
 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จ ากัด 

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
1 พนักงานขาย ช/ญ 18-35 2 320-350 บาท/วัน ร้านเจษฎาภรณ์ (จ าหน่ายอุปกรณ์ท าอาหาร) 
          สามารถยกของหนักได้ 1307/28-29 ถ.จ าเริญวิถี ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณธเนศ รัตนาคินทร์  โทรศัพท์ 075-356246 
2 พนักงานผ้า ญ 18+ 1 9,300 บาท/เดือน บจก.นครินทร์พัฒนาเวชกิจ (สถานพยาบาล) 
          ตัดเย็บ หรือซ่อมแซมผ้าช ารุด 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          ท างานเป็นกะ ติดต่อคุณวรรณิดา รักนุ้ย โทรศัพท์ 075-312800 
3 พนักงานคลังสินค้า ช 22+ 4 9,500 บาท/เดือน บริษัท สหมิตรโฮมโซลูชั่น จ ากัด (จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 
          จัดเรียงสินค้า ยกสินค้าขึ้นรถ 127 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
4 พนักงานขับรถ 4 ล้อ 6 ล้อ ช 22+ 2 10,000 บาท/เดือน ติดต่อคุณปิยะภัทร ช่วงชล 
          มีใบขับขี่ส่วนบุคคลและประเภท 2 โทรศัพท์ 062-0910808 
5 ช่างไฟฟ้า ช 18-35 1 350 บาท/วัน บริษัท นีโอ ยูนีค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  
6 ช่างเครื่องปรับอากาศ ช 18-35 1 400 บาท/วัน (จ าหน่าย-ซ่อมเครื่องปรับอากาศ) 
          ขับรถยนต์ได้ 1138/22-23 ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณสนธิชา อนันตเสรี  โทรศัพท์ 081-6762849 
7 พนักงานขับรถน้ ามัน ช 35-45 2 ตามตกลง บริษัท เทวิษฎ์บริการ จ ากัด (ขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์) 
     มีใบขับขี่ประเภท 2 632 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณถาวรีย์  อุปฐาก โทรศัพท์ 085-8135700 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จ ากัด 

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
8 พนักงานท าท่อ ช 18+ 2 10,000 บาท/เดือน บจก. นครทวดทอง โมเดิร์นเทรด (ซ้ือ-ขายวัสดุก่อสร้าง) 
          ประกันสังคม, OT, เบี้ยขยัน 137, 139, 141 ถ.เอเชีย ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณขนิษฐา  จิตวิบูลย์ 
            โทรศัพท์ 075-447305, 081-0856556 
9 ช่างเชื่อม ช 20+ 3 350 บาท/วัน บจก. สยามเทค กรุ๊ป 999 (ผลิตงานเหล็กและไฟเบอร์) 
10 ช่างก่อสร้าง ช 20+ 3 350 บาท/วัน 14 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          สามารถอ่านแบบได้พิจารณาพิเศษ ติดต่อคุณวิทยา  ทองค า  โทรศัพท์ 063-2679975 

11 พนักงานทั่วไป ช 23-40 4 350-600 บาท/วัน ร้านชฎาทิวารัตน์พาณิชย์ (ผลิตและจ าหน่ายครก) 
          สามารถขัดครกและตกแต่งครกได้ 177 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          อาหารกลางวัน ติดต่อคุณชฎาทิวารัตน ์สุวรรณรัตน์  โทรศัพท์ 061-0399514 

12 ช่างทาสี ช 30-40 4 400-600 บาท/วัน หจก.เค ยู เอ คอนสตรัคชั่น 
          ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ, รับเหมาก่อสร้าง) 
          ทาสีอาคาร 2 ชั้น 55/3 ม.1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ติดต่อคุณจักรกฤษณ์ ธีระนันทกุล โทรศัพท์ 063-8790456 

13 ดูแลผู้สูงอายุ ญ 25-60 1 10,000 บาท/วัน คุณทรรสนี สุทิน (ส่วนบุคคล) 
          สามารถอยู่ประจ ากับนายจ้างได้ 89 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณทรรสนี สุทิน  โทรศัพท์ 089-1978877 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จ ากัด 

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
14 พนักงานขับรถ ช 18+ 6 9,500-15,000 บาท/เดือน บริษัท เม้งฮวดนครศรีฯ จ ากัด (จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 
          เข้างาน 07.30-17.30 น. ได ้ 357 ถ.กะโรม  ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณกนกวรรณ จิตต์ไพบูลย์  โทรศัพท์ 065-9793168 

15 ช่างเชื่อม ช 20+ 2 320 บาท/วัน บริษัท ภาคใต้เครื่องชั่งและวิศวกรรม จ ากัด 
          มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ (จ าหน่าย-ซ่อมเครื่องชั่ง) 
            107/6 ม.1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณดวงพร กรงทอง  โทรศัพท์ 075-378881 

