
ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง
พนกังานชงกาแฟ 3 ช ไมจ่าํกดั ไมจ่าํกดั 320.-/ว. ณ Khonnayok Sheep Farm

ฟารม์แกะนครนายก

118 ม.10 ต.สาริกา อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 096-9459445 (คุณภูมพิฒัน)์

พนกังานฝ่ายผลติ 2 ช ไมจ่าํกดั ปวช.ขึCนไป 10,000.-/ด.ขึCนไป บจก.นิตมิงคลคอนกรีต

QC 2 ช ไมจ่าํกดั ปวช.ขึCนไป 10,000.-/ด. ขึCนไป คอนกรีตผสมเสร็จ

พนกังานขบัรถ (รถสบิลอ้) 5 ช ไมจ่าํกดั ไมจ่าํกดั (ใบขบัขีMประเภท 2) 10,000.-/ด. ขึCนไป 295 ม.4 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา จ.นครนายก

ตดิต่อ 037-323383 (คุณขจรฤทธิR)

เจา้หนา้ทีMคลงัสนิคา้ 3 ช/ญ 20 ปีขึCนไป ปวช.-ป.ตรี 9,540.-/ด. ขึCนไป บจก. ยูวไีวนิล

เจา้หนา้ทีMบญัชี 3 ช/ญ 20 ปีขึCนไป ปวส.-ป.ตรี (บญัช)ี 10,000.-/ด. ขึCนไป เฟอรนิ์เจอร ์วงกบ ประตู หนา้ต่าง

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

จป.วชิาชพี 3 ช/ญ 20 ปีขึCนไป ป.ตรี (อาชวีอนามยัสิMงแวดลอ้ม) 10,000.-/ด. ขึCนไป ตดิต่อ 037-383157-160 (คุณวรรณวสิา)

พนกังานตดิต ัCงหนา้งาน ไมจ่าํกดั ช 20 ปีขึCนไป ม.3-ม.6 345.-/ว.

ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน 1 ช/ญ 18 ปีขึCนไป ป.ตรี (วศิวะเครืMองกล,อตุสาหการ) 15,000.-/ด. ขึCนไป บจก.ฟารม์จงเจริญ

พนกังานทาํความสะอาด 2 ช/ญ 18 ปีขึCนไป ไมจ่าํกดั 318.-/ว. เกษตรและปศุสตัว ์

พนกังานฝ่ายผลติ 5 ช/ญ 18 ปีขึCนไป ไมจ่าํกดั 318.-/ว. 15 ม.2 ต.อาษา อ.บา้นนา จ.นครนายก

ตดิต่อ 037-381339

พนกังานขาย (SALE) 4 ช 25 ปีขึCนไป ไมจ่าํกดั 13,000-15,000.-/ด. บจก. แหนมดอนเมอืง เจริญศรี

พนกังาน QA,QC 3 ช/ญ 25 ปีขึCนไป ม.3 ขึCนไป 12,000.-/ด. แปรรูปอาหารจากเนืCอสตัว ์

ช่างไฟฟ้า 1 ช 25 ปีขึCนไป ปวช.ขึCนไป 12,000.-/ด. 8/4 ม.6 ต.ทรายมลู อ.องครกัษ ์จ.นครนายก

ตดิต่อ 0944833907, 037-611131

2 ญ บจก. รกัษาความปลอดภยั พซีเีอส

1 ช และ ฟาซลิติีC เซอรว์สิเซส (สรรหาบคุคล)

661/28 ต.ปากพเพรียว อ.เมอืง จ.สระบรุี

ตดิต่อ 037-631280, 0892746391

ผูจ้ดัการศูนย์ 5 ช/ญ 20 ปีขึCนไป ปวส. 9,000.-/ด. ขึCนไป บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีติ (ประกนัชวีติ)

พนกังานฝ่ายขาย 5 ช/ญ 25 ปีขึCนไป ป.ตรี 10,000 .-/ด. ขึCนไป ข/2 251/31-33 ต.นครนายก อ.เมอืง

ทีMปรึกษาดา้นการเงนิ 5 ช/ญ 30 ปีขึCนไป ป.ตรี 15,000.-/ด. ขึCนไป ตดิต่อ 037-311542 (คุณสุรชันก)

081-2579624 (คุณคณสั)

พนกังานฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 18-33 ปี ม.3 ขึCนไป 315.-/ว. บจก. แฮพสเ์บอรก์

QA จาํนวนมาก ช 18-33 ปี ม.3 ขึCนไป 315.-/ว. ผลติและตดิต ัCง ประตูและหนา้ต่างไวนิล

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

ตดิต่อ 062-1854986 (คุณตอ้ย)

    089-0053071 (คุณบ)ี

พนกังานบริการหลงัการขาย 3 ช 20 ปีขึCนไป ม.3 ขึCนไป 305.-/ว. บจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชั Mน

พนกังานขาย 3 ช/ญ 20 ปีขึCนไป ม.3 ขึCนไป 305.-/ว. จาํหน่ายเครืMองใชส้าํนกังาน

พนกังานขบัรถ 2 ช/ญ 20 ปีขึCนไป ม.3 ขึCนไป 305.-/ว. ข1-379/6-7 ต.นครนายก อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-312547

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-17.00 น 

3

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-17.00 น , ประกนัสงัคม, เบีCยขยนั, โบนสั, ชดุฟอรม์, ผูส้มคัรชายตอ้งผ่านการเกณฑท์หาร

9

ตาํแหน่งงานว่างในจงัหวดั ประจาํเดือน สงิหาคม 2561

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

7

พนกังานรกัษาความปลอดภยั ม.3 ขึCนไป

5

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-17.00 น (จ.-ส.), ประกนัสงัคม, OT, ปรบัเงนิประจาํปี, เงนิพเิศษ(เฉพาะตาํแหน่ง)

ประจาํที�สยามแม็คโคร (สาขานครนายก)

6
เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ประกนัชวีติและอบุตัเิหต,ุ ประกนัสงัคมและกองทนุทดแทน, OT, ทาํงานแบ่ง 2 กะ (06.00-18.00 น.), (18.00-06.00 น.)

เง ืMอนไข/สวสัดกิาร : ตรวจสุขภาพประจาํปี, ประกนัสงัคม, โอท,ี เบีCยขยนั, เงนิเบกิกลางวคี, เงนิช่วยเหลอืต่างๆ, พน้ภาระทางการทหาร

ถา้มปีระสบการณ์ดา้น QA, QC สามารถใชต้ลบัเมตรได ้จะพจิารณาเป็นพเิศษ, (ไม่มีการเขา้กะ)

20-40 ปี 12,000-14,000 บ.-/ด.

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 4 เดอืน (บรรจเุป็นผจก.ฝ่ายขาย), คอมมชิช ั Mน, รายไดต้ามยอดการขาย

8

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม

1

2

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-17.00 น (วนัหยุดอาทติยล์ะ 1 วนั) , ประกนัสงัคม, โบนสั, ผ่านการเกณฑท์หาร

4

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-17.00 น (จ.-ส.), ประกนัสงัคม, OT, ปรบัเงนิประจาํปี, เงนิพเิศษ(เฉพาะตาํแหน่ง)



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง

ตาํแหน่งงานว่างในจงัหวดั ประจาํเดือน สงิหาคม 2561

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

พนกังานฝ่ายผลติ 3 ช 18 ปีขึCนไป ไมจ่าํกดั 9,540.-/ด. รา้น HISO DONUT (เบเกอรีM)

60/3 ม.8 ต.คลองใหญ่ อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 086-1527712 (คุณพมิภา)

คนสวน 1 ช ไมจ่าํกดั ไมจ่าํกดั 320.-/ว. นํCามนตอ์พารท์เมน้ท์

ข2-139/10 อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 0805672142 (คุณนํCามนต)์

QA/QC ไมต่าํกดั ช/ญ 21 ปีขึCนไป ปวช./ปวส. 9,540.-/ด. ขึCนไป บจก.ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริMง

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่าํกดั ช/ญ 21 ปีขึCนไป ม.3 ขึCนไป 318./ว. ผลติชิCนส่วนยานยนต์

98/4 ม.11 ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-349960

CQS (ตรวจเช็คชิCนงาน) 1 ช 21 ปีขึCนไป ปวช./ปวส. 9,540.-/ด. ขึCนไป

พนกังาน จป.เทคนิคข ัCนสูง 1 ช/ญ 18 ปีขึCนไป ไมจ่าํกดั 10,000.-/ด.ขึCนไป บจก.โปรแค็ป

