
จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

1 พนักงำนคำรแ์คร์ ช 25+ 2 9,300  บำท/เดอืน บรษิทั เอ็มจี ลักซูรี ่นครศรธีรรมรำช จ ำกัด 

(จ ำหน่ำยยำนยนต์/ศนูย์บรกิำร)

73/84-88 ถ.พัฒนกำรคขูวำง ต.ทำ่วัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี

ตดิตอ่คณุรตัตกิรณ์ รสสมยั โทรศพัท ์075-800555

2 พนักงำนยกสินคำ้ ช 20-40 3 310 บำท/วัน บรษิทั บ.ีเอ็น.ซุปเปอรแ์ซ่บ จ ำกัด (กำรขำยส่งสินคำ้ทั่วไป)

สำมำรถยกของได้ 134 ม.3 ต.ทำ่ศำลำ อ.ทำ่ศำลำ จ.นครศรฯี 80160

ตดิตอ่คณุชุตมิำ แซ่โคว้ โทรศพัท ์075-355642

3 ช่ำงยนต์ ช 22-35 2 310 บำท/วัน รำ้น 1999 มอเตอรบ์ิ๊กไบค ์(ซ้ือ-ขำย-ซ่อมรถจักรยำน)

4 พนักงำนขำย ช 22-35 1 310 บำท/วัน 28/4 ม.5 ถ.มณีวัตร ต.ปำกพูน อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำพิเศษ ตดิตอ่คณุณรงค ์วีระวงศ์

โทรศพัท ์081-5386862 , 080-3261999

5 พนักงำนขับรถตกั ช 20-50 2 360 บำท/วัน โรงไฟฟ้ำนครศรพีำรำวู้ด (ผลิตไฟฟ้ำ)

6 พนักงำนขับรถคบี ช 20-50 2 360 บำท/วัน 127/2 ม.1 ต.อินครี ีอ.พรหมครี ีจ.นครศรฯี 80320

มทีี่พัก, มปีระสบกำรณ์พิจำรณำพิเศษ ตดิตอ่คณุดวงใจ  อังวิทยำธร  

โทรศพัท ์081-6278103, 089-6651228

7 พนักงานขาย ช/ญ 18+ 20 310 บาท/วัน บรษิทั สุรำษฎรป์ยิะ จ ำกัด (จ ำหน่ำยรถยนตน์ิสสัน)

รกัในงานบรกิาร 333/9 ม.7 ต.นำสำร อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุภสัส์ฐิตำ สุทธิธนำไพลิน  โทรศพัท ์075-323334

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ประถมศกึษำ/ไมจ่ ำกัดวุฒิ  

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ประถมศกึษำ/ไมจ่ ำกัดวุฒิ  

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

8 ช่ำงตดิตั้ง ช 20+ 2 350 บำท/วัน

สำมำรถท ำงำนปนู งำนเชื่อมได้

ขับรถยนตไ์ดพ้ิจำรณำเปน็พิเศษ บริษทั สยำมเทค กรุป๊ 999 จ ำกัด (ผลิตงำนเหล็กและไฟเบอร)์

9 แมบ่ำ้น ญ 20+ 1 310 บำท/วัน 14 ถ.พฒันำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 80000

10 ช่ำงก่อสรำ้ง ช 20+ 3 400+ บำท/วัน ตดิตอ่คณุคณุวิทยำ  ทองค ำ โทรศพัท ์075-347400

สำมำรถท ำงำนปนู งำนเชื่อมได้

ขับรถยนตไ์ดพ้ิจำรณำเปน็พิเศษ

11 ผู้จัดกำรทมี ช/ญ 20+ 5 20,500 บำท/เดอืน +คำ่คอมมชิชั่น บรษิทั ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จ ำกัด 

12 พนักงำนขำยเครือ่งกรองน้ ำ ช/ญ 20+ 20 15,000 บำท/เดอืน +คำ่คอมมชิชั่น (จ ำหน่ำยและบรกิำรเครือ่งกรองน้ ำ)

13 พนักงำนตดิตั้งเครือ่งกรองน้ ำ ช 20+ 5 15,000 บำท/เดอืน +คำ่คอมมชิชั่น 157/159 หมู่บำ้นเมอืงทอง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 80000

รกัในงำนขำยและบรกิำร ตดิตอ่คณุณัฐสินี ฐิตภิทัรอ์ธิสุข

โบนัสปลีะ 3 ครัง้ โทรศพัท ์099-1168899, 065-3944698

14 พนักงำนล้ำงรถ ช 19-40 1 9,400 บำท/เดอืน รำชำคำรแ์คร ์สำขำโรบนิสัน-โอเชี่ยน (บรกิำร)

