
จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

1 พนกังานสง่สนิคา้ ช 20+ 10  350 บาท/วนั หา้งหุน้สว่นจาํกดั โลหะภณัฑ ์ฮารด์แวรโ์ปร (เครืองมือช่าง)

มีใบขบัขีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ 1745 ถ.ราชดาํเนิน ต.ทา่วงั 

อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุภทัรจติร พฒันปรีชากลุ โทรศพัท ์075-356389

2 ช่างไฟฟ้า ช 18+ 1 350 บาท/วนั บริษทั นีโอยูนิคเอน็จเีนียริง จาํกดั (จาํหน่ายเครืองปรบัอากาศ)

3 ช่างเครืองปรบัอากาศ ช 18+ 1 400 บาท/วนั 1138/22.23 ถ.ศรีปราชญ ์ต.คลงั 

มีประสบการณ์ / ขบัรถยนตไ์ด้  อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ 80000 

ตดิตอ่คณุสนธิชา อนนัตเสรี โทรศพัท ์087-67662849

4 คนสวน ช 25+ 1  350 บาท/วนั รา้นตน้ไมก้รีนไลน์

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ ถ.เทดิพระเกยีรต ิต.ปากนคร 

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุธญัพร เธียรธนโสภณ โทรศพัท ์086-6901801

5 พนกังานสง่สนิคา้ ช 18+ ไม่  350 บาท/วนั บริษทั ไตรภาคยพ์าณิชย ์จาํกดั

จาํกดั OT, เบยีงเลยีง, เบยีขยนั, ประกนัสงัคม 160/4-5 ม.9 ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุซารินา หนุดทอง โทรศพัท ์075-447684

ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

วฒุ ิ ประถมศึกษา/ไม่จาํกดัวฒุิ

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

ตดิตอ่คณุซารินา หนุดทอง โทรศพัท ์075-447684



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

6 พนกังานขบัรถ ช 18+ 1  9,000+ บาท/เดือน คริสตลัสแตนเลส สาขานครศรีฯ

โบนสั, เบยีขยนั, ประกนัอบุตัเิหต,ุ 99/19 ถ.กะโรม22 ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

ประกนัสงัคม, ปรบัคา่จา้งประจาํปี จ.นครศรีฯ 80000

เบยีงเลยีง(ออกตจว) ตดิตอ่คณุฝน, คณุโน๊ต โทรศพัท ์092-2465105

7 พนกังานขบัรถ ช 25+ 1  300 บาท/วนั บริษทั เอส เค ยูนิไฟ จาํกดั

8 แม่บา้น ญ 25+ 20 มีประกนัสงัคม 100 ถ.ราชดาํเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุสถาพร ภญิโญ โทรศพัท ์075-450604

9 ผูช่้วยแม่ครวั ช 30+ 2 ตามตกลง บริษทั สทิธาภทัร ์จาํกดั

10 เจา้หนา้ทแีผนกอาหารวา่ง ญ 20+ 2 มีประกนัสงัคม, อาหารกลางวนั 125 ถ.ราชดาํเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุอรวรรณ หนูทอง โทรศพัท ์075-324444

11 แม่บา้น ญ 18+ 1 ตามตกลง บริษทั มิตซู ชูเกยีรตยินต ์นคร จาํกดั (จาํหน่ายรถยนต)์

123 ถ.เอเซีย ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

จ.นครศรีฯ 80000

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

วฒุ ิ ประถมศึกษา/ไม่จาํกดัวฒุิ

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุภญิญดา ธรรมวจิติร โทรศพัท ์075-347774-5



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

12 พนกังานผา้ ญ 18+ 1 9,000 บาท/เดือน บริษทั นครินทรพ์ฒันาเวชกจิ จาํกดั (สถานพยาบาล)

สามารถเยบ็ซ่อมแซมผา้ได้ 61 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุกอบแกว้ สงิหส์วุรรณ โทรศพัท ์075-312800 ตอ่ 1214-1215

13 ช่างเฟอรนิ์เจอร์ ช 25+ 4 15,000 บาท/เดือน โรงแรมทวนิโลตสั

มีประสบการณ์และชํานาญงานซ่อม 97/8 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุวาสนา องิทม โทรศพัท ์075-323777 กด 5

14 พนกังานขบัรถโฟรค์ลปิฟ์ ช 20+ 1 ตามตกลง บริษทั นครศรีพาราวูด้ จาํกดั (โรงงานแปรรูปไม)้

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 127/2 ม.1 ต.อนิครีี อ.พรหมครีี

จ.นครศรีฯ80320

ตดิตอ่คณุดวงใจ องัวทิยาธร โทรศพัท ์089-6651228

15 พนกังานขาย ช 20+ 2 7,000-25,000 บาท/เดือน พดีีวศิวกรรม (จาํหน่ายเครืองใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณ์วทิยาศาสตร)์

