.00 น.

ปวช. (ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป) บจก. แฮพสเ์บอรก์ 

ปวส. (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป) ผลติ/จ าหน่าย ประตู หนา้ต่างไวนิล uPVC

ป.ตรี (จบใหม)่ 49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 086-7775001 (คุณปราณี)

พนกังานรายวนัฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป บจก. ฮายากาวา่ อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย)

ผลติสายไฟ สายเคเบลิ

19/1 ม.9 ต.บางลูกเสอื อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 037-307800 ต่อ 2009 (คุณชนิก)

ช่างท าสรีถยนต์ ไมจ่ ากดั ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 500-600.-/ว. อู่ไสวบริการ

บริการ เคาะ ปะผุ พ่นส ีรถยนต์

263 ม.2 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 081-3029506 (คุณไสว)

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

แปรรูปอาหาร

48 ม.2 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-382111 ต่อ 129

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ผ่านการเกณฑท์หาร, รบัวคัซนีครบ 2 เขม็ขึ้นไป, ไมม่รีอยสกั

13
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่ากะ, เบี้ยขยนั, OT, ค่าทกัษะ, โบนสัประจ าปี, ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี, กองทนุเงนิทดแทน

20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,690.-/ด.

1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 12,000-15,000.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์, ประกนัสงัคม, ท างาน 08.00-17.00 น. (จ.-ส.)

9

1

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ทีพ่กั, ยูนิฟอรม์, ประกนัสงัคม

10

ช

1 ช/ญ

8

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์

12

18 ปีขึ้นไป

7

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการ/ผลติ/สวสัดกิาร, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, โบนสัประจ าปี, ปรบัค่าจา้งประจ าปี

ท างาน 08.00 - 17.00 น. (จ.-ส.)

หวัหนา้งาน 2 ช 20 ปีขึ้นไป 15,000-25,000./ด.

11



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

1

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน มถุินายน 2565

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

พนกังานฝ่ายผลติ 15 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บริษทัในเครือแสงทอง - อคัรา กรุป๊

เจา้หนา้ทีธุ่รการ 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 12,000.-/ด. ขึ้นไป ปศุสตัว ์

พนกังานคลงัสนิคา้ 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

พนกังานตดิตามรถ 4 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ตดิต่อ 092-3807771-3 ต่อ 6643, 6508

พนกังานขบัรถส่งไข่ 4 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000.-/ด.

พนกังานขบัรถ ท.2. 3 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 20,000.-/ด.

เจา้หนา้ทีค่วบคุมเครื่องจกัร 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 12,000.-/ด. ขึ้นไป

หวัหนา้แผนกผลติ 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี (วศิวกรรม, เทคโนโลยอีาหาร) 20,000.-/ด. ขึ้นไป

หวัหนา้แผนก R&D 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี (เทคโนโลยอีาหาร) 20,000.-/ด. ขึ้นไป

เจา้หนา้ที ่QC 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3-ม.6 11,000.-/ด.

ทีป่รึกษาการขาย 11 ช/ญ 25-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. บจก. โตโยตา้นครนายก

คนสวน 1 ช 25-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป จ าหน่าย/ซ่อมรถยนต์

พนกังานลา้งรถ 1 ช 25-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป 34 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง 

เจา้หนา้ทีค่อนโทรล 1 ช 25-35 ปี ปวส.ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-312042-4

พนกังานรายวนัฝ่ายผลติ 300 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 331.-/ว. บจก. ไทสนั โพลทรี่ (ไทยแลนด)์

โรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปไก่

42/6 ม.4 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

 โรงงาน 1 โทร.090-4563738, 065-0649131 

โรงงาน 4,5 โทร.080-2691133, 065-9415222

โรงงาน 1 (ล าลูกกา ปทมุธานี) โทร.096-1707873

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

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

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : พูดจาสุภาพไพเราะแกไ้ขปญัหาเฉพาะหนา้ได,้ มคีวามรบัผดิชอบ, ขยนั
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เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจ าปี, เงนิปรบัประจ าปี, ค่าลว่งเวลา, เบี้ยขยนั, ค่ากะ, ค่าเทีย่ว, ผูส้มคัรสามารถ

ท างานลว่งเวลาและเขา้กะได,้ หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาพเิศษและจะไดร้บัอตัราค่าจา้งเพิม่ขึ้นจากทีแ่จง้(ใหต้ามประสบการณ์

และวุฒกิารศึกษาทีม่)ี, ทกุต าแหน่งเป็นงานเขา้กะ ยกเวน้ ต าแหน่งเจา้หนา้ทีธุ่รการ ท างาน 08.00-17.00 น.)
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เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, OT, ค่ากะกลางคนื 30.-/ว, ค่าอาหารกะกลางคนื, โบนสัประจ าปี, รถรบั-ส่ง, หอพกัฟร,ี กองทนุส ารอง

เลี้ยงชพี, ประกนัชวีติกลุม่-ประกนัอบุตัเิหต,ุ ประกนัสงัคม-กองทนุเงนิทดแทน, วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี
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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, 

17
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, รถรบั-ส่ง พนกังาน, ขา้วฟรี, โบนสั, ท างาน 07.00 - 16.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

1

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน มถุินายน 2565

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

ศาลากลางจงัหวดั  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

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


