
 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จ ากัด 

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
1 พนักงานประจ าร้าน ช 19-35 1 320-350 บาท/วัน ร้านเจษฎาภรณ์ (จ าหน่ายอุปกรณ์ท าอาหาร) 
          เบี้ยขยัน 1307/28-29 ถ.จ าเริญวิถี ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณธเนศ  รัตนนาคินทร์ 
            โทรศัพท์ 075-356246, 086-5534536 
2 ช่างเชื่อมสแตนเลส ช 18-55 2 315-550 บาท/วัน BL สแตนเลส (เชื่อมเหล็ก-สแตนเลส) 
            18/47-48 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณบัลลูน จ าปาสิทธิ์ 
            โทรศัพท์ 075-3133442, 064-9871415 
3 ช่างไฟฟ้า ช 20-35 1 315 บาท/วัน ร้านน้องออมอิเล็กทรอนิกส์ 
          มีอาหารกลางวัน, มีค่าล่วงเวลา (ขายปลีกและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า) 
          ขับรถยนต์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ 445/1 ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณกนกพรรณ ธนะบรรณ์  โทรศัพท์ 081-8941339 
4 พนักงานขับรถ ช 25-50 1 9,450 บาท/เดือน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เจ.เจ เอ็กเพรส (บริการขนส่ง) 
          มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 19 ซ.แม่ม่วง ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณจิรสุดา แก้ววงงาม โทรศัพท์ 081-3709024 

 
 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จ ากัด 

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
5 แม่บ้าน ญ 40-60 1 315-350 บาท/วัน หจก. นครศรีธรรมราชการดับเพลิง (บริการดับเพลิง) 
          ท าความสะอาดในร้านและบ้าน 2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณเจนณรงค์ พวงมาลา 
            โทรศัพท์ 080-5677111,075-774601 
6 พนักงานคลังสินค้า ช 22+ 2 9,500 บาท/เดือน บริษัท สหมิตรโฮมโซลูชั่น จ ากัด (จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 
7 พนักงานขับรถ ช 24+ 1 10,000 บาท/เดือน 127 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / รถสิบล้อขยัน ติดต่อคุณปิยะภัทร ช่วงชล  
          อดทน มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ โทรศัพท์ 075-450988, 062-0910808 
8 พนักงานเย็บผ้า ญ 18+ 1 9,450 บาท/เดือน บจก.นครินทร์พัฒนาเวชกิจ (สถานพยาบาล) 
          ตัดเย็บหรือซ่อมแซมผ้าช ารุด 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณวรรณิดา รักนุ้ย โทรศัพท์ 075-312800 ต่อ 1215 
9 พนักงานทั่วไป (ช่างไม้) ช 25-50 1 400 บาท/วัน ร้านเมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ (จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และงานไฟฟา้) 

            12/2 ม.6 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณวาสนา ถิรจิต 
            โทรศัพท์ 086-4718578, 088-7936499 

 
 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จ ากัด 

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
10 ผู้ช่วยกุ๊ก ช/ญ 18+ 2 10,000-12,000 บาท/เดือน ร้านกัปตันซีฟู้ด (ร้านอาหาร) 
          มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ 88/8 ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

11 พนักงานล้างจาน ช/ญ 18+ 1 10,500 บาท/เดือน ติดต่อคุณเกรียงศักดิ์  นางนวล โทรศัพท์ 084-8502543 
12 พนักงานรักษาความปลอดภัย ช 20-55 10 9,500-15,000 บาท/เดือน บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.พี. การ์ด อินเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 

            (รับเหมาท าความสะอาด) 
            351/5 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณปราโมทย์ เภชสุวรรณ์ 
            โทรศัพท์ 075-805101, 081-2712157 