มีเบยีเลยีง, คา่คอมมิวชนั, โบนสั 190/17 ถ.ราชนิคม ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุปรีดา เกดิทองมี โทรศพัท ์083-5065609

วฒุ ิ ประถมศึกษา/ไม่จาํกดัวฒุิ

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

ตดิตอ่คณุปรีดา เกดิทองมี โทรศพัท ์083-5065609



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

16 พนกังานขดัส,ี เครือบแกว้ ช/ญ 20+ 2 300 บาท/วนั หา้งหุน้สว่นจาํกดั รชัฎาการาจ

หากมีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 3/47 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.คลงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุธรรมสรณ์ ชาตริตันรกัษ ์โทรศพัท ์075-321002

17 แม่บา้น ญ 25+ 1 ตามตกลง บริษทั เอม็จ ีนครศรีธรรมราช จาํกดั (จาํหน่ายรถยนตนํ์าเขา้)

มีประสบการณ์งานแม่บา้น 73/84-85 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ทา่วงั 

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุรตัตกิรณ์ รสมยั โทรศพัท ์075-800555, 099-4836668

18 ลูกเรือประมง ช 20+ 3 10,000 บาท/เดือน คณุสภุาพร ทบัทมิทอง (เรือประมง)

กนิฟรี อยูฟ่รี 33/9 ม.4 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุสภุาพร ทบัทมิทอง โทรศพัท ์089-6460237

19 ลูกเรือประมง ช 20+ 5 10,000 บาท/เดือน คณุจนัทรย์า แกน่คาํ (เรือประมง)

กนิฟรี อยูฟ่รี 33 ม.4 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

จ.นครศรีฯ 80000

วฒุ ิ ประถมศึกษา/ไม่จาํกดัวฒุิ

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุจนัทรย์า แกน่คาํ โทรศพัท ์083-6463401



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

20 หวัหนา้ช่าง ช 25+ 3 15,000-30,000 บาท/เดือน ออโตฟิ้กส ์แม็ก แอนด ์ไทร์

21 ผูช่้วยช่าง ช 20+ 5 ตามตกลง 120 ซ.มิงมนัคง39 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง 

มีคา่คอมมิชชนั อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ 80000

หากมีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ ตดิตอ่คณุพสักร กรีตอิาํไพพรรณ โทรศพัท ์075-321111

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

วฒุ ิ ประถมศึกษา/ไม่จาํกดัวฒุิ

     หมายเหตุ : ตําแหน่งงานว่างมีการเปลยีนแปลงตลอดเวลา กรุณาติดต่อสาํนกังานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช โทร 0-7534-8003 

                   หรอืติดต่อกบันายจา้งก่อนสมคัรงานทุกครงั



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

1 พนกังานทวัไป ช 20+ 1 ตามตกลง รา้นสะพานยาวอะควาเรียม (รา้นปลาสวยงาม)

2 พนกังานรา้นกาแฟ ช 20+ 1 มีประสบการณ์การทาํงาน 207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ขบัรถยนตไ์ด ้ชํานาญคอมพวิเตอร์ จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุตรีวทิย ์ จุลนวล โทรศพัท ์075-316326

3 พนกังานทวัไป ช/ญ 20+ 3    9,000+ บาท/เดือน หา้งหุน้สว่นจาํกดั บญุญานนท ์(ซือมาขายไป)

4 พนกังานขาย ช/ญ 20+ 3  15,000+ บาท/เดือน 30/14 ม.13 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา 

5 พนกังานสง่ของ ช/ญ 20+ 2  12,000+ บาท/เดือน จ.นครศรีฯ 46314

ขยนั, มีทกัษะการทาํงาน ตดิตอ่คณุชาตรี  บญุโก ้ โทรศพัท ์084-3870862

6 พนกังานคลงัสนิคา้ ช 18+ 2  9,000+ บาท/เดือน คริสตสัสแตนเลส สาขานครศรีฯ

7 ช่างดดั, ตดั, พบั ช 18+ 1 โบนสั, เบยีขยนั, ประกนัอบุตัเิหต,ุ 99/19 ถ.กะโรม22 ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

ประกนัสงัคม, ปรบัคา่จา้งประจาํปี, จ.นครศรีฯ 80000

เบยีงเลยีง(ออกตจว) ตดิตอ่คณุฝน, คณุโน๊ต โทรศพัท ์092-2465105

8 พนกังานขาย ญ 25-35 1  300 บาท/วนั รา้นแบงคบ์อย (ขายของเลน่ปลกี-สง่)

จดัเรียงสนิคา้, ขายของเลน่ 103 ม.5 ถ.ออ้มคา่ย ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช  

จ.นครศรีฯ 80000

วฒุ ิ มธัยมศึกษา

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุครองขวญั โทรศพัท ์075-761702



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

9 เสมียนสโตร์ ญ 25+ 1 ตามตกลง บริษทั โมเดิรน์โฮม พร็อพเพอรต์ ีจาํกดั (อสงัหาริมทรพัย)์

