
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
          

 

          ข่าวประกาศรบัสมคัรงาน                                                                                        

  ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครสวรรค์                                                                            

ศูนยบ์ริการจัดหางานเพือ่คน ไทยมีงานท า จงัหวดันครสวรรค ์

https://e-service.doe.go.th 

บริการดว้ยใจ เพือ่คนไทยมีงานท า มองหางาน ตอ้งการคน 

 

 

ฉบบัท่ี ๐๙/๒๕๖๕ ประจ าเดือน มิถนุายน ๒๕๖๕ 

 



ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดันครสวรรค์

เลขที ่909 หมู่ที ่7 ต ำบลหนองปลงิ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดันครสวรรค์

056-257036
DOE_NSN@YAHOO.CO.TH

“ก ำลงัแรงงำนมีงำนท ำถว้นหนำ้ ทกุช่วงวยั ภำยในปี 2565”

STRONG

S = Service Mind : มจีิตบริการ มุง่เนน้ใหบ้ริการประชาชนทกุชว่งวยั

ท่ีมารบับริการ

T = Team Work : การท างานร่วมกนัเป็นทีมเพื่อใหบ้รรลผุลส าเร็จ

เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร

R = Response : ตอบสนองตอ่ทกุภารกิจท่ีไดร้บัอยา่งรวดเร็วฉับไว

O = Owner : มจีิตส านกึในความเป็นเจา้ขององคก์ร และภาคภมูิใจท่ี

เป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร

N = Network : สานสรา้งเครือขา่ยเพ่ือการบรูณาการทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์ร

G = Goal : เพื่อเป้าหมายคือประชาชน

วสัิยทศันก์รมการจัดหางาน

1. สง่เสริมการมงีานท า โดยใหบ้ริการจดัหางาน แนะแนว

อาชพีคุม้ครองคนหางาน เพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพ มรีายได้

2. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มลูขา่วสาร

ตลาดแรงงานใหท้นัสมยั เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงานตาม

ภารกิจของกรมการจดัหางาน

3. พฒันาระบบบริหารจดัการใหม้ปีระสิทธิภาพตามหลกั

ธรรมาภบิาล

4. สง่เสริมสนบัสนนุการมสีว่นร่วมภาคีเครือขา่ยทกุภาค

สว่นในการบริหารตลาดแรงงานสูค่วามสมดลุ

5. บริหารจดัการการท างานของคนตา่งดา้ว

ขา่วสารจดัหางาน วารสารประจ าเดอืน ของ

ส านกังานจดัหางานจงัหวดันครสวรรค ์มขีา่วสารต่างๆ

สถานการณต์ลาดแรงงาน สาระนา่ร ู ้แนะน าอาชพีอิสระ

ท่ีนา่สนใจ และต าแหนง่งานว่างประจ าเดอืน มถินุายน

2565 เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชพี มงีานท า      

มรีายไดท่ี้เหมาะสม เพื่อการด ารงชวิีตอยา่งมัน่คง มัง่คัง่ 

ยัง่ยืนตอ่ไป

ส านกังานจดัหางานจงัหวดันครสวรรค์

วรรณิภา จนัโททยั จดัหางานจงัหวัดนครสวรรค ์                 

บรรณาธิการ

ค่านิยม 1.  บริการจดัหางานในประเทศ

2.  บริการจดัหางานตา่งประเทศ

3.  บริการแนะแนวอาชีพ/สง่เสริมการประกอบอาชพี

และรบังานไปท าท่ีบา้น

4.  ตรวจและคุม้ครองคนหางาน

5.  ควบคมุการท างานของคนตา่งดา้ว

ภารกจิของหน่วยงาน
ส านักงานจัดหางานจงัหวัดนครสวรรค์

สำระในเลม่ Content..

1. แผนการปฏบิัตงิาน ส านักงานจดัหางานจังหวัดนครสวรรค์

2. สถานการณต์ลาดแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
เดอืนเมษายน 2565

3. ข่าวประชาสัมพนัธ ์ส านักงานจดัหางานจังหวัดนครสวรรค์

5. ต าแหน่งงานว่าง ประจ าเดอืน มถุินายน  2565

6. ภาพกจิกรรมส าคัญ ส านักงานจดัหางานจังหวัดนครสวรรค์

4. เส้นทางอาชีพ....

