
จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

1 แมค่รวั (ครวักระยำทพิย์) ญ 18+ 1 9,300 บำท/เดอืน บจก.นครนิทรพ์ัฒนำเวชกิจ (สถำนพยำบำล)

สำมำรถท ำอำหำรประเภทจำนเดยีวได ้ 61 ถ.อ้อมคำ่ยวชิรำวุธ ต.ทำ่วัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

2 แมบ่ำ้น ญ 20+ 1 9,300 บำท/เดอืน ตดิตอ่คณุอิษฎำ วรรณจรงุ โทรศพัท ์075-312800 ตอ่ 1215

3 แมบ่ำ้น ช 20-40 1 9,300 บำท/เดอืน

ท ำงำนเปน็กะได้

4 กรรมกรแบกหำม ช 18+ 40 10,000+ บำท/เดอืน บรษิทั เตยีวฮะเฮง 1999 จ ำกัด (คำ้ส่งสินคำ้อุปโภค บรโิภค)

ประกันสังคม, เบี้ยเล้ียง, OT, 160/2-3 ม.9 ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ส่งของตำ่งจังหวัดได้ ตดิตอ่คณุกำญจนำ ฤทธิผล โทรศพัท ์092-4242917

5 พนักงำนขับรถเฮ๊ียบ (6ล้อ) ช 20-40 10 10,000+ บำท/เดอืน บรษิทั มำยเซ็ท เทเลคอม จ ำกัด  

 มใีบขับขี่ประเภท 2,3 (ออกแบบตดิตั้ง อุปกรณ์รบั-ส่งสำยน ำสัญญำณ)

ยกของหนักได้, เดนิทำงตำ่งจังหวัดได้ 132 ถ.ศรธีรรมรำช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุเพชรลดำ บญุเกิด โทรศพัท ์082-4199426

6 พนักงำนขับรถ ช 25+ 3 9,300+ บาท/เดอืน บรษิทั ช.เกษตรรุง่เรอืง จ ำกัด (ฟำรม์สุกร/ขำยน้ ำมนั)

มใีบขับขี่ส่วนบคุคล, ประเภท 2 150 ม.1 ถ.เกำะโพธิ์ ต.ทำ่ไร ่ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

7 พนักงำนขำย ญ 20+ 3 310 บำท/วัน ตดิตอ่คณุปยิมำศ อยู่พิทกัษ ์โทรศพัท ์075-347230

ท ำอำหำรได,้ รกังำนบรกิำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ ประถมศกึษำ/ไมจ่ ำกัดวุฒิ  

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ ประถมศกึษำ/ไมจ่ ำกัดวุฒิ  

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

8 พนักงำนทั่วไป ช 30-40 4 310 บำท/วัน สถำบนักวดวิชำ GET(จีอีท)ี (กวดวิชำ)

578/3 ถ.รำชด ำเนิน ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุจุฑำรตัน์ องอำจ โทรศพัท ์075-800181

9 ช่ำงสี, โปว้สี ช 28+ 2 10,000+ บำท/เดอืน อู่หนุ่มกำรช่ำง ๙๙๙ (ซ่อมรถยนต ์)

10 คนสวน ช 20+ 1 310 บำท/วัน 222 ม.4 ต.ควนกลำง อ.พิปนู จ.นครศรฯี 80270

11 พนักงำนขำย ช/ญ 18+ 1 310 บำท/วัน ตดิตอ่คณุรุง่ไพลิน ปรดีำศกัดิ์ โทรศพัท ์085-7824659

12 แมบ่ำ้น ช 30+ 1 310 บำท/วัน โรงเรียนกวดวิชำ แมท แอท ดอกเตอร์แดง (โรงเรียนกวดวิชำ)

สำมำรถท ำงำนอ ำเภอพรหมครีไีด้ 34 ถ.วันดโีฆษติกุลพร ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุอรอนงค ์บญุคล่อง โทรศพัท ์075-432047

13 พนักงำนตดิฟิล์มรถยนต์ ช 23+ 1 9,300 บำท/เดอืน บรษิทั ฮอนดำ้เทดิพระเกียรต ินครศรธีรรมรำช จ ำกัด