มีประกนัสงัคม 450/25 ถ.เทวบรุี ต.โพธิเสด็จ 

อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุอรอษุา จนัทรไ์หม โทรศพัท ์075-803741

10 ช่างซ่อมบาํรุงทวัไป ช 20+ 2 8,500+ บาท/เดือน บริษทั เอฟ.1 เซอรว์สิ จาํกดั

มีประสบการณ์เครืองเยน็ เครืองปรบัอากาศ 64/19 ถ.สะพานยาว ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช   

สามารถขบัรถยนตไ์ด้ จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุสมจติต ์พรหมจรรย ์โทรศพัท ์0909904716

11 พนกังานยานยนต์ ช 25+ 1  9,000 บาท/เดือน บริษทั นครินทรพ์ฒันาเวชกจิ จาํกดั

มีความรูเ้กยีวกบัเครืองยนต์ 61 ถ.ออ้มคา่ย ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช  

มีใบขบัขีประเภท 2  จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุกอ้นแกว้ สงิหส์วุรรณ โทรศพัท ์075-312800 ตอ่ 1215

12 แม่บา้น ญ 30+ 1  300 บาท/วนั บริษทั บ.ีเอน็.ซุปเปอร ์จาํกดั (การขายสง่สนิคา้)

มีประกนัสงัคม 134 ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีฯ 80160

วฒุ ิ มธัยมศึกษา

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

มีประกนัสงัคม 134 ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีฯ 80160

ตดิตอ่คณุชตุมิา แซ่โคว้ โทรศพัท ์075-355642



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

13 ทปีรึกษาการขาย ช/ญ 18+ 10 ตามตกลง บริษทั วเีอม็จ ีออโตเ้ซลล ์จาํกดั (จาํหน่ายรถยนต)์

มีประกนัสงัคม, ประกนัอบุตัเิหตุ 9 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุธสัสดุา  นิลบญุ โทรศพัท ์075-446484

14 ครูพเีลยีง ญ 20+ 1 300+ บาท/วนั โรงเรียนอนุบาลลูกรกั

มีอาหารกลางวนั, เบยีขยนั, ประกนัสงัคม 36 ซ.ศรีธรรมโศก 6 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุธนพร วปิลุานุสาสน์ โทรศพัท ์081-9568759

15 พนกังานขบัรถ ช 25+ 2 ตามตกลง โรงแรมทวนิโลตสั

มีใบขบัขี ท.1 ขึนไป 97/8 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง 

16 พนกังานลา้งจาน ช 22+ 2 ลา้งจาน ภาชนะ อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีฯ 80000

17 รูมเมด / รูมบอย ช/ญ 25+ 3 ปูเตยีง ทาํความสะอาดหอ้งพกั ตดิตอ่คณุวาสนา องิทม โทรศพัท ์075-323777 กด 5

**ทกุตาํแหน่ง**

ทาํงานเป็นกะได ้สขุภาพแข็งแรง รกังานบรกิาร 

เพศ อายุ

วฒุ ิ มธัยมศึกษา

ที ตาํแหน่งงานวา่ง

ทาํงานเป็นกะได ้สขุภาพแข็งแรง รกังานบรกิาร 



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

18 พนกังานขบัรถ ช 30+ 5 9,000 บาท/เดือน บริษทั โรงพมิพดี์ชยั จาํกดั

1/7 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

  จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุพจนา พรมจนี โทรศพัท ์075-322955

19 พนกังานขาย ช 20+ 1 ตามตกลง รา้นแบงค ์@ บอย (รา้นจาํหน่ายของเลน่)

สามารถยกของ แบกของได้ 103 ม.5 ถ.ออ้มคา่ย ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช  

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุกรองขวญั บญุญานุพงศ ์โทรศพัท ์075-761702

20 พนกังานรกัษาความปลอดภยัช 30+ 1 308 บาท/วนั บริษทั ศรีมงคลสหกจิ จาํกดั (โรงแรมเมืองลกิอร)์

สามารถทาํงานเป็นกะ และกะดึกได ้, 1488 ถ.ศรีปราชญ ์ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช

มีความขยนั อดทน จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุพชร เรืองฤทธิ โทรศพัท ์075-312555

21 พารท์ไทมห์อ่ของขวญั ช/ญ 19+ 18 300 บาท/วนั หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั โอเชียน นครศรีฯ

22 พารท์ไทมช่์วยขาย ช/ญ 19+ 10 มีการสอนหอ่ของขวญักอ่นเริมงาน, สามารถ 9/9 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม  จ.นครศรีฯ 80000