บทบรรณาธกิาร Editor’s Talk



แผนการปฏิบัตงิานส านักงานจดัหางานจังหวดันครสวรรค์
ประจ าเดือน  มิถุนายน 2565

ส านักงานจัดหางานจังหวดันครสวรรค์

เลขที่ 909 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ส านักงานจัดหางานจังหวดันครสวรรค์
DOE_NSN@YAHOO.CO.TH
056-257036

2,7,9,14,16,21,23 มิถุนายน 2565
กิจกรรม
- ออกเย่ียมสถานประกอบการรบัแจง้ต าแหน่งงานว่าง
- ลงพืน้ท่ีสง่เสรมิการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อรบัจด
ทะเบียนกลุม่รบังานไปท าท่ีบา้น
- ออกตรวจสอบการท างานของคนตา่งดา้วและสถาน
ประกอบการตามกฎหมายวา่ดว้ยการท างานของคน
ตา่งดา้วเพื่อปอ้งกนัการคา้มนษุยด์า้นแรงงาน
สถานท่ีด าเนินการ
ณ  อ าเภอชมุตาบง, อ าเภอแม่วงก,์ อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครสวรรค์

** แผนปฏิบตัิงานอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 

1. นางสาววาสนา ช านาญแพ็ชร (วาด)
อาย ุ50 ปี

อาชีพ ตดัเย็บเสือ้ผา้/ซอ่มเสือ้ผา้
สนใจตดิตอ่  083-268-5989

ท่ีอยู่ : ต.หนองปลงิ อ.เมืองนครสวรรค ์จ.นครสวรรค์

การจ้างงานระยะส้ัน!!

16 , 23 มิถุนายน  2565
กิจกรรม
- โครงการคุม้ครองปอ้งกนัการหลอกลวงและลกัลอบไป
ท างานตา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ลงพืน้ท่ีบรกิารจดัหางานโครงการจดัหางานเชิงรุกเพื่อ
การมีงานท าอยา่งยั่งยืน
- ลงพืน้ท่ีส  ารวจการจา้งงานผูส้งูอายุ
สถานท่ีด าเนินการ
ณ อ าเภอเมือง, อ าเภอแมว่งก ์, อ าเภอชมุตาบง จงัหวดั
นครสวรรค์

นายจ้าง...แจ้งต าแหน่งงานว่าง



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ตลาดแรงงาน จงัหวดันครสวรรค ์
 ประจ าเดือนเมษายน 2565 

ผู้สมคัรงานมาใช้บริการ 

จำนวน  356  คน 

ตำแหน่งงานวา่ง 

จำนวน  341  อัตรา 

บรรจุงาน 

จำนวน  249  คน 
 

ตำแหน่งงานที่นายจ้าง 
ต้องการมากทีสุ่ด 

******** 
1. อาชีพพื้นฐาน เช่น พนักงาน 
   ฝ่ายผลิต แรงงานด้าน 
   การประกอบ  เป็นต้น 
2. พนักงานบริการ พนักงานขาย 

3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน 

   ที่เกี่ยวข้อง 
4. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ 
   ในธุรกิจต่าง ๆ  
5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุม 

   เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงาน   

   ด้านประกอบ 

 
 
 
 

ตำแหน่งงานที่ผู้สมคัรงาน 

สมัครงานมากที่สุด 

******** 
1. อาชีพพื้นฐาน เช่น พนักงาน 

    ฝ่ายผลิต แรงงานด้าน 

    การประกอบ  เป็นต้น 

2. พนักงานบริการ พนักงานขาย  

3. ผู้เสมียน  เจ้าหน้าที่  

4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน 

    ที่เกี่ยวข้อง 

5. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ 

    ในธุรกิจต่างๆ  

 

 

 

 

 