13 พนักงานจัดเรียงสินค้า ช 18+ 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท ก.ชัยแสง ดี.ซี. จ ากัด สาขานครศรีฯ (ค้าปลีก ค้าส่ง) 
         ร่างกายแข็งแรง 99/86  ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          สามารถปฏิบัติงานหนักได้ ติดต่อคุณดาราวดี ศรีสุพรรณ โทรศัพท์ 089-9798013 

14 ช่างกราฟฟิก ช/ญ 25-40 1 12,000-15,000 บาท/เดือน โรงพิมพ์ลายสือไท (โรงพิมพ์) 
          ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ 334/1 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 
          มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ติดต่อคุณโสภณ คงเมือง โทรศัพท์ 089-9714367 

15 ดูแลผู้สูงอายุ ญ 30-45 1 9,500 บาท/เดือน คุณกรธัช เอียดอุ้ย (ส่วนบุคคล) 
          สามารถพักกับนายจ้างได้ 142 ม.7 ต.นบพิต า อ.นบพิต า จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณกรธัช เอียดอุ้ย โทรศัพท์ 094-5965296 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จ ากัด 

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
16 แม่บ้าน ญ 30-40 1 315 บาท/วัน คุณอรพรรณ ศิริพรประสิทธิ์ (ส่วนบุคคล) 
          มีอาหาร 3 มื้อ, มีที่พัก หมู่บ้านขวัญนคร 557/155 ม.5 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ 
          มุสลิมจะพิจารณาพิเศษ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณอรพรรณ ศิริพรประสิทธิ์ โทรศัพท์ 083-7906023 

17 แม่ครัว ช/ญ 30+ 1 ตามตกลง บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด (ฟาร์มสุกร/ขายน้ ามัน) 
18 พนักงานขับรถ ช 30+ 2 ตามตกลง 249 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และประเภท 2 ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์ 

19 คนงานตัดหญ้า ช 20+ 1 ตามตกลง โทรศัพท์ 075-347230, 099-3286741 
          ท างานประจ าฟาร์มสุกร ต าบลท่าไร่   

 
 
 
 
 

 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
1 พนักงานทั่วไป ช 20-25 1 9,450 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม 
            (จ าหน่ายปลาสวยงามและอุปกรณ์แต่งสวน) 
            207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณตรีวิทย์  จุลนวล โทรศัพท์ 075-316326 
2 ที่ปรึกษาการขาย ช/ญ 20+ 5 ตามตกลง บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลล์ จ ากัด (จ าหน่ายรถยนต์) 
          มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 9 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณธัสสุตา นิลบุญ 
            โทรศัพท์ 075-446484, 098-6706177 
3 พนักงานทั่วไป (ท าครก) ช/ญ 23-40 3 9,500-10,000 บาท/เดือน ร้านชฎาทิวารัตน์พาณิชย์ (ผลติและจ าหน่ายครก) 
            177 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณชฎาทิวารัตน์ สุวรรณวัฒน์ โทรศัพท์ 061-0399514 
4 พนักงานทั่วไป  ช 22-35 2 350 บาท/วัน บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม (โรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม) 
  (แปลงเพาะป้าจอย สี่แยกบ่อล้อ)         98 ม.6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
            ติดต่อคุณจักริน คันธิก  

            
โทรศัพท์ 075-666071 ต่อ 112,113,086-5602812 

 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
5 แม่บ้าน ญ 30-50 1 315 บาท/วัน อภิรดี ณ ระนอง (ส่วนบุคคล) 
            565/50 หมู่บ้านสยามธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณอภิรดี ณ ระนอง โทรศัพท์ 099-3085556 
6 พนักงานขายสินค้า ช/ญ 20+ 2 13,000+ บาท/เดือน  
  (ขับรถจักรยานยนต์)     บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด (ผลิตและจัดจ าหน่ายหมากฝรั่ง) 
 7 พนักงานขายสินค้า (ขับรถยนต์ได้) ช/ญ 20+ 1 13,000+ บาท/เดือน 338/16-17 ซ.ราชนิคม ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          มีประกันอุบัติเหตุ, คอมมิชชั่น ติดต่อคุณนภัสสร วงศ์อุ่นใจ 
          โบนัสประจ าปี, ตรวจสุขภาพประจ าปี โทรศัพท์ 081-4811699, 086-3695467 
          มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, จักรยานยนต์   
8 พนักงานขับรถ ช 25-35 1 10,000+ บาท/เดือน บจก.สารัช มอเตอร์  2005 (โรงแรม) 
          มีที่พัก, ท างานเป็นกะได้ 376 ม.5 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณอิสรีย์ ฉัตรพรน าสิน 
            โทรศัพท์ 081-5614162,075-451898 