เรียนรูง้านได,้ ตดิตอ่คณุภคมน ตนัตกิติตชิยั โทรศพัท ์095-3374595 

วฒุ ิ มธัยมศึกษา

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

เรียนรูง้านได,้ ตดิตอ่คณุภคมน ตนัตกิติตชิยั โทรศพัท ์095-3374595 

บคุลกิดี, รูปร่างสมสว่น, อธัยาศยัดี



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

23 แม่บา้น ญ 25+ 1 ตามตกลง บา้นสวนนครศรี

มีทพีกัให ้ 8/34 ซ.หวัหลาง ถ.ราชดาํเนิน ต.ในเมือง 

อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุวชิยั  จริวฒันกูลชยั โทรศพัท ์085-8816628

วฒุ ิ มธัยมศึกษา

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

     หมายเหตุ : ตําแหน่งงานว่างมีการเปลยีนแปลงตลอดเวลา กรุณาติดต่อสาํนกังานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช โทร 0-7534-8003 

                   หรอืติดต่อกบันายจา้งก่อนสมคัรงานทุกครงั



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

1 พนกังานขาย ญ 20+ 10  10,000+ บาท/เดือน หา้งหุน้สว่นจาํกดั โลหะภณัฑ ์ฮารด์แวรโ์ปร (เครืองมือช่าง)

บคุลกิคลอ่งแคลว่ รกังานขาย 1745 ถ.ราชดาํเนิน ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช

มีประสบการณ์ขายสนิคา้ฮารด์แวร์ จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุภทัรจติร พฒันปรีชากลุ โทรศพัท ์075-356389

2 ช่างควบคมุเครือง ช 25+ ไม่  12,000 บาท/เดือน หา้งหุน้สว่นจาํกดั ขนอม แพลน้ท์

จาํกดั มีประกนัสงัคม 24/2 ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ 80210

ตดิตอ่คณุรฐัวฒุิ มณีรตัน์สกลุ โทรศพัท ์075-529220

3 หวัหนา้ฝ่ายขาย ช/ญ 30+ 2  15,000+ บาท/เดือน บริษทั สยามเทค กรุป๊ 999 จาํกดั

มีประสบการณ์ขายหรอืบรหิารงานขาย 3 ปีขึนไป 14 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

4 ฝ่ายขาย ช/ญ 24+ 5  9,000+ บาท/เดือน จ.นครศรีฯ 80000

มีประสบการณ์ขายหรือบริหารงานขาย 1 ปีขึนไป ตดิตอ่คณุชนิดา เพชรรตัน์  โทรศพัท ์063-2679975

ออก ตจว. และขบัรถยนตไ์ด ้

ประกนัสงัคม, เบยีขยนั, คา่อาหารกลางวนั

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

วฒุ ิ ปวช.



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

5 ช่างไฟฟ้าทวัไป ช 25+ 4 9,000+ บาท/เดือน บริษทั เอฟ.1 เซอรว์สิ จาํกดั

6 ช่างอเิลก็ทรอนิกส ์ ช 25+ 2 มีประสบการณ์เครืองเยน็ เครืองปรบัอากาศ 64/19 ถ.สะพานยาว ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

สามารถขบัรถยนตไ์ด้ จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุสมจติต ์พรหมจรรย ์โทรศพัท ์0909904716

7 ทปีรึกษาการบริการ(SA) ช/ญ 18+ 2 ตามตกลง บริษทั มิตซู ชูเกยีรตยินต ์นคร จาํกดั

มีใบขบัขี, มีความรูเ้รืองเครืองยนต,์ 123 ถ.เอเซีย ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

 มีมนุษยส์มัพนัธดี์ จ.นครศรีฯ 80000

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ ตดิตอ่คณุภญิญดา ธรรมวจิติร โทรศพัท ์075-347774-5

8 แคชเชียรห์อ้งอาหาร ญ 24+ 1 327 บาท/วนั บริษทั ศรีมงคลสหกจิ จาํกดั (โรงแรมเมืองลกิอร)์

สามารถทาํงานเป็นกะได ้, ช่วยเสริฟ์อาหารได ้ 1488 ถ.ศรีปราชญ ์ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุพชร เรืองฤทธิ โทรศพัท ์075-312555

อายุ

วฒุ ิ ปวช.

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

9 ช่างเทคนิค ช 21+ 1 9,000 บาท/เดือน หา้งหุน้สว่นจาํกดั ไฮเทคออโตเมชนัแอนดเ์ซอรว์สิ

มีประกนัสงัคม 44 ม.7 ต.ถาํใหญ่ อ.ทุง่สง

จ.นครศรีฯ 80110

ตดิตอ่คณุกฤษณา ทพิยพ์งษเ์ผือน โทรศพัท ์086-9482447

วฒุ ิ ปวช.

