
 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

วุฒิ ประถมศึกษำ/ไม่จ ำกัด 
ที่ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ จ ำนวน 

อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

1 พนักงานผ้า ญ 18+ 1 9,300 บาท/เดือน บจก.นครินทร์พัฒนาเวชกิจ (สถานพยาบาล) 

          ตัดเย็บ หรือซ่อมแซมผ้าช ารุด 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

          ท างานเป็นกะ ติดต่อคุณวรรณิดา รักนุ้ย โทรศัพท์ 075-312800 

2 แม่ครัว ช/ญ 25+ 1 9,300 บาท/เดือน บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 

         ท าอาหารได้หลากหลาย (ฟาร์มสุกร/ขายน  ามัน) 

3 พนักงานขับรถ ช 21+ 2 9,300 บาท/เดือน 249 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

         มีใบขับขี่ส่วนบุคคล, มีใบขับขี่ประเภท 2 ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์ 

4 คนสวน (ตัดหญ้า) ช 20+ 1 9,300 บาท/เดือน โทรศัพท์ 075-347230, 099-3286741 

5 พนักงานขับรถแบคโฮ ช 20+ 1 9,300 บาท/เดือน   

6 คนสวน (สวนทุเรียน) ช 22+ 1 9,300 บาท/เดือน โรงเรียน แมท แอท ดอกเตอร์แดง (โรงเรียนกวดวิชา) 

          ที่พัก 34 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

           ติดต่อคุณอรอนงค์ บุญคล่อง 

            โทรศัพท์ 075-432047, 086-9541787 

7 พนักงานขับรถน  ามัน ช 35-50 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท เทวิษฎ์บริการ จ ากัด (ขายปลีกเชื อเพลิงยานยนต์) 

          มีใบขับขี่ประเภท 4 632 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง 

           ติดต่อคุณถาวรีย์  อุปฐาก  โทรศัพท์ 075-356511 

 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

วุฒิ ประถมศึกษำ/ไม่จ ำกัด 
ที่ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ จ ำนวน 

อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

8 พนักงานทั่วไป ช 18-50 4 320-350 บาท/เดือน ร้านปัญณ์ขวัญคอนกรีตบล็อค 
         เทปูนหล่อกระถางต้นไม้ (จ าหน่ายกระถางปูนเปลือยขัดมัน, อิฐบล็อคประสาน) 
          2/170 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
           ติดต่อคุณเฉลิม แทบทับ โทรศัพท์ 066-0805995 
9 พนักงานขับรถแบคโฮ ช 18-50 1 100 บาท/ชั่วโมง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิขิวัฒน์รุ่งเรืองกิจ 
         ขับรถปรับหน้าดิน ขุดบ่อ กวาดเรียวไม้ (ขายปลีกวัสดุก่อสร้าง) 
          223/3 ถนนหลักช้าง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ 
           ติดต่อคุณวชิรา อินทรจงจิต โทรศัพท์ 090-1709680 

10 เจ้าหน้าที่การตลาด ช/ญ 20-50 5 315 บาท/วัน สหชัยพัฒนา (การผลิตน  าดื่มบริสุทธิ์และน  าแร่บรรจุขวด) 
11 พนักงานขับรถ ช 20-50 5 315 บาท/วัน 126 ม.1 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 
          ติดต่อคุณพรเทพกฤศ์ ภาอยู่พิทักษ์โชต 
           โทรศัพท์ 094-8266419 

 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

วุฒิ ประถมศึกษำ/ไม่จ ำกัด 
ที่ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ จ ำนวน 

อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

12 ช่างไม้ ช 18-55 40 320 บาท/วัน  
13 ช่างปูน ช 18-55 20 320 บาท/วัน  
14 ช่างเหล็ก ช 18-55 10 320 บาท/วัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงมั่นการช่าง (รับเหมาก่อสร้าง) 
15 ช่างไฟฟ้า ช 18-55 20 320 บาท/วัน ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราช 
16 ช่างประปา ช 18-55 20 320 บาท/วัน 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
17 ช่างหินขัด ช 18-55 10 320 บาท/วัน ติดต่อคุณจินต์จุฑา บุญวัฒน์ 
18 ช่างฝ้าเพดาน ช 18-55 10 320 บาท/วัน โทรศัพท์ 074-209719-20 
19 ช่างสี ช 18-55 10 320 บาท/วัน  
20 กรรมกร ญ 18-55 10 320 บาท/วัน  
     มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง  

 
 
 
 
 
 

