
 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2563 

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

อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนดข /สวัสดิกำร  

ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

1 ช่างขัดผิวปูน ช 18+ 2 400 บาท/วัน ร้านปัณณ์ขวัญคอนกรีตบล็อค (จ าหน่ายกระถางปูนเปลือย) 
2 พนักงานทั่วไป ช 18+ 4 320 บาท/วัน 2/170 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง 
            อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณเฉลิม แทบทับ โทรศัพท์ 066-0805995 
3 กุ๊ก ช 18+ 1 400-500 บาท/วัน ร้านเมาเลซีฟู้ด (ร้านอาหาร) 
            18/11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณประทีป เวียงรนนทกุล โทรศัพท์ 082-8199953 
4 ช่าง ช 18+ 1 ตามตกลง ร้านออโต้ฟิกซ์ แม็ก แอนด์ ไทร์ )ศูนย์ยางรถยนต์)  
5 ผู้ช่วยช่าง ช 18+ 3 ตามตกลง 120 ซ.มิ่งม่ันคง ถ.พัฒนาการคูขวาง 
            ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณพัสกร กีรติอ าไพพรรณ โทรศัพท์ 075-321112 
6 แม่บ้าน ญ 25-45 2 10,000 บาท/เดือน บจก.นครพูล แอนด์ เซอร์วิส )สร้างสระว่ายน  า) 
            567 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณกุสุมา ดิษฐนวล 
      โทรศัพท์ 097-3487807, 075-800422 
7 พนักงานเลี ยงสุกร ช/ญ 30-40 2 315 บาท/วัน ปรีชา ฟาร์ม (ฟาร์มสุกร) 
          ฟรีค่าน  า ค่าไฟ  263 ม.2 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 
           สามารถอยู่เป็นครอบครัวได้ ติดต่อคุณกฤต ทองสุวรรณ โทรศัพท์ 083-5981775 
       
       
       



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2563 

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

อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนดข /สวัสดิกำร  

ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

8 ช่างกราฟฟิค ช/ญ 25-40 1 12,000-15,000 บาท/เดือน โรงพิมพ์ลายสือไท )โรงพิมพ์) 
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี 334/1 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 
          ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ป้าไวนิล ติดต่อคุณโสภณ คงเมือง โทรศัพท์ 089-9714367 
9 พนักงานทั่วไป (ตัดปาล์ม) ช 18-55 2 400 บาท/ตัน บุญน าชัย (ลานปาล์ม) 
          สามารถอยู่เป็นครอบครัวได้ 47 ม.2 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณทิพวรรณ หลวงนา โทรศัพท์ 098-8318845 

10 พนักงานขับรถส่งของ ช 25-50 2 350-400 บาท/วัน บริษัท หัวอิฐค้าเหล็ก จ ากัด  
11 พนักงานทั่วไป  ช 25+  2 350-400 บาท/วัน (จ าหน่ายเหล็กเส้นและอุปกรณ์) 

      
121 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
ติดต่อคุณธนิดา อาคมฤกษ์  โทรศัพท์ 075-804259 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษำตอนต้น(ม.3) 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนดข /สวัสดิกำร  

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

1 พนักงานคลังสินค้า ช 25+ 2 315 บาท/วัน บริษัท นครทวดทองคอนกรีต )ผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 
2 พนักงานหัวหน้าคลังสินค้า ญ 25+ 1 ตามตกลง 86 ถ.เอเชีย ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อ คุณขนิษฐา  จิตวิบูลย์ 
            โทรศัพท์ 075-447305,081-0856556 
3 พนักงานขาย ญ 20-35 10 9,450-18,000 บาท/เดือน บริษัท ธิดาน้อยเวิร์คกรุ๊ป จ ากัด 
            (จ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน) 
            98/49 หมู่บ้าน ดีทาวน์ ม.12 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณเมนิษา คงละออ 
          โทรศัพท์ 082-6375115 
4 พนักงานรักษาความปลอดภัย ช 30+ 1 327 บาท/วัน บริษัท ศรีมงคลสหกิจ จ ากัด )โรงแรมเมืองลิกอร์) 
     สามารถท างานเป็นกะได้ รักงานบริการ 1488 ซ.เอกนคร ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
     มีชุดยูนิฟอร์ม,ประกันสังคม ติดต่อคุณพชร เรืองฤทธิ์ โทรศัพท์ 075-312555 
5 แม่บ้าน ญ 25-40 1 315 บาท/วัน บริษัท บ.ีเอ็น.ซุปเปอร์แซ่บ จ ากัด  
      (การขายส่งสินค้าท่ัวไป) 
      134 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณชุติมา แซ่โค้ว โทรศัพท์ 075-355642 

