
อัตราค่าจา้ง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงื่อนไข / สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

1 Chef De Parti ช/ญ 30+ 1 10,000 บาท/เดือน โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน (โรงแรม)
2 Demi Chef (จัดเล้ียง) ช/ญ 30+ 1 10,000 บาท/เดือน 359 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
3 Commis 1 (จัดเล้ียง) ช/ญ 25+ 1 10,000 บาท/เดือน ติดต่อ คุณณัฐฐวี จันพฤกษ์
4 Cook helper (จัดเล้ียง) ช/ญ 25+ 1 10,000 บาท/เดือน โทรศัพท์ 075-841-888 
5 แม่บ้าน ญ 25-40 2 332-350 บาท/วัน โรงเรียนพมิพม์ณี (โรงเรียนเอกชน)

81 ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณดวงพร รักขพนัธ์
โทรศัพท์ 081-840-1679

6 แม่ครัว ช/ญ 28-45 2 350 บาท/วัน ร้านเรือไท กว๋ยเต๋ียวเรืออยุธยา (ร้านอาหาร)
7 พนักงานเสิร์ฟ ช/ญ 22-30 2 332 บาท/วัน ถ.เทิดพระเกยีรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณพชิญ์ธีรัตม์ ไชยศรี
โทรศัพท์ 099-445-7449

8 ทีป่รึกษาการขาย ช/ญ 20-40 10 10,000-15,000 บาท/เดือน บริษัท วี เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จํากดั (ซ่อมบํารุงและจําหนา่ยรถยนต์ฟอร์ด)
177 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณจุฑารัตน์ นนทามิตร
โทรศัพท์ 075-344-439 , 095-419-4057 

9 พนักงานขาย ช/ญ 20+ 2 10,000 บาท/เดือน ร้านอาเซ่ียนช็อป (จําหน่ายขาย)
10 ผู้ช่วยพนักงานขาย ช 20+ 2 332 บาท/วัน 43/6 ม.5 ถ.กอไผ่ ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ

(ขับรถ มีใบอนุญาตขับขี่) ติดต่อ คุณอรอนงค์ สุขเพิม่
โทรศัพท์ 088-768-4335

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565

วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจ่ ากัดวุฒิ

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจา้ง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงื่อนไข / สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565

วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจ่ ากัดวุฒิ

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

11 คนขับรถสิบล้อ ช 25+ 1 12,000 บาท/เดือน บริษัท นคร สมาร์ท โฮม (รับสร้างบ้าน)
92 ม.1 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ์
โทรศัพท์ 061-193-4394

12 พนักงานขับรถ ช 25-55 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท โชตินคร การโยธา จํากดั (รับเหมากอ่สร้าง)
182 หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณวิโชติ ปานมา
โทรศัพท์ 081-569-8841

13 พนักงานขายรถ ช/ญ 18-40 20 10,000-20,000 บาท/เดือน บริษัท วีเอม็ดี ออโต้เซลล์ จํากดั (ศูนย์จําหน่ายและซ่อมรถมาสด้า)
9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณธัสสุดา นิลบุญ
โทรศัพท์ 098-670-6177 , 075-446-484

14 พนักงานติดต้ังแบตเตอร่ี ช 28+ 2 10,500 บาท/เดือน บริษัท เอ.ซี.ดี.ซี.ซัพพลาย จํากดั (จําหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์)
124/2 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

ติดต่อ คุณทิพย์สุดา ศิริรักษ์
โทรศัพท์ 088-782-3262

15 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ช 20-50 1 600-800 บาท/วัน หจก.รัชฎาการาจ (อู่ซ่อมรถยนต์)
3/47 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณรัชฎา ชาติรัตนรักษ์
โทรศัพท์ 075-356-830



อัตราค่าจา้ง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงื่อนไข / สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565

วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจ่ ากัดวุฒิ

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

16 คนขับรถ หกล้อ/สิบล้อ ช 25-40 2 12,000 บาท/เดือน บริษัท นําแสงไรซ์ จํากดั (จําหน่ายข้าวสาร)
103/5 ม.3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณณัฎฐณิชา ณ นคร
โทรศัพท์ 098-032-5852

17 ช่างเย็บผ้า ญ 25-55 4 9,960 บาท/เดือน บริษัท ครีเอชั่นพร้ินท์แอนด์พบัลิชชิ่ง จํากดั (งานเย็บผ้า)
129/672 ม.2 ถ.วันดีโฆษิตกลุพร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณณัฏฐกร ตรีตรง
โทรศัพท์ 094-630-8888

18 แม่บ้าน ญ 30+ 1 9,960 บาท/เดือน บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จํากดั (จําหน่าย/บริการรถยนต์)
15/2 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณวีรญา คงศรี
โทรศัพท์ 075-340-888

19 ทีป่รึกษาการขาย ช/ญ 20+ 5 332 บาท/วัน บริษัท อซูีซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จํากดั (จําหนา่ย/บริการรถยนต์)
220 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสิริชัย ขาวหนูนา
โทรศัพท์ 075-344-200 

20 คนงานเล้ียงหมู ช/ญ 22+ 3 350 บาท/วัน บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จํากดั (ฟาร์มสุกร)
21 แม่ครัว ช/ญ 23+ 1 9,960 บาท/เดือน 150 ม.1 ต.ท่าไร อ.เมือง  จ.นครศรีฯ
22 พนักงานขับรถ ช 22+ 2 350 บาท/วัน ติดต่อ คุณปิยมาศ อยูพ่ทิักษ์
23 คนขับรถแบคโฮ ช 22+ 1 580 บาท/วัน โทรศัพท์ 099-328-6741



อัตราค่าจา้ง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงื่อนไข / สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565

วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจ่ ากัดวุฒิ

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

24 แม่บ้าน ญ 30-40 1 9,960 บาท/เดือน ศรัณย์ธรณ์ (ขายส่ือการสอน สถานบันกวดวิชา)
243/45 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณศรัณย์ธรณ์ วรสารนันท์
โทรศัพท์ 065-078-2250

25 พนักงานแอดมิน ช/ญ 20+ 10 10,000+ บาท/เดือน บริษัท ระวีวรรณณา จํากดั (ขายออนไลน์)
26 พนักงานอพัเซลล์ ช/ญ 20+ 10 10,000+ บาท/เดือน 111 ม. ต.นาเหรง อ.นพตํิา จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณพชัราพร อนิณรงค์
โทรศัพท์ 088-181-1173

27 แม่บ้าน ญ 25+ 1 380 บาท/วัน บจก.นครทวดทองคอนกรีด จํากดั (ผลิต/จําหน่ายวัสดุกอ่สร้าง)
86 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณขนิษฐา จิตวิบูลย์
โทรศัพท์ 081-085-6556 , 075-315-183

28 พนักงงานผลิต (ชั่วคราว) ช/ญ 22-45 80 332 บาท/วัน บริษัท ซิลเวอร์เบเกอร่ีแอนด์ฟูด้ จํากดั (ผลิตเบเกอร่ีและอาหาร)
ปฏิบัติงานระหว่าง 86/1 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม ติดต่อ คุณสุนิษา ฤทธ์ศักด์ิ
2565 โทรศัพท์ 075-341-365

29 พีเ่ล้ียงเด็ก ญ ไม่เกนิ 45 1 10,000+ บาท/เดือน
30 ช่างกอ่สร้าง ช 18+ 5 400-500 บาท/วัน คุณสายฝน แซ่ล้ี (รับเหมากอ่สร้าง)
31 กรรมกร ช/ญ 18+ 5 300-500 บาท/วัน 24/4 ซ.ทวดทอง 1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสายฝน แซล้ี
โทรศัพท์ 084-915-3001



อัตราค่าจา้ง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงื่อนไข / สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565

