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จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


1 แม่ครวั (ครวักระยาทพิย)์ ญ 18+ 1 9,300 บาท/เดือน


สามารถท าอาหารประเภทจานเดียวได ้ บจก.นครนิทรพ์ฒันาเวชกิจ (สถานพยาบาล)


2 แม่บา้น ญ 20+ 1 9,300 บาท/เดือน 61 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ต.ทา่วงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


3 แม่บา้น ช 20-40 1 9,300 บาท/เดือน ตดิตอ่คณุอษิฎา วรรณจรุง โทรศพัท ์075-312800 ตอ่ 1215


ท างานเป็นกะได ้


4 พนักงานพาสทาม (จ-ศ) ช 18-25 1 310 บาท/วนั รา้นสะพานยาวอะควาเรี่ยม(ปลาสวยงามและอปุกรณ์แตง่สวน)


5 พนักงานพาสทาม (ส-อ) ช 18-25 1 310 บาท/วนั 207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุตรวิีทย ์ จุลนวล โทรศพัท ์075-316326


6 ช่างปูน ช/ญ 25-45 5 310 บาท/วนั


7 ช่างเหลก็ ช 25-45 2 310 บาท/วนั หา้งหุ่นสว่นจ ากดั ช.เชษฐ ์รวมช่าง (รบัเหมาก่อสรา้ง)


8 ช่างตกแตง่ภายใน ช 25-45 2 310 บาท/วนั 79 ม.6 ต.ทา่งิ้ว อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


9 ช่างปูกระเบื้อง ช 25-45 2 310 บาท/วนั ตดิตอ่คณุสรุเชษฐ ์จนัทรศ์รกีรด  โทรศพัท ์084-4420667


10 ช่างฝ้าเพดาน ช 25-45 2 310 บาท/วนั


11 พนักงานขบัรถ ช 18+ 2 310 บาท/วนั บรษิทั ช.เกษตรรุง่เรอืง จ ากดั (ฟารม์สกุร/ขายน ้ามนั)


150 ม.1 ถ.เกาะโพธ์ิ ต.ทา่ไร ่อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุปิยมาศ อยู่พิทกัษ ์ โทรศพัท ์075-347230


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิประถมศึกษา/ไม่จ ากดัวุฒ ิ 


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิประถมศึกษา/ไม่จ ากดัวุฒ ิ 


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ


12 พนักงานขบัรถ ช 20-35 5 310 บาท/วนั หจก. ลิ้มจี่เซง้ (จ าหน่ายอปุกรณ์เครื่องเขียน-ส านักงาน)


มีใบขบัข่ีรถยนต,์ 1709 ถ.ราชด าเนิน ต.ทา่วงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


 มีความรูเ้รื่องเสน้ทางในนครศรฯี ตดิตอ่คณุธีรศกัด์ิ ลิม่อภชิาต ิ โทรศพัท ์075-356209


13 พนักงานขาย ญ 20-30 5 310 บาท/วนั


14 ผูจ้ดัการหอ้งอาหาร ช/ญ 30-40 1 9,300 บาท/เดือน


มีประสบการณ์อย่างนอ้ย 3 ปี บรษิทั แลคอน นอนบาย จ ากดั (โรงแรม)


15 บารติา้ ญ 22-30 1 9,300 บาท/เดือน 56/2 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง 


มีประสบการณ์อย่างนอ้ย 2 ปี จ.นครศรฯี 80000


บคุลกิดี ย้ิมแยม้แจม่ใส รกัในงานบรกิาร ตดิตอ่คณุชนิตา  สขุคง  โทรศพัท ์075-344819


มีความคดิรเิรื่มสรา้งสรรค ์


16 พนักงานเก็บมงัคดุ ช/ญ 18-65 4 20% ของราคาตลาด คณุเทอดศกัด์ิ  ไชยนุรกัษ ์(สวนผลไมผ้สม)