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ (จ ำหน่ำยรถยนตฮ์อนดำ้)

199 ม.4 ต.ปำกนคร อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุธัญชนก มชีู โทรศพัท ์075-355777

14 ช่ำงช่วงล่ำง ช 18+ 5 12,000 บำท/เดอืน ร้ำนออโตฟ้กิซ์ แมก็ แอนด ์ไทร์ (ศนูย์ยำงรถยนต์)

15 ผู้ช่วยช่ำง ช 18+ 5 12,000 บำท/เดอืน 120 ซ.มิ่งมั่นคง ถ.พฒันำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง 

16 หัวหน้ำช่ำง ช 18+ 5 20,000 บำท/เดอืน จ.นครศรีฯ 80000

17 เสมยีนบญัชีและขำย ญ 18+ 5 9,300+ บำท/เดอืน ตดิตอ่คณุพสักร กีรตอิ ำไพพรรณ โทรศพัท ์075-321111-2



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ ประถมศกึษำ/ไมจ่ ำกัดวุฒิ  

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

18 คนสวน ช 20-50 1 9,300 บำท/เดอืน รำ้นตน้ไม ้กรนีไลน์  (ขำยปลีกตน้ไม)้

ตดัแตง่ตน้ไมเ้ปน็รปูทรง 199/5 ม.4 ถ.เทดิพระเกียรต ิต.ปำกนคร อ.เมอืง 

และงำนสวนทกุชนิด จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุธัญพร เธียรธนโสภณ โทรศพัท ์086-6901801

19 ช่ำงเครือ่งและช่วงล่ำง ช 18+ 1 310 บำท/วัน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัชฎำกำรำจ (ศนูย์ซ่อมรถยนต์)

20 ช่ำงประกอบตวัถัง ช 18+ 1 310 บำท/วัน 3/47  ถ.พฒันำกำรคขูวำง ต.คลัง อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 80000

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ คณุธรรมสรณ์ ชำตริัตนนักษ ์โทรศพัท ์075-345347

21 แมบ่ำ้น ญ 25-40 1 310 บำท/วัน สหทยัมลูนิธิ (มลูนิธิ)

ขับรถจักรยำนยนตไ์ด้ 193 ถ.ศรธีรรมรำช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุพนิดำ ศกัดิ์วิจำรณ์  โทรศพัท ์075-356524

22 ช่ำงพ่นสี ช 25+ 1 310 บำท/วัน บรษิทั สุรำษฎรป์ยิะ จ ำกัด (จ ำหน่ำยรถยนตน์ิสสัน)

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

ตดิตอ่คณุภสัส์ฐิตำ สุทธิธมำไพลิน โทรศพัท ์075-323334

23 พนักงำนเสิรฟ์ ญ 18+ 2 310 บำท/วัน รำ้นอำหำรตวัท ีซีฟู้ด (รำ้นอำหำร)

มอีำหำร 2 มื้อ, ที่พักฟรี 8/1 ม.1 ถ.ปำกนคร ต.ปำกนคร อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุสุธิษำ ถึงสงครำม โทรศพัท ์084-1849699



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ ประถมศกึษำ/ไมจ่ ำกัดวุฒิ  

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

24 คนสวน ช 30-40 1 310 บำท/วัน สวนTJ (สวนมงัคดุ)

ประกันอุบตัเิหตุ, ที่พักฟรี 101 ซ.ทุ่งข่ำ ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุเกรกิศกัดิ์ จุลเจิม โทรศพัท ์095-9425923

25 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 18-35 1 350 บำทขึ้นไป/วัน บรษิทั นีโอ ยูนีค เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด

26 ช่ำงเครือ่งปรบัอำกำศ ช 18-35 1 400 บำทขึ้นไป/วัน (จ าหน่าย-ตดิตั้งเครือ่งปรบัอากาศ )

มปีระสบกำรณ์ / ขับรถยนตไ์ด้ 1138/22-23 ถ.ศรปีรำชญ์ ต.คลัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุสนธิชำ อนันตเสร ีโทรศพัท ์081-6762849