คำ่คอมมชิชั่น 89/202 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.คลัง อ.เมอืง 

จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุชัยรตัน์ มณีรำช  โทรศพัท ์088-2665879



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ประถมศกึษำ/ไมจ่ ำกัดวุฒิ  

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

15 แมค่รวั ญ 30+ 1 9,300 บำท/เดอืน บรษิทั ช.เกษตรรุง่เรอืง จ ำกัด (ฟำรม์สุกร/ขำยน้ ำมนั)

16 พนักงำนขับรถ ช 25+ 2 310 บำท/วัน 150 ม.1 ถ.เกำะโพธิ์ ต.ทำ่ไร ่อ.เมอืง จ.นครศรฯี

มใีบขับขี่ประเภท 2 ตดิตอ่คณุปยิมำศ อยู่พิทกัษ ์ โทรศพัท ์075-347230

17 ช่างเครือ่งและช่วงล่าง ช 18+ 1 310 บาท/วัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รชัฎาการาจ (ศนูย์ซ่อมรถยนต์)

18 ช่ำงพ่นสี ช 18+ 1 310 บำท/วัน 3/47 ถ.พัฒนาการคขูวาง ต.คลัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ ตดิตอ่คณุธรรมสรณ์ ชาตริตันรกัษ ์โทรศพัท ์075-345347

19 ช่างก่อสรา้ง ช 25-35 2 400 บาท/วัน รา้นส าฤทธิ์ สหกิจ (คา้ขายวัสดกุ่อสรา้ง)

20 พนักงานทั่วไป ช 25-35 1 400 บาท/วัน 1/1 ม.1 ถ.ชายทะเล ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 

อ.ปากพนัง จ.นครศรฯี 80140

ตดิตอ่คณุปราณี เตม็รกัษ ์ โทรศพัท ์075-517896

21 พนักงำนขับรถแบค็โฮ ช 30-50 1 12,000 บำท/เดอืน หจก. ภตูะวันกำรช่ำง (รับเหมำก่อสร้ำง)

สำมำรถขุดไรน่ำสวนผสม และปรบัดนิ อ่อนได้ 66 ม.1 ต.ช้ำงซ้ำย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 80000

มคีวำมรบัผิดชอบตอ่หน้ำที่ที่ไดร้บั ตดิตอ่คณุนอร หวำนทอง โทรศพัท ์098-0155302

 ซ่ือสัตย์สุจรติ ตรงตอ่เวลำ

22 ผู้รบัเหมำประกอบสินคำ้ ช 30+ 4 20,000+ บำท/เดอืน บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ สำขำนครศรีฯ (จ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร)์

(เฟอรน์ิเจอร)์ (รำยไดข้ึน้อยู่กับกำรประกอบสินคำ้สูงสุด 5%) 385 ม.5 ถ.อ้อมคำ่ยวชิรำวุธ ต.ปำกพนู อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุปญุญิศำ  จ ำปำทอง โทรศพัท ์075-3126002



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ประถมศกึษำ/ไมจ่ ำกัดวุฒิ  

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

23 พนักงานขาย ญ 25+ 1 9,300 บาท/เดอืน บริษทั ชัยภคัโซลูชั่น จ ากัด (จ าหน่ายกล้องวงจรปดิและสินคา้ไอที)

24 ช่างเทคนิค ช 25+ 1 9,300 บาท/เดอืน 138/8, 138/9 ถ.นคร-ปากพนัง ต.ในเมอืง

ขับรถยนตไ์ดพ้ิจารณาพิเศษ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอรม์,คอมมชิชั่น ตดิตอ่คณุชัยกฤต สุขแก้ว  โทรศพัท ์093-5989462

25 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 22-45 2 310 บาท/วัน บริษทั ยางไทยปกัษใ์ต ้จ ากัด (การผลิตผลิตภณัฑ์ยางอ่ืน ๆ)

สามารถท างานเปน็กะได้ 64 ม.3 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรฯี 80110

ตดิตอ่คณุอุบลฑา พลูสวัสดิ์  โทรศพัท ์075-419133

26 พนักงานขับรถ (รถน  ามนั) ช 35-50 2 12,000 บาท/เดอืน บรษิทั เทวิษฎ ์บรกิาร จ ากัด (ขายปลีกเชื อเพลิงยานยนต)์