ที่พกัฟร,ี ไฟฟ้าฟร,ี น ้าฟร,ี 68/1 ม.6 ต.เขาแกว้ อ.ลานสกา จ.นครศรฯี 80230


ตดิตอ่คณุเทอดศกัด์ิ  ไชยนุรกัษ ์ โทรศพัท ์093-6621239


17 ช่างเช่ือม ช 25-40 2 12,000-14,000 บาท/เดือน บรษิทั โฮมเซอรวิ์ส จ ากดั (งานก่อสรา้ง)


18 ช่างแอร ์ ช 25-40 2 12,000-14,000 บาท/เดือน 89/53 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


19 ช่างปูน ช 25-40 2 12,000-14,000 บาท/เดือน ตดิตอ่คณุจณิณัชชา การะศร ีโทรศพัท ์075-357357


20 ช่างสี ช 25-40 2 12,000-14,000 บาท/เดือน







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิประถมศึกษา/ไม่จ ากดัวุฒ ิ 


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ


21 ช่างยนต์ ช 23-35 1 310 บาท/วนั รา้น 1999 มอเตอรบ์ิ๊กไบค ์(ซ้ือ-ขาย-ซ่อมรถจกัรยาน)


มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 28/4 ม.5 ถ.มณีวตัร ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุณรงค ์วีระวงศ์


โทรศพัท ์081-5386862 , 080-3261999


22 พนักงานยกของ ช 20-40 3 310 บาท/วนั บรษิทั บี.เอน็.ซปุเปอรแ์ซ่บ จ ากดั (การขายสง่สนิคา้ท ัว่ไป)


ยกของหนักได,้ ไม่มีคดีความ 134 ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรฯี 80160


ตดิตอ่คณุชุตมิา  แซ่โคว้ โทรศพัท ์075-355642


23 ช่างแอร ์ ช 18+ 2 350+ บาท/วนั รา้นชาญชยัแอร ์(จ าหน่าย, ซ่อมแอร)์


ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบขบัข่ี 116 ถ.เทวบรุ ีต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิคณุฤดีรตัน์ ภทัรพูนทรพัย ์โทรศพัท ์083-5115259


24 พนักงานทัว่ไป (บรรจุนม) ญ 18-45 1 310 บาท/วนั บรษิทั แมรี่แอนแดรี่โปรดกัส ์จ ากดั (อตุสาหกรรมอาหาร)


ประกนัสงัคม, ชุดยูนิฟอรม์, OT, 183 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 80000


ไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ ตดิตอ่คณุนฤมล  ปฐมนุพงศ ์ โทรศพัท ์081-3709766


25 ช่างผสมสี ช 18+ 1 310 บาท/วนั บรษิทั สรุาษฎรปิ์ยะ จ ากดั (จ าหน่ายรถยนตนิ์สสนั)


มีประสบการณ์ดา้นผสมสนี ้า 333/9 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุภสัสฐ์ติา สทุธิธมาไพลนิ  โทรศพัท ์075-323334







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิประถมศึกษา/ไม่จ ากดัวุฒ ิ 


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ


26 ช่างไฟฟ้า ช 18-30 1 350 บาท/วนั รา้นทพิยร์ตัน์อเิลค็ทรคิ (จ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ)


27 ช่างแอร ์ ช 18-30 1 350 บาท/วนั 223 ม.4 ซ.มีผล ถ.ปากนคร ต.ทา่ซกั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ ตดิตอ่คณุสมพงศ ์ ทพิยร์ตัน์  โทรศพัท ์081-9563457, 081-9686480


28 แม่บา้น ญ 18-35 1 310 บาท/เดือน โรงแรมอโีค ่อนิน์ นครศรธีรรมราช (โรงแรม)


ประกนัสงัคม, อาหารกลางวนั 267 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุศรญัยา  บญุชูศร ี โทรศพัท ์075-803934


29 พี่เลี้ยงเด็ก ญ 35-50 1 10,000 บาท/เดือน คณุอมุาพร  มาพูล (สว่นบคุคล)


อาหาร 2 ม้ือ 24/23 ถ.เทดิพระเกียรต ิต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


