
 

 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
        
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          
          ข่าวประกาศรับสมัครงาน                                                                                        
  ส านักงานจัดหางานจังหวดันครสวรรค ์                                                                           
 

ฉบับที่ ๐๗/๒๕๖๕ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 

ศูนยบ์ริการจดัหางานเพือ่คน ไทยมงีานท า จังหวดันครสวรรค ์

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

บริการดว้ยใจ เพือ่คนไทยมีงานท า มองหางาน ตอ้งการคน 

 



ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค ์
เลขที่ 909 หมู่ที่ 7 ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์ 

056-257036 
DOE_NSN@YAHOO.CO.TH 

 

 
 

“ก าลงัแรงงานมีงานท าถว้นหนา้ ทกุช่วงวยั ภายในปี 2565” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STRONG 

S = Service Mind : มจีิตบริการ มุง่เนน้ใหบ้ริการประชาชนทกุชว่งวยั

ที่มารับบริการ 

 

T = Team Work : การท างานร่วมกนัเป็นทีมเพื่อใหบ้รรลผุลส าเร็จ

เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 

 

R = Response : ตอบสนองตอ่ทกุภารกิจที่ไดร้ับอย่างรวดเร็วฉบัไว 

 

O = Owner : มจีิตส านกึในความเป็นเจา้ขององคก์ร และภาคภมูใิจที่

เป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร 

 

N = Network : สานสรา้งเครือขา่ยเพื่อการบรูณาการทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์ร 

 

G = Goal : เพื่อเป้าหมายคือประชาชน 

 

วิสัยทศัน์กรมการจัดหางาน 

   1. สง่เสริมการมงีานท า โดยใหบ้ริการจดัหางาน แนะแนว

อาชพีคุม้ครองคนหางาน เพื่อใหป้ระชาชนมอีาชพี มรีายได ้

   2. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มลูขา่วสาร

ตลาดแรงงานใหท้นัสมยั เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงานตาม

ภารกิจของกรมการจดัหางาน 

   3. พฒันาระบบบริหารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพตามหลกั

ธรรมาภบิาล 

    4. สง่เสริมสนบัสนนุการมสีว่นร่วมภาคีเครือขา่ยทกุภาค

สว่นในการบริหารตลาดแรงงานสูค่วามสมดลุ 

    5. บริหารจดัการการท างานของคนตา่งดา้ว 

 
 

ขา่วสารจดัหางาน วารสารประจ าเดอืน ของ

ส านกังานจดัหางานจงัหวดันครสวรรค ์มขีา่วสารตา่งๆ 

สถานการณต์ลาดแรงงาน สาระนา่ร ู ้แนะน าอาชพีอิสระ 

ทีน่า่สนใจ และต าแหนง่งานว่างประจ าเดอืน เมษายน 

2565 เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชพี มงีานท า      

มรีายไดท้ี่เหมาะสม เพื่อการด ารงชวีิตอย่างมัน่คง มัง่คัง่ 

ยัง่ยืนตอ่ไป 
       

 

    ส านกังานจดัหางานจงัหวดันครสวรรค ์

วรรณิภา จนัโททยั จดัหางานจงัหวัดนครสวรรค ์                  

                   บรรณาธิการ

ค่านิยม      1.  บริการจดัหางานในประเทศ 

      2.  บริการจดัหางานตา่งประเทศ 

      3.  บริการแนะแนวอาชพี/สง่เสริมการประกอบอาชพี

และรับงานไปท าท่ีบา้น 

      4.  ตรวจและคุม้ครองคนหางาน 

      5.  ควบคมุการท างานของคนตา่งดา้ว 

ภารกจิของหน่วยงาน 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ 

สาระในเลม่ Content.. 

1. แผนการปฏิบัตงิาน ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ 

2. สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ 
                                                 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

3. ข่าวประชาสัมพันธ์ ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ 

5. ต าแหน่งงานว่าง ประจ าเดือน เมษายน 2565 

6. ภาพกิจกรรมส าคัญ ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ 

4. เส้นทางอาชีพ.... 

