
ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

พนกังานฝ่ายผลติ 60 ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 560.-/ว. ขึ้นไป บจก.ท.ีซ.ี ฟารม์าซูตคิอล อตุสาหกรรม

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา, ค่ากะ, เบี้ยขยนั, เบี้ยพเิศษ, ทนุการศึกษาบตุร ปีละ 2 ครัง้, อาหารฟรีมื้อกลางคนื, รถรบั-ส่ง, ผลติเครื่องดืม่

หอพกัพรอ้มสิง่อ  านวยสะดวก งานเลี้ยงปีใหม,่ ซื้อสนิคา้ราคาพเิศษ, กจิกรรมกฬีาส,ี กจิกรรมงานปีใหม,่ เงนิช่วยเหลอืต่างๆ 39 ม.13 ต.บางแตน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

ตดิต่อ 037-239239 ต่อ 2687,2789

พนกังานฝ่ายผลติ จ านานมาก ช/ญ 18-38 ปี ม.3 ขึ้นไป 325.-/ว. ขึ้นไป บจก.แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย)

ผลติชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ต.บา้นเลน 

อ.บางประอนิ จ.พระนครศรีอยุธยา

ตดิต่อ 035-350080 ต่อ 5270, 1106, 

พนกังานฝ่ายผลติ จ านวนมาก ช/ญ 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 325.-/ว. ขึ้นไป บจก.แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย)

ผลติชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์

789 ม.1 ต.นากลาง อ.สูงเนิน

จ.นครราชสมีา 30380

ตดิต่อ 044-708900 ต่อ 2503, 2504, 3579

พนกังานฝ่ายผลติ จ านวนมาก ช/ญ 18-37 ปี ม.3 ขึ้นไป 324.-/ว. ขึ้นไป บจก.แคนนอน ปราจนีบรุี (ประเทศไทย)

ผลติชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์

550 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ 

                                                                                      จ.ปราจนีบรุี 25140

ตดิต่อ 037-284600 ต่อ 8106, 8103

ช่างเชื่อม 10 ช 22 ปีขึ้นไป ปวส., ป.ตรี 15,000.-/ด. บจก.สยามสตลีทาวเวอร์

หวัหนา้แผนกจดัส่ง 3 ช 30 ปีขึ้นไป ปวส., ป.ตรี 15,000.-/ด. ผลติโครงสรา้งเหลก็

QC. 7 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ปวส., ป.ตรี 11,000.-/ด. 9/10 ม. 10 ต.โคกแย ้อ.หนองแค 

พนง.คุมเครื่องจกัร 10 ช 21 ปีขึ้นไป ปวส. 11,000.-/ด.  สระบรุี 18230

พนกังานท ัว่ไป 10 ช 22 ปีขึ้นไป ป.6-ปวช. 332.-/ว. ตดิต่อ 036-383500 ต่อ 412

หวัหนา้แผนกวศิวกรรม 1 ช 25-35 ปี ป.ตรี ทกุสาขา 30,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.อนิเตอร ์อสิเทริน์ คอนเทนเนอร์

หวัหนา้หน่วยผลติ 1 ช 23-25 ปี ป.ตรี ทกุสาขา 20,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติกระดาษลูกฟูก, กลอ่งกระดาษลูกฟูก

ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20-40 ปี ปวช. ขึ้นไป 14,000.-/ด. ขึ้นไป 69 ม.4 ต.บางพลวง อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

วศิวกรการผลติ 1 ช 22-35 ปี ป.ตรี ทกุสาขา 15,000.-/ด ขึ้นไป ตดิต่อ 037-210946, 088-2278015

หวัหนา้คุมเครื่อง 3 ช 22-35 ปี ปวส. ทกุสาขา 12,000.-/ด. ขึ้นไป

หวัหนา้ฝ่ายผลติ 5 ช 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 324.-/ว.

ต าแหน่งงานว่างต่างจงัหวดัประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ
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 ยูนิฟอรม์, ค่าลว่งเวลา, ค่าอาหาร

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มรีถรบั-ส่ง (ถงึบริเวณตลาดบา้นนา), จดัเลี้ยง, โบนสัประจ าปี, ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจ าปี
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เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าครองชพี 50 บาท/วนั, ค่าอาหาร 15 บาท/วนั, เบี้ยขยนั 800 บาท, ค่ากะ 55 บาท/วนั (กะกลางคนื),

OT, รถรบั-ส่ง, ชดุยูนิฟอรม์, ผ่านการเกณฑท์หารแลว้

ค่ากะ 50 บาท/วนั, (กะกลางคนื), OT เฉลีย่วนัละ 2 ชัว่โมง (2-3 วนั/สปัดาห)์, รถรบั-ส่ง, ชดุยูนิฟอรม์ 3 ชดุฟรี3
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1