เวลาท างาน 07.30-17.00 น. ตดิตอ่คณุอมุาพร  มาพูล  โทรศพัท ์088-7681824


30 พนักงานยกของ ช 18-25 2 310  บาท/วนั คณุสณิุสา  หอแสงนวล (สว่นบคุคล)


อาหาร 2 ม้ือ 1786-31 ซ.ทา่โพธ์ิ ถ.ทา่โพธ์ิ ต.ทา่วงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุสณิุสา  หอแสงนวล  โทรศพัท ์063-0782952


31 ช่างไฟฟ้า ช 18-35 1 350 บาท/วนั บรษิทั นีโอ ยูนีค เอน็จเินียริ่ง จ ากดั 


32 ช่างเครื่องปรบัอากาศ ช 18-35 1 400  บาท/วนั (จ าหน่าย-ซ่อมเครื่องปรบัอากาศ)


ขบัรถยนตไ์ดพ้ิจารณาพิเศษ 1138/22-23 ถ.ศรปีราชญ ์ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุสนธิชา อนันตเสร ี โทรศพัท ์081-6762849







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิประถมศึกษา/ไม่จ ากดัวุฒ ิ 


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ


33 ช่างประกอบ-ซ่อมรถจกัรยาน 2ลอ้ ช/ญ 18-40 2 310-350 บาท/วนั รา้นเสรจีกัรยาน (จ าหน่าย-ซ่อมรถจกัรยาน)


1449/5-6 ถ.จ าเรญิวิถี ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุสนธิชา อนันตเสร ี โทรศพัท ์081-6762849


34 ช่างประกอบช้ินสว่นรถยนต์ ช 18+ 1 310 บาท/วนั หา้งหุน้สว่นจ ากดั รชัฎาการาจ (ศูนยซ่์อมรถยนต)์


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


ตดิตอ่คณุธรรมสรณ์ ชาตริตันนักษ ์โทรศพัท ์075-345347


35 ผูช่้วยแม่ครวั ญ 18-45 3 320 บาท/วนั รา้นคณุแม่ (ขายอาหาร)


ฟรอีาหาร 2 ม้ือ, ที่พกั 111/1 ถ.ศรธีรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุพรชนก  ทพิยเนตร  โทรศพัท ์081-9782645







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


1 พนักงานยานยนต์ ช 25-45 1 9,380 บาท/เดือน บจก.นครนิทรพ์ฒันาเวชกิจ (สถานพยาบาล)


มีความรูเ้กี่ยวกบัเครื่องยนตพ์อใช้ 61 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ต.ทา่วงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


มีใบขบัข่ีประเภท 2, ท างานเป็นกะได ้ ตดิตอ่คณุอษิฎา วรรณจรุง โทรศพัท ์075-312800 ตอ่ 1215


2 พนักงานบรกิาร(ครวักระยาทพิย)์ ญ 18+ 1 9,300 บาท/เดือน


3 พนักงานทัว่ไป ช 20-25 1 10,000 บาท/เดือน รา้นสะพานยาวอะควาเรี่ยม(ปลาสวยงามและอปุกรณ์แตง่สวน)


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


ตดิตอ่คณุตรวิีทย ์ จุลนวล โทรศพัท ์075-316326


4 ที่ปรกึษาการขาย ช/ญ 24+ 3 310 บาท/วนั บรษิทั วีเอม็ดี ออโตเ้ซลล ์จ ากดั (จ าหน่ายรถยนต)์


ชุดยูนิฟอรม์, ประกนัสงัคม, 9 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ทอ่งเที่ยวประจ าปี ตดิตอ่คณุธสัสตุา นิลบญุ โทรศพัท ์075-446484


5 ช่างเทคนิค (ภาคสนาม) ช 20-30 2 400 บาท/วนั บรษิทั ดีซีเอสไฟเบอร ์กรุป๊ จ ากดั (เดินสายอนิเตอรเ์น็ต)


มีประสบการณ์ดา้นเดินสายเคเบลิ 33/69 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุเดโช สขุรนิทร ์ โทรศพัท ์093-7498885