บทบรรณาธิการ  Editor’s Talk 



แผนการปฏบิัติงานส านักงานจัดหางานจังหวดันครสวรรค์ 
ประจ าเดือน  เมษายน  2565 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์ 
เลขที่ 909 หมู่ที่ 7 ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

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

7,12,19,21,26,28 เมษายน 2565 
กิจกรรม 
 - ออกเย่ียมสถานประกอบการรับแจ้งต าแหนง่งานวา่ง 
 - ลงพืน้ท่ีสง่เสริมการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือรับจด
ทะเบียนกลุม่รับงานไปท าท่ีบ้าน 
 - ออกตรวจสอบการท างานของคนตา่งด้าวและสถาน
ประกอบการตามกฎหมายวา่ด้วยการท างานของคน    
ตา่งด้าวเพ่ือป้องกนัการค้ามนษุย์ด้านแรงงาน 
สถานท่ีด าเนินการ 
ณ  อ าเภอเมืองนครสวรรค์ , อ าเภอบรรพตพิสยั, อ าเภอ
เก้าเลีย้ว , อ าเภอพยหุะคีรี จงัหวดันครสวรรค์ 

** แผนปฏิบตังิานอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม **  

 

 

1. นางสาววาสนา ช านาญแพ็ชร (วาด) 

อายุ 50 ปี 

อาชีพ ตัดเย็บเสื้อผ้า/ซ่อมเสื้อผ้า 

 สนใจติดต่อ    083-268-5989 
 

ที่อยู่ : ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
 

 

การจา้งงานระยะสัน้!! 

5 , 21 เมษายน  2565 
กิจกรรม 
  - จดัโครงการคุ้มครองป้องกนัการหลอกลวงและลกัลอบไป
ท างานตา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 -  ลงพืน้ท่ีบริการจดัหางานโครงการจดัหางานเชิงรุกเพ่ือ
การมีงานท าอยา่งยัง่ยืน 
- ลงพืน้ท่ีส ารวจการจ้างงานผู้สงูอาย ุ
สถานท่ีด าเนินการ 
ณ  อ าเภอแมเ่ปิน  , อ าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ 

นายจ้าง...แจ้งต าแหน่งงานว่าง 

เตอืนภยั!!   
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ประถมศกึษา ฯ มธัยมศกึษา ปวช. ปวส. อนปุริญญา ปริญญาตรี 

ผู้สมัครงาน ต าแหน่งงานว่าง และการบรรจุงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ผู้สมคัรงาน ต าแหน่งงาน การบรรจงุาน 

สถานการณ์ตลาดแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์  

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ 
จ านวน  267  คน 

ต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน  413  อัตรา 

 

บรรจุงาน 
จ านวน  223  คน 

 

ต าแหน่งงานที่นายจ้าง 
ต้องการมากที่สุด 

******** 
1. อาชีพพื้นฐาน เชน่ พนักงาน 
   ฝ่ายผลิต แรงงานดา้น 
   การประกอบ  เป็นตน้ 
2. ผู้ปฏบิัติงานโดยงานโดยใช้ฝมีือ   
   ในธุรกิจต่าง ๆ  
3. ช่างเทคนิคและผู้ปฏบิัติงาน 
   ที่เก่ียวข้อง 
4. พนักงานบริการ พนักงานขาย 
5. เสมียน เจ้าหนา้ที ่
 

ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครงาน 
สมัครงานมากที่สุด 

******** 
1. อาชีพพื้นฐาน เชน่ พนักงาน 
    ฝ่ายผลิต แรงงานดา้น 
    การประกอบ  เป็นตน้ 
2. เสมียน  เจ้าหน้าที ่
3. พนักงานบริการ พนักงานขาย  
4. ช่างเทคนิคและผู้ปฏบิัติงาน 
    ที่เก่ียวข้อง 
5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน  
    ผู้ควบคุมเครื่องจักร  
    และผู้ปฏบิัติงานดา้นประกอบ    

ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครงาน 
ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด 

******** 
1. อาชีพพื้นฐาน เชน่ พนักงาน 
   ฝ่ายผลิต แรงงานดา้น 
   การประกอบ เป็นตน้  
2. พนักงานบริการ พนักงานขาย 
3. เสมียน เจ้าหนา้ที่  
4. ช่างเทคนิค และผู้ปฏบิัติงาน 
   ที่เก่ียวข้อง 
5. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน  
   ผู้ควบคุมเครื่องจักร  
   และผู้ปฏบิัติงานดา้นประกอบ 
 

