
ล าดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ช่างควบคุมเครื่องเสยีง บจก.ชลพฤกษ ์รสีอรท์

(ควบคุมเครื่องเสยีงและโสตฯ ) โรงแรม/รสีอรท์

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ , ท างาน 07.00-18.00 น.,ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, ทีพ่กั, อาหาร, 64 ม.10 ต.บา้นพรา้ว อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-307567, 080-6303331

เจา้หนา้ทีดู่แลหอพกั 2 ญ 22 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป วทิยาลยันานาชาตเิซนตเ์ทเรซา

สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน

1 ม.6 ต.บงึศาล อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 037-349933-5

พนกังานควบคุมเครื่องจกัร 2 ช 25 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป บจก. นิตมิงคลคอนกรตี

พนกังานขบัรถโมปู่น 2 ช 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 10,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติคอนกรตีผสมเสร็จ

295 ม.4 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-323383, 091-2546396

ผูจ้ดัการฟารม์ 2 ช 35 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 12,000.-/ด. ขึ้นไป บจก. เดอะ แกรนด ์ชลพฤกษ ์แอสเซท

กจิกรรมบรกิารทางเกษตรกรรม

27 ม.10 ต.บา้นนา อ.บา้นนา

ตดิต่อ 081-7812828

พนกังานขบัรถ 10 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บจก.เกลด็หมิะ เค.วนั

ช่างเชื่อม 2 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ผลติน า้ดืม่

206 ม.6 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

ตดิต่อ 062-7923659

หวัหนา้ฝ่ายวศิวกรซอ่มบ ารุง 1 ช 30 ปีขึ้นไป ป.ตร ี(สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง) 15,000.-/ด. ขึ้นไป บจก.แหนมดอนเมอืงเจรญิศรมีารเ์ก็ตติ้ง

QC 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 12,000.-/ด. ขึ้นไป ผลติสนิคา้แปรรูปจากเน้ือสตัวท์ีม่คุีณภาพ

ฝ่ายขาย/ลูกคา้สมัพนัธ์ 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 12,000.-/ด. ขึ้นไป 8/4 ม.6 ต.ทรายมลู อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 094-4833907

ป.ตร ี(สาขาครื่องกล/ บจก.แฮพสเ์บอรก์ 

อตุสาหกรรม/เทคนิคการผลติ) ผลติและตดิต ัง้ประตู/หนา้ต่างไวนิล uPVC

ป.ตร ี(สาขาออกแบบผลติภณัฑ์/ 49 ม.9 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

เครื่องกล/สถาปตัยากรรม ตดิต่อ 037-383170-5, 081-5662713

พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป (สาขาบญัชี) 10,000.-/ด.

ช่างยนต์ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป บจก. นครนายกอซูีซเุซลส์

ช่างสี 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป จ าหน่ายรถยนต์

ช่างท ัว่ไป 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป ตดิต่อ 092-7367284 (คุณรุ่งรตัน)์

เจา้หนา้ทีธุ่รการ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

23 ปีขึ้นไป

ปรบัค่าจา้งประจ าปี, พกัรอ้นสูงสุด 12 วนั/ปี, ท างาน 08.00-17.00 น. (จ.-ศ.), ยนิดรีบันกัศึกษาจบใหม่

วศิวกรผลติ

23 ปีขึ้นไป
7

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : เบี้ยขยนัสูงสุด 800 บาท, ค่าลว่งเวลา, ประกนัสงัคม, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, ประกนัอบุตัเิหตุ, โบนสั, 

Product design 12,000.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., มปีระกนัสงัคม, หยุดวนัอาทติย ,์ ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระการเกณฑท์หารแลว้

ช/ญ

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน ตุลาคม 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

1

1

ช 12,000.-/ด. 

8

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

5

มคีวามรูด้า้นงานระบบอนิเตอรเ์น็ต , ผา่นการเกณฑท์หารแลว้

1

6

ช 25 ปี ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป (ช่างอเิลก็ทรอนิกส์) 10,000.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ทีพ่กั, อาหาร, ยูนิฟอรม์, ท างาน 08.00-17.00 น.
4

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์ดา้นงานหอพกั

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, เบี้ยขยนั, ค่าลว่งเวลา, ผา่นการเกณฑท์หารแลว้, ท างาน 08.00-17.00 น.

1

2

3



ล าดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน ตุลาคม 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

1 ช 25 ปี ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป (ช่างอเิลก็ทรอนิกส์) 10,000.-/ด.