ตำแหน่งงานที่ผู้สมคัรงาน 

ได้รับการบรรจุงานมากที่สดุ 

******** 
1. อาชีพพื้นฐาน เช่น พนักงาน 

   ฝ่ายผลิต แรงงานด้าน 

   การประกอบ เป็นต้น  

2. พนักงานบริการ พนักงานขาย 

3. ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ 

   ในธุรกิจต่าง ๆ  

4. ช่างเทคนิค และผู้ปฏิบัติงาน 

   ที่เกี่ยวข้อง 

5. เสมียน เจ้าหน้าที่  

 

 

การให้บริการจดัหางานในประเทศ 
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ประถมศกึษา ฯ มธัยมศกึษา ปวช. ปวส. อนปุรญิญา ปรญิญาตรี

ผูส้มคัรงาน ต าแหน่งงานวา่ง และการบรรจุงานจ าแนกตามวฒิุการศึกษา

ผูส้มคัรงาน ต าแหน่งงาน การบรรจงุาน

ทีม่า : ศนูยบ์รกิารจดัหางานเพือ่คนไทย  จงัหวดันครสวรรค ์
http://smartjob.doe.go.th 
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กระทรวงแรงงานไดเ้ตรยีมขอ้มลู "อาชพีอสิระ" แบ่งเป็น 10 หมวดหมู่ จ านวน 199 อาชพี ซึง่เป็นอาชพีที่

ท าไดง้า่ย รายไดด้ ีสนบัสนุนประชาชนในชว่งตกงาน 

นายสุชาติ ชมกล่ิน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รฐับาลภายใต้การน าของพลเอก 
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรฐัมนตรี ซึ่งก ากับดูแล
กระทรวงแรงงานใหค้วามส าคญักบัการสง่เสรมิ ต่อยอดการประกอบอาชพี เพือ่ใหป้ระชาชนมงีานท า มรีายได้ มคีุณภาพ
ชวีติทีด่ ี

โดยเฉพาะการสนับสนุน "อาชีพอิสระ" ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ที่ประชาชนบางส่วน      
มรีายไดล้ดลงจากการปรบัลดชัว่โมงท างาน หรอืตกอยูใ่นภาวะว่างงานชัว่คราว 

กระทรวงแรงงานโดยกรมการจดัหางานได้เตรยีมข้อมูล "อาชีพอิสระ" เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัประชาชน 
แบ่งเป็น 10 หมวดหมู่ จ านวน 199 อาชพี ซึ่งเป็นอาชพีทีท่ าไดง้่าย รายไดด้ ีเป็นทีน่ิยมในปัจจุบนัเหมาะสม กบัทุก
เพศทุกวัย ประชาชนท่ีสนใจสามารถเข้าชมได้ท่ีเว็บไซต์  กองส่งเสริมการมีงานท า   กรมการจัดหางาน              
เลอืกหวัขอ้ “อาชีพอิสระ 2022” 

 

                         กรมการจดัหางาน รวบรวมไว ้มดีว้ยกนั 10 ประเภท "อาชีพอิสระ" ดงันี้  
 

เลขทีข่า่ว 1251/2565 
  วนัที ่17 พ.ค.2565 

1. ประเภทการขายและการให้บริการ อาทิ ดแูลผูส้งูอาย ุแอดมินเพจ/ดแูลร้านค้าออนไลน์ 

2. ประเภทการใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะด้าน อาทิ รบัท าโมเดล 3 มิติ รบัตดัต่อวีดิโอ รบัสร้าง/ตอบแบบสอบถาม 

3. ประเภทการออกแบบ อาทิ รบัออกแบบโลโก้ รบัท า sticker Line รบัออกแบบและวาดภาพประกอบ Map Designer 

4. ประเภทการสอน อาทิ สอนภาษา รบัสอนโหราศาสตร ์สอนลงทุน/เล่นหุ้น 

5. ประเภทงานประดิษฐ์ หตัถกรรม และภมิูปัญญา อาทิ ท าน ้าปรงุ ท าแป้งพวง เสื้อมดัย้อม ท าก าไลหินน าโชค 