 
 
 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
1 ผู้ช่วยกุ๊ก ช 20-25 1 10,000 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม 

            (จ าหน่ายปลาสวยงามและอุปกรณ์แต่งสวน) 

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

            ติดต่อคุณตรีวิทย์  จุลนวล โทรศัพท์ 075-316326 

2 พนักงานเร่งรัดหนี้สิน  ช 23-40 1 10,000+ บาท/เดือน บริษัท ตั้งใจกลการ จ ากัด (จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 

  (ภาคสนาม)       มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 300 ม.7 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีฯ 

            ติดต่อคุณธิดารัตน์ สีสุข โทรศัพท์ 093-5766397 

3 ชุปเปอร์ไวเซอร์ ช 25+ 2 13,000-15,000 บาท/เดือน หจก.นครศรีฯดีไลท์ (ตัวแทนจ าหน่ายนมเปรี้ยว) 

          มีประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ 245 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

4 พนักงานขาย   25+ 5 15,000 บาท/เดือน ติดต่อคุณจ านาญ จรงค์หนู 
  (สาขาทา่ศาลา,สาขาหัวไทร)       มีประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ โทรศัพท์ 075-314086/089-5249105 

       

5 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 ต่อ 1215 

 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
6 พนักงานจัดเลี้ยง ช/ญ 20-30 5 10,000+ บาท/เดือน บจก.สารัช มอเตอร์  2005 (โรงแรม) 

          มีที่พัก, ท างานเป็นกะได้ 376 ม.5 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน  

7 เซฟ,กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก ช/ญ 20-40 5 10,000+ บาท/เดือน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

          ต้องมีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ติดต่อคุณอิสรีย์ ฉัตรพรน าสิน 

8 แม่บ้าน ญ 20-35 4 10,000+ บาท/เดือน โทรศัพท์ 081-5614162,075-451898 

          มีที่พัก, ท างานเป็นกะได้   

9 พนักงานจัดเรียงสินค้า ช 18+ 10 9,600-10,000 บาท/เดือน บมจ.สยามแม็คโคร สาขานครศรีธรรมราช (ค้าส่งสินค้า) 

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

            ติดต่อคุณกันยารัตน์ เมืองแก้ว 

            โทรศัพท์ 075-830411,096-9359265 

 
 
