
อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

1 พนักงานเสิร์ฟ ช/ญ 18-30 6 315 บาท/วัน บริษัท โกปี ๊2007 จ ากดั (ร้านจ าหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม)2 พนักงานครัว ช/ญ 20-30 3 315 บาท/วัน 4/1 ถ.นางงาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

3 พนักงานขายสินค้าทีร่ะลึก ญ 18-25 2 315 บาท/วัน ติดต่อคุณสุจารี โส้สะหมัน

โทรศัพท์ 088-3827108

4 แม่ครัว ญ 20 1 9,450 บาท/เดือน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกจิ จ ากดั (สถานพยาบาล)

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

ติดต่อคุณกอ้นแกว้ สิงห์สุวรรณ

โทรศัพท ์075-3128000 ต่อ 1215

5 พนักงานทัว่ไป ช/ญ 18+ 10 320+ บาท/วัน บจก.นครทวดทองคอนกรีต (ซ้ือขายวัสดุกอ่สร้าง)

86 ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณขนิษฐา จิตวิบูลย์

โทรศัพท ์081-0856556

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2564

วุฒิ ประถมศึกษา/ไม่จ ากัด

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



6 พนักงานทัว่ไป ช 18+ 1 9,450 บาท/เดือน พชรนัฐ เจือสุวรรณ (ส่วนบุคคล)

(เล้ียงแพะ/วัว) 29/1 ม.1 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณพชรนัฐ เจือสุวรรณ

โทรศัพท ์098-4961206

7 ผูช่้วยแม่ครัว ญ 18-40 1 315 บาท/วนั ร้าน ก.การลวก (ร้านอาหาร)

30/3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อคุณก่อลาภ ขวญัทอง
โทรศัพท ์096-8916277

8 คนงาน ช 25+ 4 9,500 บาท/เดือน SCG HOME บุญถาวร (จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง)
127 ม .4 ต.ท่าซกั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ติตด่อคุณศิริรัตน์ สายวารี
โทรศัพท ์062-0910808,075-450988

9 คนสวน ช/ญ 25-45 6 315 บาท/วนั นยันนัท ์อิณทสา (ส่วนบุคคล)

64/4 ม.10 ต.กรุงชิง อ.นบพิต า จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณนยันนัท ์อิณทสา
โทรศัพท ์081-3706993

10 ช่างแอร์ ช 18-40 2 350-500 บาท/วนั ชาญชัยแอร์-ไฟฟ้า (ซ่อมติดต้ังแอร์/ไฟฟ้า)

116 ถ.เทวบุรี ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ



ติดต่อคุณชาญชัย เพชรเกตุ

โทรศัพท์ 083-5115259

11 พนกังาน Live สด ญ 18+ 5 16,000-25,000 บาท/เดือน บ้านคุณหลิน มั่งค่ัง ร่ ารวย จ ากดั

98/9 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณนิตยาพร ทิพย์สิทธิ์

โทรศัพท์ 063-0868772,088-7891014



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

1 พนักงานยกสินค้า ช 20-40 4 320-350 บาท/วัน บริษัท บ.ีเอน็.ซุปเปอร์แซ่บ จ ากดั (ค้าปลีก-ส่งเคร่ืองด่ืม)

134 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณชุติมา แซ่โค้ว

โทรศัพท์ 075-355642,075-806788

2 พนักงานหน่วยเคล่ือนย้าย ช 21 1 9,530 บาท/เดือน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกจิ จ ากดั (สถานพยาบาล)

และบริการ 61 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณกอ้นแกว้ สิงห์สุวรรณ

โทรศัพท์ 075-3128000 ต่อ 1215

3 แม่บ้าน ญ 30-45 1 320-350 บาท/วัน บริษัท บ.ีเอน็.ซุปเปอร์แซ่บ จ ากดั (ค้าปลีก-ส่งเคร่ืองด่ืม)

134 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณชุติมา แซ่โค้ว

โทรศัพท์ 075-355642,075-806788

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2564

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนตน้ (ม.3)

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



4 แม่บ้าน ญ 35-45 2 315 บาท/วัน วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