 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

1 พนักงานขายเครื่องกรองน  า ช/ญ 20+ 10 10,000 บาท/เดือน บริษัท ลุกซ์รอยัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
2 พนักงานติดตั งเครื่องกรองน  า ช 20+ 1 10,000 บาท/เดือน (จ าหน่ายและบริการเครื่องกรองน  า) 
           206 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ต.คลัง อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณณัฐสินี ฐิติภัทร์อธิสขุ  
            โทรศัพท์ 099-1168899, 065-3944698 
3 ช่างเชื่อมเหล็ก ช 25-35 6 500-700 บาท/วัน หจก.เค ยู เอ คอนสตรัคชั่น 
        มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี (ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ, รับเหมาก่อสร้าง) 
          55/3 ม.1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณจักรกฤษณ์ ธีระนันทกุล โทรศัพท์ 063-8790456 
4 พนักงานทั่วไป ช 18-45 10 350-450 บาท/วัน บริษัท เค อินดัสทรี จ ากัด 
          ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม (จัดระเบียบสารสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
            2/2 ม.3 ซ.เทศบาล 18 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณสันติรักษ์ ขนอม  โทรศัพท์ 095-9988579 
5 พนักงานขาย ช/ญ 20-50 1 10,000 บาท/เดือน บริษท เอ เชียร์ ฟู้ด อินเตอร์กรุ๊ป 2020 จ ากัด 
  ประจ าสาขานครศรีฯ       มีรถยนต์ส่วนตัว จ าหน่ายขนมปัง (ปังฮอท) 
          ท างานต่างจังหวัดได้ 295 ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
           ติดต่อคุณธัญพิสิษฐ์ ไพรัตน์ 
            โทรศัพท์ 094-8266261, 0931547506 

 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

6 แม่บ้าน ญ 25-35 1 350 บาท/วัน ศูนย์คุมอง ม.ราชพฤกษ์ 2 (กวดวิชา คณิต-อังกฤษ-ไทย) 
          รักความสะอาด, ใจเย็น, อดทน 91/40-41 ถนนพัฒนาการคูขวาง  
             ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
           ติดต่อคุณสมคิด ฉายชยานนท์  โทรศัพท์ 085-8112430 

วุฒิ มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

1 ผู้ช่วยเภสชักร ช/ญ 19-25 4 10,130 บาท/เดือน บจก.นครินทร์พัฒนาเวชกิจ (สถานพยาบาล) 
          สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ติดต่อคุณวรรณิดา รักนุ้ย โทรศัพท์ 075-312800 
          ท างานเป็นกะ   
2 ผู้ช่วยกุ๊ก ช 20-25 1 315 บาท/วัน ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม  

3 พนักงานร้านกาแฟ ช 20-25 1 315 บาท/วัน (จ าหน่ายปลาสวยงามและอุปกรณ์แต่งสวน) 

          207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

          ติดต่อคุณตรีวิทย์ จุลนวล โทรศัพท์ 075-316326 

 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

4 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ช/ญ 22+ 10 10,000 บาท/เดือน บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ ง จ ากัด และบริษัทในเครือฯ 

        ประจ าเขต สุราษฎร์, นครศรีฯ,  99/86 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

        ระนอง, ชุมพร ติดต่อคุณเรวดี เสมทอง  โทรศัพท์ 089-9798013 

          ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี   

5 ผู้จัดการทีมขาย ช/ญ 25+ 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท ลุกซ์รอยัล (ประเทศไทย) จ ากัด 

          ประสบการณ์ด้านงานขาย (จ าหน่ายและบริการเครื่องกรองน  า) 

           206 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ต.คลัง อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 

            ติดต่อคุณณัฐสินี ฐิติภัทร์อธิสขุ  

            โทรศัพท์ 099-1168899, 065-3944698 

วุฒิ ปวช. 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

1 พนักงานขาย ญ 20-35 1 315 บาท/วัน บ้านแอร์(คลังแอร์) & ม่านดีไซน์(คลังผ้าม่าน) 
2 พนักงานคอมพิวเตอร์ ญ 20-35 1 315 บาท/วัน (จ าหน่ายแอร์&ผ้าม่าน กล้องวงจรปิด) 
          ขับรถยนต์ได้ พิจารณาพิเศษ 245/7 ม.2 ถ.เทิดพระเกียรติ ต.ปากนคร  
          สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
           ติดต่อคุณอภิญญา คงศรีสุวรรณ 
             โทรศัพท์ 095-7271987 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

วุฒิ ปวช. 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

3 ช่างซ่อมบ ารุง ช 20-28 1 10,430 บาท/เดือน บจก.นครินทร์พัฒนาเวชกิจ (สถานพยาบาล) 

        สาขาการไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

            ติดต่อคุณวรรณิดา รักนุ้ย โทรศัพท์ 075-312800 

4 ช่างไฟฟ้า ช 21+ 2 10,000 บาท/เดือน บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด (ฟาร์มสุกร/ขายน  ามัน) 

