
ลาํดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจ้าง

คนสวน 2 ช 18 ปี ขึ�นไป ไม่จาํกดั 305.-/ว. บจก.บา้นนา รีสอร์ท

โรงแรม/รีสอร์ท

138-139 ม.13 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ติดต่อ 095-9292594, 0943565563

พนกังานร้านกาแฟ 3 ญ 18 ปี ขึ�นไป ไม่จาํกดั 305.-/ว. ขึ�นไป บจก.เจริญกิจภณัฑ ์กรุ๊ป

สถาณีบริการนํ�ามนั/ร้านกาแฟ

37/23 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมือง

ติดต่อ 081-8298470

ผูช่้วย RD พฒันาสินคา้ 1 ช/ญ 20 ปี ขึ�นไป ม.6-ป.ตรี 9,150.-/ด. บจก.แหนมดอนเมืองเจริญศรีมาร์เกต็ติ�ง

จนท.การตลาด 2 ช/ญ 30 ปี ขึ�นไป ปวส.-ป.ตรี 15,000.-/ด. แปรรูปอาหารจากเนื�อสตัว์

จนท.ฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 22 ปี ขึ�นไป ปวส.-ป.ตรี 10,000.-/ด. ขึ�นไป 8/4 ม.6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ ์จ.นครนายก

จนท.ควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 22 ปี ขึ�นไป ปวส.-ป.ตรี 15,000.-/ด. ติดต่อ 094-4833907

Sale ภาคเหนือ 2 ช/ญ 28 ปี ขึ�นไป ไม่จาํกดั 15,000.-/ด. ขึ�นไป

พนง.ขบัรถขนส่ง (6 ลอ้, 10 ลอ้) 1 ช 25 ปี ขึ�นไป ไม่จาํกดั 305.-/ว.

หวัหนา้แปลงเกษตร 1 ช 20-30 ปี ปวส.-ป.ตรี/เกษตร 12,000.-/ด. บจก.อาร์ดี เกษตรพฒันา

คนงานแปลงเกษตร 5 ช/ญ 20-50 ปี ไม่จาํกดั ตามปริมาณงาน เกษตรกรรม

185 ม.9 ต.โพธิM แทน อ.องครักษ ์จ.นครนายก

ติดต่อ 086-7652226

ทีNปรึกษาทางการเงิน ไม่จาํกดั ช/ญ 20-40 ปี ปวช.-ป.โท ตามตกลง บจก.เมืองไทยประกนัชีวิต

ประกนัชีวิต

ข2-251/31-33 ต.นครนายก อ.เมือง

ติดต่อ 037-311542

คุณทรงกลด  พสัสา

สวนเกษตร/ปศุสตัว ์แบบผสมผสาน

109 ม.11 ต.เขาพระ อ.เมือง

ติดต่อ 086-9893336

แม่บา้น ร้านวงัยา

(ประจาํร้านขายยาทีN จ. ปราจีนบุรี) ร้านขายยา

120/2 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมือง

ติดต่อ 081-5573256

พนง.แผนกคลงัสินคา้ (กล่อง, สาร) 10 ช/ญ 18 ปี ขึ�นไป ไม่จาํกดั (อ่านออก/เขียนได)้ 310.-/ว. บจก.บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด)์

QA 10 ช/ญ 18 ปี ขึ�นไป ไม่จาํกดั (อ่านออก/เขียนได)้ 310.-/ว. แปรรูปอหาร

พนง.ฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18 ปี ขึ�นไป ไม่จาํกดั (อ่านออก/เขียนได)้ 310.-/ว. 42/6 ม.4 ต.องครักษ ์อ.องครักษ์

ติดต่อ 037-618713, 037-618919

เงืNอนไข/สวสัดิการ : ทาํงาน 08.00-17.00 น., มีประกนัสงัคม

3

เงืNอนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม, บา้นพกั, โบนสั, ทาํงาน จนัทร์-เสาร์, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้
4

5
ทาํงาน 08.00-16.00 น., ปิดรับสมคัร ธันวาคม 2560

1
เงืNอนไข/สวสัดิการ : แจง้เขา้ประกนัสงัคม หลงัผา่นทดลองงาน 4 เดือน, ผูส้มคัรตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

2

ตําแหน่งงานว่างในจงัหวดั ประจาํเดอืน กนัยายน 2560

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

ช/ญ 35-60 ปี ไม่จาํกดั

เวลา 09.00-12.00 น.

