
ลําดับ อัตรา อายุ วุฒิการ อัตรา

ท่ี (คน) (ป�) ศึกษา ค�าจ�าง
ช�างไฟฟ�า 2 ช 18-55 ป� ไม�จํากัด 305.-/ว. คุณบรรยง  เลิศวิมลลักษณ&

รับเหมาก�อสร*าง

22 ม.3 ต.หนองแสง อ.ปากพลี

ติดต�อ 081-8199422

ช�างไฟฟ�า 2 ช 20 ป�ขึ้นไป ไม�จํากัด 305.-/ว ร*านแม�บุญศรีโทรทัศน&

จําหน�ายเครื่องใช*ไฟฟ�า

ข3-001 ต.นครนายก อ.เมือง

ติดต�อ 081-4421771

แม�บ*าน 2 ญ 22 ป� ขึ้นไป ไม�จํากัด 305.-/ว โรงแรมภูเขางาม รีสอร&ท

ช�างแอร& 1 ช 20 ป� ขึ้นไป ไม�จํากัด 305.-/ว โรงแรม/รีสอร&ท

ขับรถกอล&ฟ 2 ช 20 ป� ขึ้นไป ไม�จํากัด 305.-/ว 269/6 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง

ติดต�อ 091-4931284

ป.ตรี บริษัท สยามแม็คโครฯ สาขานครนายก

การตลาด, บริหารธุรกิจ ค*าปลีก-ค*าส�ง สินค*าอุปโภค-บริโภค

การจัดการ, เศรษศาสตร& 176 ม.5 ต.บ*านใหญ� อ.เมือง

ติดต�อ 037-681280 (คุณวัฒนา)

บริษัท โตโยต*านครนายก

จําหน�ายรถยนต&นั่งส�วนบุคคล

34 ม.1 ต.ท�าช*าง อ.เมือง

ติดต�อ 037-321044-5

พนักงานทั่วไป 4 ช 18-50 ป� ไม�จํากัด 305.-/ว. ร*านพันธ&บริการ

ค*าปลีก-ค*าส�งปลาร*าและของดอง

18 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ&

ติดต�อ 081-9876606

พนักงานขาย 2 ช/ญ 20 ป� ขึ้นไป ไม�จํากัด 10,000.-/ด. ห*างหุ*นส�วนจํากัด เอ.เค.ที. ดิสทริบิวเตอร&

พนักงานขับรถขนส�ง 2 ช 20 ป� ขึ้นไป ไม�จํากัด 9,000.-/ด. จําหน�ายสินค*าอุปโภค/บริโภค

8/5-6 ม.1 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี

ติดต�อ 098-2879515

ป.ตรี บริษัท ไทย เอส พี เอฟ

สัตวแพทย& (ประจําฟาร&ม) สัตวแพทย&ศาสตร&บัณฑิต การเล้ียงไก�เนื้อ

หรือสูงกว�า 365 ม.3 ต.สาริกา อ.เมือง

สัตวบาล ป.ตรี ติดต�อ 087-6081779 (คุณนก)

(ประจําฟาร&มปลอดเช้ือ) สัตวบาลหรือ

วิทยาศาสตร&สุขภาพสัตว&

คนสวน 1 ช/ญ 25 ป� ขึ้นไป ไม�จํากัด 300.-/ว.

2

เง่ือนไข/สวัสดิการ : หากมีประสบการณ&จะพิจารณาเปJนพิเศษ, ประกันสังคม, ทํางานเปJนกะได*

ช/ญ 22 ป� ขึ้นไป 12,000.-/ด. ขึ้นไป1

3

8

1
เง่ือนไข/สวัสดิการ : ทํางาน 08.00-17.00 น.