27 พนักงำนทั่วไป (ท ำเล็บ) ญ 20+ 1 310 บำท/วัน Daily Nail by Ploy (รำ้นท ำเล็บ)

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ 6/11 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุอสมำภรณ์ บรุพธำนินทร ์โทรศพัท ์093-5782461

28 แมบ่ำ้น ญ 35-55 1 310 บำท/วัน คณุจักรกฤษณ์ ปอ้มเพ็ชร (ส่วนบคุคล)

ขับรถจักรยำนยนตไ์ด้, 170/172 ถ.อ้อมคำ่ย ต.ทำ่ซัก อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ที่พักฟร,ี อำหำรกลำงวัน ตดิตอ่คณุจักรกฤษณ์ ปอ้มเพ็ชร โทรศพัท ์084-0547999

29 พนักงำนทั่วไป ช 18+ 5 310 บำท/วัน ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัด ช.บญัชำกำรไฟฟ้ำ (ปอ้งกันไฟฟ้ำ)

289 ม.1 ซ.เทศบำล8 ถ.หลังที่ว่ำกำรอ ำเภอ ต.พิปนู

อ.พิปนู จ.นครศรฯี 80270

ตดิตอ่คณุบญัชำ ภริมย์ โทรศพัท ์093-7366370



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ ประถมศกึษำ/ไมจ่ ำกัดวุฒิ  

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

30 ดแูลผู้ปว่ย ญ 25-45 1 15,000 บำท/เดอืน คณุอตคิณุ โมสิกมำศ (ส่วนบคุคล)

กินอยู่กับนำยจ้ำง, สำมำรถยกผู้ปว่ยได้, หมู่บำ้นสยำมนครธำนี 565/190 ม.5 ถ.อ้อมคำ่วชิรำวุธ

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ ต.ปำกพูน อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุอตคิณุ โมสิกมำศ โทรศพัท ์086-3585725

31 ช่ำงไม้ ช 18+ 100 310 บำท/วัน

32 ช่ำงปนู ช 18+ 100 310 บำท/วัน

33 ช่ำงเหล็ก ช 18+ 30 310 บำท/วัน หจก.คงมั่นกำรช่ำง (รบัเหมำก่อสรำ้ง)

34 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 18+ 30 310 บำท/วัน มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ อำคำรพิพิธภณัฑ์ธรรมชำตวิิทยำ

35 ช่ำงประปำ ช 18+ 30 310 บำท/วัน ต.ไทยบรุ ีอ.ทำ่ศำลำ จ.นครศรฯี 80160

36 ช่ำงหินขัด ช 18+ 15 310 บำท/วัน ตดิตอ่คณุพเยำว์ กู้ก้องเกียรต ิโทรศพัท ์074-209719-20

37 ช่ำงฝ้ำเพดำน ช 18+ 20 310 บำท/วัน

38 ช่ำงสี ช 18+ 15 310 บำท/วัน

39 กรรมกร ญ 18+ 150 310 บำท/วัน

40 ผู้รบัเหมำ (ประกอบสินคำ้) ช 25+ 4 30,000+ บำท/เดอืน บรษิทั อินเดก็ซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ สำขำนครศรธีรรมรำช

(จ ำหน่ำยเฟอรน์ิเจอร์)

385 ม.5 ถ.อ้อมคำ่ยวชิรำวุธ ต.ปำกพูน อ.เมอืง 

ตดิตอ่คณุปญุญิศำ  จ ำปำทอง โทรศพัท ์075-3126002



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

1 พนักงำนยำนยนต์ ช 25-45 1 9,380 บำท/เดอืน บจก.นครนิทรพ์ัฒนำเวชกิจ (สถำนพยำบำล)

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

มใีบขับขี่ประเภท 2, ท ำงำนเปน็กะได้ ตดิตอ่คณุอิษฎำ วรรณจรงุ โทรศพัท ์075-312800 ตอ่ 1215

2 พนักงำนทั่วไป ช 20-25 1 10,000 บำท/เดอืน รำ้นสะพำนยำวอะควำเรีย่ม(ปลาสวยงามและอุปกรณ์แตง่สวน)

