
อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

1 ช่างไม้ ช 20-35 2 400 บาท/วัน ไม้แมนเฟอร์นิเจอร์ (ขายปลีก-ส่งเฟอร์นิเจอร์ไม้)

38/11 ม.4 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณกมล หมิแหม

โทรศัพท์ 085-4766855

2 ดูแลผู้สูงอายุ ญ 25-45 1 9,450 บาท/เดือน โรงเรียนกวดวิชาแมท แอท ด็อกเตอร์แดง

ตามตกลง 34 ถ.วันดีโฆษิตกลุพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณอรอนงค์ บุญคล่อง

โทรศัพท์ 086-9541787

3 พนักงานท าสวน ช 30+ 1 315 บาท/วัน หจก.ประกอบกิจคอนกรีต (ผลิต/จ าหน่าย ผลิตภณัฑ์คอนกรีต)

85/1 ม.5 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณมลิวรรณ แสงสุวรรณ

โทรศัพท์ 086-4765894

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน มิถุนายน 2564

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จ ากัด

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

4 ช่างกระเบือ้ง ช 30+ 5 350+ บาท/วัน บริษัท สยามธรรมนนท์ จ ากดั

5 ช่างกอ่-ฉาบ ช 30+ 10 222  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

6 ช่างสกมิโค้ม ช 30+ 10 สถานทีท่ างาน ม.วลัยลักษณ์ ติดต่อคุณปิยะนันท์ หิรัญ

7 ช่างทาสี ช 30+ 10 โทรศัพท์ 093-6923914

8 ดูแลผู้สูงอายุ ญ 25-45 1 9,450 บาท/เดือน โรงเรียนกวดวิชา แมท แอท ด็อกเตอร์แดง

9 คนท าสวน (อ.พรหมคีรี) ช 25-45 1 9,450 บาท/เดือน 34 ถ.วันดีโฆษิตกลุพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

(ตามตกลง) ติดต่อคุณอรอนงค์ บุญคล่อง

โทรศัพท์ 086-9541787

10 พนักงานขับรถคีบไม้ ช 25-35 3 10,000+ บาท/เดือน โรงไฟฟ้านครศรีพาราวูด้

มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 127/2 ม.1 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณดวงใจ อังวิทยาธร

โทรศัพท์ 081-6278103,081-6401723

11 ช่างพื้น ช 20-45 1 315-400 บาท/วัน บจก.นครดีซี นครศรีธรรมราช

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

ติดต่อคุณกฤติกา ลีละพันธุ์

โทรศัพท์ 075-312382,081-6772510

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

1 รปภ. ช 25-55 15 315 บาท/วัน บริษัท รักษาความปลอดภัย พ.ีพ.ีการ์ด อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด

177 ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณจุฑารัตน์ นนทามิตร

โทรศัพท์ 095-4194057

2 พนักงานทัว่ไป ช 20-25 1 9,450 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะความเร่ียม (ขายปลา/กาแฟ)

207 ม.9 ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณตีรวิทย์ จุลนวล

โทรศัพท์ 075-316326

3 เร่งรัดหนี้สิน ช 23-40 1 10,000+ บาท/เดือน บ.ต้ังใจกลการ จ ากดั (จ าหน่ายรถจักรยานยนต์)

121/3 ม.2 ต.ควนกรด อ.ทุง่สง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณธิดารัตน์ สีสุข

โทรศัพท์ 093-5766397

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน มิถุนายน 2564

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

4 ผู้ช่วยเภสัช ช/ญ 19-25 8 10,130 บาท/เดือน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกจิ จ ากดั

ท างานเป็นกะ 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณกอ้นแกว้  สิงห์สุวรรณ

โทรศัพท์ 075-312800 ต่อ 1215

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

1 ทีป่รึกษาการขาย ช/ญ 25+ 2 9,500-12,000 บาท/เดือน
บริษัท ทักษิณยนตรการ (ศูนย์บริการฮีโน)่

134 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณชนรดา จอมสุริยะ

โทรศัพท์ 075-411679,083-1923453

2 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช 20-32 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท ต้ังใจกลการ จ ากดั (จ าหน่ายรถจักรยานยนต์)

24-26 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อคุณธิดารัตน์ สีสุข

โทรศัพท์ 093-5766397

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน มิถุนายน 2564

วุฒิ ปวช.

