
จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 พนักงานตอนรับสวนหนา ช/ญ 23+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง โรงแรมแมนดี้นก (โรงแรม)
มีประสบการณอยางนอย 1 ป 8 ถ.พัฒนาการฯ ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

สามารถทํางานเปนกะได ติดตอคุณธัญลักษณ รงรองกุล โทรศัพท 075-830666
2 ผจก.แผนกอาหารและ ช/ญ 26+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง บจก.ปนทรัพย (โรงแรมขนอมโกลเดนบีช)

เครื่องดื่ม จบสาขาการโรงแรมและการบริการ 59/3 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ 80210
สาขาภาษาอังกฤษ, บุคลิกดีและอัธยาศัยดี ติดตอคุณบุษรินทร  ภุมเรศ โทรศัพท 075-326688

ควบคุมหองอาหารจัดเลี้ยง
สื่อสารภาษาอังกฤษได, ใชคอมพิวเตอรไดดี

3 เจาหนาที่สารสนเทศ ช/ญ 22-35 1 อัตราคาจาง ตามตกลง บจก.ยุยลง โฮมเอ็กซเพิรท (จําหนายอุปกรณกอสราง)
มีประสบการณดานไอทีอยางนอย 2 ป 33/3 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

 ติดตอคุณเสาวลักษณ คะชินทร โทรศัพท 075-022200
4 ฝายขาย ช/ญ 20-35 2 อัตราคาจาง ตามตกลง บจก.เกงคอมพิวเตอร แอนด ไอที (จําหนายคอมพิวเตอร)

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 73/129-130 ถ.พัฒนาการฯ ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
ติดตอคุณพชวีร จิตจํา โทรศัพท 075-358551-2

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  มกราคม 2560

วุฒิ  ปริญญาตรี
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ

ติดตอคุณพชวีร จิตจํา โทรศัพท 075-358551-2



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

5 จป.วิชาชีพ ญ 25+ 1 อัตราคาจาง 15,000+ บาท/เดือน บจก.ช.เกษตรรุงเรือง (ฟารมสุกร)
จบสาขาอาชีวอนามัย 150 ม.1 ต.ทาไร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

6 เจาหนาที่การตลาด ช/ญ 23+ 1 อัตราคาจาง 12,000+ บาท/เดือน ติดตอคุณปยมาศ อยูพิทักษ โทรศัพท 075-347230
จบสาขาการตลาด วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ

7 หัวหนาโรงงานผลิตอาหารสุกร ช 25+ 1 อัตราคาจาง 12,000+ บาท/เดือน
8 พนักงานบัญชี ญ 23+ 2 อัตราคาจาง 10,000+ บาท/เดือน

มีประสบการณอยางนอย 2 ป
9 เจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธรายยอย ช/ญ 23-30 5 อัตราคาจาง 14,500 บาท/เดือน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย (ธนาคาร)

จบสาขาบริหารเศรษฐศาสตร, สาขาการบัญชี 72 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
สาขารัฐศาสตร, สาขาการจัดการ ติดตอคุณคณิตกุล ศรีธนสาร โทรศัพท 075-324446

มีโบนัส, คารักษาพยาบาล, เงินกูเพ่ือการเคหะ
10 หัวหนาฝายทรัพยากรบุคคล ช/ญ 18+ 1 อัตราคาจาง 15,000 บาท/เดือน บมจ.แพ็คฟูด (ผลิต-จําหนายอาหารกระปอง(หองเย็น))
11 พนักงานธุรการ ช/ญ 18+ 1 จบสาขาบริหารงานบุคคล หรือที่เกี่ยวของ 320 ม.3 ถ.สุนอนันต ต.ปากพนังฝงตะวันตก 

ทํางานตามวันเวาลาที่บริษัทกําหนดได อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 80370

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  มกราคม 2560

วุฒิ  ปริญญาตรี
ที่ ตําแหนงงานวาง อายุเพศ

ทํางานตามวันเวาลาที่บริษัทกําหนดได อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 80370
ติดตอคุณวศธรรศ ปริยานันทวัฒน โทรศัพท 075-370123