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

ตดิตอ่คณุตรวิีทย์  จุลนวล โทรศพัท ์075-316326

3 ที่ปรกึษำกำรขำย ช/ญ 24+ 5 310 บำท/วัน บรษิทั วีเอ็มด ีออโตเ้ซลล์ จ ำกัด (จ ำหน่ำยรถยนต์)      

ประกันสังคม, ยูนิฟอรม์, เบี้ยขยัน 9 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุธัสสุตำ นิลบญุ โทรศพัท ์075-446484

4 พนักงำนขำย ช/ญ 18+ 6 9,300 บำท/เดอืน บรษิทั วีคอรป์ รเีทล จ ำกัด (รำ้นสะดวกซ้ือ)

ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอรม์, OT, 9/6 ม.5 ถ.บำ้นในหวัง ต.ปำกแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ 80110

คำ่เข้ำกะ, อำหำรกลำงวัน ตดิตอ่คณุนพพร  จันนก

โทรศพัท ์075-412444, 091-0010329

5 พนักงำนขำย ช 20+ 5 15,000 บำท/เดอืน บรษิทั จีเอสอี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (สินเชื่อ)

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ 132/30-31 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 80000

ตดิตอ่คณุศศธิร ยอดเพชร  โทรศพัท ์063-2348833

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ มธัยมศกึษำตอนตน้

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

1 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

2 นิตบิคุคลอำคำรชุด ช/ญ 20-33 2 10,000 บำท/เดอืน บรษิทั ภสัสรสิร ิพรอ๊พเพอรต์ี้ จ ำกัด (อสังหำรมิทรพัย์)

ประกันสังคม, ยูนิฟอรม์ 68/3 ถ.อ้อมคำ่ยวชิรำวุธ ต.ทำ่วัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 8000

ตดิตอ่คณุขนิษฐำ  พันธนิตย์  โทรศพัท ์075-466710

3 พนักงำนประจ ำ ช 25-35 1 9,300+ บำท/เดอืน บรษิทั เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด

ส่งของ, เช็คสตอ็ก (เกษตรอุตสำหกรรมครบวงจร) 

4 พนักงำนธุรกำรหน้ำบอ่ ช 23-35 1 10,000 บำท/เดอืน 1/2-1/5 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุดวงเดอืน เอียดรำช โทรศพัท ์075-446483

5 ครฝูึกสอนขับรถ ช/ญ 18+ 5 310 บำท/วัน โรงเรยีนสอนขับรถโพธิ์เสดจ็ 

มใีบขับขี่อย่ำงน้อย 3 ปขีึ้นไป 91 ม.6 ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุสมภำศ สุขชำ โทรศพัท ์081-8977756

6 พนักงำนขำย ช/ญ 18+ 20 310+ บำท/วัน บรษิทั สุรำษฎรป์ยิะ จ ำกัด (จ ำหน่ำยรถยนตน์ิสสัน)

มใีจรกังำนขำย, อดทน, ซ่ือสัตย์ 333/9 ม.7 ต.นำสำร อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุภสัส์ฐิตำ สุทธิธมำไพลิน โทรศพัท ์075-323334

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ มธัยมศกึษำตอนปลำย

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

1 ช่ำงยนต์ ช 22+ 2 10,000+ บำท/เดอืน ศนูย์บรกิำรโตโยเซอรวิ์ส (อู่ซ่อมรถยนต์)

ประกันสังคม, อำหำรกลำงวัน 13/1 ซ.ศรธีรรมโศก 6 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง 

อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุพิชชำภำ ลือชำรกัษ ์ โทรศพัท ์083-5946495

2 Talaseal ญ 25+ 3 310 บำท/วัน บริษทั สยำมเทค กรุป๊ 999 จ ำกัด (ผลิตงำนเหล็กและไฟเบอร)์

ใช้คอมพิวเตอรพ์ื้นฐำนได้ 14 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