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

     หมายเหตุ : ตําแหน่งงานว่างมีการเปลยีนแปลงตลอดเวลา กรุณาติดต่อสาํนกังานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช โทร 0-7534-8003 

                   หรอืติดต่อกบันายจา้งก่อนสมคัรงานทุกครงั



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

1 พนกังานบญัชี ญ 25+ 10  10,000+ บาท/เดือน หา้งหุน้สว่นจาํกดั โลหะภณัฑ ์ฮารด์แวรโ์ปร (เครืองมือช่าง)

ใชค้อมพวิเตอรไ์ดดี้ 1745 ถ.ราชดาํเนิน ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ใชง้านระบบ Easy - ACE ได้ จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุภทัรจติร พฒันปรีชากลุ โทรศพัท ์075-356389

2 ทปีรึกษาการขาย ญ/ช 20+ 2  6,000+ บาท/เดือน บริษทั อซูีซุนครมอเตอรเ์ซลล ์(1991) จาํกดั สาขาสชิล

มีคา่ตอบแทนจากการขายรถ 207/16 ม.1 ต.สชิล อ.สชิล จ.นครศรีฯ 80120

ตดิตอ่คณุมนู เชาวน์นิรตัชิยั โทรศพัท ์075-3351002

3 ช่างกอ่สรา้ง ญ/ช 23+ 1 ตามตกลง บริษทั โชตนิคร การโยธา จาํกดั (รบัเหมากอ่สรา้ง)

มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 1 ปี 182 ถ.สะพานยาว ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุวโิชต ิปานมา โทรศพัท ์081-5698841

4 ฝ่ายขาย ญ/ช 25+ 3 ตามตกลง บริษทั เกง่คอมพวิเตอร ์แอนดไ์อท ีจาํกดั 
ชดุยูนิฟอรม์, เบยีงเลยีง, OT, คา่คอมมิชชนั (จาํหน่ายและซ่อมคอมพวิเตอร)์

โบนสั, ประกนัสงัคม, ตรวจสขุภาพประจาํปี 100 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

(ขบัรถไดจ้ะพจิารณาเป็นพเิศษ) จ.นครศรีฯ 80000

วฒุ ิ ปวส.

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

(ขบัรถไดจ้ะพจิารณาเป็นพเิศษ) จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุพชัรีร ์จติจาํ โทรศพัท ์075-431150



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

5 เจา้หนา้ทคีอมพวิเตอร์ ญ 25+ 1 ตามตกลง หา้งหุน้สว่นสามญั นครรวมศิลาหนิออ่น - หนิแกรนิต

สามารถใชค้อมพวิเตอรไ์ดดี้ 178/26 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช  

มีความรบัผิดชอบ ซือสตัย ์ จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุโสระยา อปุการณ์ โทรศพัท ์089-4444506

6 ธุรการสาขา ญ 20+ 1  9,000+ บาท/เดือน คริสตลัสแตนเลส สาขานครศรีฯ

7 พนกังานขาย ช/ญ 20+ 1 โบนสั(1-5เดือน), เบยีขยนั, ประกนัอบุตัเิหต,ุ 99/19 ถ.กะโรม22 ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ประกนัสงัคม, ปรบัคา่จา้งประจาํปี, จ.นครศรีฯ 80000

  เบยีงเลยีง(ออกตจว) ตดิตอ่คณุฝน, คณุโน๊ต โทรศพัท ์092-2465105

8 พนกังานกราฟฟิก ช/ญ 25+ 2  15,000+ บาท/เดือน บริษทั สยามเทค กรุป๊ 999 จาํกดั

มีประสบการณ์ 3 ปี, เบยีขยนั, ประกนัสงัคม 14 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  

คา่อาหารกลางวนั, เงนิปรบัประจาํปี จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุชนิดา  เพชรรตัน์  โทรศพัท ์063-2679975

9 ช่างเทคนิค ช 20+ 3 ตามตกลง บริษทั เกง่คอมพวิเตอรแ์อนดไ์อท ีจาํกดั

ชดุยูนิฟอรม์, เบยีขยนั, OT, คอมมิชชนั 100 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช   

ประกนัสงัคม, ตรวจสขุภาพประจาํปี จ.นครศรีฯ 80000

วฒุ ิ ปวส.

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

ประกนัสงัคม, ตรวจสขุภาพประจาํปี จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุพชวรี ์จติจาํ โทรศพัท ์075-431150



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

10 พนกังานบญัชี ญ 25+ 1 ตามตกลง บริษทั โมเดิรน์โฮม พร็อพเพอรต์ ีจาํกดั (อสงัหาริมทรพัย)์

ประกนัสงัคม / อนืๆ 450/25 ถ.เทวบรุี ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช   

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุอรอษุา จนัทรไ์หม โทรศพัท ์075-803741

11 พนกังานบญัชี ญ 25+ 1 ตามตกลง หา้งหุน้สว่นสามญั นครรวมศิลาหนิออ่น-หนิแกรนิต

มีความรูด้า้นการทาํบญัชี 178/26 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ต.ทา่วงั

12 พนกังานขาย ญ 25+ 1 มีความรบัผิดชอบ ซือสตัย ์ อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีฯ 80000

