
อัตราค่าจา้ง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/

เงื่อนไข / สวัสดกิาร ประเภทกิจการ
1 ทีมติดตามภาคสนาม ช/ญ 20+ 50 9,450 บาท/ เดือน หจก. ศุภวชิญ์คอลเลคชั่น (ติดตามทวงหนี)้

95/3 ถ.ชลประทาน 4 ขวา ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณศิริขวญั จนัทร์บดี
โทรศัพท์ 094-585-1842

2 ทีมติดตามภาคสนาม ช/ญ 20+ 20 9,450 บาท/ เดือน ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เศรษฐีโช (ติดตามทวงนี)้
11/39 หมู่บ้านศุภาลัยพรีโม่ ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรี

ติดต่อ คุณกชพรรณ จนัทร์รัตน์
โทรศัพท์  084-387-6649

3 คนขบัรถเครน ช 20-40 1 22,000-25,000 บาท/เดือน บริษัท วชิชุนครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (อสังหาริมทรัพย)์
4 คนขบัรถสิบล้อ ช 20-40 1 12,000-20,000 บาท/เดือน 1295/1 ถ.ราชด าเนินต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

มีใบอนุญาติประเภทที ่2 ติดต่อ คุณเทอดธรรม ทิพยรั์ตน์
โทรศัพท์ 075-451-594,075-451-595

5 เจา้หน้าทีอ่าคาร ช 20+ 1 9,450 บาท/เดือน บริษัท สหไทยพลาซ่า จ ากัด (จ าหน่ายสินค้า)
6 กุ๊ก ร้าน A&A ญ 20+ 1 9,450 บาท/เดือน 1627/60 ถ.จ าเริญวถิ ีต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีฯ
7 พนักงานหัวหน้างาน ช 40 1 9,450 บาท/เดือน ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

ป้องกันการสูญเสีย (LPS) โทรศัพท์ 075-343-848 -50
8 บาริสต้า ช/ญ 20+ 1 9,000-12,000 บาท/เดือน บริษัท  สโตน สโตร์ จ ากัด (จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม)
9 พนักงานเสิรฟ ช/ญ 20+ 1 9,000-12,000 บาท/เดือน 6/47-48 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณศลิษา ยอดศิลป์
โทรศัพท์ 085-585-8656

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจ่ ากัดวุฒิ

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจา้ง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/

เงื่อนไข / สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจ่ ากัดวุฒิ

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

10 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20+ 1 332 บาท/วนั บริษัท  สิริ 99 เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (ผลิตขวดพลาสติก)
170/53 หมู่ที ่2 ถ.อ้อมค่ายวชิราวธุ ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณสิริปพฐัห์ เกิดบ้านใหม่
โทรศัพท์ 089-493-4493

11 แม่บ้าน ญ 35+ 1 315 บาท/วนั โรงปูนขาวครูเจริญ (ผลิตปูนขาว)
5 หมู่ที ่6 ต.หินตก อ.ร่อนพบิูลย ์จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณธดิารัตน์ ปานเดช
โทรศัพท์ 064-953-9198

12 พนักงานขบัรถหกล้อ/สิบล้อ ช 25-40 2 9,450 บาท/ เดือน บริษัท น าแสงไรซ์ จ ากัด (จ าหน่ายขา้วสาร)
103/5 ม.3 ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อ คุณณัฎฐณิชา ณ นคร
โทรศัพท์ 098-032-5853

13 พนักงานติดรถส่งสินค้า ช 25+ 1 9,500 บาท/ เดือน บริษัท SCG HOME บุญถาวร จ ากัด (จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง)
127 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

ติดต่อ คุณชลดา ปัญญารัตน์
โทรศัพท์ 062-091-0808

14 แม่บ้าน ญ 30-35 1 9,450 บาท/ เดือน คุณธนกฤต ภารพบ
351/116 ม.5 ต.ปากพนู อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อ คุณธนกฤต ภารพบ
โทรศัพท์ 064-761-8567



อัตราค่าจา้ง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/

เงื่อนไข / สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจ่ ากัดวุฒิ

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

15 พนักงานติดต้ังแบตเตอร่ี ช 28+ 3 12,000 บาท/เดือน บริษัท เอ.ซี.ดี.ซี. ซัพพลาย จ ากัด (จ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์)
124/2 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