วุฒิ  ประถมศึกษา/ไมจ่ ากัดวุฒิ

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

32 ผู้ช่วยช่างแอร์ ช 18-40 2 350-500 บาท/วัน ชาญชัยแอร์-ไฟฟา้ (ติดต้ัง/ซ่อมอปุกรณ์ไฟฟา้)
116 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณชาญชัย เพชรเกตุ
โทรศัพท์ 083-511-5259

33 แม่บ้าน ช/ญ 24-42 2 9,960 บาท/เดือน โรงแรมเลอพาร์ค (โรงแรม)
4/15 ถ.พฒันาการ ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรีฯ

ติต่อ คุณธนพร ศิริพทุธิศักด์ิ
โทรศัพท์ 075-355-178 , 087-885-5885



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 พนักงานขาย ช/ญ 20+ 5 9,960 บาท/เดือน บริษัท ลุกซ์ รอยัล จํากดั (จําหน่ายอปุกรณ์และเคร่ืองใช้ครัวเรือน)
206 ถ.วันดีโฆษิตกลุพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณชาติณรงค์ เมืองดิษฐ์
โทรศัพท ์075-432-436

2 ช่างเทคนิค ช 20-35 2 12,000-15,000 บาท/เดือน บริษัท เน็กซ์เทค กรีนเอน็เนอร์ยี ่จํากดั (ติดต้ังอนิเตอร์เน็ตบา้น)
72/10 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณวราพร วงค์พิพันธ์
โทรศัพท ์083-647-4883

3 พนักงานยกสินค้า ช/ญ 20-35 2 9,960 บาท/เดือน บริษัท บ.ีเอน็.ซุปเปอร์แซ่บ จํากดั (จําหน่ายสินค้า)
134 ถ.ทา่ศาลา-นครศรีฯ ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณชุติมา แซ่โค้ว
โทรศัพท ์075-806-188

4 พนักงานยานยนต์ ช 25-45 1 9,960 บาท/เดือน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกจิ จํากดั (สถานพยาบาล)
61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ทา่วัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสุนันทา รักรัษฎา
โทรศัพท ์ 075-312-800 ต่อ1215

ส่งเอกสาร E-mail hrd@nakharin.co.th
5 พนักงานขับรถ ช 25-37 1 350-400 บาท/วัน ร้านหยดน้ําคลีนนิ่ง (ซัก อบ รีด)

83/14 ซ.บอ่อา่ง ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณพรประภา สงคง
โทรศัพท ์085-546-2695

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565

วุฒิ  ม.3

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565

วุฒิ  ม.3

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

6 ช่างติดต้ังอปุกรณ์ตกแต่ง ช 25+ 2 9,960 บาท/เดือน บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จํากดั (จําหน่าย/บริการรถยนต์)
15/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณวีรญา คงศรี
โทรศัพท ์075-340-888

7 พนักงานขาย ช/ญ 22+ 2 350+ บาท/วัน บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จํากดั (ฟาร์มสุกร)
150 ม.1 ต.ทา่ไร อ.เมือง  จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณปยิมาศ อยูพ่ิทกัษ์
โทรศัพท ์099-328-6741

8 แม่บา้น/แม่ครัว ญ 23+ 1 9,960 บาท/เดือน หา้งทองบรูพา๙ (จําหน่ายทองคํา)
(มีบคุคลคํ้าประกนั เปน็ 70/17 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ผู้ใหญ่,กํานัน,หรือ ติดต่อ คุณจตุวิทย์ สุรพร
ข้าราชการ) โทรศัพท ์075-356-363 , 093-746-8568



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 ผู้ช่วยเภสัชกร ช/ญ 19-25 3 10,000+ บาท/เดือน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกจิ จํากดั (สถานพยาบาล)
61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ทา่วัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสุนันทา รักรัษฎา
โทรศัพท ์ 075-312-800 ต่อ1215

ส่งเอกสาร E-mail hrd@nakharin.co.th
2 พนักงานขับรถฝ่ายขาย ช 22+ 1 340 บาท/วัน บริษัท ซิลเวอร์เบเกอร่ีแอนด์ฟูด้ จํากดั (ผลิตเบเกอร่ีและอาหาร)