6. ประเภทการตดั-เยบ็ เช่น รบัซ่อมตุก๊ตา เยบ็เสื้อผา้สุนัข รบัตดั-เยบ็ รบัแก้ไขเส้ือผา้ 

7. ประเภทการท าอาหาร อาทิ ชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อน วุ้นข้าวเหนียวมะม่วง คาราเมลคอนเฟลก น ้าผลไม้สกดัเยน็ 

8. ประเภทการให้ค าปรึกษา อาทิ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย รบัวางแผนการเดินทาง 

9. ประเภทการเขียนและรีวิว อาทิ นักเขียน รบัรีวิวอาหาร รบัโปรโมทสินค้า รบัเขียนบทความ 

10. ประเภทการเกษตรและเลี้ยงสตัว ์อาทิ เลี้ยงจ้ิงหรีด เพาะเหด็นางฟ้า ปลกูข้าวโพดอ่อน เลี้ยงกบฮอรน์ฟรอก ปลกูกล้วยไม้ 

เลี้ยงด้วงสาค ู

 



 
 

 
ปัจจุบนั ดอกมะลิมีราคาค่อนขา้งแพง อีกทั้งดอกมะลิสด มีอายกุารใชง้านสั้น ขา้มวนัก็เห่ียว เรามาเปล่ียน

กระดาษทิชชูเป็นดอกไมก้นัดีกวา่ กระดาษทิชชูราคาเพียงแค่มว้นหลกัสิบบาทมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภณัฑม์าลยัขอ้มือ
และมาลยัในรูปทรงต่างๆ ไดอ้ยา่งงดงามเหมือนกบัดอกมะลิหรือดอกพุดเป็นดอกไมท่ี้ใชร้้อยมาลยั อีกทั้งสามารถเก็บไวไ้ด้
นานกว่ามาลยัสดทัว่ไปท่ีจะเห่ียวเฉาไปกบักาลเวลา มาลยัท าจากกระดาษทิชชูมีความสวยทนถา้ไม่โดนน ้ าจะอยู่ไดน้าน 1     
ถึง 3 ปีฝุ่ นเช้ือราไม่เกาะคลอ้งพระหนา้รถคลอ้งกระจกมาลยับ่าวสาว เคร่ืองไตรงานบวช มาลยัไหวผู้มี้พระคุณ บูชาพระพทุธ
พระสงฆ ์

                                          วสัดุอุกปกรณ์ 

    1) ทิชชู  

    2) ฟลอร่าเทป สีเขียวซีด  

    3) ไมจ้ิ้มฟัน  

    4) กาวส าหรับเครือบงานดอกมะลิจากการกระดาษทิชชู  

    5) เขม็ร้อยมาลยัไซส์ใหญ่  

    6) เชือกฟาง 
                                              วธิีการท า 

     1) ดดักระดาษทิชชู่เป็นวงกลม ใหไ้ดข้นาดเท่าเหรียญ 5  บาท และพบัแต่ละช้ินเป็น 2 ส่วน  

     2)  น ากระดาษทิชชู่ท่ีตดัไว ้มาพนักบัไม่จ้ิมฟัน และพบัลงเหมือนหุบร่มพนัปลายดว้ยฟลอร่าเทป  

     3)  เอาภู่กนัจุมกาว แลว้ทาใหท้ัว่ทั้งดอกและกา้น เสียบไวก้บัโฟม ตากไวใ้หแ้หง้ประมาณ 1 ชัว่โมง  
     4)  เม่ือดอกมะลิแหง้แลว้ กดึ็งออกจากไมจ้ิ้มฟัน แลว้มาร้อยเป็นพวงมาลยั 

           เป็นยงัไงกนับา้งคะ ส าหรับวิธีการ DIY ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ท่ีเราน ามาฝากกนัในวนัน้ี ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ 
เพื่อนคนไหนช่ืนชอบในงาน DIY ก็สามารถน าไปหัดท ากนัไดน้ะคะ ดอกมะลิจากกระดาษทิชชูน้ีสามารถน าไปต่อยอดเป็น
งานประดิษฐ์ เช่น พวงมาลยัเน่ืองในวนัแม่ พวงมาลยัห้อยหนา้รถยนต ์พวงมาลยัไหวพ้ระ และยงัสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อ
สร้างไดร้ายเสริมไดอี้กดว้ยนะคะ อยา่งเช่นตวัอยา่งท่ีเราน ามาท าใหดู้ เป็นพวงมาลยัส าหรับหอ้ยหนา้รถยนต ์พวงน้ีราคา 150 