ติดต่อ คุณทิพยสุ์ดา ศิริรักษ์
โทรศัพท์ 088-782-3262

16 พนักงานตัดปาล์ม ช 25+ 4 315 บาท/ วนั มะนาวหวานลานเทปาล์ม (ลานเทปาล์ม)
17 พนักงานลงปาล์ม ช 25+ 1 315 บาท/ วนั 387 ม.4 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อ คุณณเรศ บัวทอง
โทรศัพท์ 085-781-6223

18 พนักงานขบัรถบรรทุกน้ ามัน ช 30-50 2 15,000 บาท/เดือน บริษัท เทวษิฎ์บริการ จ ากัด (ขนส่งน้ ามัน)
632 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

ติดต่อ คุณถาวรีย ์อุปฐาก
โทรศัพท์ 075-356511 , 085-813-5700

19 คนงานฝ่ายผลิต/คนงานกอ่สร้าง ช/ญ 18+ 20 320+ บาท/วนั บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จ ากัด 
(ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกประเภท)

222 ม.5 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณพรทิพา บุษยากุล
โทรศัพท์ 082-419-8219

20 แม่บ้าน ญ 20-45 1 315 บาท/วนั บริษัท โรงพมิพดี์ชัย จ ากัด (ผลิตส่ือส่ิงพมิพ)์
21 พนักงานไลฟส์ด ช/ญ 20+ 3 9,450 บาท/เดือน 12/2 ซ.ร่มบุญ ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณพจนา พรมจนี
โทรศัพท์ 075-322-955 



อัตราค่าจา้ง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/

เงื่อนไข / สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจ่ ากัดวุฒิ

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

22 พนักงานขาย ช/ญ 25+ 2 10,000 บาท/ เดือน ร้านอาเซ่ียนช็อป (จ าหน่ายขนม)
23 ผู้ช่วยขาย (ขบัรถ) ช 25+ 1 315 บาท/ วนั 43/6 ม.5 ถ.กอไผ่ ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณอรอนงค์ สุขเพิม่
โทรศัพท์ 088-768-4335

24 คนงานเล้ียงหมู ช/ญ 22+ 3 350 บาท/วนั บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด (ฟาร์มสุกร)
25 แม่ครัว ช/ญ 23+ 1 9,500 บาท/เดือน 150 ม.1 ต.ท่าไร อ.เมือง  จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณปิยมาศ อยู่พทิักษ์
โทรศัพท์ 099-328-6741

26 ช่างประกอย/ช่างเชื่อม ช/ญ 25+ 1 9,450 บาท/เดือน บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จ ากัด (ผลิตส่ิงก่อสร้าง)
27 ช่างซ่อมช่วงล่าง ช/ญ 25+ 1 9,450 บาท/เดือน 14 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
28 ช่างเคร่ืองยนต์ ช/ญ 25+ 1 9,450 บาท/เดือน ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
29 ช่างท าสีรถยนต์ ช/ญ 25+ 1 9,450 บาท/เดือน โทรศัพท์ 081-693-1166
30 พนักงานขบัรถตู้โรงเรียน ช 25+ 3 9,450 บาท/เดือน โรงเรียนสิทธาภัทร์ (โรงเรียน)

125 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ 075-324-444
31 ติดตามทวงหนี้สิน ช 20-35 1 332 บาท/วนั บริษัท นวกิจพงศ์ทนายความ จ ากัด (ทนายความ)

30/298-299 หมู่บ้านราชพฤกษ2์  ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณโชคชัย นวกิจพงศ์
โทรศัพท์ 084-123-9777



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงื่อนไข / สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

1 พนักงานขาย Small App ช/ญ 20+ 1 9,450+ บาท/เดือน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (หา้งสรรพสินค้า)
2 พนักงาน Facebook ช/ญ 20+ 1 9,450+ บาท/เดือน 8 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ

Live Admin ติดต่อฝ่ายบคุคล
(ออฟฟิศ โรบนิสันโอเชี่ยน) โทรศัพท์ 081-090-2821,089-591-8391

