
จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/
นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

1 พนกังานบญัชี ช/ญ 22+ 2 อตัราค่าจา้ง 10,000 บาท/เดือน บจก.เอ.ซี.ไซเบอร ์(สาํนกังานบญัชี)

จบ ป.ตรสีาขาการบญัชี 585 ม.5 ถ.ออ้มค่ายฯ ต.ปากพนู อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000 

มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ติดต่อคุณจตุพร สงัขช่์วย โทรศพัท ์075-431116-7

2 พนกังานทวัไป ช 20-25 1 อตัราค่าจา้ง 9,000 - 12,000  บาท/เดือน รา้นสะพานยาวอะควาเรยีม (รา้นปลาสวยงาม)

ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบอนุญาตขบัขี 207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธเิสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

มีประสบการณ์ในการทํางาน ติดต่อคุณตรวีิทย ์จุลนวล  โทรศพัท ์075-316326

3 สตัวบาล ช/ญ 23+ 4 อตัราค่าจา้ง 11,500+  บาท/เดือน บจก.ช.เกษตรรุ่งเรอืง (ฟารม์สุกร)

มีเงนิค่าล่วงเวลา, เบียขยนั และบา้นพกัให ้ 150 ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

4 เจา้หนา้ทีการตลาด ช/ญ 27+ 1 อตัราค่าจา้ง 12,000+  บาท/เดือน ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พทิกัษ ์โทรศพัท ์075-347230

5 ติวเตอรว์ิชาสงัคม (ม.ปลาย) ช/ญ 22+ 3 อตัราค่าจา้ง  200 บาท/ชวัโมง สถาบนัดี-บณัฑติ (สถานบนักวดวิชา)

6 ติวเตอรว์ิชาคณิต (ม.ปลาย) ช/ญ 22+ 3 อตัราค่าจา้ง  200 บาท/ชวัโมง 61/22 ถ.เอกนคร ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณศิรขิวญั นุย้ศิร ิโทรศพัท ์086-4766037

7 พนกังานรา้นกาแฟ ช 20-25 1 **ทุกตําแหน่ง** รา้นสะพานยาวอะควาเรยีม (รา้นปลาสวยงาม)

8 ผูช่้วยกุก๊ ช 20-25 1 อตัราค่าจา้ง 9,000 - 12,000  บาท/เดือน 207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธเิสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

มีประสบการณ์ในการทํางาน ติดต่อคุณตรวีิทย ์จุลนวล  โทรศพัท ์075-316326

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560
วฒุ ิ ปรญิญาตรี

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/
นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

9 จนท.ตรวจสอบ Cheker ช 23+ 1 อตัราค่าจา้ง 14,000  บาท/เดือน บจก.เอสจเีอฟ แคปปิตอล (มหาชน) (สนิเชือรถยนต)์

(สาขาทุ่งสง) มีค่ายานพาหนะ 6 บาท ต่อกโิลเมตร 61/8-9 ถ.นครศร-ีปากพนงั ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ลกัษณะงานลงพนืทีตรวจสอบบา้นลูกคา้ ติดต่อคุณพยุงศกัดิ รฐัแฉลม้ โทรศพัท ์089-5881284

10 จนท.การตลาดสนิเชือ ช 23+ 1 อตัราค่าจา้ง 14,000  บาท/เดือน

(สาขาทุ่งสง) มีค่าคอมมิชนั, มีประกนัสงัคมให ้

11 แคชเชียร ์ หญงิ 25-35 1 อตัราค่าจา้งตามตกลง รา้นแบงคบ์อย (ขายของเล่นปลกี-สง่)

จบปรญิญาตร ีสาขาบญัชี 103 ม.5 ถ.ออ้มค่าย ต.ปากพนู อ.ท่าศาลา จ.นครศรฯี 80000

มีประสบการณ์ทางแคชเชียรแ์ละบญัชี ติดต่อคุณกมลศร ีแสวงโลก โทรศพัท ์075-761702

จะพจิารณาเป็นพเิศษ 

12 สตัวบาล ช/ญ 23+ 4 **ทุกตําแหน่ง** บจก.ช.เกษตรรุ่งเรอืง (ฟารม์สุกร)

13 เจา้หนา้ทีการตลาด ช/ญ 27+ 1 อตัราค่าจา้ง 11,500 บาท/เดือน 150 ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000

เงนิค่าล่วงเวลา, เบียขยนั, มีบา้นพกัพนกังานให ้ ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พทิกัษ ์โทรศพัท ์075-347230

14 เจา้หนา้ทีฝ่ายอะไหล่ ช/ญ 22+ 1 อตัราค่าจา้ง ตามโครงสรา้งของบรษิทั บรษิทั เอม็จ ีลกัซูร ีนครศรธีรรมราช (จาํหน่ายรถ)

มีประสบการณ์งานดา้นอะไหล่รถยนต ์ 73/84-88 ถ.พฒัการคูขวาง ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

จะพจิารณาเป็นพเิศษ ติดต่อคุณรตัติกรณ์ รสมยั โทรศพัท ์099-4836668

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560
วฒุ ิ ปรญิญาตรี

ที ตําแหน่งงานว่าง อายุเพศ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

15 พนกังานดูแลฟิตเนสและ ช 23-35 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง บรษิทั ปินทรพัย ์จาํกดั (โรงแรมขนอมโกลเดน้บีช)

สระว่ายนํา   จบสาขาวิทยาศาสตรก์ารกฬีา 59/3 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 80120

มีอาหารเชา้ 1 มือ, มีทีพกัให ้ ติดต่อคุณเนตยา มชัฌกิะ โทรศพัท ์ 075-326688/085-4889498

16 พนกังานบญัชี ช/ญ 24+ 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง บรษิทั วีเอม็ดี ออโตเ้ซลล ์จาํกดั (จาํหน่ายรถยนต)์

จบ ป.ตร ีสาขาการบญัชี 9 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000

มีประกนัสงัคม , ประกนัอบุตัิเหตุ ติดต่อคุณธสัสุตา นิลบุญ โทรศพัท ์075-446484

มีประสบการณ์การทํางานอย่างนอ้ย 1 ปี

17 เจา้หนา้ทีธุรการ ญ 24+ 2 อตัราค่าจา้ง  ตามตกลง บจก.สยามมาสเตอรค์อนกรตี (จาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง)

จบสาขาบญัชี, สาขาบรหิาร และสาขาคอมพวิเตอร์ 321 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรธีรรมราช 80160

 ขบัรถยนตไ์ด,้ สามารถทํางานล่วงเวลาได ้ ติดต่อคุณพรทิพา บุษยากลุ โทรศพัท ์082-4198219