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

12 พนักงานทั่วไป ช 25+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง รานสะพานยาวอะควาเรี่ยม (จําหนายอุปกรณแตงสวน)
ขับรถยนตได, มีใบขับขี่ 167/39 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
มีประสบการณทํางาน ติดตอคุณตรีวิทย  จุลนวล โทรศัพท 075-316326

13 พนักงานขาย ช 25+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง
จบสาขา การตลาด

ขับรถยนตได, มีใบขับขี่
14 พนักงานโลจิสติกส ช/ญ 20+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง บริษัท เอ็ม เอ็มจี โพลีเมอร จํากัด (ผลิตนํ้ายางพรีวัลคาไนซ)

สามารถพูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได 329 ม.2 ต.ถ้ําใหญ อ.ทุงสง จ.นครศรีฯ 80110
ทํางานจังหวัดภูเก็ต ติดตอคุณจีระวัลย รัตนขวัญ โทรศัพท 061-6417652

15 Sales Area ช/ญ 22+ 4 อัตราคาจาง ตามตกลง บริษัท เอสทีพี ฟอรจูน จํากัด (ผลิตและติดตั้งระบบประปา)
สามารถขับรถยนตได 98/15 ม.5 ถ.เทิดพระเกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ประจําสาขาพังงา - ระนอง ติดตอคุณโสพิตา เย็นรักษา โทรศัพท 075-355896
ประจําสาขายะลา - สงขลา - สตูล

ประจําสาขาชุมพร - สุราษฎร

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  มกราคม 2560

วุฒิ  ปริญญาตรี
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ

ประจําสาขาชุมพร - สุราษฎร
ประจําสาขานครศรีธรรมราช



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

16 ครูคณิตศาสตร ช/ญ 22+ 1 **ทุกตําแหนง** โรงเรียนวัดกุฏิขันติพลาภิรมสงเคราะห (โรงเรียน)
17 ครูภาษาอังกฤษ ช/ญ 22+ 1 อัตราคาจาง 10,000บาท/เดือน 50 ม.16 ถ.นคร-สงขลา ต.ทาเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80290
18 ครูวิทยาศาสตร ช/ญ 22+ 1 มีใบประกอบวิชาชีพ ติดตอคุณกนกวรรณ เพชรคง โทรศัพท 075-670164 ,089-5898684
19 ครูพละ ช/ญ 22+ 1

ตําแหนงงานวางประจําเดือน  มกราคม 2560

เพศ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

อายุ

วุฒิ  ปริญญาตรี
ที่ ตําแหนงงานวาง



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 เจาหนาที่การตลาด ญ 22-30 2 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล (โรงเรียนเอกชน)
บุคลิกดี, ออกจากจังหวัดได 127/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต ติดตอคุณอรทัย เจรณาเทพ โทรศัพท 075-324434

2 พนักงานตอนรับ ช/ญ 22+ 4 อัตราคาจาง ตามตกลง บจก.ปนทรัพย (โรงแรมขนอมโกลเดนบีช)
จบสาขาการโรงแรมและการบริการ 59/3 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ 80210
สาขาภาษาอังกฤษ, รักงานบริการ ติดตอคุณบุษรินทร  ภุมเรศ โทรศัพท 075-326688

บุคลิกดีและอัธยาศัยดี
3 เจาหนาที่แคชเชียร ญ 22-30 1 อัตราคาจาง ตามตกลง บจก.ยุยลง โฮมเอ็กซเพิรท (จําหนายอุปกรณกอสราง)

มีประสบการณดานไอทีอยางนอย 2 ป 33/3 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
ติดตอคุณเสาวลักษณ คะชินทร โทรศัพท 075-022200