พูดภำษำอิสำนไดพ้ิจำรณำเปน็พิเศษ ตดิตอ่คณุเบญจรกัษ ์เพ็งด ำ

โทรศพัท ์075-347400, 063-2679975

3 ผู้จัดกำรอู่ ช 25+ 1 10,000+ บำท/เดอืน อู่หนุ่มกำรช่ำง ๙๙๙ (ซ่อมรถยนต ์)

4 ช่ำงยนต์ ช 18+ 1 9,300 บำท/เดอืน 222 ม.4 ต.ควนกลำง อ.พิปนู จ.นครศรฯี 80270

5 พนักงำนบบญัชี ช/ญ 28+ 1 9,300 บำท/เดอืน ตดิตอ่คณุรุง่ไพลิน ปรดีำศกัดิ์ โทรศพัท ์085-7824659

6 ช่ำงไฟ,ช่ำงแอร์ ช 18+ 1 9,300 บำท/เดอืน

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ

7 ผู้ช่วย SABP ช/ญ 20+ 1 9,300 บำท/เดอืน บรษิทั ฮอนดำ้เทดิพระเกียรต ินครศรธีรรมรำช จ ำกัด

เช็ครถยนตก่์อนเข้ำซ่อม (จ ำหน่ำยรถยนตฮ์อนดำ้)

199 ม.4 ต.ปำกนคร อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุธัญชนก มชีู โทรศพัท ์075-355777

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ ปวช.

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ ปวช.

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

8 ช่ำงซ่อมรถยนต์ ช 20+ 4 10,000 บำท/เดอืน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัฒนำมอเตอรไ์ซด ์(จ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์)

9 ประจ ำสำขำบอ่ล้อ, ลำนสกำ 222/1 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั 92000

ตดิตอ่คณุธิดำรตัน์ สีสุข โทรศพัท ์093-5766397

10 ช่ำงตดิตั้ง ช 22-40 4 10,000 บำท/เดอืน บรษิทั เก่งคอมพิวเตอร ์แอนด ์ไอท ีจ ำกัด 

สำมำรถตดิตั้งระบบไฟและระบบเครือข่ำยได้ (จ ำหน่ำย-ซ่อมคอมพิวเตอร)์

ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอรม์, เบี้ยงเล้ียง 88 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.คลัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุพชวีร ์จิตจ ำ  โทรศพัท ์075-431150

11 พนักงำนขับรถ ช 25+ 1 9,300 บำท/เดอืน บจก.สำรชั มอเตอร ์(2005) (โรงแรม)

12 แมบ่ำ้น ญ 25+ 2 9,300 บำท/เดอืน 376 ม.5 ถ.อ้อมคำ่ยวชิรำวุธ ต.ปำกพูน อ.เมอืง 

ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอรม์, OT ฯลฯ จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุอิสรย์ี ฉัตรพรน ำสิน โทรศพัท ์075-451898

13 ช่ำงควบคมุเครือ่ง ช 18-45 1 9,300 บำท/เดอืน บรษิทั แมรีแ่อนแดรีโ่ปรดกัส์ จ ำกัด (อุตสำหกรรมอำหำร)

จบสำขำช่ำงไฟฟำ้, ช่ำงยนต,์ ช่ำงกล 183 ม.3 ต.นำสำร อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 80000

ประกันสังคม, โบนัส, โอที ตดิตอ่คณุนฤมล ปฐมนุพงศ ์ โทรศพัท ์081-3709766



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

1 พนักงำนบคุคล ช/ญ 21+ 1 9,980 บำท/เดอืน บจก.นครนิทรพ์ัฒนำเวชกิจ (สถำนพยำบำล)

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

เขียนสูตร Excel ขั้นสูงไดพ้ิจำรณำพิเศษ ตดิตอ่คณุอิษฎำ วรรณจรงุ โทรศพัท ์075-312800 ตอ่ 1215

2 เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ช/ญ 19-28 1 9,980 บำท/เดอืน

สำขำกำรบญัชีหรอืสำขำที่เก่ียวข้อง

สำมำรถใช้คอมพิวเตอรไ์ดเ้ปน็อย่ำงดี

3 พนักงำนบญัชี (บญัชีตน้ทนุ) ช/ญ 20-35 5 10,000+ บำท/เดอืน บรษิทั มำยเซ็ท เทเลคอม จ ำกัด  

ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม (ออกแบบตดิตั้ง อุปกรณ์รบั-ส่งสำยน ำสัญญำณ)

132 ถ.ศรธีรรมรำช ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุเพชรลดำ บญุเกิด โทรศพัท ์082-4199426

4 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 23+ 1 9,300+ บำท/เดอืน บรษิทั ช.เกษตรรุง่เรอืง จ ำกัด (ฟำรม์สุกร/ขำยน้ ำมนั)

5 เจ้ำหน้ำที่โรงงำนตดัแตง่ ช/ญ 24+ 1 350 บำท/วัน 150 ม.1 ถ.เกำะโพธิ์ ต.ทำ่ไร ่ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

6 พนักงำนบญัชี (คมุสตอ็ก) ช/ญ 22+ 1 9,300+ บำท/เดอืน ตดิตอ่คณุปยิมำศ อยู่พิทกัษ ์โทรศพัท ์075-347230

7 พนักงำนแปรรปู ญ 22+ 1 9,300+ บำท/เดอืน

8 พนักงำนขำยรถใหม่ ญ 23+ 2 10,000 บำท/เดอืน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนามอเตอรไ์ซด ์(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์)

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

ตดิตอ่คณุธิดำรตัน์ สีสุข โทรศพัท ์093-5766397

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ ปวส.

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ ปวส.

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

9 พนักงำนรบัรถ ช 25+ 2 12,000 บำท/เดอืน บรษิทั สุรำษฎรป์ยิะ จ ำกัด (จ ำหน่ำยรถยนตน์ิสสัน)

มใีบขับขี่รถยนต,์ รกังำนบรกิำร 333/9 ม.7 ต.นำสำร อ.พระพรหม จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุภสัส์ฐิตำ สุทธิธมำไพลิน โทรศพัท ์075-323334

10 เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดและกำรขำย ช/ญ 23-28 2 9,900 บำท/เดอืน บรษิทั ทรปิเปลิท ีบรอดแบนด ์จ ำกัด (มหำชน) (ส่ือสำร)

ประกันสังคม, โบนัส, OT, 22/19 ม.5 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง

กองทนุส ำรองเล้ียงชีพ  จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุกมลนิตย์ มชัชิกะ โทรศพัท ์089-8733143

11 พนักงำนขำย ช/ญ 25+ 5 9,300 บำท/เดอืน บรษิทั บวรพำณิชย์ จ ำกัด (ธุรกิจคำ้ปลีก)

12 พนักงำนคลังสินคำ้ ช/ญ 25+ 1 9,300 บำท/เดอืน 2031 ถ.รำชด ำเนิน ต.ทำ่วัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ประกันสังคม ตดิตอ่คณุโกสินทร ์ก๊วยสิรภิคกุล โทรศพัท ์075-356260

13 เจ้ำหน้ำที่จัดเล้ียง ช/ญ 25+ 5 9,300 บำท/เดอืน บจก.สารชั มอเตอร ์(2005) (โรงแรม)

ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอรม์, OT ฯลฯ 376 ม.5 ถ.อ้อมคา่ยวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมอืง 

จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุอิสรย์ี ฉัตรพรน ำสิน โทรศพัท ์075-451898



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ ปวส.

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

14 ธุรกำรโรงงำน ช/ญ 25+ 1 11,000+ บำท/เดอืน บรษิทั สยำมเทค กรุป๊ 999 จ ำกัด (ผลิตงำนเหล็กและไฟเบอร)์

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรพ์ื้นฐำนได้ 14 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

เคยท ำงำนดำ้นคลังสินคำ้ ตดิตอ่คณุเบญจรกัษ ์เพ็งด า โทรศพัท ์075-347400

หรอืกำรเบกิจ่ำยสินคำ้จำกสโตร์

15 ผู้แทนขำย ช/ญ 24-32 2 15,000 บำท/เดอืน บรษิทั เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด

รถประจ ำต ำแหน่ง , คำ่คอมมชิชั่น (เกษตรอุตสำหกรรมครบวงจร) 