6 พนักงานขาย ญ 23-35 1 310 บาท/วนั รา้น 1999 มอเตอรบ์ิ๊กไบค ์(ซ้ือ-ขาย-ซ่อมรถจกัรยาน)


มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 28/4 ม.5 ถ.มณีวตัร ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุณรงค ์วีระวงศ ์ โทรศพัท ์081-5386862 , 080-3261999


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิมธัยมศึกษาตอนตน้


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิมธัยมศึกษาตอนตน้


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ


7 พนักงานคลงัสนิคา้ ช 30+ 2 310 บาท/วนั บรษิทั พ.ีเอส.ออยส ์เซอรวิ์ส จ ากดั (ตวัแทนธุรกิจขายสง่สนิคา้)


เบกิจา่ยสนิคา้, ตรวจเช็คและนับสนิคา้, 7/8 ม.4 ต.ทา่วงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ท าความสะอาดคลงัสนิคา้, ตดิตอ่คณุชญาดา  มีอดุมกิจเจรญิ โทรศพัท ์075-450682


งานเอกสารตา่งๆเกี่ยวกบัคลงัสนิคา้


8 แม่บา้น ญ 40+ 1 9,300 บาท/เดือน ส านักงานคณุกวาง ทพิยส์วุรรณ (ขายประกนั)


ประกนัชีวิต, ชุดยูนิฟอรม์ 700 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุบณุฑรติา ทพิยส์วุรรณ โทรศพัท ์086-9438191


9 ช่างประกอบสนิคา้ ช 25-40 1 9,600 บาท/เดือน บมจ.เมเจอรเ์ฟอรนิ์เจอร ์มอลล ์(2012) สาขานครศรฯี


เบี้ยขยนั, อาหารกลางวนั, (จ าหน่ายเฟอรนิ์เจอร)์


คา่คอมมิชชัน่, ทนุการศึกษาบตุร 333 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุรตริส  หติะวฒันกลุ  โทรศพัท ์075-311700







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


1 พนักงานรา้นกาแฟ ช 20-25 1 10,000 บาท/เดือน รา้นสะพานยาวอะควาเรี่ยม(ปลาสวยงามและอปุกรณ์แตง่สวน)


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


ตดิตอ่คณุตรวิีทย ์ จุลนวล โทรศพัท ์075-316326


2 ผูช่้วยเภสชักร ช/ญ 19-25 1 9,980 บาท/เดือน บจก.นครนิทรพ์ฒันาเวชกิจ (สถานพยาบาล)


สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ดดี้ 61 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ต.ทา่วงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


อา่นเขียนภาษาองักฤษได้ ตดิตอ่คณุอษิฎา วรรณจรุง โทรศพัท ์075-312800 ตอ่ 1215


3 พนักงานขาย (เครื่องส าอาง) ญ 21-30 2 9,300 บาท/เดือน รา้นไอเทม็ช็อป (จ าหน่ายเครื่องส าอาง)


มีใจรกังานบรกิาร, งานขายเครื่องส าอาง หา้งเซ็นทรลัพลาซานครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 80000


ตดิตอ่คณุภชัรากลุ ลวณะสกล โทรศพัท ์084-6444264


4 พนักงานตดิตามทวงถามหน้ี ช/ญ 20-40 12 310 บาท/วนั หา้งหุ่นสว่นจ ากดั อสิราคอนเน็คชัน่ (ทวงถามหน้ี)


สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ด ้ 612 ม.2 ถ.กะโรม ต.โพธ์ิเด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุศศิประภา เพียรดี  โทรศพัท ์075-466101


5 พนักงานคลงัสนิคา้ ช/ญ 18-35 3 320 บาท/วนั บจก.ก.ชยัแสง (สรุาษฎรธ์านี) (คา้ปลกี-คา้สง่)


ขบัรถยนตไ์ดมี้ใบขบัข่ี, 99/35 ม.4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง  จ.สรุาษฎรธ์านี 84000


ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรพ์ื้นฐานได ้ ตดิตอ่คณุดาราวดี  ศรสีพุรรณ  โทรศพัท ์077-203493


