
ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง
เจา้หนา้ที	บญัชี 1 ญ 25 ปีขึ�นไป ป.ตรสีาขาบญัชี 12,000-15,000.-/ด. บจก.แพนอนิเตอรเ์นช ั 	นแนลอเิลก็ทรอนิกสฯ์

Engineer 1 ช/ญ 25 ปีขึ�นไป ปวส. ขึ�นไป 10,000-12,000.-/ด. ประกอบอเิลค็ทรอนิกส์

ช่างเทคนิค 1 ช 25 ปีขึ�นไป ปวช. ขึ�นไป 10,000-12,000.-/ด. 12/1 ม.9 ต.ดงขี�เหลก็ อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี
ตดิต่อ 037-480643

ผูจ้ดัการเขต 2 ญ 24-40 ปี ปวช. ขึ�นไป 18,300 .-ด บจก.เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย)

สนิคา้อปุโภคบรโิภค

อาคารเบทเตอรเ์วย ์เลขที	 442 ถ.รามคาํแหง 

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ตดิต่อ 02-9170000

หวัหนา้เขตการขาย ไมจ่าํกดั ช 23-30 ปี บจก.บทีาเกน้ 

Sale Supervisor ไมจ่าํกดั ญ 23-30 ปี ผลตินมเปรี�ยวและโยเกริต์

21/2 ซ.สนัตบิาตรเทศบาล แขวงจนัทรเกษม

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
ตดิต่อ 02-7912345

พนง.ฝ่ายผลติ (เขา้กะ) จาํนวนมาก ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ�นไป 550.-/ว. ขึ�นไป บจก.ท.ีซ.ี ฟารม์าซูตคิอล อตุสาหกรรม

ผลติเครื	องดื	ม

39 ม.13 ต.บางแตน อ.บา้นสรา้ง จ.ปราจนีบรุี

ตดิต่อ 037-239239 ต่อ 2687 (คุณวาร)ี

วศิวกรโยธา ป.ตร,ี ป.โท (วศิวกรรมโยธา) 18,000 .-/ด. ขึ�นไป บจก. อลานา เอ็นจเินียริ	ง

ประสบการณ ์1 ปีขึ�นไป พนกังานประจาํสาํนกังานใหญ่ ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ วศิวกรที	ปรกึษา

วศิวกรโยธา ป.ตร,ี ป.โท (วศิวกรรมโยธา) 20,000 .-/ด. ขึ�นไป 1/862 ม.17 ต.คูคต อ.ลาํลูกกา จ.ปทมุธานี

ประสบการณ ์1 ปีขึ�นไป พนกังานเฉพาะโครงการนครนายก ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์ 02-0360953-131 (คุณสฟ้ีา มงคลแพทย)์

ช่างเทคนิคโยธา ปวส. (ช่างก่อสรา้ง) 14,000 .-/ด. ขึ�นไป

ประสบการณ ์2 ปีขึ�นไป พนกังานเฉพาะโครงการนครนายก ขึ�นอยู่กบัประสบการณ์

ผูจ้ดัการโครงการ ป.ตร,ี ป.โท (วศิวกรรมโยธา, สาขาอื	นฯ)

ประสบการณ ์10 ปีขึ�นไป พนกังานเฉพาะโครงการนครนายก

วศิวกรผูช่้วยเครื	องกล ป.ตร ี(สาขาวศิวกรรมเครื	องกล)

ประสบการณ ์2 ปีขึ�นไป พนกังานเฉพาะโครงการหาดใหญ่

วศิวกรผูช่้วยโครงสรา้ง ป.ตร ี(วศิวกรรมโยธา)

ประสบการณ ์2 ปีขึ�นไป พนกังานเฉพาะโครงการหาดใหญ่

มใีบประกอบวชิาชพีวศิวกร (กว.), สามารถออกแบบและควบคุมงานก่อสรา้งได ้

ช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า 1 ช 21-35 ปี ปวส./ไฟฟ้า, อเิลค็ฯ 12,000.-/ด. บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์