18 เจา้หนา้ทีบญัชี ญ 25+ 2 อตัราค่าจา้ง  ตามตกลง

มีประสบการณ์การทํางานไม่ตํากว่า 3 ปี

ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปทางบญัชีได ้

ปิดงบบญัชีได,้ มีความมุ่งมนัในการทํางาน 

 มีทศันคติทีดีในการทํางาน

อายุ

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ ปรญิญาตรี

ที ตาํแหน่งงานว่าง เพศ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

19 พนกังานสาํรวจขอ้มูล ช 20-30 5 อตัราค่าจา้ง 10,000 บาท/เดือน บจก.เมอรเ์คเทอร ์(นําเขา้ขอ้มูลแผนที)

สามารถทํางานต่างจงัหวดัได ้ 243/40 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ผ่านเกณฑท์างการทหารแลว้ ติดต่อคุณนภทัรวรนิดา ลมิธนะเมธกีลุ โทรศพัท ์075-450324

20 PHP โปรแกรมเมอร์ ช/ญ 22+ 1 อตัราค่าจา้ง 14,000 - 16,000 บาท/เดือน บจก.สมารท์ ออนไลน์ ธุรกจิ (E-Commerce)

จบ ป.ตรสีาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 20/8 ม.2 ถ.กะโรม ต.โพธเิสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

 มีประกนัสงัคมให ้ ติดต่อคุณรุ่งโรจน์ เกตุโรจน์  โทรศพัท ์075-356787/080-9907722

21 พนกังานขาย ช 25-40 1 จบป.ตร ีบรหิารธุรกจิ/ สาขาการตลาด บจก.ฮติาชิ คอนสตรคัชนัแมชีเนอร ี(จาํหน่ายเครอืงจกัรกล)

22 พนกังานบญัชีและการเงนิ ญ 25-40 1 จบสาขาการบญัชี 211/212 ม.1 ต.ทีวงั อ.ทุ่งสง จ.นครศรฯี 80110

**ทุกตําแหน่ง** ติดต่อคุณอมรเรศ ขอสวสัดิ โทรศพัท ์081-2691684

อตัราค่าจา้ง 15,000+ บาท/เดือน

มีประกนัสงัคม รถประจาํตําแหน่ง

มีค่าทีพกั+เบียเลยีง, ประกนัอบุตัิเหตุ

ค่าคอมมิชนั และเงนิกองทุนสาํรองเลยีงชีพให ้

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

เพศ

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

อายุ

วฒุ ิ ปรญิญาตรี

ที ตาํแหน่งงานว่าง



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

23 เจา้หนา้ทีบญัชีเจา้หนี ช/ญ 23+ 5 **ทุกตําแหน่ง** บจก.เอสซีจโีฮมโซลูชนั (จาํหน่ายอปุกรณ์ก่อสรา้งและตกแต่ง)

24 เจา้หนา้ทีบญัชีลูกหนี ช/ญ 23+ 5 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง 137 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

25 เจา้หนา้ทีบญัชีการเงนิ/ภาษี ช/ญ 23+ 5 มีประสบการณ์ดา้นวสัดุก่อสรา้ง ติดต่อคุณกชพร จนัทรห์อม โทรศพัท ์063-0817667

26 พนกังานธุรการบญัชี ช/ญ 23+ 5 พจิารณาเป็นพเิศษ

27 ผจก.ทวัไป ช/ญ 30+ 2 มีประกนัสงัคม, เบียขยนั

28 ผจก.ฝ่ายขายปลกี ช/ญ 30+ 2 โบนสั, ปรบัค่าจา้งประจาํปี, ทุนการศึกษาบุตร

29 ผจก.ขายสง่ ช/ญ 30+ 2 **ทุกตําแหน่ง** บจก.เอสซีจโีฮมโซลูชนั (จาํหน่ายอปุกรณ์ก่อสรา้งและตกแต่ง)

30 ผจก.รฝ่ายขายโครงการ ช/ญ 30+ 2 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง 137 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

31 ผจก.ฝ่ายขายโครงการ ช/ญ 30+ 2 มีประสบการณ์ดา้นวสัดุก่อสรา้ง ติดต่อคุณกชพร จนัทรห์อม โทรศพัท ์063-0817667

32 ผจก.ฝ่ายคลงัสนิคา้และขนสง่ ช/ญ 30+ 2 พจิารณาเป็นพเิศษ

33 ผจก.ฝ่ายบญัชี ช/ญ 30+ 2 มีประกนัสงัคม, เบียขยนั

34 หวัหนา้แผนกจดัซือ ช/ญ 30+ 2 โบนสั, ปรบัค่าจา้งประจาํปี, ทุนการศึกษาบุตร

35 วิศวกร ช 25+ 2

36 พนง.ออกแบบดา้นโฆษณา ช/ญ 23+ 2

37 สถาปนิก ช 23+ 2

38 พนกังานจดัซือ ช 23+ 2

วฒุ ิ ปรญิญาตรี

ที

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

ตาํแหน่งงานว่าง เพศ อายุ

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

39 วิศวกร (โยธา) ช 23+ 1 อตัราค่าจา้ง 15,000บาท/เดือน หา้งหุน้สว่นจาํกดั จริะวฒัน์การโยธา (รบัเหมาก่อสรา้ง)

มีประสบการณ์อย่างนอ้ย 1 ปี 69/9 ม.12 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 80210

ติดต่อคุณเกศินี โพธเิพชร โทรศพัท ์075-326464

40 เจา้หนา้ทีธุรการอะไหล่ ช/ญ 22-29 1 อตัราค่าจา้ง 10,000 -15,000 บาท/เดือน  บรษิทั อซูีซุอนัดามนัเซลส ์จาํกดั (สาขาทุ่งใหญ่)

ขบัรถยนตไ์ด/้มีใบขบัขี 115/1 ม.4 ต.ปรกิ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรฯี 80240

มีความรูท้างดา้นคอมพวิเตอร์ ติดต่อคุณธวชัชยั อนนัต ์โทรศพัท ์082-4373317

บุคลกิและมนุษยส์มัพนัธด์ี

มีความรบัผิดชอบสูงและรกังานบรกิาร

41 เจา้หนา้ทีการเงนิ ช/ญ 22-29 1 อตัราค่าจา้ง 10,000 -15,000 บาท/เดือน  บรษิทั อซูีซุอนัดามนัเซซล ์จาํกดั (สาขาร่อนพบูิลย)์

