
 

 

ส ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2562  

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จ ากัดวุฒิ 
 
ท่ี ต ำแหน่งงานว่าง เพศ อำย ุ

จำ อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 

1 ช่างเทคนิค (ภาคสนาม) ช 20-30 1 310 บาท/วนั บริษัท ดีซีเอสไฟเบอร์กรุ๊ป จำกดั (เดินสายอนิเตอร์เน็ต) 
     เบี้ยเล้ียง, เดินทางต่างจังหวัดได้ 33/69 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุเดโช สขุรนิทร์  โทรศพัท  ์ 093-7498885 

2 แม่บา้น ญ 25-40 1 10,000 บาท/เดอืน ศูนย์คุมอง ม.ราชพฤกษ2์ (กวดวิชา คณิต-องักฤษ-ไทย) 
     เบีย้ขยนั, โบนัส 91/40-41 ถนนพฒันาการคขูวาง  ต.คลงั อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุสมคดิ ฉายชยานนท์   โทรศพัท  ์ 081-5305253 

3 พนักงานผ้า ญ 18+ 1 9,300 บาท/เดอืน บจก.นครนิทรพ์ฒันาเวชกจิ (สถานพยาบาล) 
     ตัดเย็บ หรือซ่อมแซมผ้าชำรุดได้ 61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ทา่วัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
      ตดิตอ่คณุกอ้นแกว้ สงิหส์วุรรณ   โทรศพัท  ์075-312800 

4 พนักงานขาย ช/ญ 25-40 20 9,300 บาท/เดอืน บรษิทั สุราษฎรป์ยิะ จำกดั (จำหน่ายรถยนตน์ิสสัน) 
     คา่คอมมชิชั่น 333/9 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุภสัส์ฐิตา สุทธธินาไพลิน 
      โทรศพัท  ์ 075-323334 



 

 

ส ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2562  

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จ ากัดวุฒิ 
 

ท่ี ต ำแหน่งงานว่าง เพศ อำย ุ
จำ อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 

นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 
5 ดูแลผู้ปว่ย ญ 20-60 1 15,000 บาท/เดอืน คณุอตคิณุ โมสิกมาศ (ส่วนบคุคล) 

     ที่พักฟรี, ค่าอาหาร หมูบ่า้นสยามนครธานี 565/190 ม.5 ถ.ออ้มคำ่ยวชริาวธุ 
      ต.ปากพนู อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุอตคิณุ โมสกิมาศ   โทรศพัท  ์086-3585725 

6 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 25+ 5 310 บาท/วนั สหชัยพฒันา (การผลิตน  ำดื่มบรสิุทธิแ์ละน  ำแรบ่รรจขุวด) 
7 เจ้าหน้าที่การตลาด ช/ญ 25+ 20 310 บาท/วนั 126 ม.1 ต.บางพระ อ.ปากพนงั จ.นครศรฯี 

     มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ ติดต่อคุณพรเทพกฤศ์ ภาอยู่พิทกัษ์โชต 
      โทรศัพท์ 094-8266419 

8 พี่เล้ียงเด็ก ญ 35-45 1 10,000 บาท/เดอืน คุณอมุาพร มาพูล (ส่วนบคุคล) 
     ที่พัก, อาหารกลางวัน 24/23 ถ.เทดิพระเกยีรต ิต.ปากนคร อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุอมุาพร มาพลู  โทรศพัท  ์088-7681824 

9 พนักงานขายเคร่ืองกรองน  ำ ช/ญ 20+ 15 15,000 บาท/เดอืน บจก.ลุกซ์รอยัล (ประเทศไทย) สำขำนครศรีธรรมรำช 
10 ช่างติดต้ังเคร่ืองกรองน  ำ ช 20+ 10 15,000 บาท/เดอืน (จำหน่ายและบรกิารเครื่องกรองน้า้ ) 

     คา่คอมมชิชัน่, โบนสั 206 ถนนวนัดโีฆษติกลุพร ต .ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุณฐัสนิ ี  ฐติภิทัรอ์ธสิขุ  โทรศพัท  ์099-1168899 



 

 

ส ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2562  

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จ ากัดวุฒิ 
 

ท่ี ต ำแหน่งงานว่าง เพศ อายุ 
จำ อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 

นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 
11 พี่เล้ียงเด็ก ญ 35-45 1 10,000 บาท/เดอืน คุณอมุาพร มาพูล (ส่วนบคุคล) 

24/23 ถ.เทดิพระเกยีรต ิต.ปากนคร อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
ตดิตอ่คณุอมุาพร มาพลู  โทรศพัท  ์088-7681824 

     ที่พัก อาหารกลางวัน 
      

12 พนักงานขับรถ ช 30+ 2 15,000 บาท/เดอืน บริษัท เตยหอมอตุสาหกรรม จากดั 
     มีใบขับขี่บ.3 (ผลิตและจ ำหน่ายน  ำแข็งหลอดอนามัย) 
      66/4 ถ.ทา่แพใต ้ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุจรวยพร ชนะศรโีทรศพัท์ 075-423214 

13 พนักงานทั่วไป(เล้ียงวัว) ช 20-50 1 9,300 บาท/เดอืน อนุรักษ์ปาล์ม (โรงงานปาล์ม) 
1/2 ม.1 ต.เทพราช อ.สชิล จ.นครศรฯี 

ตดิตอ่คณุอนรุกัษ ์แกว้สงัข ์ โทรศพัท ์080-6472472 

14 พนักงานทั่วไป(ลงปาล์ม) ช 20-50 1 9,300 บาท/เดอืน 
     อยู่เปน็ครอบครัวได้ 

15 คนสวน ช/ญ 20-50 1 9,300 บาท/เดอืน 

17 ช่างพื้น ช 22-28 1 310 บาท/วนั บริษัท นครดีซี นครศรีธรรมราช จำกดั (ออโต้ฟิกซ์นครดีซี) 
     ประกนัสังคม (จ ำหนา่ย-ซอ่มรถยนตม์าสดา้) 

      569 ม.5 ถ.ออ้มคา่ยวชิรำวุธ ต.ปากพนู อ .เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุกฤตกิา ลลีะพนัธุ   โทรศพัท  ์075-312384-5 



 

 

ส ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2562  

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จ ากัดวุฒิ 
 

ท่ี ต ำแหน่งงานว่าง เพศ อายุ 
จำ อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 

นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 
18 พนักงานขับรถเครน ช 20-50 3 10,000++ บาท/เดอืน 

หจก. ซ.ีซ.ีจกัรกลและกอ่สรา้ง (รบัเหมากอ่สรา้ง) 
27 ม.1 ต.เสาธง อ.รอ่นพบิลูย ์จ.นครศรฯี 

ติดต่อคุณสวลี ทพิย์มุนี  โทรศพัท ์ 075-846091 

     สามารถบงัคับเครนได้ 
19 พนักงานขับรถสิบล้อ ช 20-50 3 10,000++ บาท/เดอืน 
20 พนักงานขับรถสิบล้อ-พ่วง ช 20-50 3 10,000++ บาท/เดอืน 

     บรรทกุหนิ ดิน ทราย 
21 พนักงานขับรถมิกซ์ปนู ช 20-50 3 10,000++ บาท/เดอืน 

     เทคอนกรีตจากโม่ปนูได้ 
22 ผู้ช่วยกุ๊ก ช/ญ 21-35 2 9,500 บาท/เดอืน บริษัท บนูเนอร่ีกรุ๊ป จากดั 

     อาหารกลางวัน, ประกนัสังคม (โรงแรมบญุประสพ การเ์ดน้ โฮเทล ) 
     โบนัสประจำปี 269/1 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตต่อคณุกาภ ูภาณปุระสทิธิ ์ โทรศพัท ์081-1236964 



 

 

ส ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2562  

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
 

ท่ี ตำแหน่งงานว่าง เพศ อำย ุ จำ อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 

1 พนักงานยานยนต์ ช 25-45 1 9,300 บาท/เดอืน บจก.นครนิทรพ์ฒันาเวชกจิ (สถานพยาบาล) 
     มีใบขับขี่ประเภทที ่2 61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ทา่วัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
      ตดิตอ่คณุกอ้นแกว้ สงิหส์วุรรณ โทรศพัท์   075-312800 

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

ท่ี ตำแหน่งงานว่าง เพศ อำย ุ จำ อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 
นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 

1 พนักงานฝ่ายผลิต ช 20+ 2 350 บาท/วนั ร้านชฎาทวิารัตน์พาณิชย์ (ผลิตและจ ำหน่ายครก) 
      129/666 ม.2 ถ.วนัดโีฆษติกลุพร ต.ปากนคร อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุจติรา เขยีวเหลอื โทรศพัท์095-4363434 