 
 
 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนดข /สวัสดิกำร  

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

1 พนักงานทั่วไป ช 20-25 1 9,450 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม  
2 ผู้ช่วยกุ๊ก ช 20-25 1 10,000 บาท/เดือน (จ าหน่ายปลาสวยงามและอุปกรณ์แต่งสวน) 
3 พนักงานร้านกาแฟ ช 20-25 1 9,450 บาท/เดือน 207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณตรีวิทย์  จุลนวล โทรศัพท์ 075-316326 
4 คนขับรถ ช 25+ 1 310 บาท/วัน หจก.เติบโต 168 ก่อสร้าง )รับเหมาก่อสร้าง) 
            90/13 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณเดชา พละบุญ โทรศัพท์ 082-8126955 
5 แม่บ้านประจ าออฟฟิต ญ 18+ 1 315 บาท/วัน บริษัท ทักษิณยนตรการ สาขาเมืองนครศรีธรรมราช 
            (จ าหน่ายรถบรรทุก Hino) 
            ศูนย์ฮีโน่ นครศรีฯ )สี่แยกเบญจม เยื องศูนย์มิตซู)   
            โทรศัพท์ 083-1923453 
6 ผู้ช่วยผูจัดการ ช/ญ 20-50 2 9,450-18,000 บาท/เดือน บริษัท เอไอ เว็บโปร เซอร์วิส จ ากัด )ระบบสารสนเทศ) 
7 พนักงานขาย ช/ญ 20-50 10 9,450-12,000 บาท/เดือน 2/1 ม.4 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณองอาจ พรหมอุตม์ 
            โทรศัพท์ 099-0614455 
8 แคชเชียร์ ญ 23-35 1 315 บาท/วัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพศาลนคร )จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า) 
            71/10 ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณวัชรี เริศยิ่งบุญย์ 
          โทรศัพท์ 094-2636565,075-340568 

 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2563 

 วุฒิ ปวช.  

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนดข /สวัสดิกำร  

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

1 ช่างไฟฟ้า ช 18+ 1 12,000 บาท/เดือน บริษัท โซลาร์ ท้อป จ ากัด 
          จบสาขาช่างไฟฟ้า (การขายปลีก-ส่ง อุปกรณ์โซล่าเซลล์ครบวงจร) 
            180/18-21 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณณัฐธิดา เพชรชูช่วย 
             โทรศัพท์ 094-3625598, 0866827777 
2 ช่างไฟฟ้า ช 19+ 2 10,000+ บาท/เดือน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภวรวัฒน์ )ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า) 
          จบสาขาช่างไฟฟ้า 72/167 ซ.10 ถ.ยุทธศาสตร์ ต.ปากแพรก 
          มีใบผ่านการอบรมประกอบวิชาชีพไฟฟ้า อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
            ติดต่อคุณอรรถ วงศ์ทองมาก โทรศัพท์ 085-7424847 
3 พนักงานจัดรถ ขับรถเครน ช/ญ 25-40 1 350 บาท/วัน บริษัท นครทวดทองคอนกรีต  

)ผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 
            86 ถ.เอเชีย ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

      ติดต่อคุณขนิษฐา จิตวิบูลย์ 
      โทรศัพท์ 081-0856556,075-447305 
4 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช 20-32 3 10,000+ บาท/เดือน บริษัท ตั งใจกลการ จ ากัด )จ าหน่ายรถจักรยานยนต์)  
          ปฏิบัติงานสาขาอ.สิชล/อ.พิปูน 300 ม.7 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีฯ 80270 
          และอ.ถ  าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ติดต่อคุณธิดารัตน์ สีสุข  
          (สาขาละ 1 คน) โทรศัพท์ 093-5766397 
             

 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2563 

 วุฒิ ปวช.  

