ตาแหน่ งงานว่างในจังหวัดประจาเดือน มิถุนายน 2565
ลาดับ
ที่

1

ตาแหน่ งงานว่าง

อัตรา
เพศ
(คน)

อายุ
(ปี )

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บริษทั /สถานประกอบการ

หัวหน้าแผนกเกษตร-ภูมทิ ศั น์

1

ช

25 ปี ข้นึ ไป

ปวส.-ป.ตรี

10,000-13,000.-/ด.

บจก. ปริทศั น์อทุ ยานนางรอง (สีดารีสอร์ท)

คนสวน

1

ช

18 ปี ข้นึ ไป

ป.6 ขึ้นไป

323.-/ว.

รีสอร์ท

พนักงานบริการห้องพัก

1

ช

18 ปี ข้นึ ไป

ม.3 ขึ้นไป

323.-/ว.

120 ม.3 ต.หินตัง้ อ.เมือง

ช่างซ่อมบารุง

1

ช

25 ปี ข้นึ ไป

ปวช.ขึ้นไป

323.-/ว.

ติดต่อ 037-385154-6

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทางาน 08.00-17.00 น., อาหาร 2 มื้อ, ทีพ่ กั , ประกันสังคม, ค่าบริการ
พนักงานจัดเรียงสินค้าและ

บมจ. สยามแม็คโคร (สาขานครนายก)
3

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ม.6 ขึ้นไป

9,800.-/ด. ขึ้นไป

แผนกอาหารแช่แข็ง

จาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปลีกและส่ง

พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารแช่แข็ง

3

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ม.6 ขึ้นไป

9,690.-/ด. ขึ้นไป

176 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง

พนักงานออกพบลูกค้า CDO

1

ช/ญ 18-35 ปี

ป.ตรี

15,000.-/ด. ขึ้นไป

ติดต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

พนักงานบริหารฐานข้อมูล

1

ช/ญ 18-35 ปี

ปวส.-ป.ตรี

12,000.-/ด. ขึ้นไป

พนักงานแผนกปลาและอาหารทะเล

2

ช/ญ 18-35 ปี

ม.6 ขึ้นไป

9,690.-/ด. ขึ้นไป

พนักงานแผนกเบเกอร์

1

ช/ญ 18-35 ปี

ม.6 ขึ้นไป

9,690.-/ด. ขึ้นไป

พนักงานแผนกหมู เนื้อ ไก่

1

ช/ญ 18-35 ปี

ม.6 ขึ้นไป

9,690.-/ด. ขึ้นไป

ไม่จากัด ช/ญ 18-40 ปี

ป.6 ขึ้นไป

333.-/ว.

2

พนักงานฝ่ ายผลิต

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : เบี้ยขยัน 600-800 บาท, OT, ประกันชีวติ อุบตั เิ หตุ, ประกันสังคม, ไม่มโี รคประจาตัว, ไม่มปี ระวัตอิ าชญากรรม

QR Code สมัครงาน

บจก. อมิโก้
ผลิตประตูหน้าต่าง-บานเลือ่ นไฟเบอร์

3
ชุดยูนิฟอร์ม, ทางาน 08.00 - 17.00 น.

49 ม.9 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา
ติดต่อ 092-2723020

พนักงานฝ่ ายขาย

ไม่จากัด

ช

28 ปี ข้นึ ไป

ม.3 ขึ้นไป

400.-/ว.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ค่าคอมมิสชัน่ จากยอดขาย, มีใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ (หากมีใบขับขีป่ ระเภท 2 รับพิจารณาเป็ นพิเศษ), ค่าล่วงเวลา,
4 ประกันสังคม

บจก. นายเก้านา้ แข็งหลอด
ผลิตและจาหน่ายนา้ แข็ง
103 ม.10 ต.สาริกา อ.เมือง

พนักงานฝ่ ายผลิต

ไม่จากัด

ช

20 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

400.-/ว.