16 พนักงานคาร์แคร์ ช 18-39 2 9,200-9,500 บาท/เดือน ราชาคาร์แคร์ สาขาโรบินสัน-โอเชี่ยน (บริการล้างรถ) 
          ขับรถยนตได้ 89/202 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          มีประสบการณ์ล้างรถพิจารณาพิเศษ ติดต่อคุณชัยรัตน์ มณีราช  โทรศัพท์ 088-2665879 

17 ช่างท ากรงนก ช 20-60 2 315 บาท/วัน ปนัดดา (ผลิต-จ าหน่ายกรงนกและอุปกรณ์ค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง) 
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 23/4 ม.10 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณปนัดดา ยะมานนท์  โทรศัพท์ 089-6498652 

 
 
 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
1 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (รถยนต์) ช/ญ 20+ 2 13,000 บาท/เดือน บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด (ผลิตและจัดจ าหน่ายหมากฝรั่ง) 
2 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด  ช/ญ 20+ 1 13,000 บาท/เดือน 338/16-17 ซ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
  (รถจักรยานยนต์)         ติดต่อคุณนภัสสร วงศ์อุ่นใจ  โทรศัพท์ 086-3695467 
3 ช่างติดตั้งโครงหลังคา ช 18+ 5 ตามตกลง บริษัท สตีล เอ็นจีเนียริ่ง สตรัคเจอร์ จ ากัด 
          มีรถยนต์ส่วนตัว, มีใบขับขี่ (รับเหมาก่อสร้าง) 
            137/18  ม.4 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณวลัยลักษณ์  ค านวน  โทรศัพท์ 074-800789 
4 พนักงานร้านกาแฟ ญ 20-30 1 315 บาท/วัน บริษัท เทวิษฎ์บริการ จ ากัด (ขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์) 
          มีใจรักงานบริการ 632 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณถาวรีย์  อุปฐาก โทรศัพท์ 085-8135700 

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
1 พนักงานเร่งรัดหนี้สิน     บริษัท ตั้งใจกลการ จ ากัด (จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 
 สาขาปากพนัง ช 25-40 1 10,000 บาท/เดือน  199/4 ถ.พาณิชย์สัมพันธ์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 
 สาขาพิปูน ช 25-40 1 10,000 บาท/เดือน      300 ม.7 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีฯ 
          ติดต่อคุณธิดารัตน์ สีสุข โทรศัพท์ 093-5766397 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
2 ผู้ช่วยเภสัชกร ช/ญ 19-25 4 10,130 บาท/เดือน บจก.นครินทร์พัฒนาเวชกิจ (สถานพยาบาล) 

         สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

         สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ติดต่อคุณวรรณิดา รักนุ้ย โทรศัพท์ 075-312800 

         ท างานเป็นกะ   

3 ผู้ช่วยกุ๊ก ช 20-25 1 9,450 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม  

4 พนักงานร้านกาแฟ ช 20-25 1 9,450 บาท/เดือน (จ าหน่ายปลาสวยงามและอุปกรณ์แต่งสวน) 

5 พนักงานทั่วไป ช 20-25 1 9,450 บาท/เดือน 207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

           ติดต่อคุณตรีวิทย์ จุลนวล โทรศัพท์ 075-316326 

6 เจ้าหน้าที่การตลาด ช/ญ 18+ 5 ตามตกลง บริษัท สตีล เอ็นจีเนียริ่ง สตรัคเจอร์ จ ากัด 

7 โฟร์แมน ช 18+ 5 ตามตกลง (รับเหมาก่อสร้าง) 

          มีรถยนต์ส่วนตัว, มีใบขับขี่ 137/18  ม.4 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 

            ติดต่อคุณวลัยลักษณ์  ค านวน  โทรศัพท์ 074-800789 

 
 
 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

วุฒิ ปวช. 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
1 ช่างซ่อมบ ารุง ช 20-28 1 10,430 บาท/เดือน บจก.นครินทร์พัฒนาเวชกิจ (สถานพยาบาล) 
        สาขาการไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          ท างานเป็นกะได้ ติดต่อคุณวรรณิดา รักนุ้ย โทรศัพท์ 075-312800 
2 พนักงานเขียนแบบ ช/ญ 18+ 5 ตามตกลง บจก. สตีล เอ็นจีเนียริ่ง สตรัคเจอร์ (รับเหมาก่อสร้าง) 
          มีรถยนต์ส่วนตัว, มีใบขับขี่ 137/18  ม.4 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณวลัยลักษณ์  ค านวน  โทรศัพท์ 074-800789 
3 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช 20-32 1 10000 บาท/เดือน บริษัท ตั้งใจกลการ จ ากัด (จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 
  สาขาร่อนพิบูลย์       สาขาช่างยนต์ 348/2,348/3 ม.3 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณธิดารัตน์ สีสุข โทรศัพท์ 093-5766397 
4 พนักงานขาย ช/ญ 18-35 20 9,000-12,000 บาท/เดือน บริษัท เม้งฮวดนครศรีฯ จ ากัด (จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 
         เข้างาน 07.30-17.30 น. ได ้ 357 ถ.กะโรม  ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ติดต่อคุณกนกวรรณ จิตต์ไพบูลย์  โทรศัพท์ 065-9793168 
5 ช่างช่วงล่างรถยนต์ ช 23+ 2 9,300-12,000 บาท/เดือน หจก.ชาวใต้ ยางทอง  
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี (ขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์) 
          มีความรู้เรื่องช่วงล่างรถทุกชนิด 59/1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณฐาปนนท์ วินิโย โทรศัพท์ 092-9744241 