บาท เท่านั้นเองค่ะ ฝากผลงานดว้ยนะคะ 
 

 
 

      เลขทีข่า่ว 126 /2565 
 วนัที ่17 พ.ค.2565 

 



สถานประกอบการ
(ประเภทกจิการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

1. บจก.พรีซิชัน่ พลาสติก 1. พนกังานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 25 + ม.3 + 320 ประกนัสงัคม
185/6 ม.9 ต.บา้นมะเกลือ 2. พนกังานคลงัสินคา้ 1 ช 25 + ป.6 + 320 เบ้ียขยนั,ชุดฟอร์ม
อ.เมือง จ.นครสวรรค์    (คนพิการ)
60000  โทร. 056-276070-3

2. บจก.คูโบตา้นครสวรรค์ 1. ท่ีปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 18 + ม.6 + ตกลง ขบัรถยนตเ์กียร์ธรรมดาได้

    (ฮั้วเฮงหลี) มีใบขบัข่ี ประจ าสาขา
118/9 ม.12 ต.บางม่วง หนองบวั สาขาตาคลี

อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ และส านกังานใหญ่
(ริมปิง)

3. บจก.เบสท-์แพค 1. ช่างก่อฉาบ/ตดัแต่ง 2 ช 25 + ป.6 + 320 ประสบการณ์ 1 ปี ข้ึนไป
     คอนกรีต 3    เสาเขม็
234 ม.8 ต.พระนอน 2. ช่างกลโรงงาน 3 ช 25 + ปวช + 330 ประสบการณ์ 1 ปี ข้ึนไป
อ.เมือง จ.นครสวรรค ์60000 3. ช่างยนต์ 1 ช 25 + ปวส + 12,000 ประสบการณ์ 1 ปี ข้ึนไป
โทร.099-4659695 4. พนกังานสโตร์ 3 ช 25 + ป.6 + 320

4. บจก.ออลมาร์เก็ตต้ิง 1. พนกังานขาย 5 ช/ญ 21-35 ม.6 + 10,200 เบ้ียเล้ียง,เบ้ียขยนั
ต.ปากน ้าโพ อ.เมือง จ.นว. ค่าคอมมิชชัน่
โทร.061-2821605 2. ผูช่้วยพนกังานขาย 5 ช 21 -35 ม.3 + 9,600 เบ้ียเล้ียง,เบ้ียขยนั
ประเภทกิจการ : จ าหน่าย    (พนกังานขบัรถ) ค่าคอมมิชชัน่
สินคา้บริโภค

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง สวสัดกิาร/เง่ือนไข

ประเภทกิจการ : ผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก

ประเภทกิจการ : จ าหน่ายรถแทรกเตอร์ รถไถนา

ประเภทกิจการ : ผลิตคอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรง

โทร .082-7710513 ,    093-134654

ต ำแหน่งงำนว่ำง...รอคุณ

ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2565

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์
056-257036



สถานประกอบการ
(ประเภทกจิการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

5. บริษทั เอน็ไวรอนเมน้ท์ 1. พนง.ควบคุมเคร่ืองจกัร 2 ช 20 + ม.6 + ตกลง บา้นพกัฟรี พร้อมค่าน ้า
พลัพ ์แอนดเ์ปเปอร์ จ  ากดั 2. พนง.เคร่ืองมือวดั 2 ช 20 + ปวช + ตกลง ค่าไฟฟ้า ,ค่ากะ
9/9 ม.1 ต.หนองโพ ชุดฟอร์มพนกังาน,
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 3. ช่างไฟฟ้า 2 ช 20 + ปวช + ตกลง รองเทา้เซฟต้ี
โทร.056-338338 ต่อ 213 ตรวจสุขภาพประจ าปี
ประเภทกิจการ : โรงงาน 4. พนง.ซ่อมบ ารุง 2 ช 20 + ม.6 + ตกลง
ผลิตเยื่อกระดาษ