ขบัรถยนตไ์ด/้มีใบขบัขี 1 ม.15 ต.ร่อนพบูิลย ์อ.ร่อนพบูิลย ์จ.นครศรฯี 80130

มีความรูท้างดา้นคอมพวิเตอร์ ติดต่อคุณธวชัชยั อนนัต ์โทรศพัท ์082-4373317

บุคลกิและมนุษยส์มัพนัธด์ี

มีความรบัผิดชอบสูงและรกังานบรกิาร

42 หวัหนา้แผนกคลงัสนิคา้ ช/ญ 20+ 5 อตัราค่าจา้ง 20,000 - 22,000 บาท/เดือน บรษิทั เรเซล ควอลติี เทรดดิง จาํกดั (จาํหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า)

มีโบนสั, เงนิกองทุนสาํรองเลยีงชีพ, ประกนัสงัคม 30/3 ม.1 ถ.กาญจนวถ ีต.บางกุง้ อ.เมืองสุราษฎร ์จ.สุราษฎรธ์านี 84000

เทียวประจาํปี, ชุดยูนิฟอรม์ให ้ ติดต่อคุณนงลกัษณ์ พรมมาก โทรศพัท ์081-5427733

ที

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

วฒุ ิ ปรญิญาตรี

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

43 Depot Assis ช/ญ 28+ 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง DHL eCommerce (Thailand) บรกิารขนสง่

บรหิารการจดัการพนกังานขนสง่ 39/19 ม.5 ถ.มณีวตัร ต.ปากพนู อ.เมือง  จ.นครศรฯี 80000

ทํางานเป็นทีม, มีประสบการณ์ดา้นการขนสง่ ติดต่อคุณศรชีล ไชยสตัย ์โทรศพัท ์061-3984820

44 อาจารยเ์อกภาษาไทย ช/ญ 24+ 2  อตัราค่าจา้ง 15,000 บาท/เดือน วิทยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษา (สถาบนัการศึกษา)

45 อาจารยเ์อกสงัคมศาสตร์ ช/ญ 24+ 2  อตัราค่าจา้ง 15,000 บาท/เดือน 146  ถนนสุนอนนัต ์ต.ปากพนงั อ.ปากพนงั จ.นครศรฯี 80370

46 อาจารยเ์อกการโรงแรม ช/ญ 24+ 2  อตัราค่าจา้ง 15,000 บาท/เดือน ติดต่อคุณวนัฉตัร ทิพยม์าศ โทรศพัท ์075-370027/061-6296614

มีบา้นพกัอาจารย,์ ค่ารกัษาพยาบาล

เงนิกองทุนสาํรองเลยีงชีพให ้

47 โปรแกรมเมอร์ ญ 21-30 1 อตัราค่าจา้ง 12,000-15,000 บาท/เดือน บรษิทั แซค ศูนยส์อบวิชาการภาคใต ้จาํกดั (การศึกษา)

48 กราฟฟิก/ออกแบบ ญ 21-30 1 อตัราค่าจา้ง 10,000-12,000บาท/เดือน 245/10 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

49 ธุรการบญัชี ญ 21-30 1 อตัราค่าจา้ง  9,000-10,000บาท/เดือน ติดต่อคุณประจกัษ ์แซ่องึ โทรศพัท ์080-5565997

50 จนท.ประชาสมัพนัธก์ารศึกษา ญ 21-30 1 อตัราค่าจา้ง  9,000-10,000บาท/เดือน

วฒุ ิ ปรญิญาตรี

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

1 พนกังานสนิเชือ ช 20-30 3 อตัราค่าจา้ง 9,000+ บาท/เดือน บจก.ศรสีวสัดิพาวเวอร ์1979 (สาขาพรหมคีร)ี

มีประกนัสงัคม, มีทีพกัให ้ 248 ม.1 ต.พรหมคีร ีอ.พรหมคีร ีจ.นครศรฯี 80320

ติดต่อคุณภารดี ชืนชม โทรศพัท ์081-7314398

2 โฟรแ์มน ช 25+ 1 อตัราค่าจา้ง 10,000 - 12,000 บาท/เดือน บจก.สยามเทค กรุป๊ 999 (ผลติงานเหลก็และไฟเบอร)์

มีประสบการณ์ในการคุมงาน 14 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

3 เจา้หนา้ทีออกแบบ ช 25+ 1 อตัราค่าจา้ง 12,000 - 15,000 บาท/เดือน ติดต่อคุณชนิดา เพชรรตัน์ โทรศพัท ์063-2679975

มีประสบการณ์ดา้นการออกแบบ

มีเบียขยนั, มีอาหารกลางวนั, มีชุดยูนิฟอรม์ให ้

4 ช่างเชือม ช 23+ 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง บจก.ช.เกษตรรุ่งเรอืง (ฟารม์สุกร)

5 ฝ่ายขาย ช/ญ 25+ 5 อตัราค่าจา้ง 9,000+ บาท/เดือน 150 ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พทิกัษ ์โทรศพัท ์075-347230

6 พนกังานตอ้นรบัสว่นหนา้ ช/ญ 20+ 1 อตัราค่าจา้ง 9,000+ บาท/เดือน โรงแรมแมนดีนก (โรงแรม)

สอืสารภาษาองักฤษไดพ้จิารณาเป็นพเิศษ 8 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ทํางานเป็นกะได ้ ติดต่อคุณธญัลกัษณ์ ธงรองกลุ โทรศพัท ์075-830666

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ ปวส.



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

7 แคชเชียร ์ ญ 20+ 1 อตัราค่าจา้ง 300 บาท/วนั ครวัแฟนตา้ นครฮาลาลฟู้ ด (รา้นอาหาร)

มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ 1/141 ซ.ศรนีคร ถ.พฒันาการฯ ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณสุวรรณณี วงศช์น โทรศพัท ์093-5748877

8 ครูผูช่้วย ญ 20+ 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง โรงเรยีนพฒันาเชาวป์ญัญาและอารมณ์ (โรงเรยีนกวดวิชา)

สะอาด สุภาพ รกัเด็ก 1/72 หมู่บา้นเมืองทอง1 ถ.วนัดีโฆษิตกลุพร 

 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณพรมิรส นนทภกัดี โทรศพัท ์081-9790315

9 เสมียน ช/ญ 20+ 2 อตัราค่าจา้ง 9,000 บาท/เดือน หจก.สุภาภรณ์ มารเ์กต็ติง (รา้นคา้สง่)

มีอาหารกลางวนัให ้ 92/32-33 ซ.พฒันาการคูขวาง 21 ถ.พฒันาการคูขวาง

มีประกนัสงัคม ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณสุภาภรณ์ แช่ล ีโทรศพัท ์075-318756

10 เจา้หนา้ทีการตลาด ญ 24+ 1 อตัราค่าจา้ง 9,000 บาท/เดือน โรงเรยีนศึกษาการบรบิาล

ขบัรถยนตไ์ด,้ บุคลกิดี 127/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรธีรรมราช 

 มีประกนัสงัคม, มีโบนสัให ้  ติดต่อคุณอรทยั เจรณาเทพ โทรศพัท ์075-324434

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ ปวส.