มีใบอนุญาตขับขี่ 86/1 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณสุนิษา ฤทธ์ศักด์ิ
โทรศัพท ์075-341-365

3 เจ้าหน้าทีเ่ร่งรัดหนี้สิน ญ 20+ 5 9,960 บาท/เดือน หจก.เศรษฐีโช (ใหคํ้าปรึกษาทางการบญัช)ี
ทางโทรศัพท์ 11/39 ถ.มะขามชุม ต.ทา่วัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณกชพรรณ จันทรัตน์
โทรศัพท ์075-803-880

4 พนักงานเสิร์ฟ ช 20+ 2 9,960 บาท/เดือน ร้านกปัตันซีฟูด้ (ร้านอาหาร)
5 พนักงานบาร์น้ํา ช/ญ 20+ 1 9,960 บาท/เดือน 88/8 ม.4 ถ.ปากนคร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ
6 ผู้ช่วยกุก๊ ช/ญ 20+ 1 12,000 บาท/เดือน ติดต่อ คุณนวรัตน์ อนิทศิลา

โทรศัพท ์075-807-988 , 084-293-7107

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565

วุฒิ  ม.6

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 ธุรการทัว่ไป ญ 25+ 1 350 บาท/วัน บริษัท ไทยโฮเต็ลอนิเตอร์เนชัน่แนล (1980) (โรงแรม)
2 ช่างไฟฟ้า ช 30+ 1 350 บาท/วัน 1369-1375 ถ.ราชดําเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณจินตนา โอชะติน
โทรศัพท ์084-290-0925

3 ฝ่ายสต็อกสินค้า ช/ญ 20+ 1 12,000 บาท/เดือน หจก.รัชฎาการาจ (อูซ่่อมรถยนต์)
(อะไหล่รถยนต์) 3/47 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คัลง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณรัชฎา ชาติรัตนรักษ์
โทรศัพท ์075-345-347

4 บาริสต้า ช 23+ 2 10,000 บาท/เดือน ร้านโกปี ๊(ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม)
888/3 ถ.พัมนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสุจารี โส้สะหมัน
โทรศัพท ์062-960-4444

5 ช่างเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง ช 40+ 1 348 บาท/วัน หจก.วิชิตบริการ (นคร) (สถานีบริการปัม้น้ํามัน)
2031/1 ถ.เทวราช ต.ทา่วัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณนฤวรรณ ทศัมากร
โทรศัพท ์075-312-705 

6 พนักงานรับรถ (สาขาชะอวด) ช 25+ 1 9,960 บาท/เดือน บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จํากดั (จําหน่าย/บริการรถยนต์)
7 พนักงานรับรถ (สาขาทุง่ใหญ)่ ช 25+ 1 9,960 บาท/เดือน 15/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
8 พนักงานคาร์แคร์ ช 25+ 2 9,960 บาท/เดือน ติดต่อ คุณวีรญา คงศรี

โทรศัพท ์075-340-888

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565

วุฒิ  ปวช.

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565

วุฒิ  ปวช.

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

9 พนักงานแปรรูปสินค้า ช/ญ 22+ 1 9,960 บาท/เดือน บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จํากดั (ฟาร์มสุกร)
150 ม.1 ต.ทา่ไร อ.เมือง  จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณปยิมาศ อยูพ่ิทกัษ์
โทรศัพท ์099-328-6741

10 ช่างเชือ่ม ช 23+ 1 9,960 บาท/เดือน บริษัท นครศรีพาราวู้ด (โรงไฟฟ้า)
127/13 ม.1 ต.อนิคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณดวงใจ องัวิทยาธร
โทรศัพท ์088-790-8134



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 Sales coor ช/ญ 25+ 1 13,000 บาท/เดือน โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน (โรงแรม)
359 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณณัฐฐวี จันพฤกษ์
โทรศัพท ์075-841-888 