4 พนง.แปรรูปผลิตภัณฑ ญ 23+ 2 อัตราคาจาง 10,000+ บาท/เดือน บจก.ช.เกษตรรุงเรือง (ฟารมสุกร)
จบสาขาคหกรรม 150 ม.1 ต.ทาไร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณปยมาศ อยูพิทักษ โทรศัพท 075-347230
5 พนักงานธุรการ ช/ญ 20-35 2 อัตราคาจาง ตามตกลง บจก.เกงคอมพิวเตอร แอนด ไอที (จําหนายคอมพิวเตอร)

วุฒิ  ปวส.
ที่

ตําแหนงงานวางประจําเดือน  มกราคม 2560

ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

5 พนักงานธุรการ ช/ญ 20-35 2 อัตราคาจาง ตามตกลง บจก.เกงคอมพิวเตอร แอนด ไอที (จําหนายคอมพิวเตอร)
ใชคอมพิวเตอรไดดี 73/129-130 ถ.พัฒนาการฯ ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอคุณพชวีร จิตจํา โทรศัพท 075-358551-2



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

6 เสมียนหองเย็น ช/ญ 23+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง บจก.ช.เกษตรรุงเรือง (ฟารมสุกร)
ทํางานปม ปตท.หัวอิฐ 150 ม.1 ต.ทาไร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณปยมาศ อยูพิทักษ โทรศัพท 075-347230
7 ชางเครื่องทําความเย็น ช 18+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง บมจ.แพ็คฟูด (ผลิต-จําหนายอาหารกระปอง)

จบสาขา ชางยนต 320 ม.3 ถ.สุนอนันต ต.ปากพนังฝงตะวันตก 
มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 80370

ติดตอคุณวศธรรศ ปริยานันทวัฒน โทรศัพท 075-370123
8 พนักงานธุรการ ญ 20+ 2 อัตราคาจาง 9,000บาท/เดือน บริษัท สิทธาภัทร จํากัด (โรงเรียนเอกชน)

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 125 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
มีประกันสังคมให, มีอาหารกลางวัน ติดตอคุณอรวรรณ หนูทอง โทรศัพท 075-324444

มีชุดยูนิฟอรม
9 พนักงานธุรการ ญ 25+ 1 อัตราคาจาง 9,000บาท/เดือน หจก.ณัฎฐภรณ ออยล (ธุรกิจนํ้ามัน)

จบสาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาการบัญชี 95/5 ม.5 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80280
มีประกันสัมคมให, มีที่พักให ติดตอคุณจุฑาภรณ  บุหลินพฤกษ โทรศัพท 081-4384026

ที่

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

วุฒิ  ปวส.
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  มกราคม 2560

ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ

มีประกันสัมคมให, มีที่พักให ติดตอคุณจุฑาภรณ  บุหลินพฤกษ โทรศัพท 081-4384026



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

10 เจาหนาที่การตลาด ญ 23-30 2 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน โรงเรียนนครศึกษาการบริบาล (โรงเรียนเอกชน)
บุคลิกดี, ออกจากจังหวัดได 127/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต ติดตอคุณอรทัย เจรณาเทพ โทรศัพท 075-324434

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  มกราคม 2560

วุฒิ  ปวส.
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 พนักงานรานกาแฟ ช/ญ 20-28 1 อัตราคาจาง ตามตกลง รานสะพานยาวอะควาเรี่ยม (จําหนายอุปกรณแตงสวน)
167/39 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณตรีวิทย  จุลนวล โทรศัพท 075-316326
2 ชาง ช 18+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง บริษัท เอสทีพี ฟอรจูน จํากัด (ผลิตและติดตั้งระบบประปา)

สามารถขับรถยนตได 98/15 ม.5 ถ.เทิดพระเกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
ติดตอคุณโสพิตา เย็นรักษา โทรศัพท 075-355896

3 ชาง ช 20+ 2 อัตราคาจาง 300 หจก.ทูเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง (รับเหมากอสราง)
มีประสบการณพจารณาเปนพิเศษ 205/1 ม.5 ต.ปริก อ.ทุงใหญ จ.นครศรีฯ 80240