คา่อาหารกลางวนั ฯลฯ


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิมธัยมศึกษาตอนปลาย


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิมธัยมศึกษาตอนปลาย


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ


6 แคชเชียร ์ ญ 20-40 2 310 บาท/วนั บรษิทั บี.เอน็.ซปุเปอรแ์ซ่บ จ ากดั (การขายสง่สนิคา้ท ัว่ไป)


ใชค้อมพิวเตอรพ์ื้นฐานได ้ 134 ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรฯี 80160


ตดิตอ่คณุชุตมิา  แซ่โคว้ โทรศพัท ์075-355642


7 พนักงานขายมือถือ ช/ญ 19-35 1 9,300 บาท/เดือน บรษิทับิ๊กคาเมรา่ คอรป์อเรชัน่จ ากดั มหาชน


สาขาสหไทยนครศรธีรรมราช (จ าหน่ายกลอ้งและอปุกรณ์การถ่ายภาพ)


8 พนักงานขายกลอ้ง ช/ญ 19-35 1 9,300 บาท/เดือน 115 ,115/1 ถ.สวสัดิการ 1 ต.หนองแขม อ.หนองแขม


สาขาเซ็นทรลันครศรธีรรมราช OT, คา่คอมมิชชัน่ จ.กรุงเทพมหานคร 10160


ตดิตอ่คณุศภุมาศ ทองอยู่  โทรศพัท ์063-2026986







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


1 พนักงานตรวจรบัสนิคา้ ญ 18+ 1 10,000+ บาท/เดือน บรษิทั นครทวดทอง โมเดิรน์เทรด จ ากดั (ซ้ือ-ขายวสัดกุ่อสรา้ง)


ขบัรถโฟคลปิไดพ้ิจารณาเป็นพิเศษ 137, 139, 141 ถ.เอเชีย ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ประกนัสงัคม, โอท ีลว่งเวลา, โบนัส ตดิตอ่คณุขนิษฐา  จติวิบูลย ์โทรศพัท ์075-447305


2 พนักงานขาย ช/ญ 18+ 5 310 บาท/วนั บรษิทั ช.เกษตรรุง่เรอืง จ ากดั (ฟารม์สกุร/ขายน ้ามนั)


3 ช่างไฟฟ้า ช/ญ 18+ 1 310 บาท/วนั 150 ม.1 ถ.เกาะโพธ์ิ ต.ทา่ไร ่อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุปิยมาศ อยู่พิทกัษ ์ โทรศพัท ์075-347230


4 พนักงานขายหน่วยรถ ช/ญ 18-35 5 10,000 บาท/เดือน


5 เจา้หนา้ที่ประสานงานขาย ช/ญ 18-35 2 10,000 บาท/เดือน บจก.ก.ชยัแสง (สรุาษฎรธ์านี) (คา้ปลกี-คา้สง่)


6 เจา้หนา้ที่ธุรการคลงัสนิคา้ ช/ญ 18-35 2 10,000 บาท/เดือน 99/35 ม.4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง  จ.สรุาษฎรธ์านี 84000


ขบัรถยนตไ์ดมี้ใบขบัข่ี, ตดิตอ่คณุดาราวดี  ศรสีพุรรณ  โทรศพัท ์077-203493


ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรพ์ื้นฐานได ้


คา่อาหารกลางวนั ฯลฯ


7 ช่างยนต ์(ซ่อมเครื่องยนต)์ ช 25+ 2 15,000 บาท/เดือน บรษิทั เอน็ แอนด ์เอน็ ทรานสปอรต์ ทุ่งสง จ ากดั 


มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ (ขนสง่และขนถ่ายสนิคา้)


108/2 ม.7 ต.รอ่นพิบูลย ์อ.รอ่นพิบูลย ์จ.นครศรฯี 80130


ตดิตอ่คณุธญัลกัษณ์  ชูทอง  โทรศพัท ์083-5512288


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิปวช.


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิปวช.


