
จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 เจาหนาที่การตลาด ช/ญ 25+ 1 อัตราคาจาง 12,000 บาท/เดือน บจก.ช.เกษตรรุงเรือง (ฟารมสุกร)
จบสาขาการตลาด 150 ม.1 ต.ทาไร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

2 พนักงานบัญชี ช/ญ 22+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง ติดตอคุณปยะมาศ อยูพิทักษ โทรศัพท 075-347230
จบสาขาการบัญชี

3 พนักงานขายสงซิม ญ 22-35 1 อัตราคาจาง 17,500 บาท/เดือน บริษัท ทรูมูฟ จํากัด สาขานครศรีฯ (โทรคมนาคม)
ขับรถเกียรธรรมดาได 115 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 800000

ทนแรงกดดันในเรื่องยอดขายได ติดตอคุณพรปวีส แกวมีบุญ โทรศัพท 086-4132114
สามารถใช Excel ไดเปนอยางดี

มีประสบการณดานงานขายอยางนอย 3 ป
มีประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุม

4 ซุปเปอรไวเซอร ช/ญ 25-50 1 อัตราคาจาง 15,000+ บาท/เดือน หจก.วอลลประกอบกิจ (จําหนายไอศกรีมวอลล)
มีคา incentive, มีประสบการณในงานขาย 85/1 ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

มีความเปนผูนําจะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอคุณศุลีพร มานะจิตต โทรศัพท 081-9799231

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560

วุฒิ  ปริญญาตรี
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

5 Sale พ้ืนที่ ช/ญ 23-27 5 อัตราคาจาง 12,000 บาท/เดือน บจก.ไทยออปโป (จําหนายโทรศัพทมือถือ)
มีคาคอมมิชั่นให, คานํ้ามันรถ 101/68 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
มีประสบการณดานงานขาย ติดตอคุณอุทัยวรรณ จันทรัศมี โทรศัพท 082-2196347

ดูแลยอดขายในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
6 สัตวบาล ช/ญ 22+ 2 อัตราคาจาง ตามตกลง บจก.ช.เกษตรรุงเรือง (ฟารมสุกร)

จบสาขาสัตวศาสตร 150 ม.1 ต.ทาไร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
7 พนักงานธุรการ ญ 22+ 1 จบ ป.ตรีทุกสาขา ติดตอคุณปยะมาศ อยูพิทักษ โทรศัพท 075-347230
8 หัวหนาบัญชี ช/ญ 30+ 1 มีประสบการณอยางนอย 5 ป
9 ผูชวยเก็บขอมูล ช/ญ 22+ 8 อัตราคาจาง 17,500+ บาท/เดือน หนวยวิจัยนวัตกรรมดานสารสนเทศ  Mokhalan Projects

มีบานพัก, มีประกันสังคมให 222 ม.10 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีฯ 80160
เก็บขอมูลในพ้ืนที่ จ.นครศรีฯ, จ.พัทลุง ติดตอคุณสิรภัทร จิตตะมาลา สมไพบูลย โทรศัพท 090-0710450

จ.สุราษฎรธานี, จ.ชุมพร
10 โปรแกรมเมอร ช/ญ 22+ 5 อัตราคาจาง 20,000 บาท/เดือน

จบสาขาคอมพิวเตอร 
มีบานพัก, มีประกันสังคมให

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560

วุฒิ  ปริญญาตรี
ที่ ตําแหนงงานวาง อายุเพศ



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

11 วิศวกรโยธา ช 25+ 1 อัตราคาจาง 15,000+ บาท/เดือน หจก.ฮั่นสินกอสราง (รับเหมากอสราง)
มีประสบการณงานกอสราง 3 ถ.พานยม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

มีรถยนตใหใช ติดตอคุณอัฌญา ศรีสวัสดิ์ โทรศัพท 094-7351111
12 พนักงานบัญชี ญ 28-40 1 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน บริษัท บูรพา เพรสทีจ โกลด จํากัด (คาทองรูปพรรณ)