3 การตลาด/ฝ่ายขาย ญ 20+ 2 15,000+ บาท/เดือน บริษัท สยามชัย จ ากดั  (จ าหน่ายอปุกรณ์เคร่ืองใช้ภายในบา้น)
(สาขาสิชล) 234 ต. สิชล อ. สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อ คุณสุวิทย์ ระเหจ็หาญ
โทรศัพท์ 089-729-5008

4 พนักงานจัดเรียงสินค้า ช 22-35 1 9,450+ บาท/เดือน บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั(มหาชน) (หา้งสรรพสินค้า)
22 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อฝ่ายบคุคล
โทรศัพท์ 061-596-9416

5 ช่างติดต้ังอปุกรณ์ตกแต่ง ช 25+ 1 9,450+ บาท/เดือน บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จ ากดั (จ าหน่ายรถยนต์และบริการหลังการขาย)
6 ช่างขัดสี ช 25+ 1 9,450 บาท/ เดือน 95/1 ม.2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณนันทยา วงศ์สวัสด์ิ
โทรศัพท์ 075-340-888,075-341-111

7 พนักงานขายสินค้าเงินสด ช/ญ 20+ 4 13,000+ บาท/เดือน บริษัท ไทยลอตเต้  จ ากดั (ผลิตและจ าหน่ายหมากฝร่ัง)
หน่วยจักรยานยนต์ 338/16-17 ถ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมือง  จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณนภสัสร วงศ์อุ่นใจ
โทรศัพท์ 086-369-5467

ส านักงานจดัหางานจงัหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน  ตุลาคม 2565

วุฒิ  ม.3

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงื่อนไข / สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ส านักงานจดัหางานจงัหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน  ตุลาคม 2565

วุฒิ  ม.3

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

8 พนักงานยานยนต์ ช 25-45 1 9,450+ บาท/เดือน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกจิ จ ากดั (สถานพยาบาล)
9 พนักงานหน่วยเคล่ือนย้าย ช/ญ 20+ 1 10,000+ บาท/เดือน 61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

และบริการ ติดต่อ คุณสุนันทา รักรัษฎา
โทรศัพท์ 075-312-800 ต่อ1215

10 แม่บา้น ญ 22-40 1 350 บาท/วัน ศูนย์คุมอง ม.ราชพฤกษ์ 2 (โรงเรียนกวดวิชา)
91/40-41 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณสุรพงษ์ ฉายชยานนท์
โทรศัพท์ 085-811-2430

11 พนักงานรักษาความปลอดภยั ช 25+ 1 9,450 บาท/เดือน บริษัท นาวาพาราวูด้ จ ากดั (แปรรูปไม้ยางพารา)
148 ม.5 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณธัญญรัตน์ อนิทรนิมิตร
โทรศัพท์ 081-970-6407

12 พนักงานยานยนต์ ช/ญ 25-45 1 9,450+ บาท/เดือน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกจิ จ ากดั (สถานพยาบาล)
(มีใบอนุญาตขับขี)่ 61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสุนันทา รักรัษฎา
โทรศัพท์ 075-312-800 ต่อ1215

ส่งเอกสารสมัครผ่านช่องทางไปรษณีย ์หรือ E-mail hrd@nrkharin.co.th



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงื่อนไข / สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ส านักงานจดัหางานจงัหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน  ตุลาคม 2565

วุฒิ  ม.3

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

13 พนักงานขาย ช/ญ 22+ 2 350+ บาท/วัน บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากดั (ฟาร์มสุกร)
150 ม.1 ต.ท่าไร อ.เมือง  จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณปยิมาศ อยู่พิทักษ์
โทรศัพท์ 099-328-6741

14 พนักงานขาย(เซลล์) ช/ญ 20-40 3 15,000 บาท/เดือน บริษัท เน็กซ์เทค กรีนเอน็เนอร์ยี่ จ ากดั (ติดต้ังอนิเตอร์เน็ตบา้น)
72/10 ม.3 ต.นาสาร อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณวราพร วงศ์พิพันธ์
โทรศัพท์ 083-647-4883

15 ช่างเชื่อม ช 25+ 1 315 บาท/วัน หจก.ประกอบกจิคอนกรีน (ผลิต/จ าหน่ายผลิตภณัฑ์คอนกรีต)
16 คนงานขับรถเครน ช 25+ 1 315 บาท/วัน 85/1 ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณมลิวรรณ แสงสุวรรณ
โทรศัพท์ 086-476-5894 , 075-354-799