ช่างซ่อมบาํรุงเครื	องกล 1 ช 21-35 ปี ปวส./เครื	องกล, ช่างยนต์ 12,000.-/ด. ผลติกระดาษคราฟท์

ม.3-ม.6, ปวช. 330-400.-/ว. 61 ม.8 ต.วดัโบสถ ์อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุี

ปวส. 12,000.-/ด. ตดิต่อ 037-481966

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : เบี�ยขยนั 600.-/ด, ยูนิฟอรม์, ประกนัภยักลุม่, บา้นพกัฟร ี(นํ�า+ไฟ ฟร)ี, โบนสัรายปี, ทกุตาํแหน่ง

 หากมปีระสบการณจ์ะพจิารณาเป็นพเิศษ, กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี, งานเลี�ยงประจาํปี, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : มปีระกนัสงัคม, มปีระกนัอบุตัเิหต(ุกลุม่), การตรวจสุขภาพประจาํปี, การจดัอบรม สมัมนา, ชดุยูนิฟอรม์,โบนสั

6
พนกังานฝ่ายผลติ (เขา้กะ) จาํนวนมาก ช/ญ 21-35 ปี

ช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า และ พนง.ฝ่ายผลติตอ้งเขา้กะได ้

5 38,000 .-/ด. ขึ�นไป

จาํนวนมาก ช 25-30 ปี 23,000 .-/ด. ขึ�นไป

จาํนวนมาก ช 25-30 ปี 23,000 .-/ด. ขึ�นไป

ปวส. ขึ�นไป

1 ช 40-50 ปี

จาํนวนมาก ช/ญ 24 ปีขึ�นไป

ตาํแหน่งงานว่างต่างจงัหวดั ประจาํเดือน พฤษภาคม 2561

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บรษิทั/สถานประกอบการ

4

จาํนวนมาก

1

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : โบนสัประจาํปี, เบี�ยขยนั, ปรบัเงนิทกุปี, รถรบั-สง่, ประกนัสงัคม, ช่วงเวลาทาํงาน 07.30-17.00 น.

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ค่าลว่งเวลา, ค่ากะ, เบี�ยขยนั, เบี�ยพเิศษ, ทนุการศึกษาบตุร ปีละ 2 คร ั�ง, อาหารฟรมีื�อกลางคนื, รถรบั-สง่, ที	พกั

ช/ญ

3

2

จาํนวนมาก

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, โบนสั, ปรบัเงนิประจาํปี, ประกนัอบุตัเิหต,ุ รถประจาํตาํแหน่ง, ช่วงเวลาการทาํงาน  08.00-17.00 น. (จ-ศ) 

หอพกัสวสัดกิาร, งานเลี�ยงปีใหม,่ ซื�อสนิคา้ราคาพเิศษ, กจิกรรมกฬีาส,ี กจิกรรมงานปีใหม,่ เงนิช่วยเหลอืต่างๆ

สมคัร/สมัภาษณ์ ณ ดา้นหนา้สาํนกังานจดัหางานจงัหวดันครนายก ทกุวนัองัคาร เวลา 10.00-12.00 น.

10,500 .-/ด.

ตรวจสุขภาพประจาํปี, โบนสัตามผลประกอบการ, ของขวญับตุรแรกเกดิ, กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี, ชดุยูนิฟอรม์ และอปุกรณเ์ซฟตี�แจก,

ไมจ่าํเป็นตอ้งมปีระสบการณ,์ สามารถเดนิทางได,้มคีวามอดทน, มทีกัษะการสื	อสารสามารถสอนพนกังานได,้ ตอ้งการความกา้วหนา้

ช 22 ปีขึ�นไป

23 ปีขึ�นไป

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : เบี�ยเลี�ยง 550.-/ว., เงนิข่วยเหลอืงานศพบดิามารดา, ทนุการศึกษาบตุร, ประกนัสงัคม, วนัหยุดประจาํปี/วนัหยุดพกัรอ้น