มีความรูด้า้น Microsoft Office ตดิตอ่คณุโสระยา อปุการดี  โทรศพัท ์089-4444506

13 หวัหนา้ผลตินํายางขน้ ช/ญ 20+ 1 ตามตกลง บริษทั เมืองใหม่ กตัทรี จาํกดั (มหาชน)

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ (ผลติ และจาํหน่ายผลติภณัฑย์าง)
329 ม.2 ต.ถาํใหญ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีฯ 80110

ตดิตอ่คณุกฤชภานุช ขุนพระบาท  โทรศพัท ์076-211332

14 เจา้หนา้ทฝ่ีายขาย ช/ญ 23+ 2 ตามตกลง โรงแรมทวนิโลตสั

บคุลกิดี, 97/8 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ จ.นครศรีฯ 80000

วฒุ ิ ปวส.

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุวาสนา องิทม โทรศพัท ์075-323777 กด 5



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

15 พนกังานบญัชีเงนิเดือน ญ 20+ 1 ตามตกลง บริษทั นครศรีพาราวูด้ จาํกดั (โรงงานแปรรูปไม)้

จบสาขาการบญัชี หรือคอมพวิเตอร์ 127/2 ม.1 ต.อนิครีี อ.พรหมครีี

จ.นครศรีฯ 80320

ตดิตอ่คณุดวงใจ องัวทิยาธร โทรศพัท ์089-6651228

16 เจา้หนา้ทฝ่ีายขาย ช/ญ 25+ 3 ตามตกลง บริษทั เกง่คอมพวิเตอร ์แอนด ์ไอท ีจาํกดั

17 เจา้หนา้ทกีารตลาด ช/ญ 25+ 3 มีชดุยูนิฟอรม์, เบยีงเลยีง, คา่คอมมิวชนั, (จาํหน่ายและซ่อมคอมพวิเตอร)์

โอท,ี โบนสั, ประกนัสงัคม, 100 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ตรวจสขุภาพประจาํปี จ.นครศรีฯ 80000

ขบัรถตไ์ดจ้ะพจิารณาเป็นพเิศษ ตดิตอ่คณุพชวรี ์จติจาํ โทรศพัท ์075-431150

18 ช่างฟิลม์/ประดบัยนต์ ช/ญ 25+ 2 ตามตกลง บริษทั เอม็จ ีนครศรีธรรมราช จาํกดั (จาํหน่ายรถยนตนํ์าเขา้)

19 ทปีรึกษาการขาย ช/ญ 25+ 10 ขบัรถยนตไ์ดมี้ใบขบัขี 73/84-85 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ทา่วงั 

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุรตัตกิรณ์ รสมยั โทรศพัท ์075-800555, 099-4836668

เพศ อายุ

วฒุ ิ ปวส.

ที ตาํแหน่งงานวา่ง



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

20 เจา้หนา้ทฝ่ีายขาย ช/ญ 25+ 3 ตามตกลง บริษทั เกง่คอมพวิเตอร ์แอนดไ์อท ีจาํกดั 

21 เจา้หนา้ทกีารตลาด ช/ญ 25+ 3 มีชดุยูนิฟอรม์, เบยีเลยีง, OT, คา่คอมมิชชนั (จาํหน่ายและซ่อมคอมพวิเตอร)์

22 ช่างเทคนิค ช/ญ 22+ 3 โบนสั, ประกนัสงัคม, ตรวจสขุภาพประจาํปี 100 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ขบัรถยนตไ์ดจ้ะพจิารณาเป็นพเิศษ จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุพชรีย ์จติจาํ โทรศพัท ์075-431150

วฒุ ิ ปวส.

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

                   หรอืติดต่อกบันายจา้งก่อนสมคัรงานทุกครงั

     หมายเหตุ : ตําแหน่งงานว่างมีการเปลยีนแปลงตลอดเวลา กรุณาติดต่อสาํนกังานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช โทร 0-7534-8003 



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

1 พนกังานบญัชี ญ 20+ 1  12,000+ บาท/เดือน บริษทั นครทวดทองโมเดิรน์ เทรด จาํกดั

มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 2 ปี 126/11-13 ม.3 ถ.เอเชีย ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

มีความสามารถในการใชง้านคอมพวิเตอร์ จ.นครศรีฯ 80000

มีมนุษยส์มัพนัธดี์ ตดิตอ่คณุประภาภรณ์ หนูทอง โทรศพัท ์075-447289

2 วศิวกรรมโยธา ช 25+ 1 ตามตกลง บริษทั โชตนิคร การโยธา จาํกดั (รบัเหมากอ่สรา้ง)

มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 1 ปี 182 ถ.สะพานยาว ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

และมีใบอนุญาต กว. จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุวโิชต ิปานมา โทรศพัท ์081-5698841