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

11 พนกังานขาย ช/ญ 22+ 2 อตัราค่าจา้ง 9,000+ บาท/เดือน บจก. เอส.พ.ีเอ.คอมพวิเตอร ์(รา้น Plug & Play )

จบสาขาการตลาด หรอืสาขาทีเกยีวขอ้ง 70/4-7 ถ.ปากนคร ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

มีมนุษยสมัพนัธด์ี, บุคลกิดี ติดต่อคุณอรวรรณ  กาํเนิดวํา โทรศพัท ์075-318700

12 พนกังานบญัชี ญ 22+ 2 อตัราค่าจา้ง 9,000+ บาท/เดือน

จบสาขาการบญัชี และ สาขาการเงนิ

ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็ทางบญัชีได ้

มีประสบการณ์ดา้นแคชเชียร ์

มีประกนัสงัคม มีค่าคอมมิชนัให ้

13 ช่างยนต์ ช 22+ 2  อตัราค่าจา้ง ตามตกลง  จบปวส.ช่างยนต ์ บจก.ช.เกษตรรุ่งเรอืง (ฟารม์สุกร)

14 ช่างเชือม ช 23+ 1  อตัราค่าจา้ง ตามตกลง 150 ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000

15 ฝ่ายขาย ช/ญ 25+ 5  อตัราค่าจา้ง 9,000 บาท/เดือน ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พทิกัษ ์โทรศพัท ์075-347230

16 เจา้หนา้ทีการตลาด ช/ญ 20+ 1 อตัราค่าจา้ง 9,000 บาท/เดือน บรษิทั วีเอม็ดี ออโตเ้ซลล ์จาํกดั (จาํหน่ายรถยนต)์

ออนไลน์ มีประกนัสงัคม , ประกนัอบุตัิเหตุให ้ 9 ถ.พฒันาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000

ติดต่อคุณธสัสุตา นิลบุญ โทรศพัท ์075-446484

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ

วฒุ ิ ปวส.



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

17 พนกังานตอ้นรบั ช/ญ 22+ 3 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง บรษิทั ปินทรพัย ์จาํกดั (โรงแรมขนอมโกลเดน้บีช)

จบสาขาการโรงแรม สาขาภาษาองักฤษ 59/3 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 80120

สาขาการตลาด, มีอาหารเชา้ 1 มือ, มีทีพกัให ้ ติดต่อคุณเนตยา มชัฌกิะ โทรศพัท ์075-326688/085-4889498

18 พนกังาน Night Audit ช 22-30 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง

จบสาขาการโรงแรมและการบรกิาร 

สาขาการบญัชี และสาขาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ

มีอาหารเชา้ 1 มือ,มีทีพกัให ้

19 เจา้หนา้ทีขายประกนั ช/ญ 25-40 2 อตัราค่าจา้ง 9,000+ บาท/เดือน บรษิทั ฮอนดา้เทิดพระเกยีรตินครศรธีรรมราช

(รถยนต)์ ติดต่อประสานงานกบับรษิทัประกนั (จาํหน่ายรถยนตแ์ละศูนยบ์รกิาร)

ติดตามลูกคา้ต่อประกนั 199 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000

20 ลูกคา้สมัพนัธ ์ ช/ญ 23-35 1   อตัราค่าจา้ง 9,000+ บาท/เดือน ติดต่อคุณธญัชนก มีชู โทรศพัท ์095-0367116

โทรติดตามลูกคา้, แกไ้ขปญัหาเฉพาะหนา้ได ้

21 พนกังานบญัชี ญ 20-30 2   อตัราค่าจา้ง 9,000 บาท/เดือน หจก.นครทวดทองคอนกรตี จาํกดั  (ผลติและจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง) 

จบสาขาการบญัชี 130/3 ม.3 ต.โพธเิสด็จ อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000

22 พนกังานฝ่ายขาย ญ 20-30 2 อตัราค่าจา้ง 9,000 บาท/เดือน ติดต่อคุณอาทิตยา สว่างวงศ ์โทรศพัท ์081-0856556

23 เจา้หนา้ทีการตลาด ญ 20-30 2  อตัราค่าจา้ง 9,000บาท/เดือน

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ ปวส.

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

24 ผจก.เทคนิค ช 30+ 1 อตัราค่าจา้ง 11,000 บาท/เดือน บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์สาขานครศรธีรรมราช (คา้ปลกี)

สาขาเกยีวกบัช่างไฟฟ้า, ช่างคอมพวิเตอร์ 100/1 ม.5 ต.ปากพนู อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000

มีประกนัสงัคม, เบียขยนั, โบนสัประจาํปี ติดต่อคุณภชัร ีสมคัราษฎร ์โทรศพัท ์063-0234646

ลกัษณะงาน ช่างเทคนิค ช่างคอมพวิเตอร์

25 ทีปรกึการขาย รถเลก็ ช/ญ 23+ 2 อตัราค่าจา้ง 9,000 - 10,000 บาท/เดือน  บรษิทั อซูีซุอนัดามนัเซลส ์จาํกดั (จาํหน่ายรถยนต)์

สาขาทุ่งสง, สาขาทุ่งใหญ่ มีประสบการณ์การทํางานดา้นขายรถยนต ์ 1 ม.15 ต.ร่อนพบูิลย ์อ.ร่อนพบูิลย ์จ.นครศรฯี 80130

สาขาร่อนพบูิลย์ จะไดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ ติดต่อคุณธวชัชยั อนนัต ์โทรศพัท ์082-4373317

มีบุคลกิและมนุษยส์มัพนัธด์ี, มีความรบัผิดชอบสูง

ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบอนุญาตขบัขี

26 ทีปรกึษาดา้นบรกิาร ช/ญ 20-30 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง บจก.วี.เอส.อาร.์ออโตเ้ซลส ์ (จาํหน่ายรถยนตเ์ชฟโรเลต)

ขบัรถยนตไ์ด,้ มีใบอนุญาติขบัขี 7/16 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณปารวี พลาชุม โทรศพัท ์075-325226-8 ต่อ 400

27 เจา้หนา้ทีขายปลกี ช/ญ 20+ 1 **ทุกตําแหน่ง** บรษิทั แอดไวซ ์โฮลดิงส ์กรุป๊ จาํกดั (สนิคา้ไอที)

28 เจา้หนา้ทีช่างซ่อมคอมฯ ช 20+ 1 อตัราค่าจา้ง 9,500+ บาท/เดือน 76,78 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

มีค่าคอมมิชนัให ้ ติดต่อคุณขจรีตัน์ จนัทรมาศ โทรศพัท ์083-0284740

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ ปวส.