การให้บริการจัดหางานในประเทศ 

ที่มา : ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย  จังหวัดนครสวรรค์ 

http://smartjob.doe.go.th 



 

 

 

 

 

กรมการจัดหางาน สั่งการส านักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศระงับการอนุญาตเดินทางท างาน
ยูเครน หลังรัฐบาลยูเครนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 30 วัน 

นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เผยว่า สถานการณ์ความตึงเครียด ตามแนว
ชายแดนระหว่างยูเครนและรัสเชีย ทวีความรุนแรงขึ้น และล่าสุดรัฐบาลยูเครนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 30 
วัน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ซึ่งกรมการจัดหางานได้มีหนังสือแจ้งส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 -10 และส านักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ถึงสถานการณ์ในประเทศยูเครนและรัสเซีย เพื่อให้ประชาสัมพันธ์
ต่อไปยังคนหางานที่ต้องการเดินทางไปท างานประเทศยูเครน และสหพันธรัฐรัสเซียทราบสถานการณ์ก่อนตัดสินใจ
เดินทาง และ อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง ว่าสามารถพาไปท างานที่ยูเครนและรัสเซียในขณะนี้ได้ เนื่องจากกรมการจัดหา
งานมีการระงับการอนุญาตเดินทางไปท างานยูเครนชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ” 

 

จัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยท างานในประเทศยูเครน จ านวน 139 คน เป็นสมาชิกกองทนุ
เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานต่างประเทศ จ านวน 126 คน และท างานประเทศรัสเซีย จ านวน 441 คน เป็นสมาชิก
กองทุนฯ จ านวน 406 คน ทั้งหมด เป็นแรงงานที่เดินทางไปท างานด้วยตนเอง และ Re-entry ซึ่งขณะนี้มีคนไทยเดินทาง
กลับประเทศไทยทั้งหมด 7 ชุด รวมทั้งสิ้น 223 คน มีคนงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างาน
ต่างประเทศ และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ฯจากกองทุน จากเหตุภัยสงคราม จ านวน 163 คนๆ ละ 15 ,000 บาท (หนึ่ง
หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,445,000 บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ซึ่งในจ านวนนี้มีราษฎร
จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตากฟ้า , อ าเภอบรรพตพิสัย , อ าเภอแม่เปิน  และอ าเภอหนองบัว จ านวน 5 คน ได้รับเงิน
สงเคราะห์ดังกล่าวด้วย จ านวน 4 คน ส าหรับอีก 1 คน ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฯ  

ส าหรับผู้ที่มีญาติพี่น้องท างานอยู่ที่ประเทศยูเครนในขณะนี้ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในประเทศยูเครน สามารถติดต่อส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 และส านักงานจัดหางาน
จังหวัดได้ทุกจังหวัด หรือส านักงานแรงงาน หรือติดต่อ ขอความช่วยเหลือได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ 
ประเทศโปแลนด์ หมายเลข +48-696-642-348 ตลอด 24 ชั่วโมง  

                                      หรือติดต่อผ่าน E-mail : thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl 
 

   ** อยา่หลงเชื่อผู้แอบอา้งว่าสามารถพาไปท างานที่ยูเครนได้ ** 

mailto:thaiconsularwarsaw@thaiemb.pl


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 



 

 

  

ถือเป็นอาชีพเสริมออนไลน์อาชีพหนึ่งที่นิยมท ากันมาก ในหมู่นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในยุคปัจจุบัน คือการเขียนรีวิว

สินค้าและบริการให้กับเจ้าของผู้ประกอบการต่าง ๆ หรือผู้ที่ท าแฟนเพจขายสินค้า โดยจะจ้างเขียนรีวิวสินค้า ลงเว็บไซต์ 

และแฟนเพจ.. 

