
ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ คำ่จำ้ง

พนกังานฝ่ายผลติ (คุมเครื่องจกัร) 1 ช 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป (ช่างเชือ่ม, ช่างยนต)์ 10,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.นิติมงคลคอนกรตี

พนกังานขบัรถ 3 ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 12,000.-/ด. ขึ้นไป คอนกรตีผสมเสร็จ

295 ม.4 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ติดต่อ 037-323383

พนกังานระดบัปฏบิตัิการ บมจ. สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

ฝ่ายบรหิารฐานขอ้มูล จ าหน่ายสนิคา้ท ัว่ไป

พนกังานระดบัปฏบิตัิการ 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

(ฝ่ายอาหารสด) ติดต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

พนกังานสญัญาจา้งช ัว่คราว 3 ด. 6 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,800.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานระดบัปฏบิตัิการ

(จดัเรยีงเตรยีมสนิคา้ Delivery)

พนกังานชายในครวั (Part-time) 5 ช 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 40.-/ชัว่โมง บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุป๊ 

พนกังานบรกิาร (Part-time) 10 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 40.-/ชัว่โมง MK สาขาโลตสันครนายก

 ช ัน้ 1 โลตสันครนายก ต.บา้นใหญ่ 

ติดต่อ 037-316720, 082-9121136

พนกังานขบัรถ 1 ช 30-45 ปี ไม่จ ากดั 400.-/ว. วา่ที ่รต.นรศิร คงชุ่ม (เฮียฟ้า)

ขนส่งสนิคา้ (ชิ้นส่วนไก่)

308 ม.1 ต.พกิุลออก อ.บา้นนา

ติดต่อ 091-7073093

ธุรการ 1 ญ 20 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 12,000.-/ด. ขึ้นไป หจก.ทพี ีเคม ีซพัพลาย

ผลติ/จ าหน่ายเคมภีณัฑ์

201 ม.6 ต.องครกัษ ์อ.องครกัษ์

ติดต่อ 089-7843999

คนสวน/แม่บา้น 1 ญ 20-50 ปี ไม่จ ากดั 323.-/ว. สวนยายเภาแคมป์ป้ิง

สถานทีท่่องเทีย่ว (ทีพ่กั)

97 ม.2 ซ.สวนหงส ์ต.สารกิา อ.เมอืง 

ติดต่อ 098-4980236

คนสวน 2 ช/ญ 18-40 ปี ไม่จ ากดั 323.-/ว. นางประคอง หาญวสิยั

ส่วนบุคคล

34 ม.5 ต.นาหนิลาด อ.ปากพลี

ติดต่อ 084-7614223

พนกังานบรกิารหนา้ลาน 5 ช/ญ 18-40 ปี ไม่จ ากดั 323.-/ว. บจก.ปิโตรเลยีมไทย คอรป์อเรช ัน่

สถานีบรกิารน า้มนั

36/1 ม.1 ต.พกิุลออก อ.บา้นนา

ติดต่อ 084-3872004

4
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ขบัรถยนต/์รถ 6 ลอ้ได,้ สุขภาพแขง็แรงยกของหนกัได,้ ประกนัสงัคม, มคีวามรบัผดิชอบและรกัษารถ,

มใีบอนุญาตขบัขีป่ระเภท 2, หยุดสปัดาหล์ะ 1 วนั, ท างานกลางคืน (03.00-9.00 น.)

3
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

7

8
ชดุยูนิฟอรม์

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน สงิหำคม 2563

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บรษิทั/สถำนประกอบกำร

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างานเป็นกะ ( 05.00-14.00 น., 13.00-22.00 น. 21.00-06.00 น. )ประกนัสงัคม, เบี้ยประกนักลุม่, 

18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป

1
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ใบอนุญาตขบัขี ่บ.2 หรอื ท.2 ขึ้นไป, ท างาน 07.00-16.00 น., 08.00-17.00 น.

5
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, โบนสั, ใชง้านคอมพวิเตอรไ์ดเ้ป็นอย่างดี

6
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : อาหาร+ทีพ่กั (ฟรี), ท างาน 08.00-17.00 น.

2

2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตร ีคอมพวิเตอร/์อืน่ๆ 10,000.-/ด. ขึ้นไป

4 ช/ญ 9,800.-/ด. ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, โบนสั, เงนิรางวลัพนกังานดเีด่น, ค่ากะ, OT,

สวสัดกิารเงนิกู,้ พกัรอ้นประจ าปี, ค่ารกัษาพยาบาล, เงนิช่วยเหลอืกรณีต่างๆ

9,800.-/ด. ขึ้นไปม.6 ขึ้นไป18 ปีขึ้นไปช3



ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ คำ่จำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน สงิหำคม 2563

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บรษิทั/สถำนประกอบกำร

1

พนกังานแคชเชยีร์ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป รา้นรมิน า้ รเิวอรไ์ซด ์นครนายก

พนกังานเสริฟ์ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป รา้นอาหาร

พนกังานลา้งจาน 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป 4-001/9 ถ.พาณิชยเ์จรญิ ต.นครนายก 

บารน์ า้/กาแฟ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป ติดต่อ 098-2474325, 098-2580294

พนกังานบรกิาร (Part-time) 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 40.-/ชัว่โมง หจก.กมลมาศรตันก์รุป๊ (สเวนเซ่น)