2 หวัหน้าฝ่ายสินค้าทีร่ะลึก ช/ญ 25+ 1 14,000 บาท/เดือน ร้านโกปี ๊(ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม)
888/3 ถ.พัมนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสุจารี โส้สะหมัน
โทรศัพท ์062-960-4444

3 พนักงานบญัชี ญ 27-45 1 10,000-13,000 บาท/เดือน บริษัท โชตินคร การโยธา จํากดั (รับเหมากอ่สร้าง)
182 หมู่บา้น บา้นกลางเมือง ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณวิโชติ ปานมา
โทรศัพท ์081-569-8841

4 ครูผู้ช่วยประจําสาขา ช/ญ 22+ 4 9,960 บาท/เดือน โรงเรียนจินตคณิต โกลเด้นเบรน (โรงเรียน)
นครศรีธรรมราช 129/744 ถ.วันดีโฆษิตกลุพร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ

5 ครูผู้ช่วยประจําสาขา ช/ญ 22+ 2 9,960 บาท/เดือน ติดต่อ คุณจิณหต์ปาฏ ี พิบลูย์
ร่อนพิบลูย์ โทรศัพท ์081-895-8519

6 พนักงานการเงิน ช/ญ ไมเ่กนิ28 1 10,000+ บาท/เดือน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกจิ จํากดั (สถานพยาบาล)
7 พนักงานบคุคล ช/ญ 21+ 1 10,000+ บาท/เดือน 61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ทา่วัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสุนันทา รักรัษฎา
โทรศัพท ์ 075-312-800 ต่อ1215

ส่งเอกสาร E-mail hrd@nakharin.co.th

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565
วุฒิ  ปวส.

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565
วุฒิ  ปวส.

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

8 พนักงานขาย ประจํา ช/ญ 25-35 1 9,960 บาท/เดือน บจก.โอเอเทเลคอม แอนด์ เซอร์วิส (จําหน่าย/บริการเคร่ืองมือส่ือสาร)
Studio7 89/12-13 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณวนิดา ชัยฉิม
โทรศัพท ์075-319-505-5 ต่อ118 , 089-920-2657

9 พนักงานขาย (เซลล์) ช 25-40 3 12,000-15,000 บาท/เดือน บริษัท นําแสงไรซ์ จํากดั (จําหน่ายข้าวสาร)
103/5 ม.3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณณัฎฐณิชา ณ นคร
โทรศัพท ์098-032-5852

10 พนักงานอะไหล่ ช/ญ 25+ 2 9,960 บาท/เดือน บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จํากดั (จําหน่าย/บริการรถยนต์)
11 ช่างพ่น (สาขาชะอวด) ช 25+ 1 9,960 บาท/เดือน 15/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
12 ช่างเทคนิค (สาขาชะอวด) ช 25+ 1 9,960 บาท/เดือน ติดต่อ คุณวีรญา คงศรี
13 ช่างเทคนิค (สาขาทุง่ใหญ)่ ช 25+ 1 9,960 บาท/เดือน โทรศัพท ์075-340-888
14 เจ้าหน้าทีแ่คชเชียร์ ช/ญ 20-40 1 10,000-13,000 บาท/เดือน บริษัท วีเฟอร์เฟค ออโต้คาร์ จํากดั (ซ่อมบํารุงและจําหน่ายรถยนต์ฟอร์ด)
15 เจ้าหน้าทีแ่นะนํา ช/ญ 20-40 1 10,000-13,000 บาท/เดือน 177 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

ผลิตภณัฑ์รถฟอร์ด ติดต่อ คุณจุฑารัตน์ นนทามิตร
โทรศัพท ์075-344-439 

16 ผู้ช่วยครูตรวจการบา้น ญ 22-30 3 350+ บาท/วัน ศุนย์คุมอง ม.ราชพฤกษ์ 2 (โรงเรียนกวดวิชา)
91/40-41 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณสุรพงษ์ ฉายชยานนท์
โทรศัพท ์085-811-2430



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565
วุฒิ  ปวส.