 
 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ ปวช. 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
1 ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA) ช/ญ 20+ 2 10,000 บาท/เดือน บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลล์ จ ากัด (จ าหน่ายรถยนต์) 
            9 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณธัสสุตา นิลบุญ 
            โทรศัพท์ 075-446484, 098-6706177 
2 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ช/ญ 20+ 4 10,000 บาท/เดือน   
          ปฏิบัติงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี, ชุมพร   
          กระบี่, พังงา, ภูเก็ต บริษัท ก.ชัยแสง ดี.ซี. จ ากัด (ค้าปลีก ค้าส่ง) 
3 ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยเงินสด ช/ญ 20+ 4 10,000 บาท/เดือน 99/86  ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
        ปฏิบัติงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี, นครศรีฯ ติดต่อคุณดาราวดี ศรีสุพรรณ 
          มีค่าคอม,เบี้ยเลี้ยง, รู้จักเขตพ้ืนที่ โทรศัพท์ 089-9798013, 061-1722782 
          ขับข่ีรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่   
          มีรถประจ าต าแหน่ง   
4 เจ้าหน้าที่ Sale Project ช/ญ 25+ 1 10,5000 บาท/เดือน บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 
          มีใบขับขีร่ถยนต์, เบี้ยเลี้ยง สาขานครศรีธรรมราช (จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์) 
          มีค่า Incentive,OT ฯลฯ 385 ม.5 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณปุญญิศา จ าปาทอง 
            โทรศัพท์ 075-312600, 089-2047202 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ ปวช. 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
5 ที่ปรึกษาการขาย ช/ญ 22-45 4 ตามตกลง หจก.ทักษิณยนตรการ 
6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอะไหล่ ช/ญ 22-45 2 ตามตกลง (ตัวแทนจ าหน่ายรถบรรทุก HINO) 
7 พนักงานธุรการบัญชี ญ 22-45 1 ตามตกลง สี่แยกเบญจม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
8 ช่างยนต์ ช 22-45 2 ตามตกลง  ติดต่อคุณชลดา จอมสุริยะ 
9 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์บริการ ช/ญ 25+ 2 ตามตกลง โทรศัพท์ 083-1923453 
10 ช่างเชื่อม ช 30+ 1 315 บาท/วัน หจก.ประกอบกิจคอนกรีต (ผลิต-จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์คอนกรีต) 
           85/1 ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
           ติดต่อคุณมลิวรรณ แสงสุวรรณ 
           โทรศัพท์ 081-9561989 

11 พนักงานทั่วไป (ท าครก) ช 25-35 4 11,000บาท/เดือน ร้านชฎาทิวารัตน์พาณิชย์ (ผลติและจ าหน่ายครก) 
          สาขาวิชาก่อสร้าง, ช่างกล, ช่างศิลป์ 177 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

 12 ช่างก่อสร้าง ช/ญ 23-40 3 10,000-11,000 บาท/เดือน ติดต่อคุณชฎาทิวารัตน์ สุวรรณรัตน์ 
             โทรศัพท์ 061-0399514 

13 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์         บริษัท ตั้งใจกลการ จ ากัด (จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 
  สาขาลานสกา ช 20-32 1 10,000+ บาท/เดือน 444/108 ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ 
  สาขาสิชล ช 20-32 1 9,500+ บาท/เดือน 167 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ 
          มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ ติดต่อคุณธิดารัตน์ สีสุข โทรศัพท์ 093-5766397 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ ปวช. 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช 19-45 2 10,000 บาท/เดือน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภวรวัฒน์ (การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า) 
          มีใบผ่านการอบรมประกอบวิชาชีพไฟฟ้า 72/167 ซ.10 ถ.ยุทธศาสตร์ 
            ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณอรรถ วงศ์ทองมาก โทรศัพท์ 085-7424847 

15 ผู้ช่วยช่างส ารวจ ช/ญ 18-50 1 10,000 บาท/เดือน หจก.เอเอเค คอนสตรัคชั่น (รับเหมาก่อสร้าง) 
          มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ 181 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณธรณ์ชันย์ ทิพย์สุวรรณ โทรศัพท์ 065-2066944 

16 พนักงานช่างซ่อมบ ารุง ช 20-28 1 10,430 บาท/เดือน บจก.นครินทร์พัฒนาเวชกิจ (สถานพยาบาล) 
  (สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์)       ดูแล ตรวจสอบเครื่องมือ 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          ซ่อมแซมอุปกรณ์ ติดต่อคุณวรรณิดา รักนุ้ย โทรศัพท์ 075-312800 ต่อ 1215 

17 พนักงานขาย ช/ญ 20+ 1 ตามตกลง บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด (ฟาร์มสุกร/ขายน้ ามัน) 
18 พนักงานแปรรูปอาหาร ช/ญ 22+ 1 ตามตกลง 249 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
  (สาขาคหกรรม)         ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์ 
            โทรศัพท์ 075-347230, 099-3286741 