พนกังาน จป.วชิาชพี 1 ช/ญ 18 ปีขึCนไป ไมจ่าํกดั 10,000.-/ด.ขึCนไป ผลติชิCนส่วนยานยนต์

85 ม.5 ต.หนองแสง อ.ปากพลี

ตดิต่อ 086-0898885

ธุรการ 2 ช/ญ 18 ปีขึCนไป ปวส.-ป.ตรี 10,000.-/ด. ขึCนไป บจก. ทพิากร (รบัเหมาก่อสรา้ง)

พนกังานเขยีนแบบ 1 ช/ญ 18 ปีขึCนไป ปวส.-ป.ตรี 10,000.-/ด. ขึCนไป หมู่บา้นทองสถติย ์34/1-2 ต.คลองใหญ่ อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 083-5559091 

พนกังานคดัแยกผลติภณัฑ ์(ไขไ่ก่) 1 ญ 25 ปีขึCนไป ม.3 ขึCนไป 318.-/ว. ขึCนไป บจก. ไทย เอสพเีอฟ จาํกดั

คนสวน 1 ช 25 ปีขึCนไป ไมจ่าํกดั 318.-/ว. ขึCนไป ฟารม์ไก่

พนกังานเลีCยงไก่ 3 ช 25 ปีขึCนไป ไมจ่าํกดั 318.-/ว. ขึCนไป 365 ม.3 ซ.บา้นเหลา่เดิMน ต.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 088-7857466 

037-349971-5, (ต่อ 112 คุณนก)

พนกังานขาย 5 ช/ญ 21 ปีขึCนไป ม.3 ขึCนไป 305.-/ว. บจก.นครนายกอซูีซุเซลล์

พนกังานธุรการ 3 ช/ญ 21 ปีขึCนไป ปวช. ขึCนไป 305.-/ว. จาํหน่ายรถยนต์

ช่าง 2 ช/ญ 21 ปีขึCนไป ปวช.ช่าง ขึCนไป 305.-/ว. 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

พนกังานขบัรถ 3 ช/ญ 21 ปีขึCนไป ป.6 ขึCนไป 305.-/ว. ตดิต่อ 0863678088

พนกังานเคาะพ่นสี 3 ช 21 ปีขึCนไป ป.6 ขึCนไป 305.-/ว.

พนกังานผสมสี 2 ช/ญ 21 ปีขึCนไป ป.6 ขึCนไป 305.-/ว.

ช่างท ั Mวไป (ประปา+ไฟฟ้า) 3 ช 20-35 ปี ม.3 ขึCนไป 305.-/ว. บจก.ภูสกัธาร

พนกังานตอ้นรบั 1 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึCนไป (ใชค้อมพวิเตอรไ์ด)้ 305.-/ว. โรงแรม/รีสอรท์

222 ม.2 ต.หนิต ัCง อ.เมอืง

ตดิต่อ 086-4355612

รปภ. 3 ช 25 ปีขึCนไป บจก.องิธารรีสอรท์

โยธาท ั Mวไป(คนสวน) 4 ช 20 ปีขึCนไป โรงแรม/รีสอรท์

123 ม.3 ต.หนิต ัCง อ.เมอืง
ตดิต่อ 081-7933356

13

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ออกต่างจงัหวดัได,้ ขบัรถได,้ เบีCยขยนั, OT, ทีMพกั+อาหารฟรี, ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-18.00 น.

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : วนัลาพกัรอ้น, วนัหยุดประจาํสปัดาห,์ วนัหยุดนกัขตัฤกษ,์ โบนสั

16

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ทาํงาน 08.00-17.00 น., มปีระกนัสงัคม

15

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ปฏบิตังิาน ณ บจก.G-TTC จ.พระนครศรีอยุธยา ,มทีีMพกั+นํCา+ไฟฟรี, เบีCยเลีCยงวนัละ 120.-/ว. 

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-17.00 น.

ชดุยูนิฟอรม์ครบปี 2 ชดุ/ปี, มามา่คฟัสาํหรบัพนกังานกะดกึ

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน  07.00-16.20 น., พน้ภาระทางการทหาร, ประกนัสงัคม, เบีCยขยนั, OT, ค่าครองชพี

14

10

รถจกัยานยนตข์บัไปทาํงานฟรี

11

12

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : เบีCยขยนั, ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาการทาํงาน 07.55-17.00 น.