>> ปัจจุบันได้มีเว็บไซต์เป็นจ านวนมากที่ต้องการนักเขียนรีวิวสินค้า หรือเขียนรีวิวร้านอาหาร รีวิวสถานที่พัก สถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ จึงท าให้อาชีพเสริมออนไลน์นี้เป็นอาชีพที่ท ารายได้ดี ถ้าหากเราฝึกการเขียนให้ดีๆ  ก็สามารถท ารายได้หลักหมื่น จนถึงหลักแสนได้

ง่ายๆ จัดเป็นอาชีพเสริมออนไลน์ไม่จ ากัดอายุที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก 

รับเขียนรีวิว เป็นอาชีพเสริมออนไลน์ต้องเตรียมอะไรบ้าง 

เครื่องที่จ าเป็นต้องใช้ คือ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต มือถือ อินเตอร์เน็ต ปากกา กระดาษ กล้องถ่ายรูป (บางงานต้องถ่ายหรือใช้

กล้องมือถือก็ได้) Faceook Line twitter หรืออีเมล์ ส าหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารในงาน รับงานส่งงาน ข้อมูลที่จะเขียน โดยค้นหาจากเว็บไซต์มา

ประกอบการอ้างอิง 

รับเขียนรีวิว ต้องเริ่มต้นอย่างไรดี 

          1. เลือกหมวดหมู่รีวิวที่เราถนัด สะดวก เช่น รีวิวโรงแรม รีวิวหอพัก รีวิวห้องอาหาร รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว รีวิวแอพลิเคช่ัน       

          2. ให้ท าการประกาศหาลูกค้า ตามเว็บไซต์ เว็บบอร์ดต่าง ๆ เช่น fastwork.co หรือ อาจจะไปโพสต์ตามกลุ่มเฟสบุ๊ค หรือจะท าเว็บไซต์ 

เฟซบุ๊คแฟนเพจ หรือทวิตเตอร์ ของตนเองแล้วรีวิวสินค้าหรือบริการดีๆ น่าสนใจ พอคนเข้าดูเยอะจะมีสปอนต์เซอร์ติดต่อมาให้รีวิวเอง อันนี้เรา

สามารถปรับเรทราคาเองได้ ว่าจะรับรีวิวที่ราคาเท่าไหร่ แล้วยอดติดตามและจ านวนคนเข้าชมเว็บไซต์ 

           3. ให้ก าหนดว่า เรามีความถนัดในเรื่องไหน เช่น เขียนรีวิวร้านอาหาร รีวิวเครื่องส าอาง 

 หรือเขียนรีวิวท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก วิวสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของใช้ เป็นต้น  

           4. เมื่อลูกค้าสนใจจะจ้างแล้ว ให้ตกลงราคากัน ให้ชัดเจน โดยต้องเก็บค่ามัดจ าครึ่งหนึ่ง  

หรือให้จ่ายล่วงหน้าก่อน หรือหลังงานเสร็จแล้วจ่าย และก าหนดการส่งงานให้เรียบร้อย การส่งงานอย่างช้าที่สุด ไม่ควรเกิน 7 วัน  

           5. ในการเขียนรีวิว ถ้าเขียนจากประสบการณ์จริงจะท าให้เขียนอ่านเข้าใจง่าย โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปค้นคว้าหาข้อมูลจากเว็บไซต์ 

อย่าง รีวิวที่ท่องเที่ยว จากการที่เราไปเที่ยวมาแล้ว รีวิวร้านอาหาร จากการที่เราไปทานมาแล้ว รีวิวโรงแรมที่พัก รีสอร์ท จากการที่ เราได้ไปพัก

มาแล้ว รีวิวเครื่องส าอางค์จากที่เราใช้ จะท าให้เราเขียนได้ง่ายขึ้น 

           6. ในการเขียนบทความรีวิวต่าง เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบค าผิดก่อนส่ง หรือเขียนเสร็จในตอนเช้า ตอนเย็นค่อยน ามาอ่านอีกที

ในสายตาของบุคคลที่สาม เราจะเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แล้วค่อยแก้ไขไป 

           7. หลังจากที่เขียนและเช็คดู ตรวจสอบค าผิดถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งทางอีเมลล์ที่ลูกค้าได้ให้ไว้  

หรือส่งทาง Inbox ใน Facebook   ก็ได้ ตามช่องทางที่ตกลงกัน 

รับเขียนรีวิวรายได้ดีไหม 

      เรทราคาเขียนบทความ 500 ค า 350 บาท หรือ 100 ค า 100 บาท หรือจะรับราคาเหมาเป็นงานเลยก็ได้ เช่น รับรีวิว

เครื่องส าอางค์ช้ินละ 1,000 บาท โพสลงให้บนเว็บไซต์ แฟนเฟจ หรือที่อื่นๆ ตามตกลง จ านวนค า 500 - 1,000 ค าขึ้นไป 