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 พนักงานขาย ญ 20-35 2 9,000-15,000 บาท/เดือน บริษัท วชิชุนครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด (อสังหริมทรัพย)์
1295/1 ถ.ราชด าเนินต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณเทอดธรรม ทิพยรั์ตน์
โทรศัพท์ 075-451-594,075-451-595

2 พนักงานขับรถตู้ ช/ญ 20+ 1 9,450 บาท/เดือน บริษัท สหไทยพลาซ่า จ ากัด (จ าหน่ายสินค้า)
มีใบอนุญาติขับขี่ 1627/60 ถ.จ าเริญวถิี ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ช านาญขับรถตู้ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ 075-343-848 -50
3 บาริสต้า ช/ญ 25+ 1 9,450 บาท/เดือน บริษัท ลิกอร์โฮมเบเกอร่ี (ผลิต/จ าหน่ายเบเกอร่ี)

86/1 ถ.ปากนคร ต.เมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ 094-318-1155
4 ผู้ช่วยเภสัชกร ช/ญ 19-25 1 10,000+ บาท/เดือน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกิจ จ ากัด (สถานพยาบาล)
5 พนักงานเวชทะเบียน ช/ญ 18+ 1 10,000+ บาท/เดือน 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวธุ ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีฯ
6 พนักงานคลังยา ช/ญ 19-25 1 10,000+ บาท/เดือน ติดต่อ คุณสุนันทา รักรัษฎา
7 ผู้ช่วยเภสัชกร ช/ญ 19-25 1 10,000+ บาท/เดือน โทรศัพท์ 075-312-800 ต่อ1215
8 พนักงานคลังยา ช/ญ 19-25 1 10,000+ บาท/เดือน

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ม.6

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ม.6

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

9 พนักงานเสิร์ฟ ช/ญ 20+ 2 9,500 บาท/เดือน ร้านกัปตันซีฟู๊ด (ร้านอาหาร)
88/8 ม.4 ถ.ปากนคร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณเกรียงศักด์ิ นางนวล
โทรศัพท์ 075-807-988 , 084-850-2543 

10 พนักงานทั่วไป ช 20-25 1 9,450 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเร่ียม (จ าหน่ายปลาสวยงามและอปุกรณ์แต่งสวน)
11 พนักงานร้านกาแฟ ช 20-25 1 9,450 บาท/เดือน 207 ถ.สะพานยาว ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณตีรวทิย ์จลุนวล
โทรศัพท์ 075-316-326

12 พนักงานบริการ(พาร์ทไทม)์ ช/ญ 18+ 3 40 บาท/ชั่วโมง บริษัท โกปี๊ จ ากัด (จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม)
888/3 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสุจารี โส้สะหมัน
โทรศัพท์ 062-960-4444

13 พนักงานขับรถตู้ ช ไม่เกนิ 35 1 9,450 บาท/เดือน บริษัท สหไทยพลาซ่า จ ากัด (จ าหน่ายสินค้า)
มีใบอนุญาตขับขี่ 1627/60 ถ.จ าเริญวถิี ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ช านาญขับรถตู้ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ 075-343-848 -50



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ม.6

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

14 เจา้หน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ญ 20+ 5 9,450 บาท/เดือน หจก.เศรษฐีโช (ธรุกิจทวงถามหนี)้
ทางโทรศัพท์ 11/39 ถ.มะขามชุม ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณกชพรรณ จนัทรัตน์
โทรศัพท์ 075-803-882

15 พนักงานโครงการ ช/ญ 25+ 1 9,450 บาท/เดือน บริษัท ศิริภัณท์ ท่าศาลา จ ากัด (ขายวสัดุก่อสร้าง)
250/9 ม.5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณณัฐนิน ปราบเขตต์
โทรศัพท์ 088-239-0666



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 เสมียน ญ 20-35 1 9,500+  บาท/เดือน บริษัท เอ็น.ว.ีวรากรณ์หินอ่อน-แกรนิต 2003 จ ากัด (วสัดุก่อสร้าง)
332 ม.2 ถ.เอเชีย (ส่ีแยกตรัง-ทุ่งสง) ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณวราภรณ์ ง่วนสน
โทรศัพท์  089-466-2417,075-332-473

