สานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ธันวาคม 2562
วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จากัด
ที่

ตาแหน่ง

เพศ

อายุ

จา
นวน

อัตราค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
ประเภทกิจการ

ช
ช

20+
20+

2
2

350 บาท/วัน
400+ บาท/วัน
มีประสบการณ์การทาสีรถยนต์
รถหกล้อ รถสิบล้อ อย่างน้อย 1 ปี
320/วัน
320/วัน
ประจา สนง.สุราษฎร์ธานี
9,300 บาท/เดือน
ทาอาหารได้หลากหลาย
9,300 บาท/เดือน

บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จากัด
(ผลิตงานเหล็กและไฟเบอร์)
14 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณวิทยา ทองคา โทรศัพท์ 093-7016624
บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จากัด และบริษัทในเครือฯ
99/86 หมู่ที่ 4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณดาราวดี ศรีสุพรรณ โทรศัพท์ 089-9798013
บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จากัด (ฟาร์มสุกร/ขายน้ามัน)
249 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์
โทรศัพท์ 099-3286741
บริษัท ภาคใต้เครื่องชั่งและวิศวกรรม จากัด
(จาหน่าย-ซ่อมเครื่องชั่ง)
107/6 ม.1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณช่อทิพย์ ช่วยรอด โทรศัพท์ 075-378881

1
2

ช่างเชื่อม
ช่างทาสีรถ

3
4

พนักงานจัดส่งสินค้า
พนักงานคลังสินค้า

ชาย
ช/ญ

18-35
18-35

2
2

5

แม่ครัว

ช/ญ

18+

1

6

แม่บ้าน

ญ

18+

1

7
8

ช่างก่อสร้าง
ช่างเชื่อม

ช
ช

18-50
18-50

2
2

310 บาท/วัน
310 บาท/วัน
มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

สานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ธันวาคม 2562
วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จากัด
ที่
9

ตาแหน่ง
แม่บ้าน

เพศ

อายุ

จา
นวน

อัตราค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
ประเภทกิจการ

ช/ญ

18-35

20

310 บาท/วัน
ที่พักฟรี อยู่กับนายจ้างได้
ทากับข้าวเป็น, มีความรับผิดชอบ
ไม่มีโรคประจาตัว, ซื่อสัตย์

จมรพรรณ ทินมณี (ส่วนบุคคล)
91 ม.4 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณจมรพรรณ ทินมณี
โทรศัพท์ 091-8861944

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ที่

ตาแหน่ง

1

แคชเชียร์

2

แม่บ้าน (Part Time)

เพศ

อายุ

จา
นวน

อัตราค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
ประเภทกิจการ

ช/ญ

23+

2

350 บาท/วัน
มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

ญ

25+

1

9,300 บาท/เดือน
ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอร์ม,
ค่ารักษาพยาบาล, ส่วนลดคูปองอาหาร

บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จากัด (ฟาร์มสุกร/ขายน้ามัน)
249 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์
โทรศัพท์ 099-3286741
บริษัท นครพัฒน์ จากัด (โรงพยาบาล)
2/99 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณจักริน คักธิก โทรศัพท์ 075-305999

สานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ธันวาคม 2562
วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ที่

ตาแหน่ง

เพศ

อายุ

จา
นวน

อัตราค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
ประเภทกิจการ
บริษัท เอส เค ยูนิไฟ จากัด
(บริการกาจัดปลวก รับจ้างทาความสะอาด)
132/21 ถ.นคร-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณอุมาพร แป้นศรีนวล โทรศัพท์ 075-450603
บริษัท ดีซีเอสไฟเบอร์ กรุ๊ป จากัด(เดินสายอินเตอร์เน็ต)
33/69 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณเดโช สุขรินทร์ โทรศัพท์ 093-7498885

3

ช่างบริการ (กาจัดปลวก)

ช

25+

1

400 บาท/วัน
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

4

ช่างเทคนิค (ภาคสนาม)

ช

20-30

5

350 บาท/วัน
มีประสบการณ์การเดินสายเคเบิล
เดินทางต่างจังหวัดได้

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ที่
1

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเภสัชกร

เพศ

จา
อายุ
นวน

ช/ญ

19-35

4

อัตราค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
ประเภทกิจการ

9,980 บาท/เดือน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

บจก.นครินทร์พัฒนาเวชกิจ (สถานพยาบาล)
61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณวรรณิดา รักนุ้ย
โทรศัพท์ 075-312800 ต่อ 1215

สานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ธันวาคม 2562
วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ที่

ตาแหน่ง

เพศ

อายุ

จา
นวน

อัตราค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
ประเภทกิจการ
ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม
(จาหน่ายปลาสวยงามและอุปกรณ์แต่งสวน)
207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณตรีวิทย์ จุลนวล โทรศัพท์ 075-316326
บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จากัด และบริษัทในเครือฯ
99/86 หมู่ที่ 4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณดาราวดี ศรีสุพรรณ โทรศัพท์ 089-9798013

2

ผู้ช่วยกุ๊ก

ช

20-25

1

9,300 บาท/เดือน
มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

3

ผู้ช่วยพนักงานขาย
(หน่วยรถเงินสด)

ช

21-35

2

11,000+ บาท/เดือน
รถประจาตาแหน่ง, ค่าน้ามัน, เบี้ยเลี้ยง,
ที่พัก, ชุดยูนิฟอร์ม, ค่าคอมมิชชั่น
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ธันวาคม 2562
วุฒิ ปวช.
ที่

ตาแหน่ง

เพศ

อายุ

จา
นวน

อัตราค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
ประเภทกิจการ

1
2
3

แคชเชียร์
พนักงานขาย
พนักงานแปรรูปอาหาร

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

18+
18+
20+

2
3
2

4

ช่างไฟฟ้า

ช

25+

1

350 บาท/วัน
350 บาท/วัน
310 บาท/วัน
จบสาขาคหกรรม
10,000 บาท/เดือน
ประกันสังคม บ้านพัก โอที
ชุดยูนิฟอร์ม อาหารกลางวัน

5

พนักงานธุรการ

ญ

25-35

1

บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จากัด (ฟาร์มสุกร/ขายน้ามัน)
249 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์
โทรศัพท์ 099-3286741
บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จากัด(มหาชน)
(อุตสาหกรรมยางพารา)
329 ม.2 ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณกรณิกา จันทร์สูง โทรศัพท์ 075-773123-4
บริษัท เอส เค ยูนิไฟ จากัด
(บริการกาจัดปลวก รับจ้างทาความสะอาด)
132/21 ถ.นคร-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณอุมาพร แป้นศรีนวล โทรศัพท์ 075-450603

310 บาท/วัน
ขับรถจักรยานยนต์ได้

สานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ธันวาคม 2562
วุฒิ ปวส.
ที่

ตาแหน่ง

เพศ

อายุ

จา
นวน

อัตราค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
12,000+ บาท/เดือน
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
10,000+ บาท/เดือน
มีประสบการณ์การประมูลงานราชการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E-Bidding 1 ปี
9,300+ บาท/เดือน
มีประสบการณ์การขายสินค้า
ให้หน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 1 ปี
9,300 บาท/เดือน
ขับรถยนต์ได้
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

1

หัวหน้าธุรการ

ช/ญ

25+

1

2

เจ้าหน้าที่ E-Bidding

ช/ญ

25+

1

3

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ช/ญ

20+

3

4

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ช/ญ

23+

2

5

พนักงานการเงิน

ช/ญ

19-28

1

9,980 บาท/เดือน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
ประเภทกิจการ
บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จากัด
(ผลิตงานเหล็กและไฟเบอร์)
14 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณวิทยา ทองคา โทรศัพท์ 093-7016624

บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จากัด (ฟาร์มสุกร/ขายน้ามัน)
249 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์
โทรศัพท์ 075-347230
บจก.นครินทร์พัฒนาเวชกิจ (สถานพยาบาล)
61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณวรรณิดา รักนุ้ย
โทรศัพท์ 075-312800 ต่อ 1215

สานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ธันวาคม 2562
วุฒิ ปวส.
ที่

ตาแหน่ง

6

กุก๊

7

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
(Admin)

8

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

10

พนักงานการเงิน

เพศ

อายุ

จา
นวน

อัตราค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
ประเภทกิจการ

ช

25-30

1

10,000 บาท/เดือน
มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม
(จาหน่ายปลาสวยงามและอุปกรณ์แต่งสวน)
207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณตรีวิทย์ จุลนวล โทรศัพท์ 075-316326