ปรับเงินเดือนและโบนัสประจําป� (ขึ้นอยู�กับผลกําไรของบริษัท), ค�าล�วงเวลา, โบนัส, หยุด 1 วัน/สัปดาห& (เลือกวันหยุดได*)

ผู*สมัครชายต*องพ*นภาระทางการทหารแล*ว

1 ช/ญ

7

22 ป� ขึ้นไป 12,000.-/ด. ขึ้นไป

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, อาหารกลางวันฟรี, ที่พัก (น้ํา+ไฟ ผู*พักเปJนคนชําระเอง), ตรวจสุขภาพประจําป�

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ช�วงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น., ค�าคอมมิชช่ัน, เบ้ียขยัน, ทํางานจันทร&-เสาร&

ตําแหน�งงานว�างในจังหวัด ประจําเดือน มิถุนายน 2560

ตําแหน�งงานว�าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

24-30 ป�

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ทํางาน 08.00-17.00 น., หยุดวันอาทิตย&, หากมีประสบการณ&ตรงสายงานจะพิจาณราเปJนพิเศษ
6

5

ม.6 ขึ้นไป 305.-/ว.

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, มีความรู*ความสามารถในตําแหน�งงานที่สมัคร, ทํางาน จันทร&-เสาร&, 

ช�วงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น., ป(ดรับสมัคร 30 มิ.ย. 60

ที่ปรึกษาด*านการขาย

2 ช/ญ 22 ป� ขึ้นไป 9,800.-/ด. ขึ้นไป

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ค�ากะ, ค�าล�วงเวลา, ยูนิฟอร&ม, สวัสดิการโรงอาหาร, โบนัสตามผลประกอบการ, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

เจ*าหน*าที่การตลาด

5 ช/ญ

ค�าอินเซนทีฟ, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

4



ลําดับ อัตรา อายุ วุฒิการ อัตรา

ท่ี (คน) (ป�) ศึกษา ค�าจ�าง
305.-/ว. ศูนย&สามล*อไอศกรีมแมกโนเลีย

หรือแบ�งเปอร&เซ็นต& จําหน�ายไอศกรีม

จากยอดขาย หมู�บ*านปาลิกา โมเดินท&ทาวน& 59/2

ม.3 ต.บ*านใหญ� อ.เมือง

ติดต�อ 089-1116861

คนสวน คุณกรรณิการ&  วงศ&เอกอินทร&

(ตัดหญ*า-ดูแลสวนผลไม*) สวนผลไม*

112 ม.3 ต.บ*านพร*าว อ.บ*านนา

ติดต�อ 089-4589012

ช�างเช่ือม 3 ช 18 ป�ขึ้นไป ไม�จํากัด 305.-/ว. บริษัทเอส.บี.ดี.อินเตอร&เทรด

รับประกอบยานยนต&

110 ม.4 ต.วังกระโจม อ.เมือง

ติดต�อ 089-9873623

ช�างซ�อมบํารุง 1 ช 18 ป� ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 310.-/ว. บริษัทบี อาร& เอฟ (ไทยแลนด&)ฯ

พนักงานไก�เปJน (รายวัน) 5 ช 18 ป� ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 310./ว. ผลิตไก�แปรรูปแช�แข็งส�งออก

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ประกันชีวิต, หอพัก, โบนัส, ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ, รถรับ-ส�ง, ตรวจสุขภาพ, เครื่องแบบพนักงาน, 42/6 ม.4 ต.องครักษ& อ.องครักษ&

ติดต�อ 088-4253092 (คุณโชติกา)

080-2691133 (คุณสุพัตรา)

คนสวน 2 ช/ญ บริษัท โสภณ การ&ด แอนด& คลีนนิ่ง

แม�บ*าน 1 ญ บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม�จํากัด ช และแม�บ*านทําความสะอาด

165/10 ม.5 ต.บ*านใหญ� อ.เมือง

ติดต�อ 081-9259856 (คุณสิราวิชญ&)