ลาํดบั อตัรา อายุ วฒุกิาร อตัรา

ที� (คน) (ปี) ศึกษา ค่าจา้ง

ตาํแหน่งงานว่างต่างจงัหวดั ประจาํเดือน พฤษภาคม 2561

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ บรษิทั/สถานประกอบการ

พนง.คุมเครื	องจกัร NC/CNC 2 ช 20 ปี ขึ�นไป ปวส. 11,000.-/ด. ขึ�นไป บจก.สยามสตลีทาวเวอร์

ช่างเชื	อม จาํนวนมาก ช 20 ปี ขึ�นไป ป.6 ขึ�นไป 362.-/ว. ขึ�นไป ผลติโครงสรา้งเหลก็

พนกังานท ั 	วไป จาํนวนมาก ช 20 ปี ขึ�นไป ป.6-ปวช. 332.-/ว. 9/10 ม.10 ต.โคกแย ้อ.หนองแค จ.สระบรุี

ตดิต่อ 036-383500 ต่อ 412

พนกังานฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช/ญ 18-32 ปี ม.3 ขึ�นไป 308.-/ว. บจก.ไดวา คาเซอ ิ(ไทยแลนด)์

121 ม.13 ต.หวัหนา้ อ.ศรมีหาโพธิ] จ.ปราจนีบรุี

ตดิต่อ 037-28687 - 308

ช 20-35 ปี บจก. แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย)

ญ 18-35 ปี ผลติประกอบเครื	องปริ�นเตอร,์ เครื	องโทรสาร

นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ถ.สานเอเชยี ต.บา้นเลน

อ.บางประอนิ จ.พระนครศรอียุธยา

ตดิต่อ 035-350080-1108,1109

089-9018528 (คุณสุกญัญา,คุณจรีวรรณ)

ผูจ้ดัการและผูช่้วยจดัการ บจก. เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป๊

 - ในประเทศ (ท ั 	วประเทศ) กจิการความบนัเทงิ

        - ต่างประเทศ 1839-1839/1 ถ.พหลโยธนิ แขวงลาดยาว

 (ลาว, พมา่, เวยีดนาม, กมัพูชา) เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900

หวัหนา้แผนก จาํนวนมาก ช/ญ 25-30 ปี ป.ตร ี(มปีระสบการณ ์2-3 ปีขึ�นไป) 15,000.-/ด. ขึ�นไป ตดิต่อ 02-5155300 

พนกังานบรกิารลูกคา้ (บรกิาร) จาํนวนมาก ช/ญ 18-25 ปี ป.ตรี 12,000-14,000 .-/ด. 084-4391353 (คุณนรภทัร)

พนกังานประจาํหอ้งฉาย จาํนวนมาก ช 22-30 ปี ปวส.-ป.ตร ี(อเิลก็/คอมพวิเตอร/์ไฟฟ้า) 14,000.-/ด. ขึ�นไป

เจา้หนา้ที	ธุรการและการเงนิ จาํนวนมาก ช/ญ 25-30 ปี ป.ตร ี(บญัช/ีการเงนิ/สาขาที	เกี	ยวขอ้ง) 14,000-15,000 .-/ด.

พนง.ฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 18-30 ปี ม.6 หรอื ปวช. 320.-/ว. บจก.ไทยบรดิสโตน

ผลติยางรถยนต์

75 ม.2 ต.ใผ่ตํ 	า อ.หนองแค จ.สระบรุี

ตดิต่อ 036-325101-6 (คุณชมพูนุท)

พนง.ฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ช 20-29 ปี ม.6 ขึ�นไป 308.-/ว. บจก.เวลิล์แคร ์เซอรว์สิ

ประกอบรถยนต์

427/118 ม.2 ต.ออ้มนอ้ย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร

ตดิต่อ 098-2578893 (คุณสงดั)

เจา้หนา้ที	รกัษาความปลอดภยั จาํนวนมาก ช/ญ 18 ปีขึ�นไป ไมจ่าํกดั 499.-/ว. ขึ�นไป บจก.รกัษาความปลอดภยั การด์ฟอรซ์ 

