
 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จำกัด 
ที่ ตำแหน่ง เพศ อายุ จำนวน 

อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

1 ช่างไฟฟ้า ช 18-35 1 350-400  บาท/วัน บริษัท นีโอ ยูนีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

2 ช่างเชื่อมเหล็ก ช 18-35 2 350-400 บาท/วัน (จำหน่าย-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) 

3 ช่างเครื่องปรับอากาศ ช 18-35 2 350-400 บาท/วัน 1138/22-23 ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 

          ขับรถยนต์ได้ ติดต่อคุณสนธิชา อนันตเสรี  

          มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ โทรศัพท์ 081-6762849 

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

          ตัดเย็บ หรือซ่อมแซมผ้าชำรุด 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

          ทำงานเป็นกะ ติดต่อคุณวรรณิดา รักนุ้ย  

      โทรศัพท์ 075-312800 

5 พนักงานขาย ช 18-35 1 350 บาท/วัน ร้านเจษฎาภรณ์ (จำหน่ายอุปกรณ์ทำอาหาร) 

          สามารถยกของหนักได้ 1307/28-29 ถ.จำเริญวิถี ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

           ติดต่อคุณธเนศ รัตนาคินทร์ 

            โทรศัพท์ 075-356246 

 
 



 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

ที ่ ตำแหน่ง เพศ อายุ จำนวน อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

1 พนักงานจัดเรียงอาหารสด ช 21+ 5 9,600 บาท/เดือน บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครศรีธรรมราช (ค้าส่งสินค้า) 

            614 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

            ติดต่อคุณนริสา ถาวรพจน์   

      โทรศัพท์ 075-830411 

2 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  

          ทำงานเป็นกะ  โทรศัพท์ 075-312800 

3 ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถเงินสด ช 20+ 4 10,000 บาท/เดือน บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือฯ 

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

          ระนอง, ชุมพร ติดต่อคุณเรวดี เสมทอง   

          ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี  โทรศัพท์ 089-9798013 

 
 

 



 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

วุฒิ ปวช. 

ที ่ ตำแหน่ง เพศ อาย ุ จำนวน อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

1 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ช 20+ 4 10,000 บาท/เดือน   

          ประจำเขตนครศรีฯ, สุราษฎร์ฯ, ชุมพร  

          มีรถประจำตำแหน่ง บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือฯ 

2 พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ ช/ญ 20+ 2 10,000 บาท/เดือน 99/86 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

          ประจำเขตสุราษฎร์ฯ, กระบี่, พังงา ติดต่อคุณเรวดี เสมทอง   

          ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ โทรศัพท์ 089-9798013 

3 พนักงานขายเครดิต ช 20+ 2 10,000 บาท/เดือน   

     ประจำเขตนครศรีฯ, สุราษฎร์ฯ, ชุมพร  

 
 
 
 
 
 



 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

วุฒิ ปวส. 

ที ่ ตำแหน่ง เพศ อาย ุ จำนวน อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

1 พนักงานแพ็คสินค้า ช/ญ 21+ 2 9,600 บาท/เดือน บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครศรีธรรมราช (ค้าส่งสินค้า) 

           614 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

           ติดต่อคุณนริสา ถาวรพจน์   

      โทรศัพท์ 075-830411 

2 ธุรการการเงิน ช/ญ 19-28 1 10,130 บาท/เดือน บจก.นครินทร์พัฒนาเวชกิจ (สถานพยาบาล) 

         สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

           ติดต่อคุณวรรณิดา รักนุ้ย  

      โทรศัพท์ 075-312800 

3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ช/ญ 25+ 1 9,300 บาท/เดือน บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จำกัด 

         สาขาการบัญชี  (การบริการทำความสะอาด) 

          ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel 337 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

          ติดต่อคุณมัตติกา เมืองเกิด 

            โทรศัพท ์075-316046, 081-8953223 

 

 



 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

วุฒิ ปริญญาตรี 

ที ่ ตำแหน่ง เพศ อาย ุ จำนวน อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจการภายใน ช/ญ 20+ 2 10,000 บาท/เดือน   

          สาขาการบัญชี   

          ประจำเขตสุราษฎร์ธานี   

          ปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้   

2 เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ช/ญ 20+ 2 10,000 บาท/เดือน บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือฯ 

        ประจำเขตสุราษฎร์ธานี 99/86 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

3 โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ช/ญ 22+ 1 เงินเดือนตามประสบการณ์ ติดต่อคุณเรวดี เสมทอง   

          ประจำเขตนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 089-9798013  

          มีทักษะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้จะพิจารณาพิเศษ   

          -พัฒนา Wed Application โดยใช้ภาษา    

       ASP.NET  

          -การออกแบบและจัดการระบบ Database    

       MSSQL, MySQL  

          -มีทักษะในการใช้ภาษา ASP.NET (VB, C#)   

          -มีความรู้และเข้าใจ HTML, XML, JAVA    

       Script, CSS, C#.NET  



 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

วุฒิ ปริญญาตรี 

ที ่ ตำแหน่ง เพศ อาย ุ จำนวน อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

4 พนักงานบัญชี ช/ญ 25+ 1 12,000 บาท/เดือน บริษัท บูรพา เพรสทีจ โกลด์ จำกัด (ห้างทองบูรพา 9) 
          จบสาขาการบัญชี (ค้าปลีกทองรูปพรรณ) 
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 70/17 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 
          มีความละเอียดรอบคอบ ติดต่อคุณอรณิชา บุญสัมพันธ์กิจ  
          ดูแลบัญชีบริษัททั้งหมดได้  โทรศัพท์ 075-356363 
          ปิดงบได้พิจารณาพิเศษ  โทรศัพท์ 075-356363 

 