2 เบี้ยขยนั 800 บาท, เบี้ยขยนัพเิศษ 500 บาท (6 เดอืนแรก), ค่าอาหาร 330 บาท (ขา้ว) ฟร,ี ชดุพนกังานฟรี 3 ชดุ รองเทา้ (ฟรี),

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าครองชพี 300-600 บาท, ค่าอาหาร 330 บาท (ขา้วฟร)ี, เบี้ยขยนัพเิศษ 500 บาท, (6 เดอืนแรก), 

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าครองชพี 300-600 บาท, OT เฉลีย่วนัละ 2-3 ช.ม. (2-3 วนัต่อสปัดาห)์, ค่ากะ 50 บาท (เฉพาะกลางคนื),

รถรบั-ส่ง ปรบัอากาศ (ฟร)ี, ค่ารกัษาพยาบาล 20,000 บาท, โบนสัประจ าปี, ผ่านการเกณฑท์หารแลว้



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ต าแหน่งงานว่างต่างจงัหวดัประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ
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พนกังานวเิคราะหส์นิเชื่อ 10 ช 22-26 ปี ป.ตรี (ทกุสาขา) 15,000.-/ด. บมจ.เมอืงไทย แคปปิตอล 

การใหส้นิเชื่อเพือ่การคา้

176, 178 ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี

ตดิต่อ 081-0054156

พนกังานฝ่ายผลติ 200 ช/ญ 18-45 ปี ไมจ่ ากดั 336.-/ว. บจก.อาหารสยาม

ผลติผลติภณัฑส์บัปะรดบรรจกุระป๋อง

218 ม.8 ต.หนองอรุิณ อ.บา้นบงึ จ.ชลบรุี

ตดิต่อ 092-2792915

พนกังานฝ่ายผลติ จ านวนมาก ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 375.-/ว. บจก.เอม็พโีอ เอเชยี

ผลติและรบัจา้งผลติคอมแพคตกิส ์(DVD,CD)

39/2 ม.1 ต.แสนภูดาษ 

อ.บา้นโพธิ์ จ.ฉะเชงิเทรา

ตดิต่อ 083-540364, 038-577134

พนกังานฝ่ายผลติ จ านวนมาก ช 18-33 ปี ม.3 ขึ้นไป 328.-/ว. บจก.วดีเีอส บสิซเินส เซน็เตอร์

พนกังานขบัรถโฟคลฟิท์ จ านวนมาก ช 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 328.-/ว. จา้งเหมาแรงงาน

สาขานิคมโรจนะปราจนีบรุี

ตดิต่อ 086-0412624 (คุณนิภา)

063-1957329 (คุณเอ)๋

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 336.-/ว. ขึ้นไป บจก.นิเดค็ชบิาอรุะ อเิลก็ทรอนิกส ์

ผลติและจ าหน่ายมอเตอร์

144/4 ม.5 ถ.ตวิานนท ์ต.บางกะดี่

อ.เมอืงปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000

ตดิต่อ 02-0219000 ต่อ 522

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างานลว่งเวลาได,้ เขา้กะได,้ ไมต่อ้งผ่านการเกณฑท์หาร, หา้มระเบดิหู, รอยสกัในร่มผา้ (ใส่แขนส ัน้แลว้ไมเ่หน็)10
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สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

11

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : โอท,ี ค่าอาหาร 30.-/ว.,เบี้ยขยนั 500 .-/ด. ขึ้นไป, ค่ากะดกึ 25.-/ว., ค่าอาหาร 30.-/ว., 

9

ค่าเสีย่งดกึ,ค่าความรอ้น (บางแผนก) 20 .-/ว. 

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

ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น. (จ.-ส.), ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป, มรีถรบั-ส่ง (สายแปดริ้ว, บางคลา้, บางววั), 

ค่าลว่งเวลา

ท างาน จ.-ส. (ท าเสารเ์วน้เสาร)์ 2 อาทติย ์เปลีย่นกะ (กะเชา้ ท างาน 08.00 -20.00 น. ไดค่้าลว่งเวลา 3 ชม.-/ว.

กะดกึ ท างาน 20.00 - 08.00 น. ไดค่้าลว่งเวลา 3 ชม.-/ว.)

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 07.30 - 16.30 น. (จ.-ส.), ชดุพนกังาน, ค่าเดนิทาง, ทีพ่กั
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เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 07.30 - 16.30 น. 