 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

วุฒิ ปวช. 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
6 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ช/ญ 20+ 5 10,000 บาท/เดือน  
7 ผู้ช่วยพนักงานขาย ช/ญ 20+ 5 10,000 บาท/เดือน บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จ ากัด และบริษัทในเครือฯ 
  (หน่วยรถเงินสด)     ประจ าเขต นครศรีธรรมราช 99/86 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
8 พนักงานขายเครดิต ช/ญ 20+ 5 10,000 บาท/เดือน ติดต่อคุณเรวดี เสมทอง  โทรศัพท์ 089-9798013 
        ประจ าเขต นครศรีธรรมราช, ชุมพร   
          ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี   

วุฒิ ปวส. 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
1 พนักงานการเงิน ช/ญ 19-28 1 10,130 บาท/เดือน บจก.นครินทร์พัฒนาเวชกิจ (สถานพยาบาล) 
          สาขาการบัญชี 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ติดต่อคุณวรรณิดา รักนุ้ย โทรศัพท์ 075-312800 
          ท างานเป็นกะ   
2 โฟร์แมน ช 20+ 1 400 บาท/วัน หจก.สินแสงจันทร์ นครศรีฯ (รับเหมาก่อสร้าง) 
        ประกันสังคม โอที 28 ซ.หอไตร1 ถ.พัฒนาการคูขวาง  
          ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณภราดร เขียวจันทร์ โทรศัพท์ 075-320577 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

วุฒิ ปวส. 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
3 พนักงานขาย (รถใหม)่ ญ 23-32 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท ตั้งใจกลการ จ ากัด (จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 

 สาขาชะอวด     37 ม.1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ 

4 พนักงานสินเชื่อ (รถมือสอง) ช 23-32 1 10,000 บาท/เดือน 90-93 ม.3 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ 

 สาขาจันดี     ติดต่อคุณธิดารัตน์ สีสุข โทรศัพท์ 093-5766397 

5 พนักงานขาย ช/ญ 22+ 2 10,000 บาท/เดือน บริษัท สหมิตรโฮมโซลูชั่น จ ากัด (จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 
6 พนักงานธุรการคลังสินค้า ช/ญ 25+ 1 10,000 บาท/เดือน 127 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
         ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ติดต่อคุณปิยะภัทร ช่วงชล  โทรศัพท์ 062-0910808 
7 เจ้าหน้าที่ตัดแต่งชิ้นส่วนสุกร ช/ญ 25+ 1 10,000 บาท/เดือน   
         ท างาน ปั๊ม ปตท. หัวอิฐ บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด (ฟาร์มสุกร/ขายน้ ามัน) 
8 พนักงานขาย ช/ญ 20+ 1 350 บาท/วัน 150 ม.1 ท่าไร่ เมือง นครศรีฯ 
         รักงานบริการ ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์ 
9 เจ้าหน้าที่การตลาด ช/ญ 25+ 1 10,000 บาท/เดือน โทรศัพท์ 075-347230, 099-3286741 
          ออกหาลูกค้า นอกพ้ืนที่   
          ขับรถยนต์ได้   

 
 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

วุฒิ ปวส. 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
11 เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ ช/ญ 25+ 1 ตามตกลง บจก. สยามเทค กรุ๊ป 999 (ผลิตงานเหล็กและไฟเบอร์) 
     ใช้โปรแกรม Photoshop Word Excel 14 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
     หาข้อมูลและจัดท าแคตตาล็อกสินค้า ติดต่อคุณวิทยา  ทองค า  โทรศัพท์ 063-2679975 
     เปรียบเทียบข้อมูลสินค้าคู่แข่ง  

12 พนักงานธุรการ ญ 25-30 1 9,500 บาท/เดือน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1 บุญถาวรก่อสร้าง (รับเหมาก่อสร้าง) 
          ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี 108/8 ม.9 ซ.โพธิ์เสด็จ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณวิไลวรรณ นุทผล 
            โทรศัพท์ 096-6356690, 075-355198 