เงืNอนไข/สวสัดิการ : ทีNปรึกษาทางการเงินและการวางแผน, ประกนัชีวิต, ประกนัอุบติัเหตุ, ค่ารักษาตามตาํแหน่ง, 

ไม่จาํกดั 9,110.-/ด.

เงืNอนไข/สวสัดิการ : ทีNพกั นํ�า+ไฟ ฟรี, อาหาร 3 มื�อ

8

6
เงืNอนไข/สวสัดิการ : หยุดสปัดาห์ละ 2 วนั, มีทีNพกั, อาหารฟรี

คนสวน 1

7

เงืNอนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม, ทีNพกั, รถ รับ-ส่ง, ประกนัอุบติัเหตุ, โบนสั, เงินคืนพกัร้อน, ค่ากะเฉพาะกลางคืน 30 บาท

6,500.-/ด.

1 ญ 20-35 ปี

ค่าอาหารเฉพาะกลางคืน 8 บาท, กองทุนเงินทดแทน, ค่าล่วงเวลา, ชุดทาํงาน (ซกัรีดฟรี), ค่าเยีNยมไข ้500 บาท, 

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ, ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์, ค่าแรงงออกทุกๆ 15 วนั ฯลฯ

มาให้บริการรับสมคัรงาน ณ สํานักงานจัดหางานจังหวดันครนายก ทุกวนัพฤหัสบด ีเริ�มวนัพฤหัสบดทีี� 14 กนัยายน 2560



ลาํดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจ้าง

พนกังานธุรการ 2 ญ 22 ปี ขึ�นไป ปวส.-ป.ตรี 9,000.-/ด. ขึ�นไป หจก.ที พี เคมีคลั ซบัพลาย

ผลิตเคมีภณัฑ์

201 ม.6 ต.องครักษ ์อ.องครักษ์

โทรศพัท ์089-7843999

พนกังานตอ้นรับ 1 ญ 20 ปี ขึ�นไป ปวส. 9,150.-/ด. บจก.บริทศันอุ์ทยานนางรอง

พนกังานอาํนวยการ 1 ช 25 ปี ขึ�นไป ม.3 305.-/ว. โรงแรม/รีสอร์ท

120 ม.3 ต.หินตั�ง อ.เมือง

ติดต่อ 037-385154-6

ช่างไฟฟ้า 1 ช 18 ปี ขึ�นไป ปวช.-ปวส. 9,000-10,000.-/ด. บจก.พอดี  มีสุข

แม่บา้น 1 ญ 18 ปี ขึ�นไป ม.3-ปวส. 9,000.-/ด. โรงแรม/รีสอร์ท

พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 18 ปี ขึ�นไป ปวส.-ป.ตรี 9,000-12,000.-/ด. 123 ม.9 ต.หินตั�ง อ.เมือง

ติดต่อ 084-0204976

บจก.มิตซู แมก็ซ์

จาํหน่ายยานยนต์

66 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง

ติดต่อ 081-8083498

พนง.ขบัรถขนส่งสินคา้ 18 ลอ้ 6,500.-/ด ขึ�นไป บจก.เฟรทแคร์ ทรัคกิ�ง

ประสบการณ์ 7 ปี ค่าเทีNยวต่างหาก ขนส่งสินคา้ อาหารสด

40/3 ม.8 ต.ชุมพล อ.องครักษ์

ติดต่อ 092-8347347, 081-8030260

เจา้หนา้ทีN QC 2 ช/ญ 20-35 ปี ปวช-ป.ตรี 9,150.-/ด. บจก.แสงทองสหฟาร์ม

พนกังานขบัรถขนส่ง 1 ช 20 ปี ขึ�นไป ม.3 305.-/ว. เกษตร/ปศุสตัว์

211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ติดต่อ 092-3807771, 037-381112

พนกังานทัNวไป 2 ช 18-45 ปี ม.3 ขึ�นไป 305.-/ว. บจก.ไทยซมัมิตโกลดเ์พรส

ผลิตชิ�นส่วนยานยนต์

24 ม.7 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์

ติดต่อ 037-307999 (คุณดลฤทยั)