ส่วนตัวได้รู้จักกับบล็อกเกอร์รีวิวเครื่องส าอางค์บน twitter มียอดผู้ติดตาม 3,000 กว่าคน จะรับรีวิวแบบนี้ 500 บาทหรือ 

1,000 บาทต่อ 1 สินค้า ส่วนพวกสินค้าเครื่องส าอางค์ทางแบรนด์จะส่งมาให้ใช้ฟรี หรือให้เงินเรามาซื้อเพิ่ม เดือนนึงสามารถรับรีวิวได้ถึงหลักหมื่น

ถ้าหากเราขยัน ยิ่งมีชื่อเสียง มีผู้ติดตามเยอะ เรทราคารีวิวยิ่งสูงตาม… 



สถานประกอบการ

(ประเภทกิจการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

1. บจก.พรีซิชั่น พลาสติก 1. พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 25 + ม.3 + 320 ค่าข้าว/เบี้ยขยัน
185/6 ม.9 ต.บ้านมะเกลือ มีประกันสังคม
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
60000 โทร.056-276070-3

ประเภทกิจการ : ผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติก
2. บจก.คูโบต้านครสวรรค์ 1. ช่างบริการ 2 ช 18 + ม.6 + ตกลง ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

    (ฮ้ัวเฮงหลี) 2. พนักงานบัญชีเจ้าหนี่ 1 ญ 18 + ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี
118/9 ม.12 ต.บางม่วง 4. ที่ปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 18 + ม.6 + ตกลง ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีใบขับขี่ ประจ าสาขา
โทร. 082-7710513 หนองบัว และสาขาตาคลี

     093-134654
ประเภทกิจการ : จ าหน่ายรถแทรกเตอร์ รถไถนา
3. บจก.ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด 1. พนักงานขับรถแม็คโคร 1 ช 20 + ป.6 + 9,600 ค่าครองชีพ 2,300 บาท
144  ม.3 ต.สุขส าราญ 2. พนักงานขับรถตัก 1 ช 20 + ป.6 + 9,600 ค่าครองชีพ 2,300 บาท
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 3. ที่ปรึกษาการเงิน 1 ญ 50 + ปวส + 15,000 รับผู้สูงอายุ
60190 โทร.056-241109
096-0301418
ประเภทกิจการ : รับซ้ือสินค้าทางการเกษตร
4. บจก.โรงสีไฟเกยีรติรุ่งเรือง 1. พนักงานขับรถ 2 ช 30 -40 ไม่จ ากัด 12,000 มีประกันสังคม,เบี้ยเล้ียง
111/6 ม.13 ต.ดอนคา 2. พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช 30-40 ไม่จ ากัด 10,000
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
60160 โทร.056-249474
081-9739163
ประเภทกิจการ : โรงสี

สวัสดกิาร/เงื่อนไขต าแหนง่งานว่าง
คุณสมบติั

ค่าจ้าง

  ต ำแหน่งงำนว่ำง...รอคุณ  

  ประจ ำเดือนเมษำยน  2565 

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดนครสวรรค์ 
056-257036  



สถานประกอบการ

(ประเภทกิจการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

5. บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ 1. หัวหน้าแผนกบุคคล 1 ช 28 + ป.ตรี ตกลง
พัลพ์ แอนด์เปเปอร์ จ ากัด    และมวลชน

9/9 ม.1 ต.หนองโพ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 2. วศิวกร 1 ช/ญ 25 + ป.ตรี ตกลง

โทร.056-338338 ต่อ 213
ประเภทกิจการ : โรงงาน

ผลิตเยื่อกระดาษ 3. พนง.ควบคุมเคร่ืองจักร 1 ช 20 + ม.3 + ตกลง
4. พนักงานเคร่ืองมือวดั 1 ช 20 + ปวช + ตกลง
5. ช่างไฟฟ้า 1 ช 20 + ปวช + ตกลง
6. พนักงานซ่อมบ ารุง 1 ช 20 + ม.3 + ตกลง