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, อาหารกลางวนั,ทีMพกั, ตรวจสุขภาพประจาํปี, โบนสั, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น., 

18

ไมจ่าํกดั 305.-/ว.

17



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง

ตาํแหน่งงานว่างในจงัหวดั ประจาํเดือน สงิหาคม 2561

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

พนกังานขาย 2 ช/ญ บจก. แอดไวซ ์นครนายก

ช่างไฟฟ้า 2 ช จาํหน่าย/รบัซ่อมคอมพวิเตอร์

ช่างคอมพวิเตอร์ 2 ช 173/8 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ตดิต่อ 0814844474 (คุณไพโรจน)์

พนกังานตอ้นรบั 2 ช/ญ 18-35 ปี ไมจ่าํกดั 9,540.-/ด. บจก. บา้นสวนสาริกา ววิ รีสอรท์&สปา

แมค่รวั 2 ช/ญ 20 ปีขึCนไป ไมจ่าํกดั 9,540.-/ด. รีสอรท์

พนกังานจดัเลีCยง 1 ช/ญ 20 ปีขึCนไป ไมจ่าํกดั 9,540.-/ด. 414/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

พนกังาน Part Time (นร./นศ.) ตดิต่อ 037-385086 (คุณศิลญา)

(ธุรการ, รบัโทรศพัทแ์ผนกตอ้นรบั,จดัเลีCยง)

พนง.จดัเลีCยง 3 ช/ญ 40-50 ปี ม.3 ขึCนไป 9,540.-/ด. บจก. สวนสมันา (วงัรี รีสอรท์)

แคชเชยีร์ 1 ญ 18 ปีขึCนไป ม.3 ขึCนไป 9,540.-/ด. โรงแรม/รีสอรท์

แมบ่า้น 3 ญ 18 ปีขึCนไป ป.6 ขึCนไป 318.-/ว. 143 ม.12 ต.เขาพระ อ.เมอืง

ตดิต่อ 089-6684445

พนกังานฝ่ายผลติ 10 ช/ญ 18 ปีขึCนไป ม.6 ขึCนไป 320.-/ว. บจก. อาร ์เอม็ ซ ีโกลบอลกรุป๊

ผลติภณัฑด์บักลิMนกาย, สารสม้

48/1 ม.6 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 061-6190956 (คุณณฐัพล)

คนสวน ไมจ่าํกดั ช/ญ บริษทั โสภณ การด์ แอนด ์คลนีนิMง

แมบ่า้น ไมจ่าํกดั ญ บริการพนกังานรกัษาความปลอดภยั

และแมบ่า้นทาํความสะอาด

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

พนกังานบญัชี 1 ญ 18 ปีขึCนไป ปวช.ขึCนไป (สาขาบญัช)ี 10,000.-/ด.ขึCนไป บจก.ภรณ์รญัญา ธุรกจิ

รบัจดัทาํและตรวจสอบบญัชี

149/9 ม.7 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง จ.นครนายก
ตดิต่อ 095-7877897

เจา้หนา้ทีMคลงัสนิคา้ 1 ช/ญ 23-35 ปี บจก. เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม

การขายอาหาร (ประจาํสาขานครนายก)

64/9 ถ.ประจนัตคาม ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจีนบรุี

พนกังานคลงัสนิคา้ 1 ช 20-35 ปี ม.3, ม.6, ปวช, ปวส 9,540.-/ด. ตดิต่อ 037-452068 คุณวไิลลกัษณ์

094-7655616, 0968593870 คุณฉตัรทริกา

พนกังานเกษตร 2 ช/ญ 18 ปีขึCนไป ป.6 318.-/ว. บจก. ปริทศันอ์ทุยานนางรอง

พนกังานอปุกรณ์ครวั 1 ช/ญ 18 ปีขึCนไป ป.6 318.-/ว. โรงแรม/รีสอรท์

พนกังานแคชเชยีร์ 1 ญ 18 ปีขึCนไป ปวช. 318.-/ว. 120 ม.3 ต.หนิต ัCง อ.เมอืง 
ตดิต่อ 037-385154-6

15,000.-/ด. ขึCนไป

25

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ค่ารกัษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจาํปี, ประกนัสงัคม, กองทนุสาํรองเลีCยงชพี, ประกนัชวีติ, ประกนัอบุตัเิหต,ุ 

ผูจ้ดัการรา้น 23-35 ปี

26

1 ช/ญ

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ทดลองงาน

318.-/ว.