2 ผู้ช่วยผู้จดัการ ช/ญ 21+ 2 10,000+  บาท/เดือน บริษัท บิ๊กเกสท์ แอดวานซ์ จ ากัด (จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง)
3 ประสานงานขาย ช/ญ 21+ 3 338/6 ถ.ราชนิคม ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีฯ
4 พนักงานขาย ช/ญ 21+ 5 ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ 093-575-2422,081-134-5591
5 ช่างท าสีรถยนต์ ช/ญ 25+ 2 9,450 บาท/เดือน บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จ ากัด (ผลิตส่ิงก่อสร้าง)

14 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ 081-693-1166
6 ช่างยนต์ ญ 20+ 1 9,450 บาท/เดือน ร้าน 1999 มอเตอร์บิ๊กไบค์ (จ าหน่าย/ให้บริการ รถจกัรยานยนต์)

28/4 ม.5  ถ.มณีวฒัร ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณณรงค์ วรีะวงศ์
โทรศัพท์ 098-715-6945

7 พนักงานบริการ ช/ญ 25+ 2 9,450 บาท/เดือน บริษัท ลิกอร์โฮมเบเกอร่ี (ผลิต/จ าหน่ายเบเกอร่ี)
8 เชฟครัวไทย ช/ญ 30+ 2 9,450 บาท/เดือน 86/1 ถ.ปากนคร ต.เมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
9 พนักงานบริการ ญ 20-30 1 9,450 บาท/เดือน ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

(ท างานร้านที่สนามบิน) โทรศัพท์ 094-318-1155

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565

วุฒิ  ปวช.

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565

วุฒิ  ปวช.

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

10 พนักงานขาย ช 20-25 1 12,000 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเร่ียม (จ าหน่ายปลาสวยงามและอปุกรณ์แต่งสวน)
207 ถ.สะพานยาว ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณตีรวทิย ์จลุนวล
โทรศัพท์ 075-316-326

11 ช่างไฟฟ้า ช/ญ 25+ 1 9,450 บาท/ เดือน บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จ ากัด (ผลิตส่ิงก่อสร้าง)
12 พนักงานขับรถหกล้อ ช 25+ 1 9,450 บาท/ เดือน 14 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

มีใบอนุญาตขับขี่ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ 081-693-1166

13 พนักงานต้อนรับ ช/ญ 25+ 1 350 บาท/วนั บริษัท ไทยโฮเต็ลอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (โรงแรม)
1369-1375 ถ.ราชด าเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณจนิตนา โอชะติน
โทรศัพท์  075-341-509

14 พนักงานขับรถ 4 ล้อ ช/ญ 28+ 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท SCG HOME บุญถาวร จ ากัด (จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง)
127 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

ติดต่อ คุณชลดา ปัญญารัตน์
โทรศัพท์ 062-091-0808

15 พนักงานบริการ(ประจ า) ช/ญ 23+ 3 315 บาท/วนั บริษัท โกปี๊ จ ากัด (จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม)
16 บาริสต้า ช 23+ 1 10,000 บาท/เดือน 888/3 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสุจารี โส้สะหมัน
โทรศัพท์ 062-960-4444



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565

วุฒิ  ปวช.

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

17 เจา้หน้าที่ทั่วไป ญ 18+ 2  350-400 บาท/วนั ไอเดีย เซนเตอร์ (โรงเรียนกวดวชิา)
(Part Time) 1/72 ซ.เมืองทอง 1 ถ.วันดีโฆษิตกลุพร ร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณพริมรส นนทภักด์ิ
โทรศัพท์ 075-432-343

18 พนักงานแปรรูปสินค้า ช/ญ 22+ 1 9,500 บาท/เดือน บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด (ฟาร์มสุกร)
150 ม.1 ต.ท่าไร อ.เมือง  จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์
โทรศัพท์ 099-328-6741

19 พนักงานธรุการ(เสมียน) ญ 20-35 1 315 บาท/วนั อู่แววการช่าง (อู่ซ่อมรถยนต์)
3/1 ซ.ทพิย์จักษ(ุซ.62) ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณเบญจวรรณ แวน่แก้ว
โทรศัพท์ 082-009-3109

