
ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

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.สาริกา อ.เมอืง

ตดิต่อ 081-9250098

พนกังานขาย (ประจ ารา้น) บจก. แอดไวซ ์นครนายก

ช่วงเวลาท างาน (08.30-17.30 น.) การขายส่งและซ่อมอปุกรณ์คอมพวิเตอร์

พนกังานขาย (Online) 173/8 ม.1 ต.ท่าชา้ง อ.เมอืง 

  - สามารถ Live ขายสนิคา้ได ้ ตดิต่อ 081-4844474

  - ช่วงเวลาท างาน 10.30 -19.30 น.

ช่างท ัว่ไป 3 ช 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 370.-/ว. นายประเทอืง กศุลสตัย์

งานระบบในอาคาร (ก่อสรา้ง)

159/14 ม.7 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

ตดิต่อ 087-0407948

พนกังานตรวจสอบคุณภาพอาหาร (QC) 2 ญ 25-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 12,000.-/ด. ขึ้นไป บจก. แหนมดอนเมอืง เจริญศรีมารเ์ก็ตติ้ง

แปรรูปอาหารจากเน้ือสตัว ์

8/4 ม.6 ต.ทรายมลู อ.องครกัษ์

ตดิต่อ 037-611131 (คุณระพพีร)

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

ช่างปูน (ช านาการ) 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

บคุลากรทางการศึกษา 1 ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต,์ช่างยนต์ 323.-/ว. วทิยาลยัอาชวีศึกษาสริิวฒัน์

สถานศึกษาประเภทอาชวีศึกษา

ครูผูส้อน 1 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 10,000.-/ด. ขึ้นไป 207/1 ม.4 ต.ดงละคร อ.เมอืง จ.นครนายก

ตดิต่อ 037-631277, 097-2385917

ผูดู้แลผูสู้งอายุและท างานบา้น คุณกติตมิา ลมิปอมร

(ตอ้งการคนอยู่ประจ า) บา้นพกัอาศยัส่วนบคุคล

80 ม.4 ต.บงึศาล อ.องครกัษ ์จ.นครนายก

ตดิต่อ 084-6547744

ผูดู้แลผูป่้วยตดิเตยีง คุณสุภาวรรณ ไขแ่กว้

(เพศชายอายุ 50 ปี) ส่วนบคุคล

9/1 ม.9 ต.เขาเพิม่ อ.บา้นนา จ.นครนายก

ตดิต่อ 061-4654051

5

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

ไมจ่ ากดั 323.-/ว. ขึ้นไป

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : พกัอาศยักบันายจา้ง

6

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์การท างานดา้นการศึกษาจะพจิารณาเป็นพเิศษ

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์การท างานดา้นการศึกษาจะพจิารณาเป็นพเิศษ , ใบประกอบวชิาชพีครู (ถา้ม)ี

ปริญญาตรี : สาขาช่างยนต,์ เครื่องกล, เทคนิคยานยนต,์ วศิวกรรมเครื่องกล, เทคนิคช่างยนต,์ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม (ช่างยนต)์ , 

8
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : อยู่และดูแลผูป่้วยตลอดเวลา

1 ญ 35 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 15,000.-/ด. ขึ้นไป

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน กรกฎาคม 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

7

1 ญ 35 ปีขึ้นไป

1
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ทีพ่กั, ท างาน 08.00 -17.00 น.

ญ 18 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,600-15,000.-/ด.

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา, ค่าครองชพี, ยูนิฟอรม์, ประกนัสงัคม, ค่าคอมมชิช ัน่, หากมปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

2

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

3
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00 - 17.00 น.

2 ช/ญ 18-29 ปี ไมจ่ ากดั 9,600-15,000.-/ด.