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ


8 ช่างควบคมุเครื่อง ช 18-45 1 310 บาท/วนั บรษิทั แมรี่แอนแดรี่โปรดกัส ์จ ากดั (อตุสาหกรรมอาหาร)


(เครื่องผลตินม) ประกนัสงัคม, ชุดยูนิฟอรม์, OT, 183 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 80000


ไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์ ตดิตอ่คณุนฤมล  ปฐมนุพงศ ์ โทรศพัท ์081-3709766


9 เสมียนส านักงาน ญ 18+ 1 9,300 บาท/เดือน ส านักงานคณุกวาง ทพิยส์วุรรณ (ขายประกนั)


ประกนัชีวิต, ชุดยูนิฟอรม์ 700 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุบณุฑรติา ทพิยส์วุรรณ โทรศพัท ์086-9438191


10 ผูช่้วยรงัสเีทคนิค ช/ญ 20+ 1 9,980 บาท/เดือน บจก.นครนิทรพ์ฒันาเวชกิจ (สถานพยาบาล)


สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ดดี้ 61 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ต.ทา่วงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุกอ้นแกว้ สงิหส์วุรรณ โทรศพัท ์075-312800


11 ช่างแอร ์ ช 22-35 1 12,000-18,000 บาท/เดือน หจก.สรุภา วิศวกรรม (แมคโคร)


ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบขบัข่ี, 35/24 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุสรุภา ประสงคส์ขุ โทรศพัท ์062-6964993







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


1 พนักงานบคุคล ช/ญ 21+ 1 9,980 บาท/เดือน บจก.นครนิทรพ์ฒันาเวชกิจ (สถานพยาบาล)


2 พนักงานการเงนิ ช/ญ 19-28 1 9,980 บาท/เดือน 61 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ต.ทา่วงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ดดี้ ตดิตอ่คณุอษิฎา วรรณจรุง โทรศพัท ์075-312800 ตอ่ 1215


เขียนสูตร Excel ขัน้สูงไดพ้ิจารณาพิเศษ


3 พนักงานบญัชี ช/ญ 18+ 2 11,000 บาท/เดือน


มีประสบการณ์อย่างนอ้ย 3 ปี บรษิทั ช.เกษตรรุง่เรอืง จ ากดั (ฟารม์สกุร/ขายน ้ามนั)


4 เจา้หนา้ที่โรงงานตดัแตง่ ช/ญ 18+ 1 350 บาท/วนั 150 ม.1 ถ.เกาะโพธ์ิ ต.ทา่ไร ่อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


5 พนักงานแปรรูป ช/ญ 18+ 1 310 บาท/วนั ตดิตอ่คณุปิยมาศ อยู่พิทกัษ ์ โทรศพัท ์075-347230


6 ช่างไฟฟ้า ช/ญ 18+ 1 310 บาท/วนั


7 พนักงานขาย ช/ญ 25+ 3 310 บาท/วนั บรษิทั สยามมาสเตอสค์อนกรตี จ ากดั (อตุสาหกรรม)


ขบัรถยนตไ์ด,้ มีใบขบัข่ี 312 ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรฯี 80000


8 โฟรแ์มน ช/ญ 22+ 2 310 บาท/วนั ตดิตอ่คณุพรทพิา  บษุยากลุ โทรศพัท ์075-330777-9


9 พนักงานขาย ช 23-30 1 10,000 บาท/เดือน บรษิทั คงิสอ์นิเทลลเิจน้ท ์เทคโนโลยี จ ากดั


มีความรูด้า้น Network, (น าเขา้และจ าหน่ายอปุกรณ์เน็ตเวิรค์)


ขบัรถยนตไ์ด ้มีใบขบัข่ี 68/15 ถ.ออ้มคา่ย ต.ทา่วงั อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุธนเทพ กมล โทรศพัท ์075-348105


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิปวส.


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิปวส.