19 พนักงานขาย ญ 20+ 1 315-350 บาท/วัน ร้านแบงค์&บอย (จ าหน่ายของเล่นและสินค้าเบ็ดเตล็ด) 
            103 ม.5 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณครองขวัญ บุญญานุพงศ์  
      โทรศัพท์ 089-7316927, 075-761702 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ ปวส. 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
1 ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า ช/ญ 30+ 1 20,000 บาท/เดือน บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)  

            (จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์) 

            385 ม.5 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

            ติดต่อคุณปุญญิศา จ าปาทอง 
            โทรศัพท์ 075-312600, 089-2047202 
2 ช่างกลโรงงาน ช 23+ 4 10,000-11,000 บาท/เดือน ร้านชฎาทิวารัตน์พาณิชย์ (ผลติและจ าหน่ายครก) 
            177 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

        
  

  
ติดต่อคุณชฎาทิวารัตน์ สุวรรณวัฒน์ 

 โทรศัพท์ 061-0399514 
3 พนักงานขาย (โครงการ) ช/ญ 24+ 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท สหมิตรโฮมโซลูชั่น จ ากัด (จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 
          มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 127 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณปิยะภัทร ช่วงชล  
            โทรศัพท์ 075-450988, 062-0910808 
4 พนักงานบัญชี ช/ญ 18-50 1 12,000 บาท/เดือน หจก.เอเอเค คอนสตรัคชั่น (รับเหมาก่อสร้าง) 
          มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 181 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณธรณ์ชันย์ ทิพย์สุวรรณ โทรศัพท์ 065-2066944 

 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ ปวส. 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและทีต่ั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
5 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ช/ญ 1 25+ ตามตกลง บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด (ฟาร์มสุกร/ขายน้ ามัน) 
          ท างานโรงงานตัดแต่งชิ้นส่วนสุกร 249 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
 6 ช่างเชื่อม ช 1 22+ ตามตกลง ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์ 
          ท างานฟาร์มสุกร ต าบลท่าไร่ โทรศัพท์ 075-347230, 099-3286741 

 
วุฒิ ปริญญาตรี 

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ช/ญ 1 25+ ตามตกลง บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด (ฟาร์มสุกร/ขายน้ ามัน) 
         สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 249 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

           
ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์  

โทรศัพท์ 075-347230, 099-3286741 
2 ครูสอนคณิตศาสตร์ ช/ญ 2 22-35 9,450 บาท/เดือน โรงเรียนกวดวิชา แมท แอท ด็อกเตอร์แดง (การศึกษา) 
          สอนนักเรียนชั้น ม.ต้น - ม.ปลาย 34 หมู่บ้านเมืองทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณณิชกานต์ สุวรรณมณี โทรศัพท์ 075-432047 

 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ ปริญญาตรี 

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
3 เจ้าหน้าที่ Sleeping Speciast ช/ญ 25+ 1 16,000 บาท/เดือน บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 
         จบการศึกษาตรงสายงาน สาขานครศรีธรรมราช (จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์) 
         รักงานบริการ, มีเบี้ยเลี้ยง 385 ม.5 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
         มีค่า Incentive,OT ฯลฯ ติดต่อคุณปุญญิศา จ าปาทอง 
           โทรศัพท์ 075-312600, 089-2047202 
4 พนักงานขายเครดิต ช/ญ 20+ 2 10,000 บาท/เดือน บริษัท ก.ชัยแสง ดี.ซี. จ ากัด (ค้าปลีก ค้าส่ง) 
 สาขาสุราษฏร์ฯ/นครศรีฯ       มีค่าคอม, เบี้ยเลี้ยง 99/86  ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
         ขับข่ีรถยนต์ได้, มีใบอนุญาตขับขี่ ติดต่อคุณดาราวดี ศรีสุพรรณ 
         มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ โทรศัพท์ 089-9798013, 061-1722782 
5 พนักงานขาย ช 20-25 1 12,000 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม 
           (จ าหน่ายปลาสวยงามและอุปกรณ์แต่งสวน) 
           207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
           ติดต่อคุณตรีวิทย์  จุลนวล โทรศัพท์ 075-316326 
6 ผู้จัดการหมู่บ้าน ช/ญ 30-40 2 10,000-12,000 บาท/เดือน หจก.นาราภัทร แมเนจเม้นท์  (อสังหาริมทรัพย์) 
          มีรถยนต์ส่วนตัว, มีใบขับขี่รถยนต์ 65/3 ถ.ชลประทาน ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
             ติดต่อคุณญาณิศา ใจห้าว  โทรศัพท์ 098-0483279 