        สาขาการไฟฟ้า 249 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

          ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์ 

            โทรศัพท์ 075-347230, 099-3286741 

5 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ช/ญ 20+ 5 10,000 บาท/เดือน บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ ง จ ากัด และบริษัทในเครือฯ 

6 ผู้ช่วยพนักงานขาย ช/ญ 20+ 5 10,000 บาท/เดือน 99/86 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

  (หน่วยรถเงินสด)     ประจ าเขต สุราษฎร์, นครศรีฯ,  ติดต่อคุณเรวดี เสมทอง  โทรศัพท์ 089-9798013 

          ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี   

7 พนักงานขาย ช/ญ 22-35 5 15,000 บาท/เดือน บริษัท บิ๊กเกสท์ แอดวานซ์ จ ากัด 

     รักในงานขาย งานบริการ (ขายส่งสินค้าทั่วไป,ความสวยความงาม) 

      338/6 ถ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

      ติดต่อคุณชมชนก แก้วศิริ 

      โทรศัพท์ 093-5752422 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

วุฒิ ปวส. 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

1 ช่างติดตั งสายโทรศัพท์  ช 25-28 1 10,080 บาท/เดือน บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (สื่อสารโทรคมนาคม) 

2 ช่างติดตั งสายอินเตอร์เน็ต ช 25-28 1 10,080 บาท/เดือน 22/19 ม.5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

          สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อคุณกมลนิตย์ เทียนชัย  โทรศัพท์ 089-8733143 

3 พนักงานแปรูป ช/ญ 20+ 1 9,300 บาท/เดือน บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 

        ท าอาหารได้หลากหลาย (ฟาร์มสุกร/ขายน  ามัน) 

        มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเมนูใหม่ 249 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

4 พนักงานขาย ช/ญ 22+ 2 9,300 บาท/เดือน ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์ 

            โทรศัพท์ 075-347230, 099-3286741 

5 เจ้าหน้าที่สโตร์ ช/ญ 25+ 1 ตามตกลง บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จ ากัด 
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี (ผลิตงานเหล็กและไฟเบอร์) 
            14 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณวิทยา  ทองค า 
            โทรศัพท์ 075-347400, 063-2679975 
6 โฟร์แมน ช 30-50 2 18,000 บาท/เดือน หจก.เค ยู เอ คอนสตรัคชั่น 

        จบสาขาก่อสร้าง (ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ, รับเหมาก่อสร้าง) 

          มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี 55/3 ม.1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 

            ติดต่อคุณจักรกฤษณ์ ธีระนันทกุล  โทรศัพท์ 063-8790456 

 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

วุฒิ ปวส. 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

7 พนักงานบัญชี ช/ญ 25+ 1 12,000 บาท/เดือน บริษัท บูรพาเพรสทีจ โกลด์ จ ากัด (ห้างทองบูรพา 9) 

          จบสาขาการบัญชี (ค้าปลีกทองรูปพรรณ) 

          มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 70/17 ถ.ปากนคร ต.คลังอ.เมืองจ.นครศรีฯ 

          มีความละเอียดรอบคอบ ติดต่อคุณอรณิชา บุญสัมพันธ์กิจ  

          ดูแลบัญชีบริษัททั งหมดได้  โทรศัพท์ 075-356363 

          ปิดงบได้พิจารณาพิเศษ  

8 พนักงานธุรการ ช/ญ 21+ 1 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริเฟลด์สปาร์ 
          (การท าเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอ่ืน ๆ) 
            273/20 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณจารึก จุลภักดี  โทรศัพท์ 086-7412999 
9 ช่างยนต์ ช 25-45 2 10,000 บาท/เดือน บริษัท ดุสิต โมโต ฟลอเรนซ์ จ ากัด 
          จบสาขาช่างยนต์ (การขายจักรยานยนต์) 
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 130/1 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณปริฉัตร นาคะสิงห์  โทรศัพท์ 075-345755 

 
 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

วุฒิ ปวส. 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

10 ผู้จัดการโรงงาน ช/ญ 30-40 2 ตามตกลง   
  ประจ าสาขาตรัง       มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี   

11 ช่างกลโรงงาน ช 30-40 4 ตามตกลง   
  ประจ าสาขาตรัง       จบสาขาเครื่องกล   
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี บริษัท นาวาพาราวู้ด จ ากัด (ไม้ยางแปรรูป) 

12 ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ ช 30-40 2 ตามตกลง 148 ม.5 ถ.ลานสกา-ฉวาง ต.ช้างกลาง  
  ประจ าสาขาตรัง       จบสาขาช่างยนต์ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ 80250 
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ติดต่อคุณณัฐณิชานันทน์ สกุลมาศ 

13 ช่างไฟฟ้าก าลัง ช 30-40 2 ตามตกลง โทรศัพท์ 075-445750 
  ประจ าสาขาตรัง       จบสาขาไฟฟ้าก าลัง   
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี   