โลตสัสาขานครนายก 

ข1-150 ต.นครนายก อ.เมอืง

ติดต่อ 086-4947947

พ่อครวั/แม่ครวั/เชฟ 2 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป บจก.บา้นสวนสารกิา ววิ รสีอรท์ & สปา

ผูจ้ดัการรา้นอาหาร 1 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป โรงแรม/รสีอรท์

พนกังานเบเกอรี่ 1 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป 148/12 ม.1 ต.สารกิา อ.เมอืง

ติดต่อ 090-9948364

ช่างซ่อมคอมพวิเตอร์ 2 ช/ญ 18-26 ปี ปวช. ขึ้นไป 9,600-15,000.-/ด. บจก.แอดไวซ ์นครนายก

พนกังานขาย/แคชเชยีร์ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,600-15,000.-/ด. จ าหน่ายซ่อมคอมพวิเตอร์

พนกังานขายออนไลน์ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 12,000.-/ด. 173/8 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง

ติดต่อ 081-4844474

พนกังานจดัเลี้ยง 1 ช 18-30ปี ปวช-ปวส. 10,000.-/ด. บจก.เตย สาขารเิวยีร่า นครนายก

พ่อบา้น - แม่บา้น 1 ช/ญ 35 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. โรงแรม/รสีอรท์

เชฟ 1 ช 30 ปี ไม่จ ากดั 10,000.-/ด. 359 ม.3 ต.สารกิา อ.เมอืง

ติดต่อ 088-4854538

แม่บา้น 2 ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 331.-/ว. ขึ้นไป บจก.ไทสนั โพลทรี่ (ไทยแลนด)์

EVISCERATION (งานเอกสารฝ่ายขาย) 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 331.-/ว. ขึ้นไป แปรรูปอาหาร (ไก่สด,ไก่ปรุงสุก)

LIVE BIRD (จดุงานหนา้ลานไก่เป็น) 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 331.-/ว. ขึ้นไป 64 ม.6 ต.บางลูกเสอื อ.องครกัษ์

ENGINEERING (ผูช่้วยช่าง) 3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 331.-/ว. ขึ้นไป ติดต่อ(โรงงาน 2) 037-618785, 090-4563738

พนกังานตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ 11 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 331.-/ว. ขึ้นไป (โรงงาน 4,5) 037-618785,080-2691133

ตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ 6 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 331.-/ว. ขึ้นไป

ช่างเคาะพ่นสี 5 ช 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. บจก.นครนายกอซูีซุเซลล์

ธุรการ 2 ช 21 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 323.-/ว. จ าหน่ายยานยนต์

65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ติดต่อ 062-1247266

14

ท างาน 2 กะ (08.30-17.00 น., 10.30-19.30 น.)

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ท างาน 10.30 - 21.00 น.

15

10

13

12

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่าคอมมชิช ัน่, เบี้ยเลี้ยง, ชดุพนกังาน, วนัหยุด/ลาพกัรอ้น, มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ทดลองงาน 3 เดอืน, ประกนัสงัคม, OT, ทีพ่กัฟรี/จ่ายค่าน า้+ค่าไฟเอง

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนั, ค่าต าแหน่ง 30.-/ว., โบนสั, รถรบั-ส่ง, หอพกัฟร,ี ประกนัสงัคม, เครื่องแบบพนกังาน

ตรวจสุขภาพประจ าปี, วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี, กองทุนส ารองเลี้ยงชพี

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ประกนัสงัคม,  ท างาน 08.00-17.00 น., (จ.-ส.)

11

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, เบี้ยขยนั, ท างาน 08.00 - 20.00 หยุดอาทติยล์ะ 1 วนั

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ
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ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ คำ่จำ้ง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวดัประจ ำเดือน สงิหำคม 2563

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ บรษิทั/สถำนประกอบกำร

1

คนสวน ไม่จ ากดั ช/ญ บจก. โสภณ การด์ แอนด ์คลนีน่ิง

แม่บา้น ไม่จ ากดั ญ บรกิารพนกังานรกัษาความปลอดภยั

และแม่บา้นท าความสะอาด

165/10 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง จ.นครนายก

ติดต่อ 037-616107, 081-9259856

แม่บา้น 1 ญ 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดั 323.-/ว. น า้มนตอ์พารท์เมน้ท์

หอ้งพกัอาศยั

ข2-139/10 ต.นครนายก อ.เมอืง

ติดต่อ 080-5672142 (คุณน า้มนต)์

ล ำดบั อตัรำ อำยุ วฒุกิำร อตัรำ

ที่ (คน) (ปี) ศึกษำ คำ่จำ้ง

พนกังาน ไม่จ ากดั ช/ญ 18-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 12,000.-/ด. บมจ.ทรปิเปิลท ีบรอดแบนด์

บรกิารดา้นอนิเตอรเ์น็ต

194 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ติดต่อ 037-630001, 037-630003

สนใจ...สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเตมิและสมคัรไดท้ี่  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดันครนำยก 

ศำลำกลำงจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำรประจ ำเดือน สงิหำคม 2563

1

บรษิทั/สถำนประกอบกำรต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ

เครื่องแบบพนกังาน

17
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ค่ารกัษาพยาบาล, ประกนัชวีติ, ประกนัสุขภาพ, ประกนัอุบตัิเหต,ุ ตรวจสุขภาพประจ าปี,

16 เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, กองทุนสหกรณ์ออมทรพัย ์07.00-16.00 น., ปฏบิตัิงานทีศ่าลจงัหวดันครนายก

20-55 ปี ไม่จ ากดั 323.-/ว.