ติดตอคุณศุภชัย ใสหนู โทรศัพท 097-1584198
4 ชางเครื่องโรงงาน ช 18-45 1 อัตราคาจาง 300-350 บาท/วัน หจก.พัฒภูมิพงศอุตสาหกรรม

มีบานพักให 3/1 ม.4 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 80170
ติดตอคุณนาตยา แซอุย โทรศัพท 086-4901835

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  มกราคม 2560

วุฒิ  ปวช.
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 พนักงานรานอเมซอน ญ 18+ 2 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน หจก.ธ.สิรินันท (ปมนํ้ามัน)
มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ 89/61 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณจิราพร หวานคง โทรศัพท 075-314815
2 ที่ปรึกษาการขาย ช/ญ 20+ 10 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน บจก.วี.เอส.อาร.ออโตเซลส (จําหนายรถยนต)

มีใจรักงานบริการ 7/16 ถ.พัฒนการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
ติดตอคุณปารวี พลาชุม โทรศัพท 075-325226-8

3 เจาหนาที่ปรึกษาดานบริการ ช/ญ 18+ 2 **ทุกตําแหนง** บจก.มิตซู ชูเกียรติยนต นคร (จําหนายรถยนต)
4 เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ ช/ญ 18+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง 123 ถ.เอเชีย ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
5 เจาหนาที่ธุรการ ช/ญ 18+ 1 สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับขี่ ติดตอคุณณิชา ปติเจริญกิจ โทรศัพท 075-347774-5
6 เจาหนาที่อะไหล ช/ญ 18+ 1
7 พนักงานทั่วไป ช 20+ 1 อัตราคาจาง ตามตกลง รานสะพานยาวอะควาเรี่ยม (จําหนายอุปกรณแตงสวน)

ขับรถยนตได, มีใบขับขี่ 167/39 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
ติดตอคุณตรีวิทย  จุลนวล โทรศัพท 075-316326

วุฒิ  มัธยมศึกษา
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ

ตําแหนงงานวางประจําเดือน  มกราคม 2560
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

8 พนักงานเสริฟ ช/ญ 26+ 1 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน รานตาลี่ (รานอาหาร)
มีอาหารกลางวันให 9915 ซ.รานตาลี่ ถ.ออมคายฯ ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณรภัสศา เรืองขนาง โทรศัพท 081-6153637
9 แคชเชียร ญ 25+ 1 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน หจก.ณัฎฐภรณ ออยล (ธุรกิจนํ้ามัน)

ทํางานเปนกะได 95/5 ม.5 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80280
มีประกันสัมคมให, มีที่พักให ติดตอคุณจุฑาภรณ  บุหลินพฤกษ โทรศัพท 081-4384026

10 พนักงานขาย ช 20+ 2 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน เมเจอรซีนีเพล็ก สาขานครศรีธรรมราช (โรงภาพยนต)
มีความขยัน อดทน 1392 ถ.ศรีปราชญ ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

มีประสบการณในดานการขาย ติดตอคุณพฤษ ชนะสิทธ์ิ โทรศัพท 081-6153637

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  มกราคม 2560

วุฒิ  มัธยมศึกษา
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 แมบาน ญ 18+ 1 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน หจก.ธ.สิรินันท (ปมนํ้ามัน)
มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ 89/61 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณจิราพร หวานคง โทรศัพท 075-314815
2 ผูชวยกุก/กุก ช/ญ 25+ 1 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน รานครัวคุณลี่ (รานอาหาร)

มีประสบการณดานอาหารอยางนอย 2 ป 40/27 ม.2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ 80210
จะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอคุณณัฐวรรณ วงศสุวรรณ โทรศัพท 081-4777028