14 พนักงานบัญชี ช/ญ 30-40 3 ตามตกลง   
  ประจ าสาขาตรัง       จบสาขาการบัญชี   
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี   
          ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้   

 
 
 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

วุฒิ ปริญญำตรี 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

1 พนักงานขาย ช 25-30 1 12,000 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม  

          จบสาขาการตลาด (จ าหน่ายปลาสวยงามและอุปกรณ์แต่งสวน) 

          ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี 207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

          สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อคุณตรีวิทย์ จุลนวล  โทรศัพท์ 075-316326 

2 ผู้จัดการหมู่บ้าน ช/ญ 30-40 2 10,000 บาท/เดือน ห้างหุ่นส่วนจ ากัด นาราภัทร แมเนจเม้นท์ (อสังหาริมทรัพย์) 

        ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี 65/3 ถ.ชลประทาน ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

        มีรถยนต์ส่วนตัว ติดต่อคุณญาณิศา ใจห้าว โทรศัพท์ 098048327 

3 โปรแกรมเมอร์ ช/ญ 25+ 1 12,000 บาท/เดือน บริษัท นครพัฒน์ จ ากัด (โรงพยาบาล) 

        จบสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 2/99 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

            ติดต่อคุณจักริน คักธิก  โทรศัพท์ 075-305999 
4 หัวหน้าบัญชี ช/ญ 30+ 1 18,000 บาท/เดือน บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด 
        สาขาการบัญชี (ฟาร์มสุกร/ขายน  ามัน) 
        มีประสบการณ์สายงานบัญชี 5 ป ี 249 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
        ปิดงบการเงินได้ ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์ 
            โทรศัพท์ 075-347230, 099-3286741 
5 พนักงานขายเครดิต ช/ญ 20+ 2 10,000 บาท/เดือน บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ ง จ ากัด และบริษัทในเครือฯ 
6 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย ช/ญ 20+ 5 10,000 บาท/เดือน 99/86 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
         ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี ติดต่อคุณเรวดี เสมทอง  โทรศัพท์ 089-9798013 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

วุฒิ ปริญญำตรี 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

7 หัวหน้าฝ่ายการตลาด ช/ญ 30+ 1 ตามตกลง บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จ ากัด 
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี (ผลิตงานเหล็กและไฟเบอร์) 
          ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื องต้นได้ 14 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณวิทยา  ทองค า 
            โทรศัพท์ 075-347400, 063-2679975 
8 ครูผู้ช่วยภาษาไทย ญ 22-30 2 ตามตกลง ศูนย์คุมอง ม.ราชพฤกษ์ 2 (กวดวิชา คณิต-อังกฤษ-ไทย) 
          จบเอกภาษาไทย 91/40-41 ถนนพัฒนาการคูขวาง  
          โบนัส, เบี ยขยัน  ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณสมคิด ฉายชยานนท์ 
            โทรศัพท์ 085-8112430 
9 ครูภาษาอังกฤษ ช/ญ 21+ 1 13,000 บาท/เดือน โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ทคิดส์ (โรงเรียนกวดวิชา) 
10 ครูคณิตศาสตร์ ช/ญ 21+ 1 13,000 บาท/เดือน 129/686-690 หมู่บ้านเมืองทอง ถนนวันดีโฆษิตกุลพร 
     ขยัน ใจเย็น อดทน ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณวราภรณ์ บุญเต็ม 
      โทรศัพท์ 075-432044, 089-2912555 

11 พนักงานอะไหล่ ช 25-45 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท ดุสิต โมโต ฟลอเรนซ์ จ ากัด 
         มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี (การขายจักรยานยนต์) 
       มีความรู้เรื่องอะไหล่รถเวสป้า 130/1 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
         ติดต่อคุณปริฉัตร นาคะสิงห์  โทรศัพท์ 075-345755 

 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563 

วุฒิ ปริญญำตรี 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไข/สวัสดิกำร 

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

12 วิศวกรโยธา ช 25-35 2 18,000 บาท/เดือน หจก.เค ยู เอ คอนสตรัคชั่น 
       จบสาขาวิศวกรโยธา (ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ, รับเหมาก่อสร้าง) 
         มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 55/3 ม.1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 
         เดินทางต่างจังหวัดได้ ติดต่อคุณจักรกฤษณ์ ธีระนันทกุล 
         ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี โทรศัพท์ 063-8790456 

13 วิศวกรเหมืองแร่ ช/ญ 21+ 1 15,000 บาท/เดือน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริเฟลด์สปาร์ 
14 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ช/ญ 21+ 1 15,000 บาท/เดือน (การท าเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอ่ืน ๆ) 
       ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี 273/20 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 
         ติดต่อคุณจารึก จุลภักดี  โทรศัพท์ 086-7412999 

 
 