แม่บา้น 2 ช/ญ บจก.โสภณ การ์ด แอนด ์คลีนนิNง

พนกังานรักษาความปลอดภยั 2 ช บริการพนกังานรักษาความปลอดภยั

และแม่บา้นทาํความสะอาด

165/10 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมือง

ติดต่อ 081-9259856 (คุณสิราวิชญ)์

ช่างยนต์ 2 ช/ญ 20 ปี ขึ�นไป ปวช./ช่างยนต ์ขึ�นไป 305.-/ว บจก.นครนายกอีซูซุ เซอร์วิสเซลล์

ช่างผสมสี 2 ช/ญ 20 ปี ขึ�นไป ป.6 ขึ�นไป 10,000.-/ด. ขึ�นไป ศูนยบ์ริการจาํหน่าย/ซ่อมยานยนต์

ช่างเคาะพน่สี 2 ช/ญ 20 ปี ขึ�นไป ป.6 ขึ�นไป 305.-/ว 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง

พนง.ขบัรถยนต์ 2 ช 20 ปี ขึ�นไป ม.3 ขึ�นไป 305.-/ว ติดต่อ 037-311038

ช่างทัNวไป 2 ช 20 ปี ขึ�นไป ป.6 ขึ�นไป 305.-/ว

เงืNอนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม, ทาํงาน จนัทร์ - เสาร์ ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00, หยุดวนัอาทิตย์

ตําแหน่งงานว่างในจงัหวดั ประจาํเดอืน กนัยายน 2560

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ

เงืNอนไข/สวสัดิการ : ทาํงาน 08.30-17.30 น., มีประกนัสงัคม

11

เงืNอนไข/สวสัดิการ : ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น., ปิดรับสมคัร 30 ก.ย. 60

12

10
เงืNอนไข/สวสัดิการ : อาหาร, ยนิูฟอร์ม, ทีNพกั, ทาํงานเป็นรอบได้

ทีNปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 20 ปี ขึ�นไป ม.6-ปวช.

เงืNอนไข/สวสัดิการ : มีค่าคอมมิชชัNน, ทาํงานจนัทร์-เสาร์,  ทาํงาน 08.00-17.00 น.

13

2 ช 40 ปี ขึ�นไป ไม่จาํกดั

ไม่จาํกดั 305.-/ว.

เงืNอนไข/สวสัดิการ : กองทุนสหกรณ์ออมทรัพย,์ ประกนัสงัคม, ยนิูฟอร์ม, เงินช่วยเหลือในกรณีแต่งงานหรือเสียชีวิต.

เงืNอนไข/สวสัดิการ : ค่าอาหาร, เบี�ยขยนั, ค่ารักษาพยาบาล, ยนิูฟอร์ม, รถรับ-ส่ง, ประกนัชีวิต, กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ,

สหกรณ์, ค่ากะ, ค่านํ�ามนั, โบนสัประจาํปี, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ช่วงเวลางาน 08.00-17.00 น.
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20-55 ปี

17

ทุกตาํแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9

15

14
เงืNอนไข/สวสัดิการ : ยนิูฟอร์ม, ประกนัสงัคม, ท่องเทีNยวประจาํปี, ตรวจสุขภาพประจาํปี, ช่วงเวลาทาํงาน 08.00-17.00 น.

ผูส้มคัรตอ้งมีนํ�าหนกั 50 กก. ขึ�นไป, และมีส่วนสูง 150 ซม. ขึ�นไป

300.-/ว.



ลาํดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจ้าง

พนกังานขาย 2 ช/ญ 18 ปี ขึ�นไป ม.3 ขึ�นไป 305.-/ว. บจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชัNน

พนง.ธุรการ/บญัชี 1 ช/ญ 18 ปี ขึ�นไป ปวช. ขึ�นไป 305.-/ว. จาํหน่ายเครืNองใชส้าํนกังาน

ข1-379/6-7 ต.นครนายก อ.เมือง

ติดต่อ 037-312547

18
เงืNอนไข/สวสัดิการ : ประกนัสงัคม

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิและสมคัรได้ที�  สํานักงานจัดหางานจังหวดันครนายก 

ศาลากลางจังหวดัหลงัใหม่  ชั9น 1  โทรศัพท์  037-312869, 037-313204

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

ตําแหน่งงานว่างในจงัหวดั ประจาํเดอืน กนัยายน 2560

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บริษัท/สถานประกอบการ