6. บริษัท พิจิตร ดร้ิงกิ้ง 1. พนง.ขับรถส่งน้ า 5 ช 20 + ไม่จ ากัด ตกลง ขับรถยนต์ได้,มีใบขับขี่
วอเตอร์ จ ากัด น้ าด่ืมวนิวนิ
46/6 ม.11 ต.วดัไทรย์
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร.081-9737277
ประเภทกิจการ : ผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืม
7. บริษัท ศรีสมบูรณ์ธรุกิจ 1. พนักงานขาย 1 ช/ญ 25 + ม.6 + ตกลง

เซ็นเตอร์ จ ากัด 2. พนักงานแคชเชียร์ 1 ช/ญ 25 + ปวช + ตกลง

558/181 อ.เมือง จ.นว 3. ช่างบริการ 1 ช 25 + ปวช + ตกลง

โทร.093-5751211 4. พนักงานขับรถ 1 ช 25 + ม.3 + ตกลง
คุณสุพรรณี

8. บจก.ออลมาร์เก็ตต้ิง 1. พนักงานขาย 5 ช/ญ 21-35 ม.6 + 10,200 เบี้ยเล้ียง,เบี้ยขยัน
ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นว ค่าคอมมิชชั่น
โทร.061-2821605 2. ผู้ช่วยพนักงานขาย 5 ช 21 -35 ม.3 + 9,600 เบี้ยเล้ียง,เบี้ยขยัน
ประเภทกิจการ : จ าหน่าย    (พนักงานขับรถ) ค่าคอมมิชชั่น
สินค้าบริโภค

2

สวัสดกิาร/เงื่อนไขต าแหนง่งานว่าง
คุณสมบติั

ค่าจ้าง

สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน HR อย่างน้อย 3 ปี

สาขาวศิวกรรมศาตร์ ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
สาขาอื่น ๆ ต้องมีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดนครสวรรค์ 
056-257036  



สถานประกอบการ

(ประเภทกิจการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

9. ร้านสุภาพันธ ์ก่อสร้าง 1. ช่างไม้ซ่อมแบบกอ่สร้าง 1 ช 20 + ไม่จ ากัด 400/วนั มีประกันสังคม , ที่พัก
(2021) สาขานครสวรรค์ 2. ผู้ช่วยช่างไม้ 1 ช 20 + ไม่จ ากัด 350/วนั มีประกันสังคม , ที่พัก
294/10 ม.6 ต.หนองปลิง
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร.090-6926991
ประเภทกิจการ : รับเหมาก่อสร้าง
10. แหลมทองบล๊อค 1. เสมียน ธรุการ 3 ช/ญ 25 + ป.ตรี 15,000
42 ม.2 ต.บางมะฝ่อ 2. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 2 ช 30 + ป.ตรี 30,000
อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 3. พนักงานฝ่ายผลิต 400 ช/ญ 20 + ไม่จ ากัด 400
โทร.080-1201414 4. ช่างเหล็ก 20 ช 20 + ปวช + 15,000
ประเภทกิจการ : ผลิตเซรามิค
11. บจก.กรีนแคล (ปทท) 1. เจ้าหน้าที่ จป.วชิาชีพ 1 ช/ญ 22 + ป.ตรี ตกลง สาขาอาชีวอนามัย
23 ม.17 ต.หนองบัว และความปลอดภยั
อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
โทร.056-217917
ประเภทกิจการ : โรงงานผลิตปุ๋ย
12. บจก.ไจแอนท์ อสิาโน กรุ๊ป 1. พ่อบ้าน , แม่บ้าน 5 ช/ญ 20 + ป.6 + 320
   สาขานครสวรรค์
96/2 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร.081-1365905
088-6650525
ประเภทกิจการ : จ้างเหมาแรงงาน
13. บริษัท บ้านไม้สวย จ ากัด 1. พนักงานขาย 8 ช/ญ 23-35 ปวส + 12,000 มีค่าคอมมิชชั่น
55/3 ม.9 ต.พยุหะอ.พยุหะคีรี ประกันสังคม,เบี้ยเล้ียง
จ.นว. โทร.066-1108929 ยูนิฟอร์ม
ประเภทกิจการ : จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

3
คุณสมบติั

ต าแหนง่งานว่าง ค่าจ้าง สวัสดกิาร/เงื่อนไข

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดนครสวรรค์ 
056-257036  



สถานประกอบการ

(ประเภทกิจการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

14.บจก.ดิ สมิธ ฟู้ด อนิเตอร์ 1. พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18 + ไม่จ ากัด 320 สามารถท างานล่วงเวลาได้