มใีบขับขี่ประเภทที่ 4 632 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุถาวรย์ี อุปฐาก  โทรศพัท ์075-356511

27 พนักงำนพำสทำม (จ-ศ) ช 18-25 1 310 บำท/วัน รำ้นสะพำนยำวอะควำเรีย่ม (ปลำสวยงำมและอุปกรณ์แตง่สวน)

28 พนักงำนพำสทำม (ส-อ) ช 18-25 1 310 บำท/วัน 207 ม.9 ถ.สะพำนยำว ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุตรวิีทย์  จุลนวล โทรศพัท ์075-316326



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

1 พนักงำนยกของ ช 25-35 1 9,300 บำท/เดอืน

ขับรถจักรยำนยนต ์(พ่วงข้ำง),

 รถยนตไ์ด ้มใีบขับขี่ รำ้นแบงค ์& บอย (จ ำหน่ำยของเล่นเดก็)

2 พนักงำนขำย ญ 25-35 1 9,300 บำท/เดอืน 103 ม.5 ถ.อ้อมคำ่ย ต.ปำกพูน อ.เมอืง จ.นครศรฯี

มใีจรกัในงำนขำย ตดิตอ่คณุวันวิสำ  แพรกทอง  โทรศพัท ์075-761702

3 พนักงำนจัดเรยีงสินคำ้ ช/ญ 25-35 4 310 บำท/วัน

สำมำรถขับรถพ่วงข้ำงได้

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ

4 แมบ่ำ้น ญ 25-40 1 350 บำท/วัน ศนูย์คมุอง ม.รำชพฤกษ ์2 (กวดวิชำ คณิต-อังกฤษ-ไทย)

91/40-41 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.คลัง อ.เมอืง 

จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุสุรพงษ ์ฉำยชยำนนท ์ โทรศพัท ์085-8112430

5 ที่ปรกึษำกำรขำย ช/ญ 20+ 8 310 บำท/วัน +คำ่คอมมชิชั่น บรษิทั วีเอ็มด ีออโตเ้ซลล์ จ ำกัด (จ ำหน่ำยรถยนต์)

ขับรถยนตไ์ด ้มใีบขับขี่ 9 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ประกันสังคม, ประกันอุบตัเิหตุ, ตดิตอ่คณุธัสสุตำ นิลบญุ

โบนัส, ชุดยูนิฟอรม์ โทรศพัท ์075-446484, 095-4194057

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ มธัยมศกึษำตอนตน้

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ มธัยมศกึษำตอนตน้

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

6 พนักงำนยำนยนต์ ช 25-45 1 9,300 บำท/เดอืน บจก.นครนิทรพ์ัฒนำเวชกิจ (สถำนพยำบำล)

มใีบขับขี่ประเภท 2 61 ถ.อ้อมคำ่ยวชิรำวุธ ต.ทำ่วัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

7 พนักงำนบรกิำร(ครัวกระยาทพิย์) ญ 18+ 1 9,300 บำท/เดอืน ตดิตอ่คณุก้อนแก้ว สิงห์สุวรรณ โทรศพัท ์075-312800

8 แมบ่ำ้น ญ 18+ 2 339 บำท/วัน โรงแรม แกรนด ์ฟอรจู์น (โรงแรม)

9 พนักงำนล้ำงจำน ช 18+ 2 339 บำท/วัน 359 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

10 พนักงำนเสิรฟ์ ช 18+ 10 339 บำท/วัน ตดิตอ่คณุณัฏฐวี  จันทฤกษ ์ โทรศพัท ์075-874888

11 พนักงำนท ำควำมสะอำด ญ 25+ 2 9,300 บำท/เดอืน บริษทั นครลิฟว่ิงสวีท จ ำกัด (โรงแรมเอ็มดแีกรนด์)

ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอรม์, เบี้ยงเล้ียง 88 ถ.พฒันำคขูวำง ต.คลัง อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 80000

 เบี้ยงเล้ียง, OT ตดิตอ่คณุพชวัร ์จิตจ ำ  โทรศพัท ์075-342280

12 ช่างฟิล์มรถยนต์ ช 25+ 1 310-400 บาท/วัน หจก.อรออโตแ้มกซ์ 999 (จ าหน่ายและตดิตั้งอุปกรณ์ประดบัยนต์)

ประกันสังคม, อาหารกลางวัน 175/19-20 ม.4 ถ.ปากนคร ต.ทา่ซัก อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 80000

มปีระสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ ตดิตอ่คณุพนัชกร แก้วประจุ  โทรศพัท ์ 075-345942

13 พนักงำนทั่วไป ช 20-25 1 10,000 บำท/เดอืน รำ้นสะพำนยำวอะควำเรีย่ม(ปลำสวยงำมและอุปกรณ์แตง่สวน)

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ 207 ม.9 ถ.สะพำนยำว ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุตรวิีทย์  จุลนวล โทรศพัท ์075-316326

14 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช 23-35 2 400+ บำท/วัน หจก.ชฎำทวิำรตัน์พำณิชย์ (ประกันชีวิต)

ที่พัก น้ ำ ไฟฟรี 29/666 ม.2 ถ.วันดโีฆษติกุลพร ต.ปำกนคร อ.เมอืง จ.นครศรีฯ

ข้ำวสำร 3 มื้อ ตดิตอ่คณุชฎำทวิำรตัน์ สุวรรณรตัน์ โทรศพัท ์061-0399514



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

1 พนักงำนขับรถ ช 25-35 1 310 บำทวัน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทุ่งสงสหภณัฑ์ 1982(จ ำหน่ำยอุปกรณ์เครือ่งเขียน)

(รถกระบะ, รถบรรทกุ) มใีบขับขี่ประเภทที่ 1 275 ม.7 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรฯี 80110

เดนิทำงตำ่งจังหวัดได้ ตดิตอ่คณุณรดิำ จิตรบญุ

โทรศพัท ์075-538057, 090-1693488

2 ผู้ช่วยเภสัชกร ช/ญ 19-25 1 9,980 บำท/เดอืน บจก.นครนิทรพ์ัฒนำเวชกิจ (สถำนพยำบำล)

ใช้คอมพิวเตอรไ์ดด้,ี 61 ถ.อ้อมคำ่ยวชิรำวุธ ต.ทำ่วัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

อ่ำน เขียน ภำษอังกฤษได้ ตดิตอ่คณุก้อนแก้ว สิงห์สุวรรณ โทรศพัท ์075-312800

3 พนักงำนขำย ช/ญ 18-40 2 10,000 บำท/เดอืน บรษิทั ก.ชัยแสง ด.ีซี. จ ำกัด สำขำนครศรฯี (คำ้ปลีก คำ้ส่ง)

หน่วยรถมอเตอรไ์ซค์ มใีบอนุญำตขับขี่รถจักรยำนยนต ์ 99/86 ม.4 ต.ทำ่ซัก อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

หำกขับรถพ่วงข้ำงไดจ้ะพิจำรณำเปน็พิเศษ ตดิตอ่คณุดำรำวด ีศรสุีพรรณ  โทรศพัท ์089-9798013

รูจั้กเส้นทำงในนครศรฯี เปน็อย่ำงดี

4 ช่างซ่อมบ ารงุ ช 25-40 1 310 บาท/วัน บริษทั ยางไทยปกัษใ์ต ้จ ากัด (การผลิตผลิตภณัฑ์ยางอ่ืน ๆ)

64 ม.3 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรฯี 80110

ตดิตอ่คณุอุบลฑา พลูสวัสดิ์  โทรศพัท ์075-419133

5 พนักงำนรำ้นกำแฟ ช 20-25 1 10,000 บำท/เดอืน รำ้นสะพำนยำวอะควำเรีย่ม(ปลำสวยงำมและอุปกรณ์แตง่สวน)

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ 207 ม.9 ถ.สะพำนยำว ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุตรวิีทย์  จุลนวล โทรศพัท ์075-316326

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ มธัยมศกึษำตอนปลำย

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

1 พนักงำนเรง่รดัหนี้สิน ช 25+ 3 310 บำท/วัน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัฒนำมอเตอรไ์ซด ์(จ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์)

สำขำนครศรฯี 222/1 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั 92000

2 ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ ช 20+ 2 10,000 บำท/เดอืน  ตดิตอ่คณุธิดำรตัน์ สีสุข  โทรศพัท ์093-5766397

สำขำหัวไทร

3 Steward (พนักงำนล้ำงจำน) ช/ญ 23-30 2 310 บำท/วัน โรงแรมแกรนดเ์ซำเทริน์ (บจก.เพชรทองธำน)ี

อำหำรฟร ี1 มื้อ 555 ม.1 ต.ชะมำย อ.ทุ่งสง จ.นครศรฯี 80110

มคีวำมรบัผิดชอบ ตดิตอ่คณุรชัฎำพร  ชอบท ำกิจ โทรศพัท ์075-412101

4 พนักงำนขำย ญ 25-40 1 10,000 บำท/เดอืน บรษิทั สมำรท์คอรป์อเรชั่น คอมพิวเตอร ์จ ำกัด 