ติดต่อ 084-3951534

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา, ทางานเป็ นกะได้, ยกของนา้ หนัก 20 กก. ขึ้นไปได้

5

สัตวบาลฟาร์มสุกร

2

ช/ญ 23 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี/สัตวศาสตร์

13,000-18,000.-/ด.

บจก. ชุนเซ้ง ฟาร์ม

เจ้าหน้าทีข่ ายสุกร

2

ช/ญ 23 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี/สัตวศาสตร์ อืน่ ๆทีเ่ กี่ยวข้อง

13,000-15,000.-/ด.

ปศุสตั ว์

เจ้าหน้าทีค่ ลังสินค้า

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ปวช.-ป.ตรี/สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

9,500-17,000.-/ด.

210 ม.12 ต.พิกลุ ออก อ.บ้านนา

ผูช้ ่วยคลังสินค้า

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ปวช.-ป.ตรี/สาขาทีเ่ กี่ยวข้อง

9,500-17,000.-/ด.

ติดต่อ 061-7760052, 081-5750055,

เจ้าหน้าทีบ่ ญั ชี

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ปวช.-ป.ตรี/สาขาบัญชี

9,500-17,000.-/ด.

ผูช้ ่วยบัญชี

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ปวช.-ป.ตรี/สาขาบัญชี

9,500-17,000.-/ด.

037-349647

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวติ AIA, สวัสดิการอืน่ ๆ ตามกฎหมายกาหนด, สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office,
สุขภาพแข็งแรง ไม่มโี รคประจาตัว, มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ด,ี สามารถพูดคุย เจรจา ประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ด,ี
เป็ นผูห้ างานในพื้นที่ และสามารถเริ่มงานได้ทนั ที
แม่บา้ น

1

ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด (อ่านออก-เขียนได้)

323.-/ว.

บจก. พอดี มีสุข (The Chill Resort)

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

1

ญ 20 ปี ข้นึ ไป

ปวส. ขึ้นไป

12,000.-/ด. ขึ้นไป

รีสอร์ท

พนักงานรักษาความปลอดภัย

1

ช

ไม่จากัด (อ่านออก-เขียนได้)

323.-/ว.

123 ม.9 ต.หินตัง้ อ.เมือง

6
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม

18 ปี ข้นึ ไป

ติดต่อ 084-7690876 (คุณณา)

ตาแหน่ งงานว่างในจังหวัดประจาเดือน มิถุนายน 2565
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ งงานว่าง

อัตรา
เพศ
(คน)

Reception (พนักงานต้อนรับ)

อายุ
(ปี )

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บริษทั /สถานประกอบการ
บจก. เอสไอเอ พร๊อพเพอร์ต้ ี (ภูมนตรา รีสอร์ท)

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ปวช.ขึ้นไป

11,000.-/ด.

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ปวส.-ป.ตรี

12,000-15,000.-/ด.

เจ้าหน้าทีจ่ องห้องพัก
1

รีสอร์ท

แอดมินตอบข้อซักถามผ่านทางเพจฯ

162 ม.9 ต.หินตัง้ อ.เมือง

ผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับ

1

ช/ญ 22 ปี ข้นึ ไป

ป.ตรี ขึ้นไป

22,000.-/ด. ขึ้นไป

กุก๊ (ครัวยุโรป)

1

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

14,000.-/ด. ขึ้นไป

ปวช.-ปวส.

12,500.-/ด. ขึ้นไป

เจ้าหน้าทีบ่ ญั ชี

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป
ป.ตรี

14,000.-/ด. ขึ้นไป

ติดต่อ 061-4504909 (คุณมะนาว)

7

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ทีพ่ กั , ยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม
เจ้าหน้าทีบ่ ญั ชี

1

ช/ญ 20 ปี ข้นึ ไป

ปวช.-ปวส.

9,690.-/ด.

ภูเขางาม รีสอร์ท

ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดเลี้ยง

1

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

9,690.-/ด.

รีสอร์ท

กุก๊

1

ช/ญ 22 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด (อ่านออก-เขียนได้)

9,690.-/ด.

269/6 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง

ผูช้ ่วยกุก๊

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด (อ่านออก-เขียนได้)

323.-/ว.

ติดต่อ 089-7790120

พนักงานจัดเลี้ยง

1

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด (อ่านออก-เขียนได้)

323.-/ว.

8

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม

9

เจ้าหน้าทีโ่ สตทัศน์นูปกรณ์

1

ช

18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

บจก. ภูสกั ธาร

แม่บา้ น

5

ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

รีสอร์ท

พนักงานรักษาความปลอดภัย

1

ช

18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

222 ม.2 ต.หินตัง้ อ.เมือง

1

ช

20 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

9,690.-/ด.

เป็ นงานเข้ากะ 07.00 - 19.00 น.

ติดต่อ 089-2087863, 037-384290

และ 19.00-07.00 น.
ปวช. (ประสบการณ์ 5 ปี ข้นึ ไป)
หัวหน้างาน

2

ช

20 ปี ข้นึ ไป

ปวส. (ประสบการณ์ 2 ปี ข้นึ ไป)

10

บจก. แฮพส์เบอร์ก
15,000-25,000./ด.

ป.ตรี (จบใหม่)

ผลิต/จาหน่าย ประตู หน้าต่างไวนิล uPVC
49 ม.9 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : มีประสบการณ์ดา้ นการบริหารจัดการ/ผลิต/สวัสดิการ, กองทุนสารองเลี้ยงชีพ, โบนัสประจาปี , ปรับค่าจ้างประจาปี

ติดต่อ 086-7775001 (คุณปราณี)

ทางาน 08.00 - 17.00 น. (จ.-ส.)
พนักงานรายวันฝ่ ายผลิต

ไม่จากัด ช/ญ 18-35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

323.-/ว. ขึ้นไป

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ผ่านการเกณฑ์ทหาร, รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป, ไม่มรี อยสัก

บจก. ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
ผลิตสายไฟ สายเคเบิล

11
19/1 ม.9 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์
ติดต่อ 037-307800 ต่อ 2009 (คุณชนิก)
ช่างทาสีรถยนต์

ไม่จากัด

ช

18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

500-600.-/ว.

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : มีประสบการณ์, ประกันสังคม, ทางาน 08.00-17.00 น. (จ.-ส.)

อู่ไสวบริการ
บริการ เคาะ ปะผุ พ่นสี รถยนต์

12
263 ม.2 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา
ติดต่อ 081-3029506 (คุณไสว)
พนักงานฝ่ ายผลิต

ไม่จากัด ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ค่ากะ, เบี้ยขยัน, OT, ค่าทักษะ, โบนัสประจาปี , ค่าตรวจสุขภาพประจาปี , กองทุนเงินทดแทน

323.-/ว ขึ้นไป

บจก. อินโนเฟรช
แปรรู ปอาหาร

13
48 ม.2 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา
ติดต่อ 037-382111 ต่อ 129

ตาแหน่ งงานว่างในจังหวัดประจาเดือน มิถุนายน 2565
ลาดับ
ที่

1

14

ตาแหน่ งงานว่าง

อัตรา
เพศ
(คน)

อายุ
(ปี )

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บริษทั /สถานประกอบการ

พนักงานฝ่ ายผลิต

15

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

บริษทั ในเครือแสงทอง - อัครา กรุป๊

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

2

ช/ญ 20 ปี ข้นึ ไป

ปวส.ขึ้นไป

12,000.-/ด. ขึ้นไป

ปศุสตั ว์

พนักงานคลังสินค้า

5

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ม.3 ขึ้นไป

323.-/ว.

211 ม.10 ต.ป่ าขะ อ.บ้านนา

พนักงานติดตามรถ

4

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

323.-/ว.

ติดต่อ 092-3807771-3 ต่อ 6643, 6508

พนักงานขับรถส่งไข่

4

ช

20 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

15,000.-/ด.

พนักงานขับรถ ท.2.

3

ช

20 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

20,000.-/ด.

เจ้าหน้าทีค่ วบคุมเครื่องจักร

2

ช/ญ 20 ปี ข้นึ ไป

ปวส.ขึ้นไป

12,000.-/ด. ขึ้นไป

หัวหน้าแผนกผลิต

1

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป ป.ตรี (วิศวกรรม, เทคโนโลยีอาหาร)

20,000.-/ด. ขึ้นไป

หัวหน้าแผนก R&D

1

ช/ญ 25 ปี ข้นึ ไป

20,000.-/ด. ขึ้นไป

ป.ตรี (เทคโนโลยีอาหาร)

เจ้าหน้าที่ QC

ช/ญ 20 ปี ข้นึ ไป
2
ม.3-ม.6
11,000.-/ด.
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจาปี , เงินปรับประจาปี , ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน, ค่ากะ, ค่าเทีย่ ว, ผูส้ มัครสามารถ
ทางานล่วงเวลาและเข้ากะได้, หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษและจะได้รบั อัตราค่าจ้างเพิม่ ขึ้นจากทีแ่ จ้ง(ให้ตามประสบการณ์
และวุฒกิ ารศึกษาทีม่ )ี , ทุกตาแหน่งเป็ นงานเข้ากะ ยกเว้น ตาแหน่งเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ ทางาน 08.00-17.00 น.)

15

ทีป่ รึกษาการขาย

11

ช/ญ 25-45 ปี

ม.3 ขึ้นไป

323.-/ว.

บจก. โตโยต้านครนายก

คนสวน

1

ช

25-45 ปี

ม.3 ขึ้นไป

323.-/ว. ขึ้นไป

จาหน่าย/ซ่อมรถยนต์

พนักงานล้างรถ

1

ช

25-35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

323.-/ว. ขึ้นไป

34 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง

เจ้าหน้าทีค่ อนโทรล

1

ช

25-35 ปี

ปวส.ขึ้นไป

323.-/ว. ขึ้นไป

ติดต่อ 037-312042-4

331.-/ว.

บจก. ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : พูดจาสุภาพไพเราะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีความรับผิดชอบ, ขยัน
พนักงานรายวันฝ่ ายผลิต

300

ช/ญ 18 ปี ข้นึ ไป

ไม่จากัด

เงือ่ นไข/สวัสดิการ : เบี้ยขยัน, OT, ค่ากะกลางคืน 30.-/ว, ค่าอาหารกะกลางคืน, โบนัสประจาปี , รถรับ-ส่ง, หอพักฟรี, กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ, ประกันชีวติ กลุม่ -ประกันอุบตั เิ หตุ, ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน, วันหยุดพักผ่อนประจาปี

โรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ปไก่
42/6 ม.4 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์

16
โรงงาน 1 โทร.090-4563738, 065-0649131
โรงงาน 4,5 โทร.080-2691133, 065-9415222
โรงงาน 1 (ลาลูกกา ปทุมธานี) โทร.096-1707873
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

17
19 ม.7 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี
ติดต่อ 037-349782, 081-8651034
พนักงานฝ่ ายผลิต

150

ช/ญ 18-40 ปี

ไม่จากัด (อ่านออกเขียนได้)

323.-/ว.

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

บจก. ทิมฟู้ด
ผักและผลไม้แช่แข็งเพือ่ ส่งออกต่างประเทศ

18
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

19
เงือ่ นไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม

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

ตาแหน่ งงานว่างในจังหวัดประจาเดือน มิถุนายน 2565
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ งงานว่าง

อัตรา
เพศ
(คน)

อายุ
(ปี )

วุฒกิ าร
ศึกษา

อัตรา
ค่าจ้าง

บริษทั /สถานประกอบการ

สนใจ...สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ท่ี สานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
1

ศาลากลางจังหวัด ชัน้ 1 โทรศัพท์ 037-312869, 037-313204
****************************************************************************

