
 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564 

วุฒิ ประถมศ  กษำ/ไม่จ ำกัดวุฒิกำรศ กษำ 

ที่ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ จ ำนวน 
อัตรำค่ำจ้ำง 

เงื่อนไข /สวัสดิกำร  
ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/ 

ประเภทกิจกำร 
1 ผู้ช่วยกุ๊ก ช/P 20+ 1 10,500 บาท/เดือน ร้านกัปตันซีฟู้ด (ร้านอาหาร) 
      88/8 ม.4 ถ.นครศรี-ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณเกรียงศักดิ์ นางนวล 
            โทรศัพท์ 084-8502543 
2 ขับรถบรรทุก6ล้อส่งของ ช 18-45 2 400 บาท/วัน บ.ปรีชาวัสดุภัณฑ์ จ ากัด (จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 
3 ขับรถกะบะส่งของ ช 18-45 2 350 บาท/วัน 311 ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีฯ 
4 เช็คเกอร์ ช/ญ 18-30 1  ติดต่อคุณปิยดา จันทร์มูสิก 
5 พนักงานทั่วไป ช/ญ 18-30 2  โทรศัพท์ 081-9566013 
6 แม่บ้าน ญ 40-60 1 320 บาท/วัน สุภัสสร จิรัตน์ฐิกุล 
      567/16 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

        
  

 
ติดต่อคุณสุภัสสร จิรัตน์ฐิกุล 

โทรศัพท์ 086-9464959,087-9455359 
  7 
 
 
 

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
 
 
 

ช 
 
 
 

25+ 
 
 
 

    1 
 
 
 

9,450 บาท/เดือน 
 
 
 

ร้านปรีชายนต์ ขนอม (ซ่อมรถจักรยานยนต์) 
38/7 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ 

ติดต่อคุณราชัณ อัชคณาวิสูตร 
โทรศัพท์ 098-6762108 

      



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564 

วุฒิ ประถมศ  กษำ/ไม่จ ำกัดวุฒิกำรศ กษำ 

ที่ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ จ ำนวน 
อัตรำค่ำจ้ำง 

เงื่อนไข /สวัสดิกำร  
ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/ 

ประเภทกิจกำร 
8 พนักงานทั่วไป ช 30-40 1 315 บาท/วัน ร้านหยดน  าคลีนนิง (ร้านซักรีด) 
           83/14 ถ.บ่ออ่าง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

           
ติตด่อคุณพรประภา สงคง 
โทรศัพท์ 085-5462695 

9 ช่างแอร์ ช 18-35 1 400 บาท/วัน บ.นีโอ ยูนีค เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (จ าหน่ายแอร์) 

10  ช่างไฟฟ้า ช 18-35 1 315 บาท/วัน 1138/22-23 ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

        
  

  
ติดต่อคุณสนธิชา อนันตเสรี 
โทรศัพท์ 081-6762849 

 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564 

วุฒิ มัธยมศ กษำตอนต้น (ม.3) 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน 
อัตรำค่ำจ้ำง 

เงื่อนไข /สวัสดิกำร  
ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 

ประเภทกิจกำร 
1 พนักงานยกสินค้า ช 25-35 1 330 บาท/วัน บริษัท บี.เอ็น.ซุปเปอร์แซ่บ จ ากัด (ค้าปลีก,ส่ง(เครื่องดื่ม) 
      134 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 

     
 

 
ติดต่อคุณชุติมา แซ่โค้ว 
โทรศัพท์ 075355642 

2 แม่บ้าน ญ  18-25 1 315 บาท/วัน หจก.มีบุญ 2017 
         42/2 ม.2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 

            ติดต่อคุณพวงรัตน์ บุญจริง 
            โทรศัพท์ 081-1250323 

 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564 

วุฒิ มัธยมศ กษำตอนปลำย (ม.6) 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน 
อัตรำค่ำจ้ำง 

เงื่อนไข /สวัสดิกำร  
ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 

ประเภทกิจกำร 
1 พนักงานทั่วไป ช 20-25 5 9,450 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม (ร้านขายปลา/ร้านกาแฟ) 
2 ผู้ช่วยกุ๊ก ช 20-25 5 9,450 บาท/เดือน 207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

    
 