1

พนกังานเสรฟิ 8 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 12,000.-/ด. เดอะชะมวงฟอเรสต์

พนกังานเดนิอาหาร (รา้นอาหาร) 2 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,000.-/ด. รา้นอาหาร/โรงแรม/รสีอรท์

พนกังานลา้งจาน 2 ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,000.-/ด. 444 ม.2 ต.สารกิา อ.เมอืง

พนกังานท าความสะอาด 2 ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,000.-/ด. ตดิต่อ 097-0974426 (คุณมกิ)

พนกังานตอ้นรบั 1 ช/ญ 18-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 12,000.-/ด.

บารสิตา้ 1 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 12,000.-/ด.

แคชเชยีร์ 3 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 12,000.-/ด.

กุก๊ (อาหารไทย/ฝรัง่) 1 ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000.-/ด.

ผูช่้วยกุก๊ 4 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 12,000.-/ด.

คนสวน 3 ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,000.-/ด.

พนกังานรกัษาความปลอดภยั 2 ช/ญ 18 ปี ขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,000.-/ด.

ผูจ้ดัการรา้นอาหาร 1 ช/ญ 25 ปี ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 15,000.-/ด.

แอดมนิ (ดูแลสือ่การตลาด) 1 ช/ญ 18-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 12,000.-/ด.

เช็คเกอร์ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. บรษิทัในเครอืแสงทอง - อคัรา กรุป๊

แมบ่า้นไลนผ์ลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ปศุสตัว ์

พนกังานผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บา้นนา

พนกังานตดิสตกิเกอร์ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ตดิต่อ 037-349885 ต่อ 6508

พนกังานรบัเหมาตดิสตกิเกอร์ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 323.-/ว.

แมค่รวั (ประจ าโรงครวั) ไมจ่ ากดั ช/ญ 18-60 ปี ไมจ่ ากดั/ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป 323.-/ว.

พนกังานฝ่ายผลติ ไมจ่ ากดั ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป บรษิทั อนิโนเฟรช จ ากดั

แปรรูปอาหาร

48 ม.2 ต.บา้นนา อ.บา้นนา

ตดิต่อ 037-382111 ต่อ 129 (คุณจฬุารตัน์)

พนกังานธุรการ 2 ญ 25 ปีขึ้นไป ปวช-ป.ตรี 12,000.-/ด. ขึ้นไป บจก. ทพี ีเคมคีลั ซพัพลาย 

ซื้อ-ขาย ครุภณัฑเ์ครื่องจกัร

202 ม.6 ต.องครกัษ ์

ตดิต่อ 089-7843999

พนกังานท าสวน 4 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,800 -14,000.-/ด. แหวนดาวเรอืง (วดัเขานอ้ย)

สวนเกษตร

182/1 ม.2 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 084-1474520 (คุณจตพุล)

พนกังานฝ่ายผลติ 10 ช/ญ 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป (อ่านออกเขยีนได )้ 323.-/ว. ขึ้นไป บจก.ทมิฟู้ด

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ท างาน 07.00-16.00 น., ส่วนสูง (ญ) 152 ซม. (ช) 160 ซม. ขึ้นไป, ไมม่รีอยสกันอกร่มผา้ ผลติผกั ผลไม ้อาหารส าเร็จรูปแช่แขง็

เบี้ยเลี้ยง 20.-/ว., ค่าลว่งเวลา 4.5 ชม.ๆ 60.56 บ., ค่าอาหาร 20.-/ว.(กรณีท าลว่งเวลา), เบี้ยขยนั 1-3 แรง (สูงสุด 969.-/ด.) 182 ม.14 ต.พรหมณี อ.เมอืง

ตดิต่อ 037-393222 ต่อ 11, 12, 13

สามาถท างานลว่งเวลา/เขา้กะได,้ หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., ประกนัสงัคม, ปิดรบัสมคัร 30 ต.ค. 2564

9

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, อาหาร

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ตรวจสุขภาพเมือ่แรกเขา้ท างาน , ค่ากะ/ค่าทกัษะ, กองทนุประกนัสงัคม , กองทนุเงนิทดแทน, ตรวจสุขภาพประจ าปี,

14

12

สายตาปกต ิไมส่ ัน้ - ไมย่าว (หา้มใส่แวน่, หา้มใส่คอนแทคเลน)

โบนสัประจ าปี, กองทนุส ารองเลี้ยงชพี, ทอ่งเทีย่วประจ าปี

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น.
13

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจ าปี, ชดุยูนิฟอรม์, งานเลี้ยงประจ าปี, เงนิปรบัประจ าปี, OT, เบี้ยขยนั, ค่ากะ

10

11



ล าดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน ตุลาคม 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

1 ช 25 ปี ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป (ช่างอเิลก็ทรอนิกส์) 10,000.-/ด.