ขับรถยนตไ์ด้ (จ ำหน่ำยอุปกรณ์ IT)

ประกันสังคม, คำ่คอมมชิชั่น, 460/1  ม.3 ถ.ปำกพนัง-นครศร ีต.ปำกพนังฝั่งตะวันตก 

ชุดยูนิฟอรม์, โบนัส อ.ปำกพนัง จ.นครศรฯี 80140

ตดิตอ่คณุไวยวุฒิ บญุรอดชู  โทรศพัท ์089-9952109

5 ผู้ช่วยรงัสีเทคนิค ช/ญ 20+ 1 9,980 บำท/เดอืน บจก.นครนิทรพ์ัฒนำเวชกิจ (สถำนพยำบำล)

ใช้คอมพิวเตอรไ์ดด้,ี 61 ถ.อ้อมคำ่ยวชิรำวุธ ต.ทำ่วัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

อ่ำน เขียน ภำษอังกฤษได้ ตดิตอ่คณุก้อนแก้ว สิงห์สุวรรณ โทรศพัท ์075-312800

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ปวช.

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ปวช.

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

6 พนักงำนขำย ช/ญ 20+ 3 9,300 บำท/เดอืน บรษิทั ช.เกษตรรุง่เรอืง จ ำกัด (ฟำรม์สุกร/ขำยน้ ำมนั)

150 ม.1 ถ.เกำะโพธิ์ ต.ทำ่ไร ่อ.เมอืง จ.นครศรฯี

ตดิตอ่คณุปยิมำศ อยู่พิทกัษ ์ โทรศพัท ์075-347230

7 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช 22-35 1 11,000 บำท/เดอืน บริษทั ยำงไทยปกัษใ์ต ้จ ำกัด (กำรผลิตผลิตภณัฑ์ยำงอ่ืน ๆ)

จบสำขำช่ำงกลโรงงำนหรอืกำรยำง 64 ม.3 ต.ชะมำย อ.ทุ่งสง จ.นครศรฯี 80110

ตดิตอ่คณุอุบลฑำ พลูสวัสดิ์  โทรศพัท ์075-419133



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

1 ช่ำงเทคนิค ช 25+ 1 11,000 บำท/เดอืน บรษิทั เอ็มจี ลักซูรี ่นครศรธีรรมรำช จ ำกัด 

จบสำขำช่ำงยนต์ (จ ำหน่ำยยำนยนต์/ศนูย์บรกิำร)

ขับรถยนตไ์ด ้มใีบขับขี่ 73/84-88 ถ.พัฒนกำรคขูวำง ต.ทำ่วัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี

2 ช่ำงฟิล์ม/ประดบัยนต์ ช 25+ 2 11,000 บำท/เดอืน ตดิตอ่คณุรตัตกิรณ์ รสสมยั โทรศพัท ์075-800555

มปีระสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

3 พนักงำนตอ้นรบั ช/ญ 22-35 2 10,000 บำท/เดอืน บรษิทั นครลิฟว่ิงสวีท จ ำกัด (โรงแรมเอ็มดแีกรนด์)

ส่ือสำรภำษำอังกฤษไดด้ี 88 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.คลัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 

ใช้คอมพิวเตอรพ์ื้นฐำนได้ ตดิตอ่คณุพชวีร ์จิตจ ำ โทรศพัท ์075-342280

ท ำงำนเปน็กะได้

ประกันสังคม, OT, ชุดยูนิฟอรม์

4 ผู้ช่วยครคูณิตศำสตร์ ญ 22-30 2 9,300 บำท/เดอืน ศนูย์คมุอง ม.รำชพฤกษ ์2 (กวดวิชำ คณิต-อังกฤษ-ไทย)

5 ผู้ช่วยครภูำษำอังกฤษ ญ 22-30 3 9,300 บำท/เดอืน 91/40-41 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.คลัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ท ำงำน ส-อ ตดิตอ่คณุสุรพงษ ์ฉำยชยำนนท ์ โทรศพัท ์085-8112430

6 ตวัแทนขำย ช/ญ 28-35 1 9,300 บำท/เดอืน หจก.เคเอ็ม ภเูก็ตโลจิสตกิส์ (ขนส่งสินคำ้)

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ 90/10 ถ.พฒันำกำรคขูวำง ต.ทำ่วัง อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุญำณิศำ ใจห้ำว  โทรศพัท ์098-0483279

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ปวส.