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

29 พนกังานบญัชีการเงนิ ญ 22+ 2 อตัราค่าจา้ง 300 บาท/วนั หา้งหุน้สว่นจาํกดั พระพรหมการคา้ (คา้สง่)

จบสาขาการบญัชี และสาขาการเงนิ 4/449 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

มีประกนัสงัคมให ้ ติดต่อคุณวชัระ ทนัการ โทรศพัท ์075-323480

30 ช่างไฟฟ้า ช 25-40 1  อตัราค่าจา้ง 12,000 บาท/เดือน บรษิทั อเิด็กซล์ฟีวิงมอลล ์จาํกดั (จาํหน่ายเฟอรนิ์เจอร)์

31 พนง.ป้องกนัการสูญเสยี ช 30-40 1  อตัราค่าจา้ง 11,000 บาท/เดือน 385 ม.5 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ปากพนู อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ประกนัสงัคม, มีเงนิค่าล่วงเวลาให ้ ติดต่อคุณปุญญศิา ผกาภทันนัท ์โทรศพัท ์075-312603

32 เลขานุการ ญ 20+ 2 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง หจก.ศศกรไลฟ์ (ประกนัชีวิต)

มีประกนัสงัคมให ้ 218/21 ถ.กะโรม ต.โพธเิสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณกติติมา ระวงัวงศ ์โทรศพัท ์086-4798600

ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ ปวส.

ที



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

1 เจา้หนา้ทีโภชนาการ ญ 30+ 2 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง บจก.สทิธาภทัร ์ (โรงเรยีนเอกชน)

มีประกนัสงัคม, มีอาหารกลางวนัให ้ 4 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณอรวรรณ  หนูทอง โทรศพัท ์088-7581335

2 เจา้หนา้ทีฝ่ายขาย ช/ญ 20+ 3 อตัราค่าจา้ง 9,000 บาท/เดือน บจก.สยามเทค กรุป๊ 999 (ผลติงานเหลก็และไฟเบอร)์

มีประสบการณ์ดา้นการขาย 14 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

มีเบียขยนั, มีอาหารกลางวนั, มีชุดยูนิฟอรม์ให ้ ติดต่อคุณชนิดา เพชรรตัน์ โทรศพัท ์063-2679975

3 ผูช่้วยรงัสเีทคนิค ช/ญ 20+ 1 อตัราค่าจา้ง 9,680 บาท/เดือน บจก.นครนิทรพ์ฒันาเวชกจิ (สถานพยาบาล)

4 พนกังานศูนยผู์ป่้วยใน ญ 20+ 1 สามารถใชค้อมพวิเตอรไ์ดด้ี 61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

สามารถอา่น เขียนภาษาองักฤษไดด้ี ติดต่อคุณกอ้นแกว้ สงิหส์ุวรรณ โทรศพัท ์075-312800 ต่อ 1214

5 พนกังานทวัไป + ขบัรถ ช/ญ 18+ 1 อตัราค่าจา้ง 360 บาท/วนั บจก.นครรตันศิลา (โรงโม่หนิ)

มีใบอนุญาตขบัขีรถยนต ์รถจกัรยานยนต์ 82/4 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธเิสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

สามารถจดัทําเอกสารได ้ ติดต่อคุณชุติวรรณ  รตันศิร ิโทรศพัท ์075-342540

สามารถใชค้อมพวิเตอรไ์ด ้

6 กุก๊ ช 20-25 1 **ทุกตําแหน่ง** รา้นสะพานยาวอะควาเรยีม (รา้นปลาสวยงาม)

7 พนกังานรา้นกาแฟ ช 20-25 1 อตัราค่าจา้ง  9,000 - 12,000 บาท/เดือน 207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธเิสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

มีประสบการณ์ในการทํางาน ติดต่อคุณตรวีิทย ์จุลนวล  โทรศพัท ์075-316326

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  สงิหาคม 2560

วฒุ ิปวช.

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/
นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

8 พนกังานธุรการ ช/ญ 18+ 1 **ทุกตําแหน่ง** บจก.เอสทีพ ีฟอรจู์น (ระบบประปา ระบบไฟฟ้า)

9 ฝ่ายขาย ช/ญ 18+ 5 อตัราค่าจา้ง 300 บาท/วนั 98/15 ม.5 ถ.เฉลมิพระเกยีรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

มีประกนัสงัคมให ้ ติดต่อคุณธชัชยั ศรแผลง โทรศพัท ์095-0231144

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  สงิหาคม 2560

วฒุ ิปวช.

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/
นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

1 พนกังานคลงัสนิคา้ ช/ญ 23+ 10 **ทุกตําแหน่ง** บจก.เอสซีจโีฮมโซลูชนั (จาํหน่ายอปุกรณ์ก่อสรา้งและตกแต่ง)

2 พนกังานเช็กเกอร์ ช/ญ 23+ 5 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง 137 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

3 พนกังานจดัสง่ ช/ญ 23+ 10 มีประสบการณ์ดา้นวสัดุก่อสรา้ง ติดต่อคุณกชพร จนัทรห์อม โทรศพัท ์063-0817667

4 พนกังานขบัรถ ช/ญ 23+ 10 พจิารณาเป็นพเิศษ

5 พนกังานขบัรถรถโฟลค์ลฟิท์ ช/ญ 23+ 5 มีประกนัสงัคม, เบียขยนั

6 พนกังานวางบิล/เกบ็เงนิ ช/ญ 23+ 5 โบนสั, ปรบัค่าจา้งประจาํปี

7 พนง.ขายปลกีเชียวชาญสนิคา้ ช/ญ 23+ 10 ทุนการศึกษาบุตร

และบรกิาร

8 พนง.ขายปลกีเชียวชาญสนิคา้ ช/ญ 23+ 10

ประจาํชนัวาง

9 พนกังานขายพนืทีเช่า ช/ญ 23+ 5

10 พนกังานขายสง่ ช/ญ 23+ 10

11 พนกังานขายโครงการ ช/ญ 23+ 10

12 พนกังานขายสง่โครงการเชียว ช/ญ 23+ 10

ชาญสนิคา้และบรกิาร ช/ญ 23+ 10

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ มธัยมศึกษา

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/
นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