1

บารสิตา้ บจก. เจรญิกจิภณัฑ ์(คาเฟ่อเมซอน)

 ประจ ารา้นกาแฟอเมซอน สถานีบรกิารน า้มนั (ปัม้ปตท.บา้นนา.)

141/1 ม.2 ต.บา้นนา อ.บา้นนา

ตดิต่อ 088-7829366

พนกังานท ัว่ไป 6 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 350.-/ว. คุณดุสติ มลูบตุร

ก่อสรา้ง

200 ม.6 ต.องครกัษ ์อ.เมอืง

ตดิต่อ 080-5916073

ช่างกลงึ 9 ช 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 350.-/ว. โสภณโลหะกจิ

พนกังานท ัว่ไป 9 ช 25 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 350.-/ว. โรงกลงึ

29/2 ม.12 ต.สารกิา อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-9250098

ช่างเหลก็ (ช านาญการ) 2 ช 20-40 ปี ไมจ่ ากดั 500.-/ว. คุณสยศวด ีจนิดาเนตร์

ช่างปูน (ช านาญการ) 2 ช/ญ 2040 ปี ไมจ่ ากดั 500.-/ว. ก่อสรา้ง

ช่างส ี(ช านาญการ) 1 ช/ญ 20-40 ปี ไมจ่ ากดั 500.-/ว. 40/1 ม.3 ต.ศีรษะกระบอื อ.องครกัษ์

กรรมกร 4 ช/ญ 20-40 ปี ไมจ่ ากดั 323-400.-/ว. ตดิต่อ 086-5122789

ช่างยนต์ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป บจก. นครนายกอซูีซเุซลส์

ช่างสี 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป จ าหน่ายรถยนต์

ช่างท ัว่ไป 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป 65 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมอืง

เจา้หนา้ทีบ่ญัชี 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป ตดิต่อ 092-7367284 (คุณรุ่งรตัน)์

เจา้หนา้ทีธุ่รการ 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

ปวส. ขึ้นไป บมจ. สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

ใชภ้าษาองักฤษไดด้ ี บคุลกิภาพดี จ าหน่ายสนิคา้ท ัว่ไป

ม.6 ขึ้นไป 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

สามารถท าปลาและอยูก่บัอากาศเยน็ได ้ ตดิต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

พนกังานแผนก หมเูน้ือไก่ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานจดัเรยีงสนิคา้ ม.6 ขึ้นไป(พนกังานซพัคอนแทครายเดอืน)

แผนกอาหารแหง้ (Dry Food) ยกสนิคา้หนกัและเขา้กะได ้

พนกังานจดัเรยีงสนิคา้ ม.6 ขึ้นไป(พนกังานซพัคอนแทครายเดอืน)

แผนกอาหารแช่แขง็ (Fresh Food) ยกสนิคา้หนกัและเขา้กะได ้

ผูจ้ดัการส่วนเบเกอรี่ 1 ช/ญ 28 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป (ประสบการณ์ 5 ปี) 25,000-32,000.-/ด.

เจา้หนา้ทีก่ารตลาด (ออกพบลูกคา้) 1 ช/ญ 20-35 ปี ป.ตรี 10,000-15,000.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระกนัสงัคม

2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 323.-/ว.

18

สวสัดกิารเงนิกู ,้ พกัรอ้นประจ าปี, ค่ารกัษาพยาบาล, เงนิช่วยเหลอืกรณีต่างๆ

20

1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป 9,800.-/ด. ขึ้นไป

9,800.-/ด. ขึ้นไป18 ปีขึ้นไปญ1

พนกังานแผนกปลาและอาหารทะเล

พนกังานต าแหน่งเลขาผูจ้ดัการท ัว่ไป

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

3

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., มปีระกนัสงัคม, หยุดวนัอาทติย ,์ ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระการเกณฑท์หารแลว้

ช/ญ

18 ปีขึ้นไป

18 ปีขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระกนัสงัคม, ทีพ่กั, ช่วงเวลาท างาน 08.00-17.00 น.
16

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

17

3 9,540.-/ด. ขึ้นไป

19

9,540.-/ด. ขึ้นไป

ช/ญ

15

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

QR Code สมัครงานแม็คโคร 



ล าดบั อตัรา อายุ วุฒิการ อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน ตุลาคม 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

1 ช 25 ปี ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป (ช่างอเิลก็ทรอนิกส์) 10,000.-/ด.

1 ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

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

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส านกังานจดัหางานจงัหวดันครนายก 