1/2-1/5 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง

จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุดวงเดอืน เอียดรำช โทรศพัท ์075-446483

16 พนักงำนธุรกำร (สินเชื่อ) ญ 22-28 1 10,000+ บำท/เดอืน บรษิทั โมเดล เคลมจ ำกัด (ประกันภยั)

ท ำงำนนอกเวลำและตำ่งจังหวัดได้, 99/5 ถ.อ้อมคำ่วชิรำวุธ ต.ทำ่วัง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

รกังำนบรกิำร, ตดิตอ่ประสำนงำนไดด้ี ตดิตอ่คณุพงศพ์ินิจ สมแก้ว  โทรศพัท ์075-431100

17 พนักงำนขำย ช/ญ 25+ 7 10,500 บำท/เดอืน บรษิทั อินเดก็ซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ สำขำนครศรธีรรมรำช

(จ ำหน่ำยเฟอรน์ิเจอร์)

385 ม.5 ถ.อ้อมคำ่ยวชิรำวุธ ต.ปำกพูน อ.เมอืง 

ตดิตอ่คณุปญุญิศำ  จ ำปำทอง โทรศพัท ์075-3126002



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

1 ครอูนุบำล ญ 23-45 10 10,000+ บำท/เดอืน โรงเรยีนพิมพ์มณี (โรงเรยีนระดบัอนุบำล-ประถมศกึษำ)

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำพิเศษ 81 ม.1 ต.บำ้นเกำะ อ.พรหมครี ีจ.นครศรฯี 80320

ประกันสังคม, อำหำรกลำงวัน, ชุดยูนิฟอรม์ ตดิตอ่คณุดวงพร รกัขพันธ์ โทรศพัท ์075-338336

2 เจ้ำหน้ำที่บนัทกึข้อมลู ช/ญ 23-28 2 330+ บำท/วัน บรษิทั นวกิจพงศท์นำยควำม จ ำกัด (ส ำนักงำนทนำยควำม)

OT, เบี้ยขยัน 30/289-299 ซ.พัฒนำกำรคขูวำง 23 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง

3 ทนำยควำม ช 23-30 1 ตำมตกลง ต.ปำกนคร อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุโชคชัย นวกิจพงศ ์โทรศพัท ์084-1239777

4 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบคุคล ช 25+ 1 11,000+ บำท/เดอืน บริษทั สยำมเทค กรุป๊ 999 จ ำกัด (ผลิตงำนเหล็กและไฟเบอร)์

ใช้คอมพิวเตอรพ์ื้นฐำนได้ 14 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

เคยมปีระสบกำรณ์ดำ้นงำนบคุคล ตดิตอ่คณุเบญจรกัษ ์เพ็งด ำ

5 หัวหน้ำฝ่ำยบคุคล ช 25+ 1 18,000+ บำท/เดอืน โทรศพัท ์075-347400, 063-2679975

มปีระสบกำรณ์ดำ้นงำนบคุคล

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรพ์ื้นฐำนได้

6 เจ้ำหน้ำที่ภมูทิศัน์ ช 23-30 1 12,000+ บำท/เดอืน รำ้นสะพำนยำวอะควำเรีย่ม (ปลำสวยงำมและอุปกรณ์แตง่สวน)

7 พนักงำนขำย ช 25-30 1 12,000+ บำท/เดอืน 207 ม.9 ถ.สะพำนยำว ต.โพธิ์เสดจ็ อ.เมอืง 

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

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

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเปน็พิเศษ

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ ปรญิญำตรี

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ ปรญิญำตรี

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

10 สัตวบำล ช/ญ 22+ 5 11,500 บำท/เดอืน บรษิทั ช.เกษตรรุง่เรอืง จ ำกัด (ฟำรม์สุกร/ขำยน้ ำมนั)

OT, เบี้ยขยัน, บำ้นพัก 150 ม.1 ถ.เกำะโพธิ์ ต.ทำ่ไร ่ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุปยิมำศ อยู่พิทกัษ ์โทรศพัท ์075-347230

11 ครภูำษำไทย ญ 22-30 1 500 บำท/วัน สถำบนักวดวิชำ GET(จีอีท)ี (กวดวิชำ)