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ปวส.

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

7 หัวหน้ำธุรกำร ช/ญ 25+ 1 12,000-18,000 บำท/เดอืน

มปีระสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

8 เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ ช/ญ 28+ 1 10,000-15,000 บำท/เดอืน

มปีระสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี

9 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ญ 20+ 1 9,500 บำท/เดอืน บริษทั สยำมเทค กรุป๊ 999 จ ำกัด (ผลิตงำนเหล็กและไฟเบอร)์

มปีระสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี 14 ถ.พฒันำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 80000

10 เจ้ำหน้ำที่กรำฟฟิก ช/ญ 20+ 1 11,000-18,000 บำท/เดอืน ตดิตอ่คณุวิทยำ  ทองค ำ โทรศพัท ์075-347400

11 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรขำย ช/ญ 23+ 2 9,500 บำท/เดอืน

มปีระสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

12 หัวหน้ำแผนกบญัชี ช/ญ 30+ 1 20,000 บำท/เดอืน

มปีระสบกำรณ์อย่ำงน้อย 3 ปี

13 วิศวกร ช 28+ 1 18,000 บำท/เดอืน

14 ที่ปรกึษำดำ้นบรกิำร ช/ญ 20+ 1 9,500 บำท/เดอืน บรษิทั วีเอ็มด ีออโตเ้ซลล์ จ ำกัด (จ ำหน่ำยรถยนต์)

ขับรถยนตไ์ด ้มใีบขับขี่ 9 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ประกันสังคม, ประกันอุบตัเิหตุ, เบี้ยขยัน, ตดิตอ่คณุธัสสุตำ นิลบญุ

โบนัส, ชุดยูนิฟอรม์ โทรศพัท ์075-446484, 095-4194057



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ปวส.

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

15 พนักงำนเรง่รดัหนี้สินทำงโทรศพัท ์ ช/ญ 20-45 2 9,300 บำท/เดอืน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศภุวิชญ์คอลเลคชั่น

ประกันสังคม (บรกิำรตดิตำมเรง่รดัหนี้สิน)

95/3 ถ.ชลประทำน ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุอรลดำ  สุทธิเดช

โทรศพัท ์075-809695, 094-8071852

16 โฟรแ์มน ช 25+ 2 12,000 บำท/เดอืน บรษิทั โชตนิครกำรโยธำ จ ำกัด (รบัเหมำก่อสรำ้ง)

จบสำขำก่อสรำ้ง หรอืโยธำ 182 ถ.สะพำนยำว ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

มปีระสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี ตดิตอ่คณุวิโชต ิปำนมำ 

ขับรถยนตไ์ด ้มใีบขับขี่ โทรศพัท ์081-5698841, 095-0820037

17 พนักงำนแปรรปูอำหำร ช/ญ 25+ 3 9,300 บำท/เดอืน

จบคหกรรม บรษิทั ช.เกษตรรุง่เรอืง จ ำกัด (ฟำรม์สุกร/ขำยน้ ำมนั)

18 แคชเชียร์ ช/ญ 23+ 2 9,300 บำท/เดอืน 150 ม.1 ถ.เกำะโพธิ์ ต.ทำ่ไร ่อ.เมอืง จ.นครศรฯี

19 เจ้ำหน้ำที่โรงงำนตดัแตง่ ช/ญ 25+ 1 9,300 บำท/เดอืน ตดิตอ่คณุปยิมำศ อยู่พิทกัษ ์ โทรศพัท ์075-347230

20 พนักงำนบญัชีคมุสตอ็ก ช/ญ 25+ 1 11,000 บำท/เดอืน

มปีระสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ปวส.