 
ติดต่อคุณตีรวิทย์ จุลนวล 
โทรศัพท์ 075-316326 

3 พนักงานทั่วไป ช 20-25 5 9,500-12,000 บาท/เดือน บริษัท นครศรีฯ ดีไลท์ (ขายนมเปรี ยว) 
      245 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณชาตรี บุญโส 
      โทรศัพท์ 084-3870862 
4 พนักงานเสิร์ฟ ช/ญ 18-25 5 315 บาท/วัน ร้านโกปี๊ (ร้านอาหารและเครื่องดื่ม) 
      4/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี 
      ติดต่อคุณสุจารี โส้สะหมัน 
      โทรศัพท์ 088-3827108 

  
 
 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564 

วุฒิ ปวช. 

 ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน 
อัตรำค่ำจ้ำง 

เงื่อนไข /สวัสดิกำร  
ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 

ประเภทกิจกำร 
1 เร่งรัดหนี สิน ช/ญ 18-40 1 315 บาท/วัน บจก.นวกิจพงศ์ทนายความ (สนง.ทนายความ) 
      30/298-299 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณโชคชัย นวกิจพงศ์ 
            โทรศัพท์ 084-1239777 
2 ช่างไฟฟ้า ช 20-45 1 10,000-15,000 บาท/เดือน บริษัท โซลาร์ท้อป จ ากัด 
      180/18-21 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณณัฐธิดา เพชรชูช่วย 
            โทรศัพท์ 094-3625598,086-6827777 

 
 
 
 

 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564 

 วุฒิ ปวส. 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน 
อัตรำค่ำจ้ำง 

เงื่อนไข /สวัสดิกำร  
ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 

ประเภทกิจกำร 
1 ช่างเชื่อม ช 22-35 1 320-350 บาท/วัน บริษัท บี.เอ็น.ซุปเปอร์แซ่บ จ ากัด (ค้าปลีก,ส่ง(เครื่องดื่ม) 
      134 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 

    
 

 
ติดต่อคุณชุติมา แซ่โค้ว 
โทรศัพท์ 075355642 

2 พนักงานบัญชี ญ 23+ 1 9,500 บาท/เดือน หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส(ขายเครื่องถ่ายเอกสาร)  

      579 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณกฤษณา ทิพย์พารเพียน 
      โทรศัพท์ 075-345354,086-4767911 
3 ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด ช/ญ 20-35 3 15,000-50,000 บาท/เดือน บริษัท บิ๊กเกสท์แอดวานซ์ จ ากัด (การตลาด) 
4 Sale Excutive ช/ญ 20-35 3 10,000-50,000 บาท/เดือน 338/6 ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
5 Make up Artist ช/ญ 20-35 5 10,000-50,000 บาท/เดือน ติดต่อคุณสุดรัก ปรางทอง 
6 
7 

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 
BA 

ช/ญ 
ช/ญ 

20-35 
20-35 

5 
5 

10,000-50,000 บาท/เดือน 
10,000-50,000 บาท/เดือน 

โทรศัพท์ 093-5752422 

8 บัญชี ญ 18+ 1 10,080 บาท/เดือน บ.ภาคใต้เครื่องชั่งและวิศวกรรม จ ากัด 
      (ผลิต/ซ่อม เครื่องชั่งน  าหนักรถบรรทุก) 
      107/6 ม.1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณช่อทิพย์ โทรศัพท์ 075-378881 



 

 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564 

 วุฒิ ปวส. 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน 
อัตรำค่ำจ้ำง 

เงื่อนไข /สวัสดิกำร  
ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 

ประเภทกิจกำร 
9 บัญชี ช/ญ 20-35 2 10,000 บาท/เดือน บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จ ากัด (ค้าปลีกอุปกรณ์IT) 
      70/4-7 ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
      ติดต่อคุณวรารัตน์ นาระจิตต์ 

      โทรศัพท์ 075-318700 ต่อ 987 

10 ธุรการไอที ญ 24-30 1 9,450 บาท/เดือน บริษัท บ้านคุณหลิน (จ าหน่ายเสื อผ้า) 
      43 ซ.ท่าซัก ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
      ติดต่อคุณเฟิน 
      โทรศัพท์ 062-1715787 

 
 

 
 