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนดข /สวัสดิกำร  

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

5 หัวหน้าฝ่ายบัญชี ช/ญ 20-35 1 10,000-20,000 บาท/เดือน บริษัท เม้งฮวดนครศรีฯ จ ากัด )จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง)  
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 357 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          เวลาท างาน 07.30-17.30 น. ติดต่อคุณอัครพัชร์ ภัทรสิริรดานันท์ 
          บังคับท าโอที, ประกันสังคม โทรศัพท์ 075-316316/ 065-9793168 
6 ช่างเชื่อม ช 25-35 1 320 บาท/วัน บริษัท บี.เอ็น.ซุปเปอร์แซ่บ จ ากัด  
           (การขายส่งสินค้าท่ัวไป) 
           134 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
           ติดต่อคุณชุติมา แซ่โค้ว โทรศัพท์ 075-355642 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2563 

วุฒิ ปวส. 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนดข /สวัสดิกำร  

ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

1 พนักงานแคชเชียร์ ช/ญ 18-25 1 10,500 บาท/เดือน บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด)มหาชน) 
            สาขานครศรีธรรมราช (ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์) 
            ติดต่อคุณปุญญิศา จ าปาทอง 
            โทรศัพท์ 089-2047202,075-312600 
2 พนักงานบัญชี )คลังสินค้า)  ญ 25-35 1 9,450 บาท/เดือน บริษัท บี.เอ็น.ซุปเปอร์แซ่บ จ ากัด  
      (การขายส่งสินค้าท่ัวไป) 
      134 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณชุติมา แซ่โค้ว โทรศัพท์ 075-355642 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2563 

วุฒิ ปริญญำตรี 
ที่ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ จ ำนวน 

อัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนดข /สวัสดิกำร  

ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/ 
ประเภทกิจกำร 

1 ครูสอนคณิตศาสตร์ ช/ญ 22-35 2 9,450+ บาท/เดือน โรงเรียน แมท แอท ดอกเตอร์แดง )โรงเรียนกวดวิชา) 
          จบสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 34 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
2 ครูสอนภาษาอังกฤษ ช/ญ 22-45 1 ตามตกลง ติดต่อคุณอรอนงค์ บุญคล่อง  
          จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โทรศัพท์ 075-432047/ 086-9541787 
2 หัวหน้าฝ่ายทรัพกรบุคคลและ

ธุรการ 
ช/ญ 18+ 1 ตามตกลง บริษัท สยามเทคกรุ๊ป 999 จ ากัด )ผลิตงานเหล็ก 

และไฟเบอร์) 
3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช/ญ 18+ 1  14 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ. เมือง จ.นครศรีฯ 
 และธุรการ     ติดต่อ คุณเมตตา พัฒน์ทอง 
4 วิศวกร ช 18+ 2   โทรศัพท์ 093-7016624,063-2679975 
5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ญ 18+ 3    
6 เจ้าหน้าที่บัญชี ญ 18+ 2    
7 พนักงานขาย ช/ญ 18-25 2 10,500 บาท/เดือน บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด)มหาชน) 
            สาขานครศรีธรรมราช (ค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์) 
            ติดต่อคุณปุญญิศา จ าปาทอง 
            โทรศัพท์ 089-2047202,075-312600 
8 พยาบาลวิชาชีพ ญ 25+ 1 20,000+ บาท/เดือน บริษัท นครพัฒน์ จ ากัด )โรงพยาบาล) 
            2/99 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณจักริน คันธิก โทรศัพท์ 075-305999 

 