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

21 พนักงานบญัชี ญ 20-35 1 9,300 บาท/เดอืน บรษิทั เอสซีวี พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากัด 

จบสาขาการบญัชี (การซ้ือและการขายอสังหารมิทรพัย์)

22 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ช/ญ 20-30 1 9,300 บาท/เดอืน 450/1 ถ.เทวบรุ ีต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

จบสาขาการตลาด ตดิตอ่คณุอรอุษา จันทรไ์หม  โทรศพัท ์075-803741

23 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย ช/ญ 25+ 5 20,000 บำท/เดอืน บรษิทั เจนเนอรำล่ี ประกันชีวิต จ ำกัด (ประกันชีวิต)

24 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ช/ญ 20-35 5 20,000 บาท/เดอืน 2/160 ถ.พฒันาการคขูวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 80000

มใีบอนุญาตตวัแทนประกันชีวิต ตดิตอ่คณุทรงยศ จิตรพงศ ์ โทรศพัท ์0956142694

25 ที่ปรกึษาทางการเงิน ช/ญ 20+ 5 310 บาท/วัน + คา่คอมมชิชั่น บริษทั กรุงไทย แอกซ่าประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (ประกันชีวิต)

โบนัส 5 ครัง้ตอ่ปี, คา่รกัษาพยาบาล, 234/2-3 ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 80000

ทอ่งเที่ยวประจ าปี ตดิตอ่คณุอินทช์ลิตา  พรธนสินพงศ ์ โทรศพัท ์091-8466542



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

1 เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดเช่ำซ้ือรถยนต์ ช/ญ 22-27 2 15,000 บำท/เดอืน ธนำคำรธนชำต (ธนำคำร)

ประจ ำสำขำทุ่งสง 152/390 ซ.ประตขูำว ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.คลัง อ.เมอืง

2 เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดเช่ำซ้ือรถยนต์ ช/ญ 22-27 2 15,000 บำท/เดอืน จ.นครศรฯี 80000

ประจ ำสำขำนครศรฯี ไมจ่ ำเปน็ตอ้งมปีระสบกำรณ์ ตดิตอ่คณุสุรสิทธิ์ คงทอง, คณุณัฐพล ทองเทพ

โทรศพัท ์089-1950035, 081-9582979

3 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย ช/ญ 25+ 1 25,000 บำท/เดอืน บรษิทั เอ็มจี ลักซูรี ่นครศรธีรรมรำช จ ำกัด 

มปีระสบกำรณ์อย่ำงน้อย 3 ปี (จ ำหน่ำยยำนยนต์/ศนูย์บรกิำร)

4 ผู้จัดกำรศนูย์บรกิำร ช/ญ 25+ 1 25,000 บำท/เดอืน 73/84-88 ถ.พัฒนกำรคขูวำง ต.ทำ่วัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี

มปีระสบกำรณ์อย่ำงน้อย 3 ปี ตดิตอ่คณุรตัตกิรณ์ รสสมยั โทรศพัท ์075-800555

5 ครผูู้ช่วยคณิตศำสตร์ ญ 22-30 2 9,300 บำท/เดอืน ศนูย์คมุอง ม.รำชพฤกษ ์2 (กวดวิชำ คณิต-อังกฤษ-ไทย)

6 ครผูู้ช่วยภำษำอังกฤษ ญ 22-30 2 9,300 บำท/เดอืน 91/40-41 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.คลัง อ.เมอืง 

7 ครผูู้ช่วยภำษำไทย ญ 22-30 2 9,300 บำท/เดอืน จ.นครศรฯี 80000

8 ประชำสัมพันธ์ ญ 22-30 1 9,300 บำท/เดอืน ตดิตอ่คณุสุรพงษ ์ฉำยชยำนนท ์ โทรศพัท ์085-8112430

โบนัส, เบี้ยขยัน

9 พนักงำนแคชเชียร์ ช/ญ 23-37 4 10,000 บำท/เดอืน บรษิทั สมำยล์ พำรค์ จ ำกัด (โรงแรม)

ท ำงำนเปน็กะได้ 589 ม.5 ต.ปำกพูน อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ ตดิตอ่คณุอลิษำ หวังสมนั  โทรศพัท ์092-6699646

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ปรญิญำตรี

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ปรญิญำตรี

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

10 สถำปนิก (เขียนแบบ) ช/ญ 23-35 1 18,000+ บำท/เดอืน บรษิทั ทมี คอนสตรคัชั่น แอนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกัด

เขียนแบบอำคำรตำ่งๆ (รบัเหมำก่อสรำ้ง)

70/2 ม.8 ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุจิระเดช  แซ่ตั้ง โทรศพัท ์075-800660

11 เภสัชกร Full Time ช/ญ 22+ 2 13,650 บำท/เดอืน

12 เภสัชกร Part Time ช/ญ 22+ 2 310 บำท/วัน

จบสำขำเภสัชศำสตรบ์ณัฑิต บรษิทั นครพัฒน์ จ ำกัด (โรงพยำบำล)

13 เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน (ผู้ปว่ยนอก) ช/ญ 25+ 1 11,000+ บำท/เดอืน 2/99 ถ.พฒันำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 80000