20 พนักงานธรุการ ช/ญ 22+ 1 10,000+ บาท/เดือน บริษัท คัฟ อนิเตอร์เทรด ( ไทยแลนด์ ) จ ากดั (การขายส่งสินค้าทัว่ไป)
35/1 ม.8 ต.ถ้ าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณธนนันท์ จงูสาย
โทรศัพท์ 083-506-6845

21 เจา้หน้าที่ฝ่ายบุคคล ช/ญ 25+ 2 9,450 บาท/เดือน บริษัท นาวาพาราวูด้ จ ากัด (แปรรูปไม้ยางพารา)
148 ม.5 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณธญัญรัตน์ อินทรนิมิตร
โทรศัพท์ 081-970-6407



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 โฟร์แมน ช 27+ 5 12,000 บาท/เดือน หจก.ฮ่ันสินก่อสร้าง (รับเหมาก่อสร้าง)
3 ถ.พานยมต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสานนท์ แซ่ฮ่ัน
โทรศัพท์ 089-871-7545

2 ผู้จดัการร้านฝึกหัด ช/ญ 25+ 1 9,450+ บาท/เดือน บริษัท ชัยเจริญ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (ร้านอาหาร สเวนเซ่นส์)
9/8 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ (เซ็นทรัลพลาซ่า )

ติดต่อ คุณคนึงจติ แก้วโสภาค
โทรศัพท์ 099-487-2254

3 เจา้หน้าที่สภาอุตสาหกรรม ช/ญ 25-40 1 12,000 บาท/เดือน บริษัท นาวาพาราวูด้ จ ากัด (แปรรูปไม้ยางพารา)
148 ม.5 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณธญัญรัตน์ อินทรนิมิตร
โทรศัพท์ 081-970-6407

4 พนักงานบุคคล ช/ญ 21+ 1 10,000+ บาท/เดือน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกิจ จ ากัด (สถานพยาบาล)
5 พนักงานการเงิน ช/ญ 21+ 1 10,000+ บาท/เดือน 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวธุ ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสุนันทา รักรัษฎา
โทรศัพท์ 075-312-800 ต่อ1215

6 ผู้ช่วยครูตรวจการบ้าน ญ 18+ 2 350+ บาท/วนั ศุนยคุ์มอง ม.ราชพฤกษ์ 2 (โรงเรียนกวดวชิา)
91/40-41 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณสุรพงษ์ ฉายชยานนท์
โทรศัพท์ 085-811-2430

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ปวส.

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ปวส.

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

7 พนักงานขาย ช 25-45 3 12,000-15,000 บาท/เดือน บริษัท น าแสงไรซ์ จ ากัด (จ าหน่ายข้าวสาร)
103/5 ม.3 ต.ดพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อ คุณณัฎฐณิชา ณ นคร
โทรศัพท์ 098-032-5853

8 พนักงานขายหน้าร้าน ช/ญ 27+ 1 10,500+ บาท/เดือน บริษัท SCG HOME บุญถาวร จ ากัด (จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง)
127 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

ติดต่อ คุณชลดา ปัญญารัตน์
โทรศัพท์ 062-091-0808

9 หัวหน้าช่างบริการ ช 28+ 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จ ากัด (จ าหน่ายรถยนต์)
สาขาชะอวด 15/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

ติดต่อ คุณนันทิยา วงศ์สวสัด์ิ
โทรศัพท์ 075-340888

10 เจา้หน้าที่บริการหน้างานขนส่ง ช 23+ 2 10,000+ บาท/เดือน บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จ ากัด 
11 ช่างไฟฟ้า ช 25+ 2 10,000+ บาท/เดือน (ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกประเภท)

222 ม.5 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณพรทิพา บุษยากุล
โทรศัพท์ 082-419-8219



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ปวส.