13 พนกังานขบัรถตู ้VIP ช 22+ 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง บรษิทั ปินทรพัย ์จาํกดั (โรงแรมขนอมโกลเดน้บีช)

 มีอาหารเชา้ 1 มือ, มีทีพกัให ้ 59/3 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 80120

ติดต่อคุณเนตยา มชัฌกิะ โทรศพัท ์ 075-326688/085-4889498

14 รถร่วมสง่ของ ช/ญ 28+ 5  อตัราค่าจา้ง 23,000 บาท/เดือน  DHL eCommerce (Thailand)

มีรถยนตส์ว่นมีค่านํามนั, ค่าโทรศพัทใ์ห ้ 39/20 ม.5 ถ.มณีวตัร ต.ปากพนู อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช

รูเ้สน้ทางในพนืที มีใบอนุญาตขบัขีรถยนต์ ติดต่อคุณศรชีล ไชยสตัย ์โทรศพัท ์061-3984820

15 พนกังานขาย ช/ญ 28+ 6  อตัราค่าจา้ง 10,500 บาท/เดือน บรษิทั ซินซินตรงั จาํกดั (ศูยน์กระจายสนิคา้)

มีประกนัสงัคมให ้ 117/3-7 ม.1 ถ.นคร-ทุ่งสง ต.ชา้งซา้ย อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 80000

ผูช้ายตอ้งผ่านเกณฑท์หาร ติดต่อคุณสุปญัญา กลุนาดา โทรศพัท ์081-7204916

16 ทีปรกึษาการขาย ช/ญ 23-35 2 อตัราค่าจา้ง 9,000+ บาท/เดือน บจก.ฮอนดา้เทิดพระเกยีรตินครศรธีรรมราช (จาํหน่ายรถยนต)์

มีค่าคอมมิชนั รบัผิดชอบการทํายอดขาย 199 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

 สามารถอยู่ในสภาวะกดดนัได ้ ติดต่อคุณธญัชนก มีชู โทรศพัท ์095-0367116

17 ซุปเปอรไ์วเซอร์ ช/ญ 25-40 3 อตัราค่าจา้ง  9,000 บาท/เดือน หจก.บุญธคิม (จาํหน่ายนมเปรยีวดีไลท)์

 (ดชัมิลล/์ดีไลท)์ ประกนัสงัคมให ้มีทีพกัฟรี 204/5 ถ.ทุ่งสง-นครศรฯี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรฯี 80110

มีทุนการศึกษาบุตร, ประกนัสุขภาพ/อบุตัิเหตุ ติดต่อคุณปฎพิจน์ ติษยาธคิม โทรศพัท ์093-2756527

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ มธัยมศึกษา

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/
นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

18 ทีปรกึษาการขาย ช/ญ 20-30 10  อตัราค่าจา้ง 300 บาท/วนั บจก.วี.เอส.อาร.์ออโตเ้ซลส ์ (จาํหน่ายรถยนตเ์ชฟโรเลต)

มีค่าคอมมิชชนั, มีเงนิรางวลัพเิศษ 7/16 ถ.พฒันาการฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000

และมีท่องเทียวประจาํปี ฯลฯ ติดต่อคุณปารวี พลาชุม โทรศพัท ์075-325226-8 ต่อ 400

19 เจา้หนา้ทีเร่งรดัหนีสนิ ช/ญ 20+ 20 อตัราค่าจา้ง 9,300 บาท/เดือน บจก.เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส (มหาชน) (บรหิารหนีสนิ)

20 เจา้หนา้ทีเร่งรดัหนีสนิ ช 22+ 4  อตัราค่าจา้ง 10,000 บาท/เดือน 129/582 หมู่บา้นเมืองทอง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ภาคสนาม ติดต่อคุณอมัพร สายแกว้ โทรศพัท ์098-2795737

21 พนกังานขายหนา้รา้น ช 25-32 2 อตัราค่าจา้ง 10,000 - 12,000 บาท/เดือน บรษิทั เฮล็ธฟ์ู้ ดส ์คอรป์อเรชนั จาํกดั (อาหารสาํเรจ็รูป)

ขยนั, ซือสตัย,์ อดทน 29/7-8 ถ.ปากนคร ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

 ผูช้ายตอ้งผ่านเกณฑท์หารแลว้ ติดต่อคุณอศิรา ปูเตะ๊ โทรศพัท ์091-1201965

22 พนกังานคลงัยา ช/ญ 1 19-25 อตัราค่าจา้ง 9,680 บาท/เดือน บรษิทั นครนิทรพ์ฒันาเวชกจิ จาํกดั (สถานพยาบาล)

สามารถอา่นเขียนภาษาองักฤษไดด้ี 61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ใชค้อมพวิเตอรไ์ดด้ี ติดต่อคุณกอ้นแกว้ สงิหส์ุวรรณ โทรศพัท ์075-312800 ต่อ 1214 

มีทกัษะในการคํานวณคณิตศาสตร์

23 พนกังานผูช่้วยพยาบาล ช/ญ 18+ 6 อตัราค่าจา้ง 9,680 บาท/เดือน

มีประกาศนียบตัรการดูแลผูสู้งอายุและเด็ก

สามารถทํางานเป็นกะได ้

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ มธัยมศึกษา

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/
นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

24 พนกังานขาย ช 25-35 5 อตัราค่าจา้ง 10,500 บาท/เดือน บรษิทั อเิด็กซล์ฟีวิงมอลล ์จาํกดั (จาํหน่ายเฟอรนิ์เจอร)์

มีเงนิค่าล่วงเวลาให,้ มีประกนัสงัคม 385 ม.5 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ปากพนู อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณปุญญศิา ผกาภทันนัท ์โทรศพัท ์075-312603

25 พนกังานทําความสะอาด ช/ญ 20+ 1 อตัราค่าจา้ง 9,000+ บาท/เดือน โรงแรมแมนดีนก (โรงแรม)

ทําความสะอาดพนืทีทวัไป 8 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณธญัลกัษณ์ ธงรองกลุ โทรศพัท ์075-830666

26 พนกังานขบัรถ ช 20-40 2 อตัราค่าจา้ง 9,000 บาท/เดือน โรงแรมทวินโลตสั (โรงแรม)

มีใบอนุญาติขบัขีประเภท ที 1 2 และ 4 97/8 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณวาสนา องิทม โทรศพัท ์075-323777 ต่อ 5

27 พนกังานทวัไป ช 20-25 1 อตัราค่าจา้ง 9,000 บาท/เดือน รา้นสะพานยาวอะควาเรยีม (รา้นปลาสวยงาม)