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

3 ช่างไฟฟ้า ช 18+ 1 10,000-15,000 บาท/เดือน บ.โซลาร์ ท้อป จ ากัด (จ าหน่ายเคร่ืองมือ solar cell)

180/18-21 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณณัฐธิดา เพชรชูช่วย

โทรศัพท์ 094-3625598,086-6827777

4 แม่ครัว ญ 30+ 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท ตรวจสอบการบัญชี เจอาร์ที

148 ม.5 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณจินตนา หมื่นราม

โทรศัพท์ 089-7758002

5 บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลล์ จ ากดั

9 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณชลสุดา นิลบุญ

โทรศัพท์ 098-6706177

6 พนักงานบัญชี ญ 18-35 1 9,450+ บาท/เดือน บจก.นครทวดทอง คอนกรีต

หรือตามตกลง 86 ถ.เอเชีย ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณขนิษฐา จิตวิบุญย์

โทรศัพท์ 081-0856556

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน

ช่างบริการ ช 20+ 1 10,000+ บาท/เดือน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/

เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ
1 เจ้าหน้าที่ขายรถมือสอง ญ 23-32 1 10,000++บาท/เดือน บริษัท ต้ังใจกลการ จ ากดั (จ าหน่ายรถจักรยานยนต์)

2 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ(รถใหม)่ ญ 23-32 1 10,.000++บาท/เดือน 148/4 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อคุณธิดารัตน์ สีสุข

โทรศัพท ์093-5766397

3 โฟร์แมน ช/ญ 22-40 3 9,450 บาท/เดือน บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จ ากดั

จบโยธา-กอ่สร้าง (ตามตกลง) 222 ม.5 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ

ติดต่อ บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จ ากดั

โทรศัพท์ 075-330777-9,082-4198219

4 บัญชี ญ 20-35 1 10,000-12,000 บาท/เดือน บริษัท ไมนิ่ง วิสชั่น จ ากดั

282 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณพรรณี พลรัตน์

โทรศัพท์ 083-3886098

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน มิถุนายน 2564

วุฒิ ปวส.

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/

เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ
5 พนักงานการเงิน ช/ญ 20-28 1 10,130 บาท/เดือน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกจิ จ ากดั

ท างานเป็นกะ 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณกอ้นแกว้  สิงห์สุวรรณ

โทรศัพท์ 075-312800 ต่อ 1215

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/

เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ
1 ดีไซน์เนอร์ ช/ญ 22-30 1 11,000 บาท/เดือน บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิง่มอลล์ จ ากดั

ช/ญ 22-40 1 15,000-16,000 บาท/เดือน 385 ม.5 ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณปุญญิศา จ าปาทอง

โทรศัพท์ 089-2047202

2 ครูคณิตศาสตร์ ช/ญ 23-35 1 9,450 บาท/เดือน โรงเรียนกวดวิชาแมท แอท ด็อกเตอร์แดง

34 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อคุณอรอนงค์ บุญคล่อง

โทรศัพท์ 086-9541787

3 ครูภาษาไทย ญ 25-45 2 10,000-15,000 บาท/เดือน โรงเรียนพิมพ์มณี (สถานศึกษา)

4 ครูสอนดนตรี ช/ญ 23-45 2 10,000-15,000 บาท/เดือน 81 ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณดวงพร รักขพันธ์

โทรศัพท์ 081-8401679

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน มิถุนายน 2564

วุฒิ ปริญญาตรี

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/

เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ
5 พนักงานขาย ช 20-35 1 12,000 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะความเร่ียม (ขายปลา/กาแฟ)

6 พนักงานดูแลสวน ช 22-25 1 10,000 บาท/เดือน 207 ม.9 ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณตีรวิทย์ จุลนวล

โทรศัพท์ 075-316326

7 ทีป่รึกษาการขาย ช/ญ 20-30 5 9,500-10,000 บาท/เดือน บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991)จ ากัด(จ าหน่ายรถยนต์)

69 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณวัฒนา อินทรกลุ

โทรศัพท์ 075-344200-6

8 พนักงานขาย ช/ญ 22-40 4 10,000+บาท/เดือน บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จ ากดั

9 วิศวกรโยธา/กอ่สร้าง ช/ญ 22-40 3 10,000+บาท/เดือน 222 ม.5 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ

10 พนักงานบัญชี ช/ญ 22-40 2 10,000+บาท/เดือน ติดต่อ บริษัท  สยามมาสเตอร์คอนกรีต จ ากดั

11 เลขานุการ ญ 22-40 2 10,000+บาท/เดือน โทรศัพท์ 075-330777-9,082-4198219

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/

เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ
12 ผู้บริหารงานภาคร่วม ช 35-45 2 20,000+ บาท/เดือน โรงไฟฟ้านครศรีพาราวูด้

มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี 127/2 ม.1 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ

13 วิศวกร Operate ไฟฟ้า ช 25-35 3 12,000+ บาท/เดือน ติดต่อคุณดวงใจ อังวิทยาธร

มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี โทรศัพท์ 081-6278103,081-6401723

14 ครูช่างยนต์ ช/ญ 22+ 1 15,000 บาท/เดือน วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกจิบัณฑิต

15 ครูช่างไฟฟ้า ช/ญ 22+ 1 15,000 บาท/เดือน 18 ม.3 ถ.กะโรม ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

16 ครูคณิตศาสตร์ ช/ญ 22+ 1 15,000 บาท/เดือน ติดต่อคุณนุชดา เพชรานนท์

โทรศัพท์ 075-846066,080-6952232

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน


