
ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

พนง.ลา้งจาน 3 ช/ญ 18 ปี ขนึไป ไมจ่าํกดั 305.-/ว. บจก.อาร ์เอช อาร์

คนสวน 1 ช/ญ 18 ปี ขนึไป ไมจ่าํกดั 305.-/ว. โรงแรม/รีสอรท์

100/3 ม.2 ต.สาลกิา อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-385210

พนง.ตรวจสอบคุณภาพ (QC) 3 ญ 20-30 ปี ม.6, ปวช, ปวส. 10,000.-/ด. บจก.แสงทองสหฟารม์

พนกังานธุรการขาย 1 ญ 20-35 ปี ปวส.,-ป.ตรี 10,000-12,000.-/ด. เกษตร/ปศุสตัว ์

จนท.ฝ่ายบคุคล/สรรหา/ฝึกอบรม 1 ช 24-35 ปี ป.ตรี 12,000-15,000.-/ด. 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

พนง.ส่วนงานผลติ (สาํหรบัผูพ้ิการ) 2 ช/ญ 20-30 ปี ไมจ่าํกดั 305.-/ว. ตดิต่อ 092-3807771, 037-381112

เงอืนไข/สวสัดกิาร : ยูนิฟอรม์, ประกนัสงัคม, ท่องเทยีวประจาํปี, ตรวจสุขภาพประจาํปี, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.

ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบาํรุง 5 ช/ญ 18 ปี ขนึไป ปวส./ไฟฟ้ากาํลงั 12,000.-/ด. บจก.บ ีอาร ์เอฟ (ไทยแลนด)์

หวัหนา้ส่วนวศิวกรรม 3 ช/ญ 18 ปี ขนึไป ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟ้ากาํลงั 12,000.-/ด. แปรรูปอหาร

ช่างซ่อมบาํรุงอาวุโส 1 ช/ญ 18 ปี ขนึไป ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟ้ากาํลงั 16,000.-/ด. 42/6 ม.4 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

จนท.วางแผนซ่อมบาํรุง 2 ช/ญ 18 ปี ขนึไป ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟ้ากาํลงั 16,000.-/ด. ตดิต่อ 037-618713, 037-618919

จนท.ควบคุมการผลติ 10 ช/ญ 18 ปี ขนึไป ปวส./ทกุสาขา 9,500.-/ด.

หวัหนา้งานประกนัคุณภาพ 2 ช/ญ 18 ปี ขนึไป ป.ตรี/วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร 16,500.-/ด.

ช่างปะปา 1 ช 18-35 ปี ม6, ปวช., ปวส. 310.-/ว.

พนง.บริการหลงัการขาย 3 ช 20 ปี ขนึไป ม.3 ขนึไป 305.-/ว. บจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชนั

พนง.ขาย 3 ช/ญ 20 ปี ขนึไป ม.3 ขนึไป 305.-/ว. จาํหน่ายเครืองใชส้าํนกังาน

พนง.ขบัรถ 2 ช/ญ 20 ปี ขนึไป ม.3 ขนึไป 305.-/ว. ข1-379/6-7 ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-312547

แมบ่า้น (ดูแลทาํความสะอาดบา้น) 2 ญ 20 ปี ขนึไป ไมจ่าํกดั 350.-/ว. คุณ ชโลธร  สวุรรณโชตช่ิวง

บา้นพกัส่วนบคุคล

47 ม.4 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 085-1097973

จนท.การตลาด 1 ช/ญ 27-35 ปี ป.ตรี/การตลาด 15,000.-/ด. บมจ.อาคเนยป์ระกนัภยั

ระบบงานประกนัภยั

ข1-280 ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-4847690

ผูแ้นะนาํการลงทนุ 10 ช-ญ 25 ปี ขนึไป ป.ตรี-ป.โท 12,000.-/ด. บจก.เมอืงไทยประกนัชวีติ (สาขานครนายก)

ทปีรึกษาประกนัชวีติ 10 ช-ญ 25 ปี ขนึไป ปวช.-ปวส. 9,000.-/ด. ประกนัชวีติ

ข 231/1-3, ข 231/2-4ต.นครนายก อ.เมอืง

เปิดรบัสมคัรถงึ 30 เม.ย. 61 ตดิตอิ 088-2106749 (คุณสรุชันา บญุเพมิ)

พนกังานทวัไป 6 ช/ญ 18-30 ปี ม.3 310.-/ว. หจก.ชอ้ปสนุก (7-11 สาขาวงัตะไคร)้ 

คา้ปลกีสนิคา้อปุโภค-บริโภค

248 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 097-1769090 (คุณทศันีย ์เจริญวงศ)์

ทกุตาํแหน่งหากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เงอืนไข/สวสัดกิาร : โบนสั, เงนิคนืพกัรอ้น, ยูนิฟอรม์, ประกนัสงัคม, รถรบั-ส่ง, ค่าเยยีมไข,้ ผูส้มคัรชาย ตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

4

เงอืนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

5

เงอืนไข/สวสัดกิาร : ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหาร, งานแบ่งเป็น 3 กะ (06.30-15.30 น., 13.30-12.30 น., 22.00-07.00 น.),

ค่ากะ, เงนิพเิศษ, ทดลองงาน 4 เดอืน

ตาํแหน่งงานว่างในจงัหวดั ประจาํเดือน ธนัวาคม 2560

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

2

ใหบ้ริการรบัสมคัรงาน ณ สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก ทุกวนัพฤหสับดี เวลา 09.00-12.00 น.

1

เงอืนไข/สวสัดกิาร : จา้งงานชวัคราว ระยะสนั ไมม่งีานทกุวนั

เงอืนไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 3 เดอืน, ประกนัสงัคม, ทองทนุเลยีงชพี, ค่าโทรศพัท,์ ค่านาํมนั, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้,

ค่ารบัรองลูกคา้, จ.-ศ. ทาํงาน 08.30-16.30 ส. ทาํงาน 0830-12.00 น., หยุดวนัอาทติย์

8

3

6

เงอืนไข/สวสัดกิาร : ท่องเทยีวต่างประเทศ, โบนสัพเิศษ, ประกนักลุม่, ค่าคอมมชิชนั, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.
7



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ทปีรึกษาการขาย 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขนึไป 305.-/ว. บจก.โตโยตา้นครนายก

เงอืนไข/สวสัดกิาร : สวสัดกิารพนกังาน, มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, รกังานบริการ, มใีบขบัขรีถยนต,์ มมีนุษยสมัพนัธด์ี จาํหน่ายและซ่อมรถยนต์

34 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-8631014

พนง.ตดิตงัหนา้งาน 3 ช 25 ปี ขนึไป ม.3 305.-/ว. บจก.ยูว-ีไวนลิ

ช่างซ่อมบาํรุง 1 ช 20 ปี ขนึไป ปวช.-ป.ตรี 10,000.-/ด. ผลติเฟอรนิ์เจอร/์กรอบประตู หนา้ต่าง

90 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก

ตดิต่อ 037-381988, 037-383157-160

จนท.การตลาด 1 ช/ญ 30 ปี ขนึไป ปวส.-ป.ตรี 15,000.-/ด. บจก.แหนมดอนเมอืงเจริญศรีมารเ์ก็ตตงิ

พนง.ขาย (ภาคเหนือ) 1 ช/ญ 28 ปี ขนึไป ไมจ่าํกดั 15,000.-/ด. ขนึไป แปรรูปอาหารจากเนอืสตัว ์

8/4 ม.6 ต.ทรายมลู อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 094-4833907

พนกังานรา้นกาแฟ 1 ญ 18 ปี ขนึไป ไมจ่าํกดั 305.-/ว. ขนึไป บจก.เจริญกจิภณัฑ ์กรุป๊

สถาณีบริการนาํมนั/รา้นกาแฟ

37/23 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-8298470

แมบ่า้น 1 ช/ญ บจก.โสภณ การด์ แอนด ์คลนีนงิ

พนกังานรกัษาความปลอดภยั 3 ช บริการพนกังานรกัษาความปลอดภยั

และแมบ่า้นทาํความสะอาด

165/10 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-9259856 (คุณสริาวชิญ)์

เงอืนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่าลว่งเวลา, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.

ตาํแหน่งงานว่างในจงัหวดั ประจาํเดือน ธนัวาคม 2560

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

11
เงอืนไข/สวสัดกิาร : ทาํงาน 08.00-17.00 น., มปีระกนัสงัคม

9
ช่วงเวาทาํงาน 08.00-17.00 น.

10

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

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิและสมคัรไดท้ ี สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชนั 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

12

13

20-55 ปี ไมจ่าํกดั 305.-/ว.

เงอืนไข/สวสัดกิาร : กองทนุสหกรณ์ออมทรพัย,์ ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, เงนิช่วยเหลอืในกรณีแต่งงานหรือเสยีชวีติ.



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

จนท.บญัชอีาวุโส 1 ช/ญ 35 ปี ขนึไป ป.ตรี/บญัชี 20,000.-/ด. บจก.ท.ีซ.ี ฟารม์าซูตคิอล อตุสาหกรรม

หวัหนา้งานซ่อมบาํรุงระบบความเยน็ 1 ช/ญ 26-35 ปี ป.ตรี/ไฟฟ้า, อเิลค็ฯ 15,000.-/ด. ขนึไป ผลติเครืองดมื

ปวส./คอมฯ, อเิลค็ฯ, 39 ม.13 ต.บางแตน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

โทรคมนาคม ตดิต่อ 037-239239 ต่อ 2687, 2700 (คุณวารี)

พนง.ขบัรถ Forklift 5 ช 18-35 ปี ม.3 ขนึไป 308.-/ว.+OT

พนง.ควบคุมคุณภาพ 3 ญ 18-33 ปี ม.6 (วทิย-์คณิตย)์ 308.-/ว.+OT

พนง.รายวนัทวัไป 5 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขนึไป 308.-/ว.+OT

พนง.ขบัรถขนสนิคา้ 2 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขนึไป 308.-/ว.

พนง.ฝ่ายผลติ (เขา้กะ) จาํนวนมาก ญ 18-35 ปี ม.3 ขนึไป 539.-/ว.

พนกังานฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 18-30 ปี ม.6 หรือ ปวช. 320.-/ว. บจก.ไทยบริดสโตน

ประเภทกจิการ ผลติยางรถยนต์

75 ม.2 ต.ใผ่ตาํ อ.หนองแค จ.สระบรุี

ตดิต่อ 036-325101-6 (คุณชมพูนุท)

ผูจ้ดัการเขต 2 ญ 22-40 ปี ม.6-ป.ตรี 17,900.-/ด. บจก.เบทเตอรเ์วย์

จาํหน่ายสนิคา้อปุโภค/บริโภค

442 ถ.รามคาํแหง แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ตดิต่อ 02-9170000 (คุณเอกชยั การสงัเวชน)์

ช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า 1 ช 21-35 ปี ปวส./ไฟฟ้า, อเิลค็ฯ 12,000.-/ด. บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

ช่างซ่อมบาํรุงเครืองกล 1 ช 21-35 ปี ปวส./เครืองกล, ช่างยนต์ 12,000.-/ด. ผลติกระดาษคราฟท์

ม.3-ม.6, ปวช. 330-400.-/ว. 61 ม.8 ต.วดัโบสถ ์อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี

ปวส. 12,000.-/ด. ตดิต่อ 037-481966

เงอืนไข/สวสัดกิาร : เบยีขยนั 600.-/ด, ยูนิฟอรม์, ประกนัภยักลุม่, บา้นพกัฟรี (นาํ+ไฟ ฟรี), โบนสัรายปี, ทกุตาํแหน่ง

 หากมปีระสบการณจ์ะพจิารณาเป็นพเิศษ, กองทนุสาํรองเลยีงชพี, งานเลยีงประจาํปี, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

พนง.คุมเครืองจกัร NC/CNC 2 ช 20 ปี ขนึไป ปวส. 11,000.-/ด. ขนึไป บจก.สยามสตลีทาวเวอร์

QC 2 ช/ญ 20 ปี ขนึไป ปวช.-ป.ตรี 11,000.-/ด. ขนึไป ผลติโครงสรา้งเหลก็

พนกังานทวัไป จาํนวนมาก ช 20 ปี ขนึไป ป.6-ปวช. 320.-/ว. 9/10 ม.10 ต.โคกแย ้อ.หนองแค จ.สระบรุี

ตดิต่อ 036-383500 ต่อ 412

พนง.รกัษาความปลอดภยั 20 ช/ญ 25-50 ปี ไมจ่าํกดั 450.-/ว. บจก.รกัษาความปลอดภยั ทรี ด ี333

บริการรกัษาความปลอดภยั

71/182 ม.4 โครงการบา้นฟ้าปิยรมย์

เฟส 2 ซ.13 ถ.ลาํลูกกา ต.บงึคาํพรอ้ย

อ.ลาํลูกกา จ.ปทมุธาน ี12150

ตดิต่อ 02-0237878, 080-8045763

ตาํแหน่งงานว่างต่างจงัหวดั ประจาํเดือน ธนัวาคม 2560

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

ช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า และ พนง.ฝ่ายผลติตอ้งเขา้กะได ้

4
พนกังานฝ่ายผลติ (เขา้กะ) 2 ช/ญ 21-35 ปี

ใหบ้ริการรบัสมคัรงาน ณ สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก ทุกวนัองัคาร เวลา 09.00-12.00 น.

5

เงอืนไข/สวสัดกิาร : มรีถรบั-ส่ง (ถงึบริเวณตลาดบา้นนา), จดัเลยีง, โบนสัประจาํปี, ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจาํปี

 ยูนิฟอรม์, ค่าลว่งเวลา, ค่าอาหาร

เงอืนไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา, ค่ากะ, เบยีขยนั, เบยีพเิศษ, ทนุการศึกษาบตุร ปีละ 2 ครงั, อาหารฟรีมอืกลางคนื, รถรบั-ส่ง,

หอพกัสวสัดกิาร, งานเลยีงปีใหม,่ ซอืสนิคา้ราคาพเิศษ, กจิกรรมกฬีาส,ี กจิกรรมงานปีใหม,่ เงนิช่วยเหลอืต่างๆ

1

ช่างระบบสอืสาร 2 ช 21-35 ปี 10,000.-/ด. ขนึไป

เงอืนไข/สวสัดกิาร : ดูแลยอดขาย, สามารถขบัรถยนตไ์ด,้ โบนสัประจาํปี, ค่าคอมมชิชนั, ปิดรบัสมคัร 31 ธ.ค. 60
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เงอืนไข/สวสัดกิาร : ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, สามารถทาํงานเป็นกะได,้ ค่าลว่งเวลา, เบยีขยนั 750.-/ด.

ค่ารกัษาพยาบาลเต็มวงเงนิ, ประกนัสงัคม, ประกนัอบุตัเิหตกุลุม่, มโีอกาสปรบัเป็นพนกังานประจาํ, รถรบั-ส่ง ปรบัอากาส 30 เสน้ทาง

เสน้นครนายก จดุสนิสุดอยู่ทหีนา้ รพ.นครนายก
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ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

พนง.ขบัรถพ่วง 2 ช 20-50 ปี ไมจ่าํกดั 9,740.-/ด. บมจ.ทพีไีอ โพลนี

พนง.ขบัรถเดยีว 2 ช 20-50 ปี ไมจ่าํกดั 9,240.-/ด. ผลติปูนซเีมนตส์าํเร็จรูป

พนง.ขบัรถเครืองจกัรกลหนกั 2 ช 20-50 ปี ไมจ่าํกดั 10,040.-/ด. 299 ม.5 ต.ทบักวาง อ.แก่งคอย

พนง.ขบัรถดมัพ,์ มกิซ ์(มใีบขบัข ีท.2-4) 15 ช 20-50 ปี ไมจ่าํกดั 10,040.-/ด. จ.สระบรุี ติดต่อ 036-358999

ช่างซ่อมบาํรุง 1 ช 20-30 ปี ปวส./ช่างซ่อมบาํรุงทกุสาขา 15,000.-/ด. บจก.ฟิวเจอร ์กรีนเนอร ์จี

ผช.พนง.ควบคุมเครืองจกัร 1 ช 20-40 ปี ม.3-ปวช. 308.-/ว. บริการดา้นไฟฟ้า

วศิวกร 1 ช/ญ 20-30 ปี ป.ตรี/วศบ. 25,000.-/ด. 155 ม.4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ

จ.ปราจนีบรุี 25140

ตดิต่อ 085-8352672, 085-8353971

พนง.ฝ่ายผลติ 3 ช 18-35 ปี ม.3-ม.6 9,750.-/ด. บจก.สยามซานิทารแีวร ์อนิดสัตรี

สุขภณัฑ์

33/4 ม.2 ต.โคกแย ้อ.หนองแค

จ.สระบรุี ติดต่อ 036-387221-8

พนง.คุมเครืองฝ่ายผลติ 1 ช 20-35 ปี ม.3 ขนึไป 308.-/ว. หรือ 9,500ด. บจก.อนิเตอร ์อสิเทริน์ฯ

ผลติแผ่นและกลอ่งกระดาษ

69 ม.4 ต.บางพลวง อ.บา้นสรา้ง

จ.ปราจนีบรุี ตดิต่อ 037-210946

พนง.ฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 18-30 ปี ม.6 หรือ ปวช. 320.-/ว. บจก.ไทยบริดสโตน

ผลติยางรถยนต์

75 ม.2 ต.ใผ่ตาํ อ.หนองแค จ.สระบรุี

ตดิต่อ 036-325101-6 (คุณชมพูนุท)

จนท.ฝ่ายขาย (สาขานครนายก) 3 ช/ญ 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 12,000.-/ด. บจก.ทคีวิเอม็ อนิชวัรร์นัส ์โบรคเกอร์

เงอืนไข/สวสัดกิาร : ค่าคอมฯ, ค่านาํมนั, ค่าเป้าหมาย, ประกนัสงัคม, กองทนุเงนิกูย้มื, ตรวจสุขภาพประจาํปี, ทนุการศึกษา ทปีรึกษาดา้นประกนัภยัและการเงนิ

660/6 ต.แสนสุข อ.เมอืง จ.ชลบรุี 20130

ตดิต่อ 094-9299959 (คุณสหุรรษา)

พนง.ฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 20-29 ปี ม.6 ขนึไป 308.-/ว. บจก.เวลิล์แคร ์เซอรว์สิ

ประกอบรถยนต์

427/118 ม.2 ต.ออ้มนอ้ย

อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร

ตดิต่อ 098-2578893 (คุณสงดั)

089-9197517 (คุณซง้)

 089-9195002 (คุณมกุ)

081-6893644 (คุณเดยี)
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เงอืนไข/สวสัดกิาร : ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, สามารถทาํงานเป็นกะได,้ เบยีขยนั 750.-/ด., ค่าลว่งเวลา

ค่ารกัษาพยาบาลเต็มวงเงนิ, ประกนัอบุตัเิหตกุลุม่, มโีอกาสปรบัเป็นพนกังานประจาํ, รถรบั-ส่ง ปรบัอากาส 30 เสน้ทาง

เสน้นครนายก จดุสนิสุดอยู่ทหีนา้ รพ.นครนายก, ประกนัสงัคม
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เงอืนไข/สวสัดกิาร : ค่าครองชพี 750.-/ด., รถรบั-ส่ง 27 สาย, กองทนุสาํรองเลยีงชพี, ยูนิฟอรม์, ค่าลว่งเวลา, ค่ากะ, ค่าชนิงาน

ช่วงเวลาทาํงาน 07.30-16.30 น.
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เงอืนไข/สวสัดกิาร : ค่าแรงตามระยะทาง, เบยีขยนั, เบยีพเิศษ, ค่าดูแลรถ, ค่ากะพเิศษ, ค่ารกัษาพยาบาล

ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้
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เงนิช่วยเหลอื, ชดุยูนิฟอรม์, ทาํงาน จนัทร-์เสาร,์ หยุด เสาร ์เวน้ เสาร์
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เงอืนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, หอพกั, โบนสั, ประกนัอบุตัเิหต,ุ ยูนิฟอรม์, ปรบัค่าแรงประจาํปี, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระ-

ทางการทหารแลว้
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เงอืนไข/สวสัดกิาร : มคีวามรูพ้นืฐานดา้นภาษาองักฤษ (อ่านออก เขยีนได)้, สูง 160 ซม. ขนึไป, สามารถทาํงานเป็นกะได ้

อายุ 18-20 ปี (ไมเ่กณฑท์หาร -สมคัรได-้), อายุ 20-29 ปี ตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้ หรือ จบ ร.ด.ปี 3 

ตาํแหน่งงานว่างต่างจงัหวดั ประจาํเดือน ธนัวาคม 2560

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ
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เงอืนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, บางตาํแหน่งสามารถเขา้กะได ้