มีประสบการณดานบัญชี 70/17 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
ชํานาญในการใช Excel ติดตอคุณอรณิชา บุญสัมพันธกิจ โทรศัพท 075-800456

13 ผูจัดการศูนยบริการ ช/ญ 22+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง บริษัท เอ็มจี นครศรีธรรมราช จํากัด (จําหนายรถยนต)
14 เจาหนาที่รับรถ/อะไหล ช/ญ 22+ 1 มีประสบการณในตําแหนงงาน 73/84-88 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณสมนึก ชอฟา โทรศัพท 075-390866
15 กราฟฟกชางปายโฆษณา ช/ญ 23+ 1 อัตราคาจาง 12,000 บาท/เดือน รานเมจิกปายโฆษณา (ออกแบบปายโฆษณา)

มีประกันสังคมให 624 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
ติดตอคุณสุภารัตน ดําเนินผล โทรศัพท 089-2538174

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560

วุฒิ  ปริญญาตรี
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

**ทุกตําแหนง** ศูนยคุมอง (ม.ราชพฤษ 2)
อัตราคาจาง ตามตกลง 91/40-41 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

16 ครูผูชวยคณิตศาสตร ญ 22-30 2 จบเอกคณิตศาสตร ติดตอคุณสุรพงษ ฉายชยานนท โทรศัพท081-9781734
17 ครูผูชวยภาษาอังกฤษ ญ 22-30 1 จบเอกภาษาอังกฤษ
18 ครูผูชวยภาษาไทย ญ 22-30 1 จบเอกภาษาไทย
19 ผูชวยครู (part time) ญ 22-30 1 ทํางานเสาร-อาทิตย 300 บาท/วัน

ตรวจการบานนักเรียนตามคูมือเฉลย
**ทุกตําแหนง** บจก.แซค ศูนยสอบวิชาการภาคใต (การศึกษา)

อัตราคาจาง 250-300 บาท/ชั่วโมง 245/10 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
20 ครูเคมี ช/ญ 22-40 2 จบสาขาวิทยาศาสาตรเคมี ติดตอคุณประจักษ แซอึ่ง โทรศัพท 080-5565997
21 ครูคณิตศาสตร ช/ญ 22-40 2 จบเอกคณิตศาสตร
22 ครูชีววิทยา ช/ญ 22-40 2 จบเอกชีววิทยา, จุลชีวะ, ชีวเคมี
23 ครูฟสิกส ช/ญ 22-40 2 จบเอกฟสิกส
24 ครูภาษาอังกฤษ ช/ญ 22-40 2 จบเอกภาษาอังกฤษ, ศิลปศาสตรเอกอังกฤษ
25 ครูวิทยาศาสตรทั่วไป ช/ญ 22-40 2 จบเอกวิทยาศาสตรทั่วไป

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

อายุ

วุฒิ  ปริญญาตรี
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ

ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 เสมียนหองเย็น ช/ญ 23+ 1 **ทุกตําแหนง** บจก.ช.เกษตรรุงเรือง (ฟารมสุกร)
2 เสมียนฝายขาย ช/ญ 25+ 2 อัตราคาจาง ตามตกลง 150 ม.1 ต.ทาไร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
3 ชางไฟฟา ช 23+ 2 ทํางานโรงงานที่ปม ปตท. หัวอิฐ ติดตอคุณปยะมาศ อยูพิทักษ โทรศัพท 075-347230
4 ชางเครื่องกล ช 20+ 2 อัตราคาจาง ตามตกลง บจก.ช.เกษตรรุงเรือง (ฟารมสุกร)

ทํางานโรงงานที่ปม ปตท. หัวอิฐ 150 ม.1 ต.ทาไร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
5 ผจก.รานขายปลีก ช/ญ 25+ 2 มีใจรักงานบริการ ติดตอคุณปยะมาศ อยูพิทักษ โทรศัพท 075-347230