2 ผู้ช่วยเภสัชกร ช/ญ 19-25 1 9,980 บาท/เดอืน บจก.นครนิทรพ์ฒันาเวชกจิ (สถานพยาบาล) 
     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ทา่วัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
     อา่น เขียนภาษาองักฤษได้ ตดิตอ่คณุกอ้นแกว้ สงิหส์วุรรณ โทรศพัท์ 075-312800 

3 ผู้จัดการฝ่ายขาย ช/ญ 25-40 3 20,000+ บาท/เดอืน บรษิทั สุราษฎรป์ยิะ จากดั (จ ำหน่ายรถยนตน์ิสสัน) 
     มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 333/9 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุภสัส์ฐิตา สุทธธินาไพลิน โทรศพัท  ์ 075-323334 



 

 

ส ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2562  

วุฒิ ปวช. 
 

ท่ี ตำแหน่งงานว่าง เพศ อำย ุ
จำ อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 

นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 
1 ช่างศูนย์บริการ ช 25-35 3 12,000 บาท/เดอืน บริษัท สุราษฎร์ปยิะ จากดั (จ ำหน่ายรถยนต์นิสสัน) 
2 ช่างเทคนิค ช 25-35 2 13,000 บาท/เดอืน 333/9 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 

     มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ ติดต่อคุณภสัส์ฐิตา สุทธิธนาไพลิน โทรศพัท  ์ 075-323334 

3 ช่างไฟฟ้า ช 20+ 5 9,500 บาท/เดอืน บรษิทั เอฟ .1 เซอรว์สิ จากดั (ตดิตัง้ซอ่มบารงุ ) 
4 ช่างอเิล็กทรอนิกส์ ช 20+ 5 9,500 บาท/เดอืน 27 ซ.2 ถ.คลองเตย-คลองเปล ต.คอหงส ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

     ประกนัสงัคม ตดิตอ่คณุธนวรรณ กาละสงค์  โทรศพัท ์074-214797 

วุฒิ ปวส. 

ท่ี ต ำแหน่งงานว่าง เพศ อำย ุ
จำ อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 

นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 
1 พนักงานการเงิน ช/ญ 19-28 1 9,980 บาท/เดอืน บจก.นครนิทรพ์ฒันาเวชกจิ (สถานพยาบาล) 

     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 61 ถ.ออ้มคา่ยวชริาวธุ ต.ทา่วงั อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุกอ้นแกว้ สงิหส์วุรรณ โทรศพัท์  075-312800 

2 Bartender ช/ญ 25-35 1 9,300 บาท/เดอืน บริษัท แลคอน นอนบาย จากดั (โรงแรม) 
     มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ป ี 56/2 ถ.พฒันาการคขูวาง ต .ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุชนติา สขุคง โทรศพัท์  075-344819 



 

 

ส ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2562  

วุฒิ ปวส. 
 

ท่ี ตำแหน่งงานว่าง เพศ อำย ุ
จำ อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 

นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 
3 โฟร์แมน ช 20-35 1 16,000 บาท/เดอืน บริษัท ทมี คอนสตรัคชั่น แอนด์ดีเวลลอปเม้นทจ์ากดั 

     ประกนัสงัคม (รบัเหมากอ่สรา้ง) 
      70/2 ม.8 ต.โพธเ์สดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุจริะเดช แซต่ัง้ โทรศพัท ์075-800660 

4 พนักงานบญัชี ญ 25+ 3 10,000 บาท/เดอืน บรษิทั ช.เกษตรรุ่งเรอืง จากดั (ฟารม์สุกร/ขายน  ำมนั) 
     มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ป ี 249 ถ.กะโรม ต.โพธเ์สดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุปยิมาศ อยูพ่ทิกัษ ์โทรศพัท ์075-347230 

5 พนักงานขาย (ทัว่ไป) ช/ญ 25+ 2 10,500 บาท/เดอืน บริษัท อนิเด็กซ์ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกัด (มหำชน) สาขานครศรีฯ 
6 พนักงานขาย(ชุดผ้าปทูี่นอน) ช/ญ 25+ 1 10,500 บาท/เดอืน (จ ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์) 