207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธเิสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณตรวีิทย ์จุลนวล  โทรศพัท ์075-316326

28 พนกังานประจาํครวั ญ 27-35 2 อตัราค่าจา้ง 300 บาท/วนั แกรนดน์ครา (บรกิารหอ้งพกั)

มีเบียขยนัให ้ 30/296 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

มีทกัษะในการทําอาหาร ติดต่อคุณชฎาพร พานิชสมยั โทรศพัท ์091-8231561

อายุ

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ มธัยมศึกษา

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/
นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

29 พนกังานประจาํรา้น ญ 23-35 2 อตัราค่าจา้ง 300 บาท/วนั รา้นสนีคสแนค (รา้นอาหาร)

มีเบียขยนัให,้ มีเงนิทิปให ้ 2070 ถ.ราชดําเนิน ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

มีทกัษะในการทําอาหาร ติดต่อคุณณิชกานต ์พานิชสมยั โทรศพัท ์092-3651556

30 พนกังานทวัไป ช 25+ 1 อตัราค่าจา้ง 9,000 บาท/เดือน บจก.ศรโีชติภทัร เทรดดิง (ซือขายไมย้างพาราแปรรูป)

331 ม.7 ต.แม่เจา้อยู่หวั อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรฯี 80190

ติดต่อคุณนิมมาน ศรโีชติภทัร โทรศพัท ์082-4137261

31 พนกังานเสรฟิ ช/ญ 18+ 2 อตัราค่าจา้ง 300 บาท/วนั ครวัแฟนตา้ นครฮาลาลฟู้ ด (รา้นอาหาร)

มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ 1/141 ซ.ศรนีคร ถ.พฒันาการฯ ต.คลงั อ.มือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณสุวรรณณี วงศช์น โทรศพัท ์093-5748877

32 พนกังานขาย ชาย 25-35 1  อตัราค่าจา้ง 350 บาท/วนั รา้นแบงคบ์อย (ขายของเล่นปลกี-สง่)

ยกสนิคา้ และจดัเรยีงสนิคา้ได ้ 103 ม.5 ถ.ออ้มค่าย ต.ปากพนู อ.ท่าศาลา จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณกมลศร ีแสวงโลก โทรศพัท ์075-761702

33 พนกังานตอ้นรบั/Bellboy ช 20+ 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง บรษิทั ปินทรพัย ์จาํกดั (โรงแรมขนอมโกลเดน้บีช)

มีอาหารเชา้ 1 มือ, มีทีพกัให ้ 59/3 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 80120

ติดต่อคุณเนตยา มชัฌกิะ โทรศพัท ์075-326688/085-4889498

เพศ อายุ

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ มธัยมศึกษา

ที ตําแหน่งงานว่าง



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/
นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

1 พนกังานขนสง่ ช 25-40 5 อตัราค่าจา้ง 300 บาท/วนั รา้นโชคเจรญิ โซลูชนั (จาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง)

มีประกนัสงัคมให ้ 242/1 ม.12 ถ.นคร-ทุ่งสง ต.ร่อนพบูิลย ์

อ.ร่อนพบูิลย ์จ.นครศรฯี 80110

ติดต่อคุณอภชิาติ  วงศค์รบสกลุ โทรศพัท ์075-441172

2 ช่างเครอืง - ช่วงล่าง ช 18+ 1 อตัราค่าจา้ง 450 บาท/วนั หจก.รชัฎาการาจ (ศูนยซ่์อมรถยนต)์

ถา้มีประสบการณ์ปรบัขึนค่าแรงงานให ้ 3/47  ถ.พฒันาการคูขวาง ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณรชัฎา  ชาติรตันรกัษ ์โทรศพัท ์075-321002

3 ช่างเชือม ช 20+ 1 **ทุกตําแหน่ง** บจก.สยามเทค กรุป๊ 999 (ผลติงานเหลก็และไฟเบอร)์

4 ช่างยนต์ ช 20+ 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง 14 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

มีประสบการณ์ในการทํางาน ติดต่อคุณชนิดา เพชรรตัน์ โทรศพัท ์063-2679975

มีเบียขยนั, มีอาหารกลางวนั, มีชุดยูนิฟอรม์ให ้

5 คนงานเลยีงหมู ช/ญ 20+ 10 อตัราค่าจา้ง 300 บาท/วนั บจก.ช.เกษตรรุ่งเรอืง (ฟารม์สุกร)

150 ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พทิกัษ ์โทรศพัท ์075-347230

6 คนสวน ช/ญ 18-45 3 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง คุณกติยา สุวรรณขาว (สวนทุเรยีน)

มีทีพกั, มีขา้วสารใหเ้ดือนละ 1 กระสอบ 30 ม.8 ต.กรุงชิง อ.นบพติํา จ.นครศรฯี 800160

ติดต่อคุณกติยา สุวรรณขาว โทรศพัท ์063-0728312

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ ประถมศึกษา/ไม่จาํกดัวฒุิ

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/
นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

7 ผูช่้วยกุก๊ ช/ญ 18+ 2 อตัราค่าจา้ง 300 บาท/วนั ครวัแฟนตา้ นครฮาลาลฟู้ ด (รา้นอาหาร)

ศาสนาอสิลาม 1/141 ซ.ศรนีคร ถ.พฒันาการฯ ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

8 กุก๊ ช/ญ 18+ 2 อตัราค่าจา้ง 300 บาท/วนั ติดต่อคุณสุวรรณณี วงศช์น โทรศพัท ์093-5748877

มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ

9 คนสวน ช/ญ 23+ 2 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง บจก.เอสซีจโีฮมโซลูชนั (จาํหน่ายอปุกรณ์ก่อสรา้งและตกแต่ง)

มีประกนัสงัคม, เบียขยนั 137 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

โบนสั, ปรบัค่าจา้งประจาํปี, ทุนการศึกษาบุตร ติดต่อคุณกชพร จนัทรห์อม โทรศพัท ์063-0817667

10 แม่บา้น ญ 30-60 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง คุณจกักฤษณ์ ป้อมเพช็ร (สว่นบุคคล)

มีอาหารกลางวนัให ้ 170/172 ม.1 ถ.ออ้มค่าย ต.ท่าซกั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณจกักฤษณ์ ป้อมเพช็ร โทรศพัท ์084-0547999

11 คนงานขึนปาลม์-ลงปาลม์ ชาย 18+ 2 อตัราค่าจา้ง 350 บาท/วนั ลานเท อปุการดี ปาลม์ (รบัซือปาลม์สุกจากสวน)

อดทน ขยนั ซือสตัย์ 132 ม.3 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000