มีประสบการณดานการขายอยางนอย 3 ป
6 เจาหนาที่ทะเบียน - ประกัน ช/ญ 22+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง บริษัท เอ็มจี นครศรีธรรมราช จํากัด (จําหนายรถยนต)

มีประสบการณในดานทะเบียนรถใหม 73/84-88 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
ติดตอคุณสมนึก ชอฟา โทรศัพท 075-390866

7 เจาหนาที่การตลาด ช/ญ 20+ 2 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน บจก.บี.พี.ออโตเซ็นเตอร (1997) (ตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรด)
มีคาคอมมิชั่น, สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี 33/1 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอคุณสายใจ  คงวัดใหม โทรศัพท 075-322322
8 พนักงานสินเชื่อ ช 28+ 1 อัตราคาจาง 14,400+ บาท/เดือน บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) (เชาซ้ือรถจักรยานยนต)

มีคาคอมมิชั่น, มีประกันสังคม 186/17-18 ถ.ออมคายวชิราวุธ ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
ติดตอคุณเอกศักดิ์ เมืองกันทร โทรศัพท 075-312993-4

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560

ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ

วุฒิ  ปวส.
ที่



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

9 ประชาสัมพันธ ญ 22-35 1 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน ศูนยคุมอง (ม.ราชพฤษ 2)
ขยัน, อดทน, ใจเย็น, ทํางานเร็ว 91/40-41 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

รักเด็ก, พัฒนาการเรียนรูตลอดเวลา ติดตอคุณสุรพงษ ฉายชยานนท โทรศัพท 081-9781734

ตําแหนงงานวาง เพศ อายุที่

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

วุฒิ  ปวส.
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 ธุรการออฟฟต ญ 20-40 1 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน บจก.แซค ศูนยสอบวิชาการภาคใต (การศึกษา)
งานดานเอกสาร ใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได 245/10 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

 มีคาลวงเวลา, มีประกันสังคมให ติดตอคุณประจักษ แซอึ่ง โทรศัพท 080-5565997
 โบนัสประจําป, วันหยุดประจําป

2 ลูกจางรายวัน ช/ญ 18+ 10 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน หนวยวิจัยนวัตกรรมดานสารสนเทศ  Mokhalan Projects
มีบานพักให 222 ม.10 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีฯ 80160

ติดตอคุณสิรภัทร จิตตะมาลา สมไพบูลย โทรศัพท 090-0710450
3 เจาหนาที่บัญชี/การเงิน ญ 18+ 1 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน บจก.เขามหาชัยพาราวูด (แปรรูปไมยางพารา)

จบสาขาการบัญชี, มีประกันสังคมให 13/3 ม.5 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80280
ติดตอคุณสุวิทย ปานบุตร โทรศัพท 075-377507-9

4 พนักงานขาย ช/ญ 20-40 3 อัตราคาจา 9,000 บาท/เดือน บริษัท บูรพา เพรสทีจ โกลด จํากัด (คาทองรูปพรรณ)
70/17 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณอรณิชา บุญสัมพันธกิจ โทรศัพท 075-800456
5 ชางฟลม+ประดับยนต ช/ญ 18+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง บริษัท เอ็มจี นครศรีธรรมราช จํากัด (จําหนายรถยนต)

มีประสบการณในการติดฟลมและ 73/84-88 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
อุปกรณประดับยนต ติดตอคุณสมนึก ชอฟา โทรศัพท 075-390866

ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560
วุฒิ  ปวช.

ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

6 ชางทั่วไป ช/ญ 20+ 5 อัตราคาจาง 10,000 บาท/เดือน รานวีอารผามาน (รานติดตั้งผามานวอลเปเปอร ) 
จบ ปวส.สาขาชางโยธา พิจารณาเปนพิเศษ 1786/85 ถ.ทาโพธ์ิ ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

มีประสบการณงานชาง, ชางกอสราง ติดตอคุณเพชรลัดดา เยี่ยมมี โทรศัพท 096-0675554
ผามานวอลลเปเปอร

7 ชางไฟฟา ช 20+ 5 **ทุกตําแหนง** บจก.เอฟ.1 เซอรวิส (ติดตั้งซอมบํารุงในรานมินิมารท)
8 ชางอิเล็กทรอนิกส ช 20+ 5 อัตราคาจาง 9,000+ บาท/เดือน 64/19 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

จบสาขาตรงกับตําแหนงงานที่สมัคร ติดตอคุณธนวรรณ กาละสงค โทรศัพท 090-9904735
มีประกันสังคมให, มีโบนัสประจําป

มีชุดยูนิฟอรม
9 ที่ปรึกษาการขาย ช/ญ 18+ 5 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน บจก.บี.พี.ออโตเซ็นเตอร (1997) (ตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรด)

มีคาคอมมิชั่น, ขับรถยนตได 33/1 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอคุณสายใจ  คงวัดใหม โทรศัพท 075-322322

10 เจาหนาที่การตลาด ช 18+ 1 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน บจก.ชูเกียรติออโตเทค (1995) (เชาซ้ือรถยนต)
บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี 68 ถ.เอเชีย ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอคุณกมลธร สินธนากุล โทรศัพท 075-447280-3

ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560

วุฒิ  ปวช.



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 พนักงานรับรถ ญ 18+ 1 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน ราชาคารแคร สาขาโรบินสัน - โอเชี่ยน
2 พนักงานแคชเชียร ญ 25+ 1 ขยัน มีความรับผิดชอบ 89/202 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

มีคาคอมมิชั่น เบี้ยเลี้ยงคาอาหารกลางวัน ติดตอคุณชัยรัตน มณีราช โทรศัพท 088-2665879
3 พนักงานขาย ช/ญ 18+ 5 อัตราคาจาง 9,000-12,000 บาท/เดือน บจก.สุวรรณนครการคา (จําหนายสินคาอุปโภค/บริโภค)

มีคาคอมมิชั่นให 53/3 ม.3 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
ติดตอคุณสุพจน เจิมมหานนท โทรศัพท 085-4828645

4 คนสวนหรือคนงานทั่วไป ช 25+ 1 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน บจก.พี.เอส.คอนแทคท ฟารมมิ่ง (ปศุสัตว) 
มีประกันสังคมให 99/9 ถ.ออมคายวชิราวุธ ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณชีวธันธ อยูขัน โทรศัพท 075-351951-3
5 พนักงานขาย ช/ญ 18-32 20 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน บจก.ไทยออปโป (จําหนายโทรศัพทมือถือ)

มีคาคอมมิชั่นให, ขายสินคา เชียรสินคา 101/68 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
มีประสบการณดานงานขาย ติดตอคุณอุทัยวรรณ จันทรัศมี โทรศัพท 082-2196347

6 พนักงานประจํารานขายปลีก ช/ญ 25+ 10 อัตราคาจาง ตามตกลง บจก.ช.เกษตรรุงเรือง (ฟารมสุกร)
มีใจรักงานบริการ 150 ม.1 ต.ทาไร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณปยะมาศ อยูพิทักษ โทรศัพท 075-347230

ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ

ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

วุฒิ  มัธยมศึกษา



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

7 หัวหนาพนักงานขาย ช/ญ 25+ 1 อัตราคาจาง 10,000 บ/ด หจก.นครศรีฯดีไลท (จําหนายนมเปรี้ยว)
8 พนักงานขาย (เขตทาศาลา-สิชลช/ญ 20+ 3 อัตราคาจาง ประกันรายได 15,000 บ/ด 167/50 ถ.สะพานยาว ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