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ


10 It Technician (ช่างไอท)ี ช 23+ 1 10,000 บาท/เดือน บรษิทั ทา่ศาลา เรสซิเดนซ ์จ ากดั (โรงแรม)


ชุดยูนิฟอรม์, ประกนัสงัคม, 277 ม.3 ต.สระแกว้ อ.ทา่ศาลา จ.นครศรฯี 80160


มีความรูด้า้นไอที ตดิตอ่คณุกชพร ศิรริตัน์  โทรศพัท ์075-523200


11 เจา้หนา้ที่ธุรการ ช/ญ 22+ 1 310 บาท/วนั บรษิทั นาวาพาราวูด้ จ ากดั (ไมย้างแปรรูป)


12 ช่างซ่อมบ ารุง ช/ญ 22+ 1 310 บาท/วนั 148 ม.5 ถ.ลานสกา-ฉวาง ต.ชา้งกลาง อ.ชา้งกลาง จ.นครศรฯี 80250


ตดิตอ่คณุเปมิษา บญุยเกียรต ิโทรศพัท ์075-445750


13 ช่างเทคนิค ช 25-35 3 9,300-12,000 บาท/เดือน โรงแรมราวดี (2005) (โรงแรม)


376 ม.5 ถ.ออ้มคา่ยวชิราวธุ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุสวิุมล  จนัทรแ์ทน่ โทรศพัท ์075-451898


14 พนักงานบญัชี ญ 18+ 2 310 บาท/วนั บรษิทั นครทวดทอง โมเดิรน์เทรด จ ากดั (ซ้ือ-ขายวสัดกุ่อสรา้ง)


ประกนัสงัคม, OT, เบี้ยขยนั, 137,139,141 ถ.เอเชีย ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


โบนัสประจ าปี ตดิตอ่คณุขนิษฐา จติวิบูลย ์ โทรศพัท ์075-447305


15 โฟรแ์มน ช 22+ 1 10,000+ บาท/เดือน บรษิทั ทมี คอนสตรคัชัน่ แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (รบัเหมาก่อสรา้ง)


ประกนัสงัคม, OT 70/2 ม.8 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุจริะเดช  แซ่ต ัง้ โทรศพัท ์075-800660







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


1 เจา้หนา้ที่ภมิูทศัน์ ช 23-30 1 12,000+ บาท/เดือน


2 พนักงานขาย ช 25-30 1 12,000+ บาท/เดือน รา้นสะพานยาวอะควาเรี่ยม (ปลาสวยงามและอปุกรณ์แตง่สวน)


3 นักวิชาการประมง ช 25-30 1 12,000+ บาท/เดือน 207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


4 พนักงานรา้นกาแฟ ช 25-30 1 12,000+ บาท/เดือน ตดิตอ่คณุตรวิีทย ์ จุลนวล โทรศพัท ์075-316326


มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ


5 เจา้หนา้ที่คลงัสนิคา้ ช/ญ 25-35 2 15,000 บาท/เดือน


6 พนักงานธุรการ ช/ญ 25-35 2 15,000 บาท/เดือน บรษิทั เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั


7 พนักงานธุรการ(โรงเชือด) ช/ญ 25-35 2 15,000 บาท/เดือน (เกษตรอตุสาหกรรมครบวงจร) 


สามารถใชค้อมพิวเตอรไ์ดดี้ 1/2-1/5 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ประกนัอบุตัเิหต,ุ คา่รกัษาพยาบาล, ตดิตอ่คณุดวงเดือน เอยีดราช โทรศพัท ์075-446483


กองทนุส ารองเลี้ยงชีพ


8 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ช/ญ 30-40 2 9,300 บาท/เดือน บรษิทั วีเอม็ดี ออโตเ้ซลล ์จ ากดั (จ าหน่ายรถยนต)์


ชุดยูนิฟอรม์, ประกนัสงัคม, 9 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ทอ่งเที่ยวประจ าปี ตดิตอ่คณุธสัสตุา นิลบญุ โทรศพัท ์075-446484


9 จป.วิชาชีพ ช/ญ 25-35 1 15,000+ บาท/เดือน บรษิทั เอส แอนด ์บ ีวูด้ จ ากดั (แปรรูปไมย้างพารา)