ชุดยูนิฟอรม์, วันหยุดประจ ำปี, ตดิตอ่คณุณัฐณิชำ ธรรมวิเศษศกัดิ์ โทรศพัท ์075-305999 

คำ่รกัษำพยำบำล, ตรวจสุขภำพประจ ำป,ี

ส่วนลดคปูองอำหำร, ประกันสังคม

14 วิศวกรโยธำ ช 28+ 1 25,000 บำท/เดอืน บรษิทั โชตนิครกำรโยธำ จ ำกัด (รบัเหมำก่อสรำ้ง)

มใีบกว., มปีระสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี 182 ถ.สะพำนยำว ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ขับรถยนตไ์ด ้มใีบขับขี่ ตดิตอ่คณุวิโชต ิปำนมำ 

โทรศพัท ์081-5698841, 095-0820037



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ปรญิญำตรี

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

15 พนักงำนสำรสนเทศ ช 22+ 1 9,980 บำท/เดอืน บจก.นครนิทรพ์ัฒนำเวชกิจ (สถำนพยำบำล)

ใช้คอมพิวเตอรไ์ดด้ี 61 ถ.อ้อมคำ่ยวชิรำวุธ ต.ทำ่วัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุก้อนแก้ว สิงห์สุวรรณ โทรศพัท ์075-312800

16 พนักงานประกันภยัรถยนตป์ทีี่2 ช/ญ 18+ 1 14,000 บำท/เดอืน บรษิทั สุรำษฎรป์ยิะ จ ำกัด (จ ำหน่ำยรถยนตน์ิสสัน)

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ 333/9 ม.7 ต.นำสำร อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุภสัส์ฐิตำ สุทธิธนำไพลิน  โทรศพัท ์075-323334

17 ครปูฐมวัย ญ 24-40 1 310 บำท/วัน มลูธินิอุ่นจิต (โดยคณุเพชรฤทยั อกนิษฐ์) (กำรศกึษำ)

มใีบประกอบวิชำชีพครปูฐมวัย 30/257 ม.4 ซ.4 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.ปำกนคร 

อ.เมอืง  จ.นครศรฯี

  ตดิตอ่คณุเพชรฤทยั อกนิษฐ์  โทรศพัท ์089-8718220

18 ผู้ช่วยผู้จัดการรา้นกาแฟ ช 21-25 1 12,000+ บาท/เดอืน

19 เจ้ำหน้ำที่ภมูทิศัน์ ช 23-30 1 12,000+ บำท/เดอืน ร้านสะพานยาวอะควาเรีย่ม (ปลาสวยงามและอุปกรณ์แตง่สวน)

20 พนักงำนขำย ช 25-30 1 12,000+ บำท/เดอืน 207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสดจ็ 

21 นักวิชำกำรประมง ช 25-30 1 12,000+ บำท/เดอืน  อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

22 พนักงำนรำ้นกำแฟ ช 25-30 1 12,000+ บำท/เดอืน ตดิตอ่คณุตรวิีทย์  จุลนวล  โทรศพัท ์075-316326

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562

วุฒิ ปรญิญำตรี

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

23 พนักงำนวิเครำะห์สินเชื่อ ช 21-27 5 12,000 บำท/เดอืน บรษิทั เมอืงไทยแคปปติอล จ ำกัด (มหำชน) (สินเชื่อ)

82/20-21 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุเสำวณิย์ บญุรำช  โทรศพัท ์063-2315523

24 ครคูณิตศาสตร ์(Part Time) ช/ญ 23+ 1 200 บาท/วัน โรงเรียนกวดวิชา แมท แอท ดอกเตอร์แดง (กวดวิชา)

จบสาขาคณิตศาสตร์ 34 ถ.วันดโีฆษติกุลพร ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

25 ครภูาษาจีน (Part Time) ช/ญ 23+ 1 200 บาท/วัน ตดิตอ่คณุอรอนงค ์บญุคล่อง  โทรศพัท ์075-432047

จบสาขาภาษาจีน

26 เลขานุการ ช/ญ 23-35 2 10,000 บาท/เดอืน หจก.ชฎำทวิำรตัน์พำณิชย์ (ประกันชีวิต)

29/666 ม.2 ถ.วันดโีฆษติกุลพร ต.ปำกนคร อ.เมอืง

จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุชฎำทวิำรตัน์ สุวรรณรตัน์ โทรศพัท ์061-0399514