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

12 พนักงานขาย ประจ า Studio7 ช/ญ 25-35 1 9,450 บาท/เดือน บจก.โอเอเทเลคอม แอนด์ เซอร์วสิ (จ าหน่าย/บริการโทรศัพท)์
89/12-13 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณวนิดา ชัยฉิม
โทรศัพท์ 089-920-2657

13 พนักงานบัญชี ญ 22-35 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท โอมคอมซัลแทนท์ จ ากัด (ที่ปรึกษาบัญชีภาษ/ีวางแผนการเงิน)
14 เจา้หน้าที่การตลาดออนไลน์ ญ 22-35 1 10,000 บาท/เดือน 45/3 ม.5 ถ.มณีวตัร 1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณโอมอุมา ศักด์ิจา้ย
โทรศัพท์ 095-441-7564

15 ผู้จดัการฝึกหัด ญ 30+ 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท โกปี๊ จ ากัด (จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม)
16 หัวหน้าบริการ ญ 30+ 1 10,000 บาท/เดือน 888/3 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสุจารี โส้สะหมัน
โทรศัพท์ 062-960-4444

17 พนักงานแคชเชียร์ ช/ญ 18-25 1 9,450 บาท/เดือน บริษัท สหไทยพลาซ่า จ ากัด (จ าหน่ายสินค้า)
1627/60 ถ.จ าเริญวถิี ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ 075-343-848 -50



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ปวส.

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

18 พนักงานบัญชี ช/ญ 23+ 1 11,000 บาท/เดือน บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด (ฟาร์มสุกร)
150 ม.1 ต.ท่าไร อ.เมือง  จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์
โทรศัพท์ 099-328-6741

19 พนักงานท าขนม/เบเกอร่ี ญ 20+ 1 9,450 บาท/เดือน โรงเรียนสิทธาภัทร์ (โรงเรียน)
125 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ 075-324-444



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 เจา้หน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ญ 22+ 20 9,450 บาท/ เดือน หจก. ศุภวชิญ์คอลเลคชั่น (ติดตามทวงหนี)้
ทางโทรศัพท์ 95/3 ถ.ชลประทาน 4 ขวา ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณศิริขวญั จนัทร์บดี
โทรศัพท์ 094-585-1842

2 เจา้หน้าที่ความปลอดภัย ช/ญ 23+ 1 10,000 บาท/ เดือน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง)
วชิาชีพ 100/1 ม. 5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ 063-023-4646

3 พนักงาน Local Odering ช/ญ 20+ 3 9,450+ บาท/เดือน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (ห้างสรรพสินค้า)
(ออฟฟิศ โรบินสันโอเชี่ยน) 8 ม.7ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทรศัพท์ 067-404-5061

4 พนักงานบัญชี ญ 25+ 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จ ากดั (จ าหนา่ยรถยนต์และบริการหลังการขาย)
5 พนักงานแคชเชียร์ ญ 25+ 2 10,000+  บาท/เดือน 95/1 ม.2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ
6 พนักงานการเงิน ญ 25+ 2 10,000+  บาท/เดือน ติดต่อคุณนันทยา วงศ์สวสัด์ิ

สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง โทรศัพท์ 075-340-888,075-341-111
7 ครูสอนสังคมศึกษา ญ 22+ 3 9,450+ บาท/เดือน โรงเรียนสิทธาภัทร์ (โรงเรียน)

เอกสังคมศึกษาหรือสาขา 125 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ที่เกี่ยงข้อง ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ 075-324-444

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ป.ตรี

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ป.ตรี

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

9 การตลาดออนไลน์ ช/ญ 25+ 1 10,000-30,000 บาท/เดือน บริษัท สิริธรรมราช จ ากัด (การบริหารจกัการการเงิน)
13 ซ.ศรีธรรมโศก ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณปาวณีา ณ ทองแป้น 
โทรศัพท์ 086-305-6693

10 ผู้ช่วยโลจสิติกส์ (หน้างาน) ช/ญ 25-38 1 10,000-12,000 บาท/ เดือน บริษัท จ ีที รับเบอร์จ ากัด (ผลิตยางแผ่นรมควนั)
11 เจา้หน้าที่ประกันคุณภาพ ช/ญ 25-35 2 12,000-16,000 บาท/ เดือน 324/21 ม.11 ต.นาบอน อ. นาบอน จ.นครศรีฯ
12 บัญชีทั่วไป ช/ญ 25-35 2 10,000-12,000 บาท/ เดือน ติดต่อ คุณสุพตรา สายแก้ว