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน

17 พนักงานขาย ญ 23+ 2 11,000 บาท/เดือน บจก.หา้งทองเจริญทอง เจอาร์ทซีี (หา้งทอง)
74/81 ถ.ทา่โพธิ์ ต.ทา่วัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณจิตนา หมื่นราม
โทรศัพท ์088-762-5158

18 เสมียนน้ํายาง ช/ญ 23-35 2 10,000+ บาท/เดือน บริษัท จี ท ีรับเบอร์ จํากดั (ยางแผ่นรมควัน)
324/21 ม.11 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณสุพัตรา สายแกว้
โทรศัพท ์093-583-4765

19 Sale Van ช/ญ 25+ 2 12,000-25,000 บาท/เดือน บริษัท พ.ีเอส.ซัพพลาย 2018 จํากดั (ขายส่งผลิตภณัฑ์นม)
(ขายผลิตภณัฑ์ชา,กาแฟ 7/2 ม.4 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ของเนสเล่ท)์ ติดต่อ คุณปราณิศา สัณฐมิตร

โทรศัพท ์075-450-682
20 ธุรการ ญ 25-30 1 9,000-12,000 บาท/เดือน ศรัณย์ธรณ์ (จําหน่ายส่ือการสอน)

243/45 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณศรัณย์ธรณ์ วรสารนันท์

โทรศัพท ์085-783-0909
21 พนักงานบญัชี ช/ญ 23+ 3 10,500-12,000 บาท/เดือน บริษัท มาสเตอร์แอคเคาท์ต้ิง กรุ๊ป จํากดั (บริการรับทําบญัชี วาฃแผนธุรกิจและภาษอีากร)

5 ซ.ณ นคร1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณศาศวัต มาศสุพงศ์

โทรศัพท ์087-3839713



อัตราค่าจ้าง ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/
เงือ่นไข / สวัสดิการ ประเภทกิจการ

1 พนักงานบญัชี ช/ญ 22+ 2 12,000-25,000 บาท/เดือน บริษัท แอล.ท.ีการยาง จํากดั (ผลิตยางพารา)
541 ม.3 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ ฝ่ายบคุคล
โทรศัพท ์075-445-930 , 089-799-8822

2 ครูปฐมวัย ญ 23-40 2 10,000-12,000 บาท/เดือน โรงเรียนพิมพ์มณี (โรงเรียนเอกชน)
3 ครูภาษาไทย ช/ญ 25-40 2 10,000-12,000 บาท/เดือน 81 ม.1 ต.บา้นเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ
4 ผู้ช่วยครูภาษาองักฤษ ช/ญ 24-40 1 10,000-12,000 บาท/เดือน ติดต่อ คุณดวงพร รักขพันธ์
5 ครูวิทยาศาสตร์ ช/ญ 22+ 2 10,000-12,000 บาท/เดือน โทรศัพท ์081-840-1679
6 พนักงานการตลาดออนไลน์ ช/ญ 25+ 1 10,000-30,000 บาท/เดือน บริษัท สิริธรรมราช จํากดั (การบริหารจัดการการเงิน)

13 ซ.ศรีธรรมโศก3 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณปาวีณา ณ ทองแปน้

โทรศัพท ์086-305-6693
7 วิศวกร ช 25+ 1 15,000-18,000 บาท/เดือน บริษัท นคร สมาร์ท โฮม (รับสร้างบา้น)
8 OE (Office engineer) ญ 22+ 1 15,000+ บาท/เดือน 92 ม.1 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุง่สง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ์
โทรศัพท ์061-193-4394

9 ครูสอนภาษาจีน ช/ญ 23-35 1 12,000-15,800 บาท/เดือน วิทยาลัยเทคโนโลยีทกัษิณอาชีวศึกษา (สถานศึกษา)
10 ครูสอนคณิตศาสตร์ ช/ญ 23-35 1 12,000-15,800 บาท/เดือน 146 ถ.สุอนันต์ ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ
11 ครูสอนภาษาไทย ช/ญ 23-35 2 12,000-15,800 บาท/เดือน ติดต่อ คุณธิรภทัร ภกัดี