มีประกันชีวิต, คารักษาพยาบาล, อุบัติเหตุ ติดตอคุณจํานาญ จรงคหนู โทรศัพท 075-314086
ทุนการศึกษาบุตร, มีโบนัสประจําปให

เง่ือนไข ตองมีสุภาพแข็งแรง ขยัน อดทน
มีรถจักรยานยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ

9 แมบาน ญ 25-50 1 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน คุณวันดี  แปนสุข  ฮอฟสตาด (สวนบุคคล)
ทําอาหารอรอยผานงานผูชวยกุก 24/61 ม.2 ถ.เทิดพระเกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

จะพิจารณาเปนพิเศษ, อยูประจํากับบาน ติดตอคุณวันดี  แปนสุข  ฮอฟสตาด โทรศัพท 0841907458
10 พ่ีเลี้ยงเด็ก ญ 25-50 1 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน

ขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
รักสุนัข, อยูประจํากับบาน

11 พนักงานขาย ช/ญ 18+ 30 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน บจก.ทุงสงปยะมอเตอรส (จําหนายรถยนต)
มีคาคอมมิชั่นให 99/9 ม.4 ต.ชะมาย อ.ทุงสง จ.นครศรีฯ 80110

มีประกันสังคม, มีชุดยูนิฟอรมให ติดตอคุณวิราณี พิยังคานนท โทรศัพท 075-466299

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560

วุฒิ  มัธยมศึกษา
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

12 เสมียนงานขาย ญ 28+ 3 **ทุกตําแหนง** สํานักงานคุณกวาง ทิพยสุวรรณ (ประกันวินาศภัย)
13 เสมียนประจําออฟฟต ญ 28+ 2 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน 704 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

มีประกันชีวิตให, ทดลองงาน 3 เดือน ติดตอคุณบุณฑริตา ทิพยสุวรรณ โทรศัพท 089-4740271
ตามงานขายลูกคา, จัดเตรียมเอกสาร

ขับรถจักรยานยนตได และมีใบอนุญาตขับขี่
14 พนักงานทั่วไป ญ 25+ 3 อัตราคาจาง ตามปริมาณงานที่ทํา

เปนงานประดิษฐทําดอกไมจันทน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560

วุฒิ  มัธยมศึกษา
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 แมบาน ญ 30+ 1 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน ราชาคารแคร สาขาโรบินสัน - โอเชี่ยน
ขยัน มีความรับผิดชอบ 89/202 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

มีคาคอมมิชั่น เบี้ยเลี้ยงคาอาหารกลางวัน ติดตอคุณชัยรัตน มณีราช โทรศัพท 088-2665879
2 พนักงานขับรถ ช 22+ 3 อัตราคาจาง ตามตกลง บจก.ช.เกษตรรุงเรือง (ฟารมสุกร)

มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 2 150 ม.1 ต.ทาไร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
ติดตอคุณปยะมาศ อยูพิทักษ โทรศัพท 075-347230

3 แมบาน ญ 30+ 1 อัตราคาจาง 9,000 - 10,000 บาท/เดือน โตแมนชั่น (บริหารหองพัก)
มีที่พักให 22/1 ถ.ทุงสง-หวยยอด ต.ปากแพรก อ.ทุงสง จ.นครศรีฯ 80110

ติดตอคุณพชรอัมพร ชมกูแสง โทรศัพท 093-4615945
4 พนักงานผูชวยสงของ ช/ญ 18+ 3 **ทุกตําแหนง** หจก.วอลลประกอบกิจ (จําหนายไอศกรีมวอลล)

อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน 85/1 ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
มีคาคอมมิชั่น, มีความขยัน รับผิดชอบ ซ่ือสัตย ติดตอคุณศุลีพร มานะจิตต โทรศัพท 081-9799231

5 พนักงานสงของ ช 18+ 5 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน บจก.สุวรรณนครการคา (จําหนายสินคาอุปโภค/บริโภค)
มีคาคอมมิชั่นให 53/3 ม.3 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณสุพจน เจิมมหานนท โทรศัพท 085-4828645