โทรศัพท์ 093-583-4765
13 ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษ ญ 22-30 2 10,000+ บาท/เดือน ศุนยคุ์มอง ม.ราชพฤกษ์ 2 (โรงเรียนกวดวชิา)
14 ครูผู้ช่วยภาษาไทย ญ 22-30 2 10,000+ บาท/เดือน 91/40-41 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
15 ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ ญ 22-30 2 10,000+ บาท/เดือน ติดต่อคุณสุรพงษ์ ฉายชยานนท์
16 ประชาสัมพันธ์ ญ 22+ 1 10,000+ บาท/เดือน โทรศัพท์ 085-811-2430
17 พนักงานขาย ช/ญ 23+ 3 15,000+ บาท/เดือน บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จ ากัด 
18 วศิวกรโยธา ช 23+ 2 15,000+ บาท/เดือน (ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกประเภท)

(สาขาโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง) 222 ม.5 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณพรทิพา บุษยากุล
โทรศัพท์ 082-419-8219



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ป.ตรี

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

19 หัวหน้าบัญชี ช/ญ 25+ 1 15,000 บาท/เดือน บริษัท นาวาพาราวูด้ จ ากัด (แปรรูปไม้ยางพารา)
20 เจา้หน้าที่บัญชีเจา้หนี้ ช/ญ 25+ 1 9,450 บาท/เดือน 148 ม.5 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณธญัญรัตน์ อินทรนิมิตร
โทรศัพท์ 081-970-6407

21 ผู้จดัการฝ่ายการตลาด ช/ญ 30+ 1 15,000 บาท/เดือน บริษัท โกปี๊ จ ากัด (จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม)
888/3 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสุจารี โส้สะหมัน
โทรศัพท์ 062-960-4444

22 ที่ปรึกษาการขาย ช/ญ 22-30 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท อริยะมอเตอร์ จ ากัด (จ าหน่าย/บริการรถ)
61/1 ม.5 ถ. อ้อมค่าย ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
โทรศัทพ์ 087-292-1118 , 075-357-590-4

23 ครูสอนพิเศษเอกภาษาไทย ช/ญ 22+ 1 320 บาท/วนั กวดวชิาบ้านครูเปรม (โรงเรียนสอนพิเศษ)
24 ครูสอนพิเศษเอกภาษาอังกฤษ ช/ญ 22+ 1 320 บาท/วนั 152/421 ถ.ประตูขาว ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
25 ครูสอนพิเศษเอกคณิตศาสตร์ ช/ญ 22+ 1 320 บาท/วนั ติดต่อ คุณสิรภัทร ตันตระกูล
26 ครูสอนพิเศษเอกวทิยาศาสตร์ ช/ญ 22+ 1 320 บาท/วนั โทรศัพท์ 088-050-0151



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  ตลุาคม 2565
วุฒิ  ป.ตรี

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

27 ครูผู้ช่วย ญ 22+ 2 10,000+ บาท/เดือน ไอเดีย เซนเตอร์ (โรงเรียนกวดวชิา)
1/72 ซ.เมืองทอง 1 ถ.วันดีโฆษิตกลุพร  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณพริมรส นนทภักด์ิ
โทรศัพท์ 075-432-343

28 สัตวบาลฟาร์ม ช/ญ 22+ 2 12,000+ บาท/เดือน บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด (ฟาร์มสุกร)
(สาขาสัตวศาสตร์) 150 ม.1 ต.ท่าไร อ.เมือง  จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์
โทรศัพท์ 099-328-6741

29 พนักงานการตลาด ช/ญ 25+ 1 10,000+ บาท/เดือน บริษัท คัฟ อนิเตอร์เทรด ( ไทยแลนด์ ) จ ากดั (การขายส่งสินค้าทัว่ไป)
(สาขาการตลาด 35/1 ม.8 ต.ถ้ าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ติดต่อ คุณธนนันท์ จงูสาย

โทรศัพท์ 083-506-6845
30 ผู้จดัการฝ่ายขาย ค้าปลีก ช/ญ 30+ 1 25,000 บาท/เดือน บริษัท SCG HOME บุญถาวร จ ากัด (จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง)

127 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
ติดต่อ คุณชลดา ปัญญารัตน์
โทรศัพท์ 062-091-0808