 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ ปริญญาตรี 

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
7 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ช/ญ 20-50 1 10,000-15,000 บาท/เดือน โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ทคิดส์ จันดี (สอนพิเศษ) 
8 ครูผู้สอนจินตคณิต ช/ญ 20-50 1 10,000-15,000 บาท/เดือน 873-874 ม.3 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ 
         สอนพิเศษระดับประถมศึกษา ติดต่อคุณฤทัยรัตน์ ขุนแผ้ว 
         มีโบนัส, ชุดยูนิฟอร์ม โทรศัพท์ 081-7474228,075-486135 
9 โปรแกรมเมอร์ ช/ญ 25+ 1 12,000 บาท/เดือน บริษัท นครพัฒน์ จ ากัด (โรงพยาบาล) 
         มีค่ารักษาพยาบาล, ประกันสังคม 2/99 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
         ชุดยูนิฟอร์ม ติดต่อคุณจักริน คักธิก 
         มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทรศัพท์ 075-305999 ต่อ 311 

10 วิศวกรโยธา ช 28+ 1 20,000+ บาท/เดือน บริษัท โชตินคร การโยธา จ ากัด (รับเหมาก่อสร้าง) 
         มีใบ กว. 182 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
         ควบคุม ,ดูแลงานก่อสร้างอาคาร ติดต่อคุณวิโชติ ปานมา  
         มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี โทรศัพท์ 081-5698841, 095-0820037 
         มีใบอนุญาตขับขี่, รถยนต์ส่วนตัว   

11 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ช/ญ 30+ 1 12,000+ บาท/เดือน บริษัท สหมิตรโฮมโซลูชั่น จ ากัด (จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 
         มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 127 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
          ดูแลและจัดการ TRAINING  ติดต่อคุณปิยะภัทร ช่วงชล 
           ให้ท างานเป็นทีมได้ โทรศัพท์ 075-450988,062-0910808 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กันยายน 2563 

วุฒิ ปริญญาตรี 

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 
อัตราค่าจ้าง 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 

ประเภทกิจการ 
12 เจ้าหน้าที่การตลาด ช/ญ 25-45 1 12,000-15,000 บาท/เดือน บริษัท ทองไทยโอสถ จ ากัด (ผลิตและจ าหน่ายยาสีฟัน) 
         ขายสินค้าหน้าร้านและออนไลน์ 133 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
         มีโบนัส,ขึ้นเงินเดือนประจ าปี ติดต่อคุณจรัญ ขุนอินทร์  โทรศัพท์ 081-9584900 

13 พนักงานต้อนรับ ญ 20-30 4 10,000+ บาท/เดือน บจก.สารัช มอเตอร์  2005 (โรงแรม) 
         มีที่พัก, ท างานเป็นกะได้ 376 ม.5 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

14 จนท.สมาพันธ์ SME Thai นครศรีฯ ช/ญ 25-35 1 ตามตกลง ติดต่อคุณอิสรีย์ ฉัตรพรน าสิน 
           โทรศัพท์ 081-5614162, 075-451898 

 
 