3 โปรแกรมเมอร์ ญ/ช 22+ 1  15,000-20,000 บาท/เดือน บริษทั สมารท์ออนไลน์ (E-Commerce) จาํกดั

มีประกนัสงัคม 20/8 ม.2 ถ.กระโรม ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุรุ่งโรจน์ เกตโุรจน์ โทรศพัท ์080-9907722

4 พนกังานทวัไป ช 25-30 1 ตามตกลง รา้นสะพานยาวอะควาเรียม (รา้นปลาสวยงาม)

5 พนกังานรา้นกาแฟ ช 20-25 1 มีประสบการณ์การทาํงาน 207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

6 พนกังานขาย ช 25-29 1 ขบัรถยนตไ์ด ้ชํานาญคอมพวิเตอร์ จ.นครศรีฯ 80000

วฒุ ิ ปรญิญาตรี

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

6 พนกังานขาย ช 25-29 1 ขบัรถยนตไ์ด ้ชํานาญคอมพวิเตอร์ จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุตรีวทิย ์ จุลนวล โทรศพัท ์075-316326



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

7 พนกังานบญัชี ญ 18-35 1 12,000+ บาท/เดือน บริษทั นครทวดทองโมเดิรน์เทรด จาํกดั

มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 2 ปี 126/11-13 ม.3 ถ.เอเชีย ต.โพธิเสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

มีความสามรถในการใชค้อมพวิเตอร์ จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุปรมาภรณ์ หนูทอง  โทรศพัท ์075-447305

8 วศิวกรโยธา ญ 24-28 7 20,000 บาท/เดือน บริษทั คณุภทัรกอ่สรา้ง

ประเมินราคา, แผนงานก่อสรา้ง, ควบคุมงาน 103/41 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ออก ตจว.ได ้มีรถยนตส์ว่นตวั จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุบรรพต ริยาพนัธ ์โทรศพัท ์0629828218

9 ครูภาษาตา่งประเทศ ช/ญ 22+ 2  15,000 บาท/เดือน วทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษิณอาชีวศึกษา

เงนิสะสม, คา่รถพยาบาล, บา้นพกั 146 ถ.สขุอนนัต ์ต.ปากพนงัฝงัตะวนัตก อ.ปากพนงั 

จ.นครศรีฯ 80140

ตดิตอ่คณุวนัฉตัร ทพิยม์าศ โทรศพัท ์075-370027

10 ครูคณิตศาสตร์ ญ 21+ 2  12,000 บาท/เดือน โรงเรียนกวดวชิาสมารท์คดิส ์

11 ครูวทิยาศาสตร์ ญ 21+ 2 มีประกนัสงัคม, ยูนิฟอรม์, อาหารกลางวนั 16 ถ.วนัดีโฆษิตกลุพร ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

12 ครูภาษาองักฤษ ญ 21+ 2 รกังานสอน, รบัผิดชอบ, กระตอืรือรน้  จ.นครศรีฯ 80000 

วฒุ ิ ปรญิญาตรี

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

12 ครูภาษาองักฤษ ญ 21+ 2 รกังานสอน, รบัผิดชอบ, กระตอืรือรน้  จ.นครศรีฯ 80000 

ตดิตอ่คณุวราภรณ์ บญุเตมิ โทรศพัท ์089-2912555



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

13 ครูสาขาคอมพวิเตอร์ ช/ญ 22+ 2  15,000 บาท/เดือน วทิยาลยัอาชีวศึกษาปากพนงั

14 ครูสาขาการโรงแรม ช/ญ 22+ 2 31 ถ.ชายทะเล ต.ปากพนงั อ.ปากพนงั 

จ.นครศรีฯ 80140

ตดิตอ่คณุพรีะศกัดิ  อนิทรสวุรรณ โทรศพัท ์075-518017

15 พนกังานบญัชี ญ 26+ 1 9,000-30,000 บาท/เดือน บริษทั บ.ีเอน็.ซุปเปอรแ์ซ่บ จาํกดั (การขายสง่สนิคา้)

มีประสบการณ์ดา้นบญัชีอยา่งนอ้ย 2 ปี 134 ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีฯ 80160

มีประกนัสงัคม ตดิตอ่คณุชตุมิา แซ่โคว้ โทรศพัท ์075-355642

16 ครูผูส้อน ญ 22+ 1 10,000+ บาท/เดือน โรงเรียนอนุบาลลูกรกั

มีอาหารกลางวนั, เบยีขยนั, ประกนัสงัคม 36 ซ.ศรีธรรมโศก 6 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุธนพร วปิลุานุสาสน์ โทรศพัท ์081-9568759

17 ครูคณิตศาสตร์ ช/ญ 22+ 2 8,000+ บาท/เดือน โรงเรียนโคกครามพชิากร

18 ครูภาษาไทย ช/ญ 22+ 2 สทิธิประโยชน์ตามตกลงกบัทางโรงเรียน 497 ม.5 ต.เสาธง อ.ร่อนพบูิลย ์