รกัษาความปลอดภยั

สนง.ใหญ่เลขที	 1780 อาคารเตยีวฮงบางนา

ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
ตดิต่อ 086-7721476 (คุณนอ้ย)

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, สามารถทาํงานเป็นกะได,้ เบี�ยขยนั 750.-/ด., ค่าลว่งเวลา

ค่ารกัษาพยาบาลเต็มวงเงนิ, ประกนัอบุตัเิหตกุลุม่, มโีอกาสปรบัเป็นพนกังานประจาํ, รถรบั-สง่ ปรบัอากาส 30 เสน้ทาง

เสน้นครนายก จดุสิ�นสุดอยู่ที	หนา้ รพ.นครนายก, ประกนัสงัคม

จาํนวนมาก ช/ญ 28-35 ปี ป.ตร ี(มปีระสบการณ ์3-5 ปีขึ�นไป) 15,000 .-/ด. ขึ�นไป

สนใจ...สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเติมและสมคัรไดท้ี�  สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครนายก 

10

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : มคีวามรูพ้ื�นฐานดา้นภาษาองักฤษ (อ่านออก เขยีนได)้, สูง 160 ซม. ขึ�นไป, สามารถทาํงานเป็นกะได ้

อายุ 18-20 ปี (ไมเ่กณฑท์หาร -สมคัรได-้), อายุ 20-29 ปี ตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้ หรอื จบ ร.ด.ปี 3 

ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  ชั4น 1  โทรศพัท ์ 037-312869, 037-313204

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : บคุลกิด,ี เขา้งานเป็นกะและเลกิดกึได,้ มใีจรกับรกิาร, กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี, ประกนัสงัคม, เงนิค่าตาํแหน่ง,

ค่าครองชพี, ทนุการศึกษาบตุรค่ารกัษาพยาบาล, ค่าพาหนะ, เบี�ยเลี�ยง, เงนิกูด้อกเบี�ยพเิศษ, ค่าทาํฟนั, 

11

9

พนกังานฝ่ายผลติ จาํนวนมาก ม.3 ขึ�นไป 308.-/ว. ขึ�นไป

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม, ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ค่าลว่งเวลา, ค่ากะ, ค่าครองชพี, ค่าอาหาร, เบี�ยขยนั

ขา้วฟร ีกบัขา้วราคาถูก, ชดุพนกังานฟร ี3 ชดุ, รถรบั-สง่, ท่องเที	ยวประจาํปี

7

เงื	อนไข/สวสัดกิาร : มรีถรบั-สง่ (ถงึบรเิวณตลาดบา้นนา), จดัเลี�ยง, โบนสัประจาํปี, ประกนัสงัคม, ตรวจสุขภาพประจาํปี

 ยูนิฟอรม์, ค่าลว่งเวลา, ค่าอาหาร

8 เงื	อนไข/สวสัดกิาร : สามารถเขา้กะได,้ ผูส้มคัรชายตอ้งพน้ภาระทางการทหารแลว้, ตอ้งไมม่คีดคีวามหรอืเคยเป็นผูท้าํผดิกฎหมาย

ค่าอาหาร,ค่ากะ, เบี�ยขยนั, สวสัดกิารเงนิกู,้ เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร, ชดุยูนิฟอรม์, โบนสั, ค่าบา้น, เงนิช่วยเหลอืกรณีเสยีชวีติ
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เงื	อนไข/สวสัดกิาร : เงนิเบกิลว่งหนา้งวดละ 1,000 บ. 4 งวด, เงนิเบกิฉุกเฉิน, อาหารฟร ีเชา้-กลางวนั, ประกนัสงัคม, ประกนัอบุตัเิหต,ุ 

ประกนัชวีติ, เงนิเกษยีณอายุ, ทาํงานวนัหยุดได ้2 แรง, มวีนัหยุดพกัรอ้น 6 วนั, วนัหยุดประเพณี, 
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