     เบ ีย้เล ีย้ง Incentive OT 385 ม.5 ถ.ออ้มคา่ยวชริาวธุ ต.ปากพนู อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุปญุญศิา จาปาทอง โทรศพัท์  075-3126002 

7 ช่างเทคนิค ช 22-28 1 310 บาท/วนั บริษัท นครดีซี นครศรีธรรมราช จ ำกดั (ออโต้ฟิกซ์นครดีซี) 
     ประกนัสงัคม (จ ำหนา่ย-ซอ่มรถยนตม์าสดา้) 
      569 ม.5 ถ.ออ้มคา่ยวชิรำวุธ ต.ปากพนู อ .เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุกฤตกิา ลลีะพนัธุ   โทรศพัท  ์075-312384-5 



 

 

ส ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2562  

วุฒิ ปวส. 
 

ท่ี ตำแหน่งงานว่าง เพศ อำย ุ
จำ อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 

นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 
8 พนักงานบริการลูกค้า ช/ญ 21-35 1 10,000 บาท/เดอืน บริษัท สหมิตรโฮมโซลูชั่น จ ำกดั (จ ำหน่ายวัสดุกอ่สร้าง) 

      127 ม.4 ต.ทา่ซกั อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุชลดา ปญัญารตัน์   โทรศพัท  ์075-450988 

วุฒิ ปริญญาตร ี

ท่ี ตำแหน่งงานว่าง เพศ อำย ุ
จำ อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 

นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 
1 ประชาสัมพันธ ์ ช/ญ 23+ 5 10,000 บาท/เดอืน 

ร้านชฎาทวิารัตน์พาณิชย์ (ผลิตและจาหน่ายครก) 
129/666 ม.2 ถ.วนัดโีฆษติกลุพร ต.ปากนคร อ.เมอืง จ.นครศรฯี 

ตดิตอ่คณุจติรา เขยีวเหลอื โทรศพัท์  095-4363434 

     จบเศรษฐศาสตร์,การตลาด, 
     ระบบสารสนเทศ, นิเทศศาสตร์ 
     มีประสบการณ์งานขายพิจารณาพิเศษ 



 

 

ส ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2562 

วุฒิ ปรญิญาตร ี
 

ท่ี ตำแหน่งงานว่าง เพศ อำย ุ
จำ อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 

นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 
2 หวัหน้าแผนกการตลาด ช/ญ 25+ 1 15,000 บาท/เดอืน 

บริษัท นครพัฒน์ จ ำกดั (โรงพยาบาล) 
2/99 ถ.พฒันาการคขูวาง ต .ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 

ติดต่อคุณจักริน คักธิก  โทรศพัท  ์ 075-305999 

     จบสาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง 
     มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ป ี

3 พยาบาลวิชาชีพ ช/ญ 25+ 6 20,000 บาท/เดอืน 
     จบสาขาพยาบาลศาสตร์ 

4 เภสัชกร ช/ญ 25+ 1 20,000 บาท/เดอืน 
     จบสาขาเภสัชศาสตร์ 

5 ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ ญ 23-30 2 10,000 บาท/เดอืน 
ศูนย์คุมอง ม.ราชพฤกษ2์  (กวดวิชา คณิต-องักฤษ-ไทย) 
91/40-41 ถนนพฒันาการคขูวาง  ต.คลงั อ.เมอืง จ.นครศรฯี 

ตดิตอ่คณุสมคดิ ฉายชยานนท์   โทรศพัท  ์081-5305253 

6 ครูผู้ช่วยภาษาองักฤษ ญ 23-30 2 10,000 บาท/เดอืน 
7 ครูผู้ช่วยภาษาไทย ญ 23-30 2 10,000 บาท/เดอืน 

     เบีย้ขยนั, โบนัส 
8 พยาบาลวิชาชีพ ช/ญ 21+ 7 ตามตกลง 

บจก.นครนิทรพ์ฒันาเวชกจิ (สถานพยาบาล) 
61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ทา่วัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
ตดิตอ่คณุกอ้นแกว้ สงิหส์วุรรณ โทรศพัท์  075-312800 

9 เภสัชกร ช/ญ 22+ 2 ตามตกลง 
10 พนักงานสารสนเทศ ช 22+ 1 9,980 บาท/เดอืน 

     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
     อา่น เขียนภาษาองักฤษได้ 



 