ช/ญ

21-35

2

12,000+ บาท/เดือน
ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
ประจา สนง. สุราษฎร์ธานี
13,000+ บาท/เดือน
รถประจาตาแหน่ง, ค่าน้ามัน, เบี้ยเลี้ยง,
ที่พัก, ชุดยูนิฟอร์ม, ค่าคอมมิชชั่น
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
10,000 บาท/เดือน

ช/ญ

21-35

4

ญ

23-32

1

บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จากัด และบริษัทในเครือฯ
99/86 หมู่ที่ 4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณดาราวดี ศรีสุพรรณ โทรศัพท์ 089-9798013

บริษัท ตั้งใจกลการ จากัด (จาหน่ายรถจักรยานยนต์)
101/63-64 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง
อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณธิดารัตน์ สีสุข โทรศัพท์ 093-5766397

สานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ธันวาคม 2562
วุฒิ ปริญญาตรี
ที่

ตาแหน่ง

เพศ

อายุ

จา
นวน

อัตราค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
ประเภทกิจการ

17,000 บาท/เดือน
มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
ปิดงบการเงินได้
15,000+ บาท/เดือน
รถประจาตาแหน่ง, ค่าน้ามัน, เบี้ยเลี้ยง,
ที่พัก, ชุดยูนิฟอร์ม, ค่าคอมมิชชั่น
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
9,300+ บาท/เดือน
200 บาท/ชั่วโมง
จบเอกภาษาอังกฤษ
200 บาท/ชั่วโมง
จบเอกภาษาญี่ปุ่น
200 บาท/ชั่วโมง
จบเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จากัด (ฟาร์มสุกร/ขายน้ามัน)
249 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์ โทรศัพท์ 099-3286741

1

หัวหน้าบัญชี

ช/ญ

30+

2

2

พนักงานขายเครดิต

ช/ญ

21-35

1

3
4

ครูคณิตศาสตร์
ครูภาษาอังกฤษ

ช/ญ
ช/ญ

22+
22+

1
1

5

ครูภาษาญี่ปุ่น

ช/ญ

22+

1

6

ครูวิทยาศาสตร์

ช/ญ

22+

1

บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จากัด และบริษัทในเครือฯ
99/86 หมู่ที่ 4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณดาราวดี ศรีสุพรรณ โทรศัพท์ 089-9798013

โรงเรียน แมท แอท ดอกเตอร์แดง (โรงเรียนกวดวิชา)
34 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณอรอนงค์ บุญคล่อง
โทรศัพท์ 075-432047

สานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตาแหน่งงานว่างประจาเดือน ธันวาคม 2562
วุฒิ ปริญญาตรี
ที่

ตาแหน่ง

เพศ

อายุ

จา
นวน

อัตราค่าจ้าง
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20,000++ บาท/เดือน
จบสาขาพยาบาลศาสตร์
20,000++ บาท/เดือน
จบสาขาเภสัชศาสตร์
10,000 บาท/เดือน
12,000 บาท/เดือน
มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

7

พยาบาลวิชาชีพ

ช/ญ

25+

7

8

เภสัชกร

ช/ญ

25+

1

9
10

พนักงานทั่วไป
พนักงานร้านกาแฟ

ช
ช

20-25
20-25

1
1

11

แคชเชียร์

ญ

25-27

2

10,000 บาท/เดือน
จบสาขาการท่องเที่ยว, การโรงแรม
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ทางานเป็นกะได้
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โรงแรมได้
มีประสบการณ์ด้านการต้อนรับหรือ
โรงแรมพิจารณาพิเศษ

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/
ประเภทกิจการ
บริษัท นครพัฒน์ จากัด (โรงพยาบาล)
2/99 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณจักริน คักธิก โทรศัพท์ 075-305999
ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม
(จาหน่ายปลาสวยงามและอุปกรณ์แต่งสวน)
207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณตรีวิทย์ จุลนวล โทรศัพท์ 075-316326
บริษัท สมายล์ พาร์ค จากัด (โรงแรม)
589 ม.5 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อคุณอลิษา หวังสมัน
โทรศัพท์ 092-6699646