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, กองทนุสหกรณ์ออมทรพัย ์07.00-16.00 น.

เงนิช่วยเหลอืงานศพ, กจิกรรมสนัทนาการ, ทนุการศึกษาพนกังานบตุร, โบนสั, ช่วงเวลาทาํงาน 08.30-17.30 น.

          ป.ตรี (การตลาด, สตัว
ศาสตร,์    สาขาอืMนทีMเกีMยวขอ้ง

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 15 วนั, ทีMพกั, อาหาร, งานแบ่งเป็น 2 กะ

23

20-55 ปี ไมจ่าํกดั

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาทาํงาน 07.00-17.00 น. (หยุดอาทติยล์ะ 1 วนั.), ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ค่าคอมมชิช ั Mน, ขบัรถยนตไ์ด ้(ถา้มใีบขบัขีMจะพจิารณาเป็นพเิศษ), 

ช่วงเวลาทาํงาน แบ่งเป็น 2 ช่วง (08.30-17.30 น., 10.30-19.30 น.)

ไมจ่าํกดั ช/ญ

19

9,150-15,000.-/ด.

20 ปีขึCนไป ไมจ่าํกดั 30.-/ชม.

20

24
เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 3 เดอืน, ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาการทาํงาน 08.30-17.00 น.

22
เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาทาํงาน 08.30-17.30 น. (จ.-ศ.)

18 ปีขึCนไป

21

ปวช. ขึCนไป



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา คา่จา้ง

ตาํแหน่งงานว่างในจงัหวดั ประจาํเดือน สงิหาคม 2561

ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

             คนสวน (รบัสมคัรด่วน!!) 3 ช/ญ 20-40 ปี ไมจ่าํกดั 318.-/ว. ธาํรงฟารม์

ฟารม์เกษตรอนิทรีย ์

82 ม.3 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง จ.นครนายก

             แมบ่า้น (รบัสมคัรด่วน!!) 1 ญ 25-35 ปี ไมจ่าํกดั 318.-/ว. ตดิต่อ 089-9799791 (คุณวรวรรณ)

พนกังานขบัรถ 10 ช 20-55 ปี ไมจ่าํกดั 12,000.-/ด. บจก.ศรีนคร ดไีซน ์แอนด ์ดเีวลลอปเมนท์

พนกังานจดัส่ง 10 ช/ญ 20-40 ปี ไมจ่าํกดั 9,540.-/ด. จาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง

QC 2 ข 20-40 ปี ปวช-ป.ตรี 13,000.-/ด. 3-411 ถ.ตลาดเก่า ต.นครนายก อ.เมอืง 

ตดิต่อ 092-7102696 (คุณศุภกร)
037-630265

พนกังานฝ่ายผลติ 10 ช 20-40 ปี ไมจ่าํกดั 400.-/ว. ศกัดิRนํ Cาแขง็หลอด

ผลตินํCาแขง็หลอด

103 ม.10 ต.สาริกา อ.เมอืง จ.นครนายก
ตดิต่อ 088-2104789

29
เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาทาํงาน 05.00-09.00, OT

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ทีMพกั, ประกนัสงัคม,เบีCยเลีCยง, ใบขบัขีMประเภท 2

28

เงืMอนไข/สวสัดกิาร : ทีMพกั, ประกนัสงัคม, ขา้วสาร 15 kg. ทกุเดอืน(ฟรี), ช่วงเวลาการทาํงาน 08.00-17.00 น., 

ลกัษณะงาน : ตดัหญา้, ตดัแต่งตน้ไม,้ พรวนดนิ, ปลูกผกั ผลไม,้ รดนํCา

เง ืMอนไข/สวสัดกิาร : ช่วงเวลาการทาํงาน 08.00-17.00 น.(ไป-กลบั), ทาํความสะอาดบา้น, รา้นคา้หนา้ฟารม์, ช่วยงานแปรรูป, เลีCยงเป็ด

27

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิและสมคัรไดท้ี�  สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชั1น 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

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