6. ร้านสุภาพนัธ์ ก่อสร้าง 1. ช่างไมซ่้อมแบบก่อสร้าง 1 ช 20 + ไม่จ  ากดั 400/วนั มีประกนัสงัคม , ท่ีพกั
(2021) สาขานครสวรรค์ 2. ผูช่้วยช่างไม้ 1 ช 20 + ไม่จ  ากดั 350/วนั มีประกนัสงัคม , ท่ีพกั
294/10 ม.6 ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร.090-6926991

7. บจก.ยงสุวฒัน์ อะกรีเทรด 1. พนกังานขบัรถแมค็โคร 1 ช 20 + ป.6 + 9,600 ค่าครองชีพ 2,300 บาท
144  ม.3 ต.สุขส าราญ 2. พนกังานขบัรถตกั 1 ช 20 + ป.6 + 9,600 ค่าครองชีพ 2,300 บาท
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 3. ท่ีปรึกษาการเงิน 1 ญ 50 + ปวส + 15,000 รับผูสู้งอายุ
60190 โทร.056-241109
096-0301418

8. บจก.กรีนแคล (ปทท) 1. เจา้หนา้ท่ี จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 22 + ป.ตรี ตกลง สาขาอาชีวอนามยั
23 ม.17 ต.หนองบวั และความปลอดภยั
อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์
โทร.056-217917

ทุกต าแหน่งเป็นพนักงานประจ า

สาขาช่างไฟฟ้า , อิเลก็ทรอนิกส์

สาขาช่างไฟฟ้า , อิเลก็ทรอนิกส์

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง สวสัดกิาร/เง่ือนไข

2

ประเภทกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง

ประเภทกิจการ : รับซ้ือสินคา้ทางการเกษตร

ประเภทกิจการ : โรงงานผลิตปุ๋ ย

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์
056-257036



สถานประกอบการ
(ประเภทกจิการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

9. บจก.ไจแอนท ์อิสาโน กรุ๊ป1. พอ่บา้น , แม่บา้น 5 ช/ญ 20 + ป.6 + 320
   สาขานครสวรรค์
96/2 ม.9 ต.นครสวรรคต์ก
อ.เมือง จ.นครสวรรค ์60000

10. บริษทั บา้นไมส้วย จ ากดั 1. พนกังานขาย 8 ช/ญ 23-35 ปวส + 12,000 มีค่าคอมมิชชัน่
55/3 ม.9 ต.พยหุะ ประกนัสงัคม,เบ้ียเล้ียง
อ.พยหุะคีรี จ.นว. 60130 ยนิูฟอร์ม
โทร.066-1108929

11.บจก.นครสวรรค ์ยง่ ยู ่เส็ง 1. พนง.จดัยกสินคา้ 10 ช 20-40 ไม่จ  ากดั 500
ง.57/67 ถ.ดาวดึงส์ ญ 23-40 ไม่จ  ากดั 350
ต.ปากน ้าโพ อ.เมือง จ.นว. 2. พนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท์ 1 ช 23-40 ไม่จ  ากดั 13,000
60000 โทร.090-9824464 3. พนกังานขบัรถกระบะ 1 ช 23-35 ไม่จ  ากดั 13,000 + มีใบขบัข่ีรถยนต์
056-372350 4. พนง.ขบัรถ 6 ลอ้/ 1 ช 25-40 ไม่จ  ากดั 16,000 มีใบขบัข่ีรถ 6 ลอ้
ประเภทกิจการ : คา้ส่ง    10 ลอ้ 10 ลอ้

12. บจก.เอม็วนันครสวรรค1์. ท่ีปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 20-45 ปวช + ตกลง
168  ม.11  ต.บางม่วง
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
60000 โทร. 090-1479597 , 098-7487111