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560

วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจํากัดวุฒิ
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

6 แมครัว ญ 30+ 1 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน บจก.สิทธาภัทร (โรงเรียนเอกชน)
สามารถทําอาหารจํานวนมากได 125 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

7 แมบาน ญ 20+ 1 มีประกันสังคมให ,มีอาหารกลางวัน ติดตอคุณอรวรรณ  หนูทอง โทรศัพท 075-324444
มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ

8 ผูชวยในครัว ช/ญ 18+ 1 **ทุกตําแหนง** รานฟลโล ฟลโล (รานอาหาร)
9 พนักงานรานกาแฟ ช/ญ 18+ 1 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน 334/1 ถ.พัฒนาการทุงปรัง ต.นาสาร

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 80000
ติดตอคุณลิสรา คงเมือง โทรศัพท 089-4343905

10 พ่ีเลี้ยงเด็ก ช/ญ 23-50 1 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน คุณทัศนียา บริพิศ (สวนบุคคล)
มีใจรักเด็กเล็ก 19/4 ม.3 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

เขางาน 07.00 - 18.00 น. ติดตอคุณทัศนียา บริพิศ โทรศัพท 088-7687235
11 ผูชวยผูจัดการราน ช/ญ 20+ 1 อัตราคาจาง 10,000+ บ/ด รานตํามั่ว สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช (รานอาหาร)
12 พนักงานเสริฟ ช/ญ 18+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
13 พนักงานเสริฟ (Part Time) ช/ญ 18+ 1 อัตราคาจาง 37 บ/ชม. ติดตอคุณพัชรินทร ดําปวย โทรศัพท 088-7629426

สามารถทํางานเปนกะได
สัมภาษณพรอมแจงผลทันที

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

อายุเพศตําแหนงงานวางที่

วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจํากัดวุฒิ
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

14 พนักงานขับรถยนตสวนตัว ช 25+ 1 อัตราคาจาง 10,000+ บาท/เดือน หจก.ฮั่นสินกอสราง (รับเหมากอสราง)
มีประสบการณในการขับรถ 3 ถ.พานยม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณอัฌญา ศรีสวัสดิ์ โทรศัพท 094-7351111
15 พนักงานลางรถ ช 18+ 2 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน บจก.ทุงสงปยะมอเตอรส (จําหนายรถยนต)

มีประกันสังคม, มีชุดยูนิฟอรมให 99/9 ม.4 ต.ชะมาย อ.ทุงสง จ.นครศรีฯ 80110
ติดตอคุณวิราณี พิยังคานนท โทรศัพท 075-466299

16 ชางชวงลาง ช 20+ 2 อัตราคาจาง ตามตกลง รานออโตฟกซ แม็ก แอนด ไทร (ศูนยยางรถยนต)
17 ผูชวยชาง ช 20+ 2 รับสมัครดวนมาก 120 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณทัสกร กีรติอําไพพรรณ โทรศัพท 075-321111
18 พนักงานรีดผา ญ 25+ 2 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน รานผาหอม ซัก-อบ-รีด (บริการซักรีด)

มีอาหารกลางวันให 221/2 ม.4 หมูบานประดับดาว 2  ถ.ปากนคร
ต.ทาซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณพวงเพชร เพชรแกว โทรศัพท 061-2514836
19 คนงานเผาถาน ช/ญ 20+ 4 อัตราคาจาง เหมาเตาละ 2,500 บาท คุณสุวิทย  รักษาสัตย (เตาถาน)

มีบานพักใหฟรี 177 ม.9 ต.ควนกรด อ.ทุงสง จ.นครศรีฯ 80110
ติดตอคุณสุวิทย  รักษาสัตย โทรศัพท 081-8748446

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  กุมภาพันธ 2560

วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจํากัดวุฒิ
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ




