10 ช่างท ัว่ไป ช 25-35 2 9,300+ บาท/เดือน 272 ม.1 ต.บางขนั อ.บางขนั จ.นครศรฯี 80360


OT ตดิตอ่คณุวชัรนิทร ์จนัทรงัษี โทรศพัท ์086-4842576


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิปรญิญาตรี


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิปรญิญาตรี


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ


11 ครูผูส้อนจนิตคณิต ญ 21+ 2 12,000+ บาท/เดือน โรงเรยีนกวดวิชาสมารท์คดิส ์(โรงเรยีนกวดวิชา)


สอนนักเรยีนระดบัประถมศึกษา 129/686-690 หมู่บา้นเมืองทอง ถนนวนัดีโฆษิตกลุพร


ประกนัสงัคม ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุวราภรณ์ บญุเตม็ โทรศพัท ์089-2912555, 075-432044


12 วิศวกรโยธา ช/ญ 28+ 2 ตามตกลง บรษิทั สยามมาสเตอสค์อนกรตี จ ากดั (อตุสาหกรรม)


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 312 ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรฯี 80000


วิศวกรรมควบคมุ ตดิตอ่คณุพรทพิา  บษุยากลุ โทรศพัท ์075-330777-9


13 เจา้หนา้ที่ จป.วิชาชีพ ช/ญ 22+ 1 310 บาท/วนั บรษิทั นาวาพาราวูด้ จ ากดั (ไมย้างแปรรูป)


148 ม.5 ถ.ลานสกา-ฉวาง ต.ชา้งกลาง อ.ชา้งกลาง จ.นครศรฯี 80250


ตดิตอ่คณุเปมิษา บญุยเกียรต ิโทรศพัท ์075-445750


14 พนักงานบญัชี ญ 23+ 1 12,000 บาท/เดือน บรษิทั โชตนิครการโยธา จ ากดั (รบัเหมาก่อสรา้ง)


182 ถ.สะพานยาว ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุวิโชต ิปานมา โทรศพัท ์081-5698841


15 แคชเชียร ์ ญ 25+ 1 11,000 บาท/เดือน บรษิทั สรุาษฎรปิ์ยะ จ ากดั (จ าหน่ายรถยนตนิ์สสนั)


จบสาขาการบญัชี 333/9 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุภสัสฐ์ติา สทุธิธมาไพลนิ  โทรศพัท ์075-323334







จ า อตัราคา่จา้ง ช่ือและที่ต ัง้สถานประกอบการ/


นวน เงือ่นไข / สวสัดิการ ประเภทกจิการ


ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครศรธีรรมราช


ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กรกฎาคม 2562


วุฒ ิปรญิญาตรี


ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ


16 เจา้หนา้ที่ฝ่ายการตลาด ญ 21-35 1 12,000-15,000 บาท/เดือน โรงแรมอโีค ่อนิน์ นครศรธีรรมราช (โรงแรม)


ประกนัสงัคม, อาหารกลางวนั 267 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


ตดิตอ่คณุศรญัยา  บญุชูศร ี โทรศพัท ์075-803934


17 หวัหนา้แผนกทรพัยากรบคุคล ช/ญ 27+ 1 15,000+ บาท/เดือน


จบสาขาทรพัยากรมนุษยห์รอืที่เกี่ยวขอ้ง


มีประสบการณ์อย่างนอ้ย 3-5 ปี บรษิทั นครพฒัน์ จ ากดั (โรงพยาบาล)


18 พยาบาลวิชาชีพ ช/ญ 25+ 6 20,000+ บาท/เดือน 2/99 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรฯี 80000


จบพยาบาลศาสตร ์ ตดิตอ่คณุณัฐณิชา ธรรมวิเศษศกัด์ิ โทรศพัท ์075-305999 


19 หวัหนา้แผนกบรกิารสว่นหนา้ ช/ญ 25+ 1 15,000 บาท/เดือน


มีประสบการณ์งานดา้นเวชระเบยีนและสถติิ3-5 ปี


ประกนัสงัคม, ชุดยูนิฟอรม์, 


คา่รกัษาพยาบาล, คูปองอาหาร