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง สวสัดกิาร/เง่ือนไข

ประเภทกิจการ : จ าหน่ายรถยนต์

3

ประเภทกิจการ : จา้งเหมาแรงงาน

ประเภทกิจการ : จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

โทร.081-1365905 , 088-6650525

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์
056-257036



สถานประกอบการ
(ประเภทกจิการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

13.บจก.ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์ 1. พนกังานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18 + ไม่จ  ากดั 320 สามารถท างานล่วงเวลาได้

เนชัน่แนล 2. ช่างควบคุมเคร่ืองจกัร 1 ช 22 + ปวส + 400 + สามารถท างานล่วงเวลาได้

9 ม.5 ต.เขาทอง มีประสบการณ์จะพิจารณา

อ.พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็นพิเศษ

โทร.086-4486241 หรือ 3. ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 1 ช/ญ 22 + ม.6 + 350 + สามารถท างานล่วงเวลาได้

062-3069903    (QC) มีประสบการณ์จะพิจารณา

เป็นพิเศษ

14. บจก.เทพธญัญะ นครสวรรค์ 1.จนท.กราฟฟิคดีไซนื 1 ช/ญ 22 + ปวช + ตกลง สาขาออกแบบ 

1311/3-6 ม.10 ต. นว.ตก หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง

อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 2. จนท.ส่งเสริม 1 ญ 22 + ป.ตรี ตกลง
60000    การขาย
โทร. 056-372162-4 ต่อ 27 3. พนกังานคลงัสินคา้ 1 ช 19 + ไม่จ  ากดั ตกลง
ประเภทกิจการ : จ าหน่าย 4. พนกังานยกสินคา้ 1 ช 19 + ไม่จ  ากดั ตกลง
สินคา้อุปโภค บริโภค

ต าแหน่งงานว่าง
คุณสมบัติ

ค่าจ้าง สวสัดกิาร/เง่ือนไข

4

ประเภทกิจการ : ผลิตซอสปรุงรส

หมายเหตุ ต ำแหน่งงำนวำ่งประจ ำเดอืนมถินุำยน 2565 ในวำรสำรนีเ้ป็นขอ้มลูเพยีงบำงสว่นเทำ่นัน้!!

สำมำรถดเูพิม่และเลอืกต ำแหน่งงำนวำ่งไดท้ี ่ QR Code ดำ้นลำ่งนี้

QR Code
ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวดั และต่ำงจังหวดั

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565



ภาพกจิกรรมส าคญั
ส านักงานจัดหางานจังหวดันครสวรรค์

นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ
ประจ าเดือนเมษายน 2565 เม่ือวนัที ่28 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 
501 ศาลากลางจังหวดันครสวรรค์ โดยมี นายชยนัต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวดันครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมฯ

นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้วา่ราชการจังหวดันครสวรรค ์พร้อมด้วย นางวรรณภิา จันโททยั จัดหางานจังหวดันครสวรรค์ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ คร้ังที่  17/2565  ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์         
ซ่ึงเป็นการประชุมเพ่ือติดตามสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณามาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 จังหวดันครสวรรค์

นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ครูแนะแนวในสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
ที่ผ่านการอบรมการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายครูแนะแนวอาชีพ  ในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี 2565 โดยมีนายชยันต์  ศิริมาศ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีวันแรงงานแห่งชาติ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ครูแนะแนว  ณ  หน่วยงานภาค
บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์  ถนนโกสีย์ใต้  ต.ปากน  าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

>> ในการนี   น าครูแนะแนว และ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ส านักงานจัดหางานฯ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลด้วย

นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์  และหัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงานจังหวดันครสวรรค์  ร่วมเป็นเกียรติ
ในพธีิเปิดวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี 2565 และร่วมพธีิมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมสร้างเครือข่ายการ
แนะแนวอาชีพ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์  โดยมี  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
เป็นประธานพธีิเปิดดงักล่าว



ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์
056-257036

นางวรรณภิา จันโททัย จัดหางานจังหวดันครสวรรค์
มอบหมายให้เจ้าหน้าทีล่งพืน้ทีบ่ริการดังนี้