 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564 

วุฒิ ปริญญำตรี 

ที ่ ต ำแหน่ง เพศ อำย ุ จ ำนวน 
อัตรำค่ำจ้ำง 

เงื่อนไข /สวัสดิกำร  
ชื่อและทีต่ั้งสถำนประกอบกำร/ 

ประเภทกิจกำร 
1 จป.วิชาชีพ ช 22-25 1 12,000-15,000 บาท/เดือน บริษัท นาวาพาราวู้ด จ ากัด (โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา) 
      148 ม.5 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณณัฐณิชานันทน์ สกุลมาศ 
      โทรศัพท์ 075-445750,081-9706407 
2 พนักงานทั่วไป ช 22-25 5 10,000 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม (ร้านขายปลา/ร้านกาแฟ) 
      207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

    
 

 
ติดต่อคุณตีรวิทย์ จุลนวล 
โทรศัพท์ 089-8717545 

3 
 
 
 

พนักงานบัญชี 
 

ช/ญ 
 

25-45 
 

1 
 
 
 

320-350 บาท/วัน 
 
 

บริษัท บี.เอ็น.ซุปเปอร์แซ่บ จ ากัด (ค้าปลีก,ส่ง(เครื่องดื่ม)) 
134 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 

ติดต่อคุณชุติมา แซ่โค้ว 
โทรศัพท์ 075355642 

  
 
 
 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564 

วุฒิ ปริญญำตรี 

ที่ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ จ ำนวน 
อัตรำค่ำจ้ำง 

เงื่อนไข /สวัสดิกำร  
ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/ 

ประเภทกิจกำร 
  4 นักเทคนิคการแพทย์ ช/ญ 23-40 1 12,000+ บาท/เดือน บริษัท นครพัฒน์ จ ากัด (สถานพยาบาล) 
        2/99 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

    
 

 
ติดต่อคุณจักริน คันธิก 

โทรศัพท์ 075-305999 ต่อ 311 
5 พนักงานทั่วไป ช 22-25 5 10,000 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม (ร้านขายปลา/ร้านกาแฟ) 
      207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณตีรวิทย์ จุลนวล 

โทรศัพท์ 089-8717545 
6 ผู้จัดการร้าน ช/ญ 25-35 1 15,000++บาท/เดือน บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด (เกษตรแบบครบวงจร) 
7 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ช/ญ 25-35 1 15,000++ บาท/เดือน 1/2 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

        
  

  
ติดต่อคุณดวงเดือน เอียดราช 

โทรศัพท์ 075-446485 
8 ผู้ช่วยฝ่ายบัญช ี ญ 22-35 1 9,450++ บาท/เดือน บริษัท แอลทีการยาง จ ากัด (ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน) 
9 ผู้ช่วยฝ่ายส่งออก ช/ญ 22-40 1 9,450++ บาท/เดือน 541 ม.3 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ 
10 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ช/ญ 22-35 1 9,450++ บาท/เดือน ติดต่อคุณกมลพรรณ ศิริเพชร 
11 การตลาดออนไลน์   ช/ญ 22-35 1 9,450++ บาท/เดือน โทรศัพท์ 075-445930 

 



 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม 2564 

วุฒิ ปริญญำตรี 

ที่ ต ำแหน่ง เพศ อำยุ จ ำนวน 
อัตรำค่ำจ้ำง 

เงื่อนไข /สวัสดิกำร  
ชื่อและที่ตั้งสถำนประกอบกำร/ 

ประเภทกิจกำร 
12 ธุรการ ช/ญ 25-35 3 9,450 บาท/เดือน หจก.ธานีรัตน์ไลฟ์ 
13 

 14 
เลขานุการ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ช/ญ 
  ช/ญ 

25-35 
25-35 

3 
   5 

9,450 บาท/เดือน 
9,450 บาท/เดือน 

99/6 ม.7 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
ติดต่อคุณณัฐวิทย์ ธานีรัตน์ 

โทรศัพท์ 075-800422 
       

15 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ช/ญ 25-35 3 12,000 บาท/เดือน ร้านโกปี๊ (ร้านอาหารและเครื่องดื่ม) 
16 

  
การตลาด ช/ญ 

  
25-35 
 

3 
    

12,000 บาท/เดือน 
 

4/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี 
ติดต่อคุณสุจารี โส้สะหมัน 
โทรศัพท์ 088-3827108 

       

 
 
 