เนชั่นแนล 2. ช่างควบคุมเคร่ืองจักร 1 ช 22 + ปวส + 400 + สามารถท างานล่วงเวลาได้

9 ม.5 ต.เขาทอง มีประสบการณ์จะพจิารณา

อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็นพเิศษ

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

062-3069903    (QC) มีประสบการณ์จะพจิารณา

ประเภทกิจการ : ผลิตซอสปรุงรส เป็นพเิศษ

15. บจก.เอ็มวนันครสวรรค์ 1. ที่ปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 20-45 ปวช + ตกลง
168  ม.11  ต.บางม่วง 2. ช่างศูนย์บริการ 1 ช 20 + ปวส + ตกลง
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 3. พนักงานล้างรถ 1 ช 18 + ม.3 + ตกลง
60000 โทร.090-1479597 4. ที่ปรึกษาการบริการ 1 ช/ญ 20 + ปวส + ตกลง
098-7487111    (SA)
ประเภทกิจการ : จ าหน่ายรถยนต์
17. บจก.เทพธญัญะ นครสวรรค์ 1.จนท.กราฟฟิคดีไซนื 1 ช/ญ 22 + ปวช + ตกลง สาขาออกแบบ 
1311/3-6 ม.10 ต. นว.ตก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2. จนท.ส่งเสริม 1 ญ 22 + ป.ตรี ตกลง
60000    การขาย
โทร. 056-372162-4 ต่อ 27 3. พนักงานคลังสินค้า 1 ช 19 + ไม่จ ากัด ตกลง
ประเภทกิจการ : จ าหน่าย 4. พนักงานยกสินค้า 1 ช 19 + ไม่จ ากัด ตกลง
สินค้าอุปโภค บริโภค
18. บจก.ลิมาเกรน 1. พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช 18 + ไม่จ ากัด 375 มีค่าล่วงเวลา ,เบี้ยขยัน
    (ประเทศไทย) คุณภาพ
192  ม.2  ต.อุดมธญัญา
อตากฟ้า  จ.นครสวรรค์
60190 โทร.056-217903
ประเภทกิจการ : ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

คุณสมบติั

4

ค่าจ้าง สวัสดกิาร/เงื่อนไขต าแหนง่งานว่าง

ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดนครสวรรค์ 
056-257036  



สถานประกอบการ

(ประเภทกิจการ) จ านวน เพศ อายุ วุฒิ

16.บจก.นครสวรรค์ ย่ง ยู่ เส็ง 1. พนง.จัดยกสินค้า 10 ช 20-40 ไม่จ ากัด 350
ง.57/67 ถ.ดาวดึงส์ ญ 23-40 ไม่จ ากัด 350
ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง จ.นว. 5. เช็คเกอร์/คลังสินค้า 2 ช/ญ 23-35 ปวช + 11,000
60000 โทร.090-9824464 3. พนักงานขาย 2 ญ 25-35 ปวช + 11,000 มีประสบการณ์
056-372350 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประเภทกิจการ : ค้าส่ง 4. บัญช/ีการเงิน/จัดซ้ือ/ 1 ญ 23-35 ปวส + 11,000 มีประสบการณ์

บุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 ช 23-40 ไม่จ ากัด 13,000
6. พนักงานขับรถกระบะ 1 ช 23-35 ไม่จ ากัด 13,000 + มีใบขับขี่รถยนต์
7. พนง.ขบัรถ 6 ล้อ/10 ล้อ 1 ช 25-40 ไม่จ ากัด 16,000 มีใบขับขี่รถ 6ล้อ 10ล้อ

19. หจก.สมบูรณ์ศิริค้าปลีก 1. พนักงานประจ าร้าน 3 ช/ญ 18 + ม.3 + 320 สามารถท างานเป็นกะได้

(เซเวน่ สายเอเซีย ปั๊มปตท.
ปากซอยจ่าเหง่ียม)
215/69 ม.10 ต.นว.ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร.091-0017123  (คุณลิขติ)