2



ล าดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที่ (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวดัประจ าเดือน กรกฎาคม 2564

ต าแหน่งงานว่าง เพศ บริษทั/สถานประกอบการ

1

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

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

พนกังานส่งของ 5 ช 20 ปีขึ้นไป ไมจ่ ากดั 9,690.-/ด. ขึ้นไป หจก. เอม็แอนดแ์อล อนิเตอรเ์ทรด

พนกังานขายสนิคา้ 5 ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป ผูแ้ทนจ าหน่ายขายสนิคา้

84/1 ม.8 ต.อาษา อ.บา้นนา 

ตดิต่อ 087-5073994

กุก๊ (ผูช่้วยเชฟ) 1 ช/ญ 20-45 ปี ม.6 ขึ้นไป (มปีระสบการณ์) 12,000.-ด. ขึ้นไป At Rice Resort (แอท ไรซ ์รีสอรท์)

พนกังานบญัชใีชโ้ปรแกรม Express 1 ช/ญ 20-45 ปี ปวส.ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป โรงแรม/รีสอรท์

Front 1 ช/ญ 20-45 ปี ปวส.ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป 230/1 ม.1 ต.สาริกา อ.เมอืง

พนกังานแผนกอาหารและเครื่องดืม่ 1 ช/ญ 20-45 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000.-/ด. ขึ้นไป ตดิต่อ 037-385013

แมบ่า้น 2 ช/ญ 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

 PA (Public Area) 1 ช/ญ 20-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

คนสวน 1 ช/ญ 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 323.-/ว. ขึ้นไป

พนกังานต าแหน่งเลขานุการ ปวส. ขึ้นไป บมจ. สยามแมค็โคร (สาขานครนายก)

ผูจ้ดัการท ัว่ไป ใชภ้าษาองักฤษไดด้ ี บคุลกิภาพดี จ าหน่ายสนิคา้ท ัว่ไป

ม.6 ขึ้นไป 176 ม.5 ต.บา้นใหญ่ อ.เมอืง

สามารถเขา้กะได ้บคุลกิภาพดี ตดิต่อ 037-631280 ต่อ 104, 105

ม.6 ขึ้นไป

สามารถเขา้กะได ้บคุลกิภาพดี

ม.6 ขึ้นไป 

ท าปลาและอยู่กบัอากาศเยน็ได ้

ม.6 ขึ้นไป (พนกังานซพัคอนแทค)

ยกสนิคา้หนกัและเขา้กะได ้

12

เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ, ประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, โบนสั, เงนิรางวลัพนกังานดเีด่น, ค่ากะ, OT,

11

10
เง ือ่นไข/สวสัดกิาร : ท างาน 08.00-17.00 น., หยุดอาทติยล์ะ 1 วนั, ประกนัสงัคม, ทดลองงาน 3 เดอืน, ค่าคอมมชิช ัน่

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

18 ปีขึ้นไป

18 ปีขึ้นไป

สวสัดกิารเงนิกู,้ พกัรอ้นประจ าปี, ค่ารกัษาพยาบาล, เงนิช่วยเหลอืกรณีต่างๆ

พรอ้มเริ่มท างานไดท้นัท,ี มปีระกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, อาหาร 2 มื้อ, วนัหยุดประจ าปี, เงนิโบนสัประจ าปี

เงือ่นไข/สวสัดกิาร : มปีระสบการณ์และพกัอาศยัอยู่นครนายกจะพจิารณาเป็นพเิศษ, มใีจรกับริการ, ตรงต่อเวลา, มคีวามอดทน,

9

9,800.-/ด. ขึ้นไป

9,540.-/ด. ขึ้นไป

พนกังานแผนกปลาและอาหารทะเล

พนกังานจดัเรียงสนิคา้แผนกอาหารแหง้

1 ช/ญ

3 ช/ญ

1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป 9,800.-/ด. ขึ้นไป

9,800.-/ด. ขึ้นไปพนกังานเบเกอรี่ 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมและสมคัรไดท้ี่  ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชัน้ 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

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

9,800.-/ด. ขึ้นไป18 ปีขึ้นไปญ1

พนกังานแคชเชยีร์