ป.ตรี/เครื่องกล บริษัท ไทยซัมมิท โกลด& เพรส จํากัด

อุตสาหการ, แมคคาทรอนิกส& ผลิตช้ินส�วนยานยนต&

ช�างเทคนิค 1 ช 20-30 ป� ปวส. 11,000.-/ด. 24 ม.7 ต.คลองใหญ� อ.องครักษ&

ติดต�อ 037-307999 ต�อ 112

พนักฝOายผลิต ด�วน!!! จํานวนมาก ช/ญ 18-45 ป� ไม�จํากัด 305.-/ว. บริษัท ทิมฟู�ด

ผลิตอาหารสําเร็จรูปจากผักและผลไม*

182 ม.14 ต.พรหมณี อ.เมือง

ติดต�อ 037-393222

พนักงานฝOายผลิต 2 ช/ญ 20 ป� ขึ้นไป ไม�จํากัด 305.-/ว. บริษัท ปPญญา อินเตอร&เทรด จํากัด

ผลิตไม*พาเลท

193 ม.6 ต.พรหมณี อ.เมือง

ติดต�อ 081-9355588

ผู*จัดการสาขา 3 ช/ญ 25-40 ป� ม.6-ป.ตรี 10,000-15,000.-/ด. บริษัท ซิงเกอร&ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ผู*จัดการหน�วย 10 ช/ญ 20-40 ป� ม.6-ป.ตรี 7,000-20,000.-/ด. จําหน�ายเครื่องใช*ไฟฟ�า

101/8 ม.1 ต.ท�าช*าง อ.เมือง

ติดต�อ 092-8368984

12

ตําแหน�งงานว�างในจังหวัด ประจําเดือน มิถุนายน 2560

เง่ือนไข/สวัสดิการ : เบ้ียเล้ียง, ค�าอาหาร, ค�าล�วงเวลา, ค�าอยู�ในความเย็น, เบ้ียขยัน, โบนัส, เงินอายุงาน, เงินช�วยเหลือต�างๆ, 

ไม�จํากัด

เง่ือนไข/สวัสดิการ : หากได*รับการพิจารณาเข*าทํางาน ต*องวางเงินคํ้าประกัน 3,000-5,000 บาท (คืนให*เมื่อออกจากงาน 

ตําแหน�งงานว�าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

16

40-50 ป� ไม�จํากัด

22-30 ป� 17,000.-/ด.

9

10

15

11

305.-/ว.

เง่ือนไข/สวัสดิการ : บ*านพัก น้ํา+ไฟฟรี พร*อมห*องน้ําในตัว พัดลม ทีวี ตู*เย็น อุปกรณ&ทําครัว, หากเปJนครอบครัว สามี-ภรรยา 

จะพิจารณาเปJนพิเศษ

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ผู*สมัครชายต*องพ*นภาระทางการทหารแล*ว, ช�วงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

1 ช

เงินช�วยเหลือต�างๆ, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, เงินพิเศษ, ของขวัญเย่ียมไข* หากมีประสบการในโรงงานแปรรูปอาหาร-

จะพิจารณาเปJนพิเศษ

ช

พนักงานขับรถขายไอศกรีม 3 ช/ญ 25 ป�ขึ้นไป

โดยต*องไม�มีค�าติดค*างใดๆ กับบริษัท), ช�วงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น., โบนัสประจําเดือน, โบนัสประจําป�

20-55 ป�

เง่ือนไข/สวัสดิการ : กองทุนสหกรณ&ออมทรัพย&, ประกันสังคม, ยูนิฟอร&ม, เงินช�วยเหลือในกรณีแต�งงานหรือเสียชีวิต.

ยูนิฟอร&ม, ประกันชีวิต, งานเล้ียงสังสรรค&, ประกันสังคม

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ผู*สมัครชายต*องพ*นภาระทางการทหารแล*ว, ช�วงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

วิศวกร 3

305.-/ว.