3 พนักงานขาย ช/ญ 18+ 20 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน บจก.ยูโร พีทูพี ไดเรคท (ประเทศไทย) (จําหนายเครื่องใชไฟฟา)
มีประกันสังคมให, มีคาคอมมิชั่น 48/5 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณปุณณิสา ดวงทิพย โทรศัพท 075-322675
4 พนักงานขาย ญ 20+ 3 อัตราคาจาง 300+ บาท/วัน บจก.ช.เกษตรรุงเรือง (ฟารมสุกร)

(ประจํารานอาหาร) มีโอทีให 150 ม.1 ต.ทาไร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
ทํางานรานอาหาร Moo Moo ติดตอคุณปยมาศ อยูพิทักษ โทรศัพท 075-347230

5 ผูชวยกุก ญ 30+ 1 อัตราคาจาง 9,000 - 10,000 บาท/เดือน รานสมตําปะ (รานอาหาร)
6 พนักงานเสริฟ ญ 18+ 1 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน ถ.เทิดพระเกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  มกราคม 2560

วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจํากัดวุฒิ
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ

6 พนักงานเสริฟ ญ 18+ 1 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน ถ.เทิดพระเกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ
มีอาหารฟรี ติดตอคุณฐาปนาท ขาวทอง โทรศัพท 088-7854595



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

7 แมบาน ญ 35+ 1 อัตราคาจาง 300+ บาท/วัน คุณอมร แสงเงิน (สวนบุคคล)
มีที่พักให, มีอาหารให 23 ม.2 ต.ที่วัง อ.ทุงสง จ.นครศรีฯ 80100

ดูแลผูสูงอายุ ติดตอคุณอมร แสงเงิน โทรศัพท 089-8740168
8 พนักงานรายวัน ช 18+ 1 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน บริษัท เอ็ม เอ็มจี โพลีเมอร จํากัด (ผลิตนํ้ายางพรีวัลคาไนซ)

ขยัน, อดทน 329 ม.2 ต.ถ้ําใหญ อ.ทุงสง จ.นครศรีฯ 80110
ติดตอคุณจีระวัลย รัตนขวัญ โทรศัพท 061-6417652

9 แมครัว ช/ญ 30+ 1 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน รานตาลี่ (รานอาหาร)
มีอาหารกลางวันให 9915 ซ.รานตาลี่ ถ.ออมคายฯ ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

ติดตอคุณรภัสศา เรืองขนาง โทรศัพท 081-6153637
10 แมบาน ญ 20-36 2 อัตราคาจาง 9,000 บาท/เดือน บจก.แซค ศูนยสอบวิชาการภาคใต (การศึกษา)

ทํางานบานทั่วไป, มีอาหารกลางวันให 245/10 ถ.พัฒนาการฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
มีประกันสังคม, โบนัสประจําป ติดตอคุณพรรวินท แซอึ่ง โทรศัพท 088-9145355

11 ภารโรง ช 20+ 2 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน บริษัท ยานากาวา (ประเทศไทย) จํากัด (สถานศึกษา)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  มกราคม 2560

วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจํากัดวุฒิ
ที่ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ

11 ภารโรง ช 20+ 2 อัตราคาจาง 300 บาท/วัน บริษัท ยานากาวา (ประเทศไทย) จํากัด (สถานศึกษา)
เปด - ปดสํานักงาน ทําความสะอาดบริเวณอาคาร 124/8 ม.1 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000

มีความชํานาญชางไม ชางปูน ชางไฟฟา ติดตอคุณเมธาสิทธ์ิ การัยภูมิ โทรศัพท 075-800849



จํา อัตราคาจาง ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

12 คนงานผลิตรายวัน ช/ญ 18-45 6 อัตราคาจาง 300-350 บาท/วัน หจก.พัฒภูมิพงศอุตสาหกรรม
มีบานพักให 3/1 ม.4 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 80170

ติดตอคุณนาตยา แซอุย โทรศัพท 086-4901835

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

อายุเพศตําแหนงงานวางที่

วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจํากัดวุฒิ
ตําแหนงงานวางประจําเดือน  มกราคม 2560




