ประเภทกิจการ : ร้านสะดวกซ้ือ

สวัสดกิาร/เงื่อนไขค่าจ้าง
คุณสมบติั

ต าแหนง่งานว่าง

5

หมายเหต ุ  ต าแหน่งงานวา่งประจ าเดอืนเมษายน 2565 ในวารสารนีเ้ป็นขอ้มลูเพยีงบางสว่นเทา่นัน้!!  สามารถดเูพิม่และ

เลอืกต าแหน่งงานวา่งไดท้ี ่ QR Code  ดา้นลา่งนี ้

QR Code   
ต าแหน่งงานว่างในจังหวดั และต่างจังหวดั 

 ประจ าเดอืน เมษายน   2565 



ภาพกจิกรรมส าคญั 
ส านักงานจัดหางานจังหวดันครสวรรค์ 

    นายชยนัต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางวรรณิภา จันโททัย 
จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมคณะกรมการจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการฯ  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2565 เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์  2565 ณ 
ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  

   ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ น าโดยนางวรรณิภา จันโททัย จัดหางาน
จังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมให้ความรู้แก่นายจ้าง แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคี
เครือข่ายตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กบันายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่าง
ด้าว และองค์กรภาคีเครือขา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 
ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท  ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์     
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 

    นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครัง้ที่ 10/2565  เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2565  ณ ห้อง
ประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และ นางวรรณิภา จันโททัย  จัดหางานจังหวัด
นครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด
นครสวรรค์  และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด
นครสวรรค์ 



ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ 
056-257036  

            

  นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ 
 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพืน้ท่ีบริการดังนี ้

 
                        >> ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการรับแจ้งต าแหน่งงานว่าง และประชาสัมพันธ์การจ้างงานของผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 

 

           >>  ออกตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่าง ด้าว  เพื่อป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      นางวรรณิภา จันโททัย จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์  
และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัด
นครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพ่ิม) กับ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และศูนย์การเรียน
ปัญญาภิวัฒน์นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565  ณ 
ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์  
โดยมี นายพรเทพ พลับน่ิม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ดังกล่าว       



ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์ 

เลขที่ 909 หมู่ที่ 7 ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครสวรรค์ 

056-257036 

DOE_NSN@YAHOO.CO.TH 

บรกิารขอ้มลูขา่วสารตลาดแรงงานผา่นเว็บไซต ์

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ 

1. ปฏิบตัิงานดว้ยความซ่ือสตัยมี์คณุธรรมและเสมอภาค 

2. ใหบ้ริการดว้ยความเต็มใจ รวดเร็วและประทบัใจ 

3. มีมนุษยส์มัพนัธ ์ขยนั อดทน สามคัคี มีวินยั 

4. พฒันาตนเองและหน่วยงาน สรรคส์รา้งสงัคม 

5. ศรทัธารกัษาเกียรติ และศกัดิ์ศรีของหน่วยงาน 

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

บริการขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นแรงงานรายจงัหวดั ขา่วสารตลาดแรงงาน สถานการณต์ลาดแรงงาน 

และขอ้มลูงานวิจยั 

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

บริการขอ้มลูต าแหน่งงานวา่งทั้งในและต่างประเทศ ต าแหน่งงานวา่งส าหรบัผูส้งูอายุและผูพิ้การ 

ส าหรบันายจา้งสถานประกอบการและคนหางาน 

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

บริการขอ้มลูแนะแนวอาชีพ ขอ้มลูการประกอบอาชีพอิสระ การรบังานไปท าท่ีบา้น และศนูยข์อ้มลูอาชีพ 

บริการขอ้มูลการไปท างานต่างประเทศ http://www.doe.go.th/overseas 

บริการขอ้มลูการไปท างานต่างประเทศโดยรฐั ขอ้แนะน า ขอ้ควรรูก้่อนเดินทางไปท างานต่างประเทศ 

ขอ้มลูสินเช่ือการไปท างานต่างประเทศและคน้หาบริษัทจดัหางาน 

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

รบัเร่ืองรอ้งทุกขข์องคนหางานท่ีเดินทางไปท างานต่างประเทศ บริการงานทะเบียนและตรวจสอบ

บริษัทจดัหางานในประเทศ 

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

บริการพิจารณาขออนุญาตการท างานของคนต่างดา้วในระบบ จดัระบบน าเขา้คนต่างดา้วและแรงงาน

ต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง 
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