13 ช่างยนต์ ช 25-35 3 10,000-12,000 บาท/เดือน บริษัท ดุสิต โมโต ฟลอเรนซ์ จ ากัด  
            (การขายจักรยานยนต์) 
            130/1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณปริฉัตร นาคะสิงห์  โทรศัพท์ 075-345755 

 
 
 
 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

วุฒิ ปริญญาตรี 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
1 พนักงานขายเครดิต ช/ญ 20+ 2 10,000 บาท/เดือน  
2 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย ช/ญ 20+ 3 10,000 บาท/เดือน บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จ ากัด และบริษัทในเครือฯ 
  และการตลาด       ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี 99/86 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
3 พนักงานธุรการคลังสินค้า ช/ญ 21+ 5 ตามตกลง ติดต่อคุณเรวดี เสมทอง  โทรศัพท์ 089-9798013 
         ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไปได้  
4 พนักงานออกแบบห้องน้ า ช/ญ 25+ 1 12,000-15,000 บาท/เดือน  

        สาขาออกแบบสถาปัตย์หรือที่เก่ียวข้อง บริษัท สหมิตรโฮมโซลูชั่น จ ากัด (จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 

5 พนักงานบัญชี ญ 28+ 1 10,000 บาท/เดือน 127 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

          สาขาการเงินและการบัญชี ติดต่อคุณปิยะภัทร ช่วงชล 

          มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี โทรศัพท์ 062-0910808 

6 หัวหน้าแผกขายและบริการ ช/ญ 21+ 1 ตามตกลง  

7 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ช/ญ 21-30 1 10,000 บาท/เดือน  

8 พนักงานขาย ช 25-30 1 12,000 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม  

          จบสาขาการตลาด (จ าหน่ายปลาสวยงามและอุปกรณ์แต่งสวน) 

          ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี 207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

          สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อคุณตรีวิทย์ จุลนวล  โทรศัพท์ 075-316326 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

วุฒิ ปริญญาตรี 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
9 วิศวกรโยธา, สถาปนิก ช 25-40 1 15,000-25,000 บาท/เดือน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเกอร์ กรุ๊ป (จัดสรรบ้านและที่ดิน) 
          ควบคุม ดูแลงานก่อสร้างอาคาร 388, 390 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          และถนนโครงการจัดสรร ติดต่อคุณชฎาลักษณ์  วรพงษ์  โทรศัพท์ 075-310030 

10 ผู้จัดการตรวจสอบกิจการภายใน ช/ญ 35+ 1 ตามตกลง  
11 หัวหน้าแผนกบัญช ี ช/ญ 30+ 1 ตามตกลง  
          จบสาขาการเงิน การบัญช ี บจก.คูโบต้า มิตรแท้นครศรีธรรมราช 
          ปิดงบได,้ ใช้คอมพิวเตอรไ์ด้ดี, (จ าหน่ายเครื่องจกัรกลการเกษตร) 
          มีความรู้ด้านระบบโปรแกรมทางบัญช ี 333 ม.4 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ 
          มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ติดต่อคุณอภัสรา มุ่งเมือง  โทรศัพท์ 075-755333  

12 พนักงานตรวจสอบบัญช ี ช/ญ 27+ 1 ตามตกลง   
          จบสาขาการบัญช ี   

13 พนักงานบัญชี/การเงิน ญ 23-30 1 12,000-20,000 บาท/เดือน หจก. ซี เอส พี เอ็นจิเนียริ่ง (รับเหมาก่อสร้าง) 
  ประจ าสาขาภูเก็ต       จบสาขาการบัญช ี 143/3 ม.8 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
          มีประสบการณ์ 1-2 ป ี 8/428 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
          ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายได ้ ติดต่อคุณขนิษฐา บัวสม โทรศัพท์ 097-2490805 

14 เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ ช/ญ 25+ 1 ตามตกลง บริษัท นครพัฒน์ จ ากัด (โรงพยาบาล) 
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ป ี 2/99 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณจักริน คันธิก โทรศัพท์ 075-305999 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

วุฒิ ปริญญาตรี 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
15 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช/ญ 35+ 1 ตามตกลง บจก. สยามเทค กรุ๊ป 999 (ผลิตงานเหล็กและไฟเบอร์) 
  และธุรการ       มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ป ี 14 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณวิทยา  ทองค า  โทรศัพท์ 063-2679975 

16 เจ้าหน้าที่อะไหล่ ช 25-35 1 10,000-12,000 บาท/เดือน บริษัท ดุสิต โมโต ฟลอเรนซ์ จ ากัด  
            (การขายจักรยานยนต์) 
            130/1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณปริฉัตร นาคะสิงห์  โทรศัพท์ 075-345755 

 