12 ครภูำษำอังกฤษ ญ 22-30 1 500 บำท/วัน 578/3 ถ.รำชด ำเนิน ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุจุฑำรตัน์ องอำจ โทรศพัท ์075-800181

13 ที่ปรกึษำดำ้นบรกิำร ช/ญ 22+ 1 9,500+ บำท/เดอืน บรษิทั วีเอ็มด ีออโตเ้ซลล์ จ ำกัด (จ ำหน่ำยรถยนต์)      

14 หัวหน้ำทมีขำย ช/ญ 23+ 1 10,000+ บำท/เดอืน 9 ถ.พัฒนำกำรคขูวำง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ประกันสังคม, ยูนิฟอรม์, เบี้ยขยัน ตดิตอ่คณุธัสสุตำ นิลบญุ โทรศพัท ์075-446484

15 หัวหน้ำฝ่ำยผลิต ช 23+ 3 15,000+ บำท/เดอืน บริษทั เมอืงใหม ่กัตทรี จ ำกัด (มหำชน) (อุตสำหกรรมยำงพำรำ)

ประกันสังคม, OT, ชุดยูนิฟอรม์, 329 ม.2 ต.ถ้ ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรฯี 80110

ชุดส ำรองเล้ียงชีพ, อำหำรกลำงวัน ตดิตอ่คณุกฤชภำนุช ขุนพระบำท โทรศพัท ์075-773123-4

16 พนักงำนตอ้นรบั ช/ญ 25+ 2 9,300 บำท/เดอืน บจก.สำรชั มอเตอร ์(2005) (โรงแรม)

ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอรม์, OT ฯลฯ 376 ม.5 ถ.อ้อมคำ่ยวชิรำวุธ ต.ปำกพูน อ.เมอืง 

จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุอิสรย์ี ฉัตรพรน ำสิน โทรศพัท ์075-451898



จ ำ อัตรำคำ่จ้ำง ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/

นวน เง่ือนไข / สวัสดกิำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรธีรรมรำช

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดอืน มถุินำยน 2562

วุฒิ ปรญิญำตรี

ที่ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ

17 ครภูำษำไทย ญ 22-35 1 600 บำท/วัน สถำบนักวดวิชำ GET(จีอีท)ี (กวดวิชำ)

18 ครภูำษำอังกฤษ ญ 22-35 1 600 บำท/วัน 578/3 ซ.รำชด ำเนิน61 ถ.รำชด ำเนิน ต.ในเมอืง 

ท ำงำนวันเสำร ์- วันอำทติย์ อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000

ตดิตอ่คณุจุฑำรตัน์ องอำจ  โทรศพัท ์089-7260356

19 ครคูณิตศำสตร์ ช/ญ 22+ 2 9,300 บำท/เดอืน โรงเรยีนอนุบำลเพชรทวี (โรงเรยีนเอกชน)

20 ครภูำษำไทย ช/ญ 22+ 2 9,300 บำท/เดอืน 152/10 ม.10 ถ.นครศรฯี-สงขลำ ต.หัวไทร 

21 ครพูละศกึษำ ช/ญ 22+ 2 9,300 บำท/เดอืน อ.หัวไทร จ.นครศรฯี 80170

22 ครวิูทยำศำสตร์ ช/ญ 21+ 2 9,300 บำท/เดอืน ตดิตอ่คณุนิรมล รกัสวนเงิน โทรศพัท ์075-388500

23 ครวิูชำเอกอังกฤษ ช/ญ 22+ 1 10,000 บำท/เดอืน

มใีบประกอบวิชำชีพครู

24 พนักงำนออกแบบ ช/ญ 25+ 1 17,000 บำท/เดอืน บรษิทั อินเดก็ซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ สำขำนครศรธีรรมรำช

(จ ำหน่ำยเฟอรน์ิเจอร์)

385 ม.5 ถ.อ้อมคำ่ยวชิรำวุธ ต.ปำกพูน อ.เมอืง 

ตดิตอ่คณุปญุญิศำ  จ ำปำทอง โทรศพัท ์075-3126002