ถา้ขบัรถยนตไ์ดจ้ะพจิารณาเป็นพเิศษ ติดต่อคุณนภาพร อปุการดี โทรศพัท ์090-1015595

12 คนงานเลยีงหมู ช/ญ 20+ 10 อตัราค่าจา้ง 300 บาท/วนั บจก.ช.เกษตรรุ่งเรอืง (ฟารม์สุกร)

150 ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช 80000

ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พทิกัษ ์โทรศพัท ์075-347230

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ ประถมศึกษา/ไม่จาํกดัวฒุิ

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/
นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

13 เจา้หนา้ทีฝ่ายขาย ช/ญ 20+ 10 อตัราค่าจา้ง  20,000+ บาท/เดือน บรษิทั เอม็จ ีลกัซูร ีนครศรธีรรมราช (จาํหน่ายรถยนต)์

ค่าคอมมิชนัให ้ 73/84-88 ถ.พฒัการคูขวาง ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

 ขบัรถยนตไ์ดม้ีใบขบัขีพจิารณาเป็นพเิศษ ติดต่อคุณรตัติกรณ์ รสมยั โทรศพัท ์099-4836668

14 ช่างไฟฟ้า ช 18-45 2 อตัราค่าจา้ง 350+ บาท/วนั บจก.นีโอ ยูนิค เอน็จเินียรงิ (จาํหน่าย-ซ่อม คอมพวิเตอร)์

15 ช่างเครอืงปรบัอากาศ ช 18-45 1 อตัราค่าจา้ง 400+ บาท/วนั 1138/2223 ถ.ศรปีราชญ ์ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

มีประสบการณ์ / ขบัรถยนตไ์ด ้ ติดต่อคุณสนธชิา อนนัตเสร ีโทรศพัท ์081-6762849

จะรบัการพจิารณาเป็นพเิศษ

16 ช่างยนต์ ช 25+ 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง หา้งหุน้สว่นจาํกดั จริะวฒัน์การโยธา (รบัเหมาก่อสรา้ง)

มีประสบการณ์ในการทํางาน 69/9 ม.12 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 80210

ติดต่อคุณเกศินี โพธเิพชร โทรศพัท ์075-326464

17 พนกังานขาย ช/ญ 18+ 10 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง หจก.วอลลป์ระกอบกจิ (ขายไอศกรมีวอลล)์

ไอศรมีวอลล์ มีโบนสั, ค่ารกัษาพยาบาล, ประกนัชีวิต 85/1 ม.5 ต.ไชยมนตร ีอ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

(รถสามลอ้) และมีชุดยูนิฟอรม์ให ้ ติดต่อคุณศุภชยั ปรชีา โทรศพัท ์081-9799231

อายุ

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ ประถมศึกษา/ไม่จาํกดัวฒุิ

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/
นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

18 พนกังานขบัรถ 6 ลอ้ ช 22+ 1 อตัราค่าจา้ง รอ้ยละ 15 รา้นวิเศษภณัฑก์ารคา้ (ขายวสัดุก่อสรา้ง)

บรรทุก หนิ ดิน ทราย, มีใบขบัขีประเภท 2 115 ม.1 ต.นาโพธ ิอ.ทุ่งสง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80110

มีทีพกัและค่าดูแลรกัษารถให ้ ติดต่อคุณออ้มใจ พรหมวิเศษ โทรศพัท ์080-6952570

19 คนงาน ช 20+ 3 อตัราค่าจา้ง 320 บาท/วนั บรษิทั นครศรสีรา้งงาน (รบัเหมาก่อสรา้ง)

ถา้มีประสบการณ์ดา้นงานทาส,ี งานปูน, งานไม ้ 596/70 ม.1 ถ.ออ้มค่าย ต.ปากพนู  อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

 จะพจิารณาเป็นพเิศษ ติดต่อคุณชวลติ พลูนิม โทรศพัท ์088-7833434

20 พนกังานผูช่้วยพยาบาล ช/ญ 5 18+ อตัราค่าจา้ง 9,680 บาท/เดือน บรษิทั นครนิทรพ์ฒันาเวชกจิ จาํกดั (สถานพยาบาล)

มีใบประกาศนียบตัรการดูแลผูสู้งอายุและเด็ก 61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ทํางานเป็นกะได ้ ติดต่อคุณกอ้นแกว้ สงิหส์ุวรรณ

21 พนกังานบรกิาร ญ 1 18+ อตัราค่าจา้ง 9,000 บาท/เดือน โทรศพัท ์075-312800 ต่อ 1214 -1215

(สง่อาหาร) มีใจรกังานบรกิาร, ยมิแยม้, ทํางานเป็นกะได ้

22 พนกังานตอ้นรบั ช/ญ 20+ 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง บา้นสนมณีโฮมสเตย ์(บงักะโล)

สอืสารภาษาองักฤษได,้ ใชค้อมพวิเตอรไ์ดด้ี 4 ม.6 ถ.คอเขา -ในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรฯี 80210

ติดต่อคุณมกุรนิ มทัยาท โทรศพัท ์088-5570405

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ ประถมศึกษา/ไม่จาํกดัวฒุิ

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ



จาํ อตัราค่าจา้ง ชือและทีตงัสถานประกอบการ/
นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

23 พนกังานฝ่ายบํารุงรกัษา ช 20+ 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง คุณมกุรนิ มทัยาท (ใหเ้ช่าแผงขายสนิคา้)

ดูแลอาคารและสวน ลกัษณะงานซ่อมแซมท่อนําปะปา ไฟฟ้า 29/5 ม.4 ถ.บา้นตาล-พรหมคีร ีต.ท่างวิ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80280

หลงัคารวั, กาํจดัปลวก ติดต่อคุณมกุรนิ มทัยาท โทรศพัท ์088-5570405

24 คนสวน ช 20+ 1 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง

ตดัหญา้, ใสปุ่๋ ย, ทําความสะอาด, ลา้งหอ้งนํา

25 แม่บา้น ญ 18+ 2 อตัราค่าจา้ง ตามตกลง บรษิทั มิตชู ชูเกยีรติยนต ์นคร (จาํหน่ายยานยนต)์

ทําความสะอาดบา้นทวัไป 123 ถ.เอเชีย ต.โพธเิสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000

ติดต่อคุณภญิญดา ธรรมวิจติร โทรศพัท ์075-347774-5

สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

ตาํแหน่งงานว่างประจาํเดือน  กนัยายน 2560

วฒุ ิ ประถมศึกษา/ไม่จาํกดัวฒุิ

ที ตําแหน่งงานว่าง เพศ อายุ






