โทรศัพท ์085-4787440

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรธีรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2565

วุฒิ  ป.ตรี

ที่ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ จ านวน
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12 ครูประจําสาขา ช/ญ 22+ 3 9,960 บาท/เดือน โรงเรียนจินตคณิต โกลเด้นเบรน (โรงเรียน)
นครศรีธรรมราช 129/744 ถ.วันดีโฆษิตกลุพร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ

13 ครูประจําสาขา ช/ญ 22+ 2 9,960 บาท/เดือน ติดต่อ คุณจิณหต์ปาฏ ี พิบลูย์
ร่อนพิบลูย์ โทรศัพท ์081-895-8519

14 ครูผู้ช่วยภาษาองักฤษ ญ 22-30 2 10,000+ บาท/เดือน ศุนย์คุมอง ม.ราชพฤกษ์ 2 (โรงเรียนกวดวิชา)
15 ครูผู้ช่วยภาษาไทย ญ 22-30 2 10,000+ บาท/เดือน 91/40-41 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
16 ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ ญ 22-30 3 10,000+ บาท/เดือน ติดต่อคุณสุรพงษ์ ฉายชยานนท์

โทรศัพท ์085-811-2430
17 สัตวบาลฟาร์ม ช/ญ 22+ 2 12,000+ บาท/เดือน บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จํากดั (ฟาร์มสุกร)

(สาขาสัตวศาสตร์) 150 ม.1 ต.ทา่ไร อ.เมือง  จ.นครศรีฯ
18 เจ้าหน้าที ่ไอที ช/ญ 22+ 1 14,000+ บาท/เดือน ติดต่อ คุณปยิมาศ อยูพ่ิทกัษ์

โทรศัพท ์099-328-6741
19 เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั ช/ญ ไม่เกนิ35 1 9,960+ บาท/เดือน บจก.ฮอนด้า เทดิพระเกยีรติ นครศรีธรรมราช (จําหน่าย/บริการรถยนต์)

ระดับวิชาชีพ 199 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณแพรพลอย สุทนิ
โทรศัพท ์075-355-777

20 พนักงานฝ่ายการตลาด ช/ญ 22-35 1 11,000 บาท/เดือน บริษัท เอ.ซี.ดี.ซี.ซัพพลาย จํากดั (จําหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์)
124/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อ คุณทพิย์สุดา ศิริรักษ์
โทรศัพท ์088-782-3202
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21 เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน ช/ญ 23 2 12,000-18,000 บาท/เดือน บริษัท จี ท ีรับเบอร์ จํากดั (ยางแผ่นรมควัน)
ระหว่างประเทศ 324/21 ม.11 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีฯ

22 บคุคลธุรการ ช/ญ 23-35 3 10,000+ บาท/เดือน ติดต่อ คุณสุพัตรา สายแกว้
23 ผู้ช่วยโลจิสติกส์ ช/ญ 23-40 2 10,000+ บาท/เดือน โทรศัพท ์093-583-4765
24 เสมียนบญัชีฝ่ายผลิต ช/ญ 23-35 2 9,700-12,000 บาท/เดือน
25 วิศวกรไฟฟ้า ช 25+ 1 15,000+ บาท/เดือน บริษัท นครศรีพาราวู้ด (โรงไฟฟ้า)

127/13 ม.1 ต.อนิคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณดวงใจ องัวิทยาธร

โทรศัพท ์088-790-8134
26 พนักงานธุรการคลัง ช 25+ 1 9,960+ บาท/เดือน บริษัท ศิริภณัฑ์ ทา่ศาลา จํากดั (จําหน่ายวัสดุกอ่สร้าง)

250/9 ม.5 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีฯ
ติดต่อ คุณณัฐนิน ปราบเขตต์

โทรศัพท ์088-239-0666