19 ครูภาษาองักฤษ ช/ญ 22+ 2 จ.นครศรีฯ 80350

วฒุ ิ ปรญิญาตรี

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ

19 ครูภาษาองักฤษ ช/ญ 22+ 2 จ.นครศรีฯ 80350

20 ครูสงัคมศึกษา ช/ญ 22+ 2 ตดิตอ่คณุอารี คมขํา โทรศพัท ์081-9589070



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

21 วศิวกรโรงงาน ช/ญ 22+ 1 ตามตกลง บริษทั เมืองใหม่ กตัทรี จาํกดั (มหาชน)

22 วศิวกรไฟฟ้า ช/ญ 22+ 1 มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ (ผลติ และจาํหน่ายผลติภณัฑย์าง)

23 วศิวกรเครืองกล ช/ญ 22+ 1 329 ม.2 ต.ถาํใหญ่ อ.ทุง่สง   

24 วศิวกรอตุสาหการ ช/ญ 22+ 1 จ.นครศรีฯ 80110

25 ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน ช/ญ 22+ 1 ตดิตอ่คณุกฤชภานุช ขุนพระบาท  โทรศพัท ์076-211332

26 ผูจ้ดัการโรงงาน ช/ญ 22+ 1

27 รีเซฟชนั ช/ญ23-29 2 ตามตกลง โรงแรมทวนิโลตสั

ทาํงานเป็นกะได,้ สอืสารภาษาองักฤษได้ 97/8 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

28 เจา้หนา้ทฟิีตเนส ญ 22-32 2 สขุภาพแข็งแรง บคุลกิดี จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุวาสนา องิทม โทรศพัท ์075-323777 กด 5

29 นกัวชิาการ ช/ญ 23+ 1 15,000 - 20,000 บาท/เดือน สมาคมดบับา้นดบัเมือง

มีประกนัสงัคม, ออมทรพัยน์กัพฒันา 113/35 ม.12 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา 

สามารถทาํงานตา่งจงัหวดัได้ จ.นครศรีฯ 80160

ตดิตอ่คณุกาญจนา ดิษฐาภรณ์ โทรศพัท ์084-0522232

เพศ อายุ

วฒุ ิ ปรญิญาตรี

ที ตาํแหน่งงานวา่ง

ตดิตอ่คณุกาญจนา ดิษฐาภรณ์ โทรศพัท ์084-0522232



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

จาํ อตัราคา่จา้ง ชือและทตีงัสถานประกอบการ/

นวน เงอืนไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ

30 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ช/ญ 30+ 1 12,000 บาท/เดือน บริษทั ศรีมงคลสหกจิ จาํกดั (โรงแรมเมืองลกิอร)์

แผนกตอนรบัสว่นหนา้ / สามารถใชภ้าษาองักฤษไดดี้, ทาํงานเป็นกะได ้ 1488 ถ.ศรีปราชญ ์ต.ทา่วงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช

หวัหนา้ฝ่ายตอ้นรบัสว่นหนา้ มีประสบการจะพจิารณาเป็นพเิศษ จ.นครศรีฯ 80000

31 พนกังานตอนรบัสว่นหนา้ ช 26+ 1 327 บาท/วนั ตดิตอ่คณุพชร เรืองฤทธิ โทรศพัท ์075-312555

สามารถทาํงานเป็นกะ และกะดึกได้

32 พนกังานตอ้นรบัสว่นหนา้ ช 26+ 1 9,000 บาท/เดือน

(ประจาํกะดึก) บคุลกิดี มีมนุษยสมัพนัธ์

33 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ช/ญ 25+ 1 ตามตกลง บริษทั เอม็จ ีนครศรีธรรมราช จาํกดั (จาํหน่ายรถยนตนํ์าเขา้)

34 ผูจ้ดัการศูนยบ์ริการ ช/ญ 25+ 1 มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 3 ปี 73/84-85 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ทา่วงั 

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุรตัตกิรณ์ รสมยั โทรศพัท ์075-800555, 099-4836668

วฒุ ิ ปรญิญาตรี

ที ตาํแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ



ตาํแหน่งงานว่าง ประจาํเดือนธนัวาคม 2560
สาํนักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช

35 แคชเชียร ์ ญ 25+ 1 ตามตกลง รา้นแบงคบ์อย (ขายของเลน่ปลกี-สง่)

มีประสบการณ์ทางแคชเชียร ์ 103 ม.5 ถ.ออ้มคา่ย ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

และทางบญัชีจะพจิารณาเป็นพเิศษ จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุครองขวญั โทรศพัท ์075-761702

                   หรอืติดต่อกบันายจา้งก่อนสมคัรงานทุกครงั

     หมายเหตุ : ตําแหน่งงานว่างมีการเปลยีนแปลงตลอดเวลา กรุณาติดต่อสาํนกังานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช โทร 0-7534-8003 