 

ส ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2562 

 
วุฒิ ปริญญาตร ี

 

ท่ี ตำแหน่งงานว่าง เพศ อำย ุ
จำ อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 

นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 
11 พนักงานบคุคล ช/ญ 25-40 2 12,000 บาท/เดอืน บรษิทั สุราษฎรป์ยิะ จ ำกดั (จ ำหน่ายรถยนตน์ิสสัน) 
12 พนักงานบญัชี ญ 25-30 2 12,000 บาท/เดอืน 333/9 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 
     มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ ตดิตอ่คณุภสัส์ฐิตา สุทธธินาไพลิน 
      โทรศพัท ์ 075-323334 

13 เจ้าหน้าที่ออกแบบดีไซเนอร์ ช/ญ 25-35 1 15,000 บาท/เดอืน บจก. พแีอล.อนิทเีรยี 2016 
      (ผลิต ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์รับเหมากอ่สร้าง) 
      99/48 ถ.ออ้มคา่ยวชริาวธุ ต.ทา่วงั อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุมยรุี สดุวลิยั  โทรศพัท  ์ 090-4925003 

14 พนักงานขาย (นอกสถานที่) ช/ญ 21-30 1 10,000 บาท/เดอืน บจก.วนินิง่ซพัพลาย(นครศร)ี 
     ขับรถยนต์ได้มีรถยนต์ส่วนตัว (จ ำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์) 
      381 ถ.สะพานยาว ต.โพธิเ์สดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุจรรยา มาลยาภรณ ์โทรศพัท ์081-8991129 

15 วิศวกรโยธา ช 23-35 1 15,000+ บาท/เดอืน หจก. ไตรทอง นครศรฯี (รบัเหมากอ่สรา้ง) 
     มใีบประกอบวชิาชีพ, 188 ม.3 ถ.สนุอนนัต  ์ต.ปากพนงัฝัง่ตะวนัตก  อ.ปากพนงั จ.นครศรฯี 
     ค่าน  ำมันรถ, โบนัสประจ ำป ี ตดิตอ่คณุจารณุ ี ไตรรตัน ์ โทรศพัท ์086-5165476 



 

 

ส ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2562  

วุฒิ ปริญญาตร ี
 

ท่ี ตำแหน่งงานว่าง เพศ อำย ุ
จำ อตัราค่าจ้าง ชื่อและทีต้ั่งสถานประกอบการ/ 

นวน เง่ือนไข / สวัสดิการ ประเภทกจิการ 
16 พนักงานบญัชี ช/ญ 22+ 3 10,000 บาท/เดอืน บริษัท เตยหอมอตุสาหกรรม จ ำกดั 
17 เจ้าหน้าที่การตลาด ช/ญ 20+ 2 10,000 บาท/เดอืน (ผลิตและจ ำหน่ายน  ำแข็งหลอดอนามัย) 
     คา่คอมมชิชั่น 66/4 ถ.ทา่แพใต ้ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรฯี 
      ตดิตอ่คณุจรวยพร ชนะศรี   โทรศพัท  ์075-423214 

18 พนักงานขาย ช/ญ 25+ 2 16,000 บาท/เดอืน บริษัท อนิเด็กซ์ลิฟวิง่มอลล์ สาขานครศรีธรรมราช 
 (Sleeping Specialist)     (จ ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์) 

19 พนักงานออกแบบ ช/ญ 25+ 1 15,000 บาท/เดอืน 385 ม.5 ถ.ออ้มคา่ยวชริาวธุ ต.ปากพนู อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
     มีความเชี่ยวชาญ ตดิตอ่คณุปญุญศิา จาปาทอง  โทรศพัท์ 075-3126002 

20 พนักงานออกแบบ (หอ้งน  ำ) ช/ญ 25-40 2 17,000 บาท/เดอืน 
บริษัท สหมติรโฮมโซลูชั่น จ ำกดั (จ ำหน่ายวัสดุกอ่สร้าง) 

127 ม.4 ต.ทา่ซกั อ.เมอืง จ.นครศรฯี 
ตดิตอ่คณุชลดา ปญัญารตัน์   โทรศพัท  ์075-450988 

     จบสาขาสถาปตัยกรรม , 
     จบสาขาศลิปกรรม , 
     จบสาขามัณฑนศิลป์ 
     มีประสบการณ์1-3 ป ี 