>> ลงพืน้ที่ ให้ความช่วยเหลือ แก่แรงงานไทยทีเ่ดนิทางกลบัจากประเทศยูเครน

>> ออกตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว 
เพ่ือป้องกนัการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

นายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวรรณิภา  จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ 
และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และจิตอาสา 904 เข้าร่วมพิธีถวายรถไฟฟ้าพระราชทานของพระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว แด่ พระราชมงคลวชิรสาร (หลวงปู่ชอุ้ม กตสาโร) เจ้าอาวาสวดัตะเคยีนเล่ือน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ 
โดยมี พลโท กฤษฎา สาลกิา  รองอธิบดีกรมมหาดเลก็ 904 ส านักพระราชวงั เป็นประธานในพธีิฯ  ณ ศาลาการเปรียญวดัตะเคยีนเล่ือน 
อ าเภอเมือง จังหวดันครสวรรค์

จดัหางาน
ร่วมพิธีถวายรถไฟฟ้าพระราชทานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

แด่ พระราชมงคลวชิรสาร (หลวงปู่ ชอุ้ม กตสาโร)                    
เจ้าอาวาสวดัตะเคียนเลือ่น อ าเภอเมืองนครสวรรค์



ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดันครสวรรค์

เลขที่ 909 หมู่ที่ 7 ต ำบลหนองปลงิ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดันครสวรรค์

056-257036

DOE_NSN@YAHOO.CO.TH

บรกิารขอ้มลูขา่วสารตลาดแรงงานผา่นเว็บไซต์

มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมฯ

1. ปฏิบตังิานดว้ยความซ่ือสตัยมี์คณุธรรมและเสมอภาค

2. ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็วและประทบัใจ

3. มีมนุษยส์มัพนัธ ์ขยนั อดทน สามคัคี มีวินัย

4. พฒันาตนเองและหน่วยงาน สรรคส์รา้งสงัคม

5. ศรทัธารกัษาเกียรต ิและศกัดิ์ศรีของหน่วยงาน

บรกิารขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI) http://www.doe.go.th/lmia

บริการขอ้มลูพื้ นฐานดา้นแรงงานรายจงัหวดั ข่าวสารตลาดแรงงาน สถานการณต์ลาดแรงงาน

และขอ้มลูงานวิจยั

บริการจดัหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Service) https://e-service.doe.go.th

บริการขอ้มลูต าแหน่งงานวา่งทั้งในและต่างประเทศ ต าแหน่งงานวา่งส าหรบัผูสู้งอายุและผูพ้ิการ

ส าหรบันายจา้งสถานประกอบการและคนหางาน

บรกิารสง่เสริมการมีงานท า แนะแนวอาชีพ http://www.doe.go.th/vgnew

บริการขอ้มลูแนะแนวอาชีพ ขอ้มลูการประกอบอาชีพอิสระ การรบังานไปท าท่ีบา้น และศูนยข์อ้มลูอาชีพ

บรกิารขอ้มูลการไปท างานตา่งประเทศ http://www.doe.go.th/overseas

บริการขอ้มลูการไปท างานต่างประเทศโดยรฐั ขอ้แนะน า ขอ้ควรรูก้่อนเดินทางไปท างานต่างประเทศ 

ขอ้มลูสินเช่ือการไปท างานต่างประเทศและคน้หาบริษัทจดัหางาน

บรกิารเก่ียวกบัการตรวจและคุม้ครอง http://www.doe.go.th/ipd

รบัเร่ืองรอ้งทุกขข์องคนหางานท่ีเดินทางไปท างานต่างประเทศ บริการงานทะเบียนและตรวจสอบ

บริษัทจดัหางานในประเทศ

บรกิารเก่ียวกบัการจดัระบบแรงงานตา่งดา้ว http://www.doe.go.th/alien

บริการพิจารณาขออนุญาตการท างานของคนต่างดา้วในระบบ จดัระบบน าเขา้คนต่างดา้วและแรงงาน

ต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง
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เตือนภยั!!
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