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ช�วงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น..
17

ไม�จํากัด

14

ผู*สมัครชายต*องพ*นภาระทางการทหารแล*ว, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ช�วงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ค�าอาหาร, เบ้ียขยัน, ค�ารักษาพยาบาล, ยูนิฟอร&ม, รถรับ-ส�ง, โบนัสประจําป�, ประกันชีวิต, 

13



ลําดับ อัตรา อายุ วุฒิการ อัตรา

ท่ี (คน) (ป�) ศึกษา ค�าจ�าง

ช�างยนต& 3 ช/ญ 20 ป� ขึ้นไป ปวช./ช�างยนต& ขึ้นไป 9,000.-/ด. ขึ้นไป บริษัท นครนายกอีซูซุ เซอร&วิสเซลล&

ช�างผสมสี 3 ช/ญ 20 ป� ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป ศูนย&บริการจําหน�าย/ซ�อมยานยนต&

ช�างเคาะพ�นสี 3 ช/ญ 20 ป� ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 9,000.-/ด. ขึ้นไป 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง

พนง.ขับรถยนต& 3 ช 20 ป� ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,000.-/ด. ขึ้นไป ติดต�อ 037-311038

ช�างทั่วไป 3 ช 20 ป� ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 9,000.-/ด. ขึ้นไป

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ทํางาน จันทร& - เสาร& ช�วงเวลาทํางาน 08.00-17.00, หยุดวันอาทิตย&

พนักงานฝOายผลิต 3 ช 20 ป� ขึ้นไป ม.3-ม.6 305.-/ว. บริษัท ยูวี - ไวนิล จํากัด

พนง.ติดต้ัง (หน*างาน) 2 ช 20 ป� ขึ้นไป ม.3-ม.6 317.-/ว. ผลิตวงกบประตู/หน*าต�าง

วิศวกร (หน*างาน) 2 ช 20 ป� ขึ้นไป ป.ตรี/วิศวกร 10,000.-/ด. 90 ม.9 ต.ปOาขะ อ.บ*านนา

ช�างซ�อมบํารุง 2 ช 20 ป� ขึ้นไปปวช.-ป.ตรี/ระบบไฟฟ�าในโรงงาน 9,150.-/ด. ติดต�อ 037-383157-160

พนง.ตรวจสอบคุณภาพ (QC) 1 ช/ญ 28-35 ป� ปวช.-ป.ตรี 12,000.-/ด ขึ้นไป บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มาร&เก็ตต้ิง

พนง.ขาย 1 ช/ญ 28-45 ป� ปวส.-ป.ตรี 12,000.-/ด ขึ้นไป ผลิตผลิตภัณฑ&แปรรูปจากเนื้อสัตว&

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ประกันสังคม, ค�าตําแหน�ง (เฉพาะ พนง. QC), ผู*สมัครงานชายต*องพ*นภาระทางการทหารแล*ว 8/4 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ&

ติดต�อ 037-611130

พนักงานฝOายผลิต 2 ช/ญ 20 ป� ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 315.-/ว. บริษัท แฮพส&เบอร&ก จํากัด

เง่ือนไข/สวัสดิการ : เบ้ียขยัน 800.-/ด., ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ค�าล�วงเวลา, โบนัส, ปรับเงินประจําป� ผลิตประตู/หน*าต�าง

49 ม.9 ต.ปOาขะ อ.บ*านนา

ติดต�อ 037-383170

19

เง่ือนไข/สวัสดิการ : ช�วงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น., ผู*สมัครชายต*องพ*นภาระทางการทหารแล*ว, ทุกตําแหน�งหากมี

ตําแหน�งงานว�างในจังหวัด ประจําเดือน มิถุนายน 2560

ตําแหน�งงานว�าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

ทุกตําแหน�งหากมีประสบการณ&จะพิจารณาเปJนพิเศษ

สนใจ...สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครได�ท่ี  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก 

ประสบการณ&จะพิจารณาเปJนพิเศษ -ตําแหน�ง พนง.ติดตั้ง (หน�างาน) และ วิศวกร (หน�างาน) ประจําโรงงานที่กรุงเทพฯ-

****************************************************************************
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เงินช�วยเหลืออื่นๆ, ช�วงเวลาทํางาน จันทร&-เสาร&, เวลา 08.00-17.00 น. 

ศาลากลางจังหวัดหลังใหม�  ช้ัน 1  โทรศัพท9  037-312869, 037-313204

ค�าคอมมิชช่ัน (เฉพาะ พนง.ขาย)
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