5 คนสวน ช 35-45 1 315 บาท/วัน 91 ถ.เทวบุรี ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณสุธัญญา ตรึกตรอง

โทรศัพท ์063-0794092,082-2619137



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

1 ทีป่รึกษาการขาย ช/ญ 20-35 10 315 บาท/วัน บริษัท วีเพอร์เฟค ออโต้คาร์ จ ากัด (จ าหน่ายรถยนต์ฟอร์ด)

177 ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณจุฑารัตน์ นนทามิตร

โทรศัพท ์095-4194057

2 ผู้ช่วยเภสัชกร ช/ญ 19-25 7 10,130 บาท/วัน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกจิ จ ากดั (สถานพยาบาล)

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

ติดต่อคุณกอ้นแกว้ สิงห์สุวรรณ

โทรศัพท์ 075-3128000 ต่อ 1215

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

4 พนักงานทัว่ไป ช 20-25 1 9,450 บาท/เดือน 207 ม.9 ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณตีรวิทย์ จุลนวล

โทรศัพท์ 075-316326

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2564

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน

5 พนักงานคลังยา/เวชภัณฑ์ ช 20+ 1 9,450 บาท/เดือน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกจิ จ ากดั (สถานพยาบาล)

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

ติดต่อคุณกอ้นแกว้ สิงห์สุวรรณ

โทรศัพท์ 075-3128000 ต่อ 1215



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน

อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

1 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

2 พนักงานอะไหล่ (คนพิการ)ช/ญ 18-35 1 9,750+ บาท/เดือน บริษัท อริยะมอเตอร์ (นครศรีธรรมราช)

3 พนักงานยานยนต์ ช 18-30 1 10,500+ บาท/เดือน 61/1 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

(สาขาทุง่สง) ติดต่อคุณศุภวัฒน์ จันทร์สุข

โทรศัพท์ 087-2921118

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2564

วุฒิ ปวช.

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน

4 พนักงานร้านกาแฟ ช 20-25 1 9,450 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเร่ียม (ขายปลา/กาแฟ)

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

ติดต่อคุณตีรวิทย์ จุลนวล

โทรศัพท์ 075-316326

5 พนักงานบัญชี ญ 18-45 1 9,450-10,000 บาท/เดือน บริษัท ชูทองการบญัชีธุรกจิแลกกฎหมาย 1998 จ ากดั

149/8 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีฯ

ติตด่อคุณสกลุกาญจน์ ชูทอง

โทรศัพท์ 097-9966324

6 พนักงานบัญชี ช/ญ 22-40 1 10,000-11,000 บาท/เดือน บริษัท ไทยโฮเต็ล อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (1980) จ ากดั

7 พนักงานต้อนรับ ช/ญ 22-40 1 10,000-11,000 บาท/เดือน 1369-1395 ถ.ราชด าเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณจินตนา โอชะติน

โทรศัพท์ 089-7269367

8 ช่างIT ช 22-40 1 9,450-10,000 บาท/เดือน ท่าศาลาเรสซิเดนซ์ จ ากดั

277 ม.3 ต.สระแกว้ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณกชพร ศิริรัตน์

โทรศัพท์ 075-523200 ต่อ 10



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน

อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/

เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ
1 พนักงานประจ าร้าน ช/ญ 18-35 2 350 บาท/วัน ร้านเจษฎาภรณ์ (จ าหน่ายอปุกรณ์เบเกอรีและเคร่ืองครัว)

1307/28 ถ.จ าเริญวิถี ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อร้านเจษฎาภรณ์

โทรศัพท ์075-356246

2 พนักงานช่าง ช 18-30 3 10,500+ บาท/เดือน บริษัท อริยะมอเตอร์ (นครศรีธรรมราช)

61/1 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ทา่วัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณศุภวัฒน์ จันทร์สุข

โทรศัพท ์087-2921118

3 พนักงานการเงิน ช/ญ 19-28 2 10,130 บาท/วัน บริษัท นครินทร์พัฒนาเวชกจิ จ ากดั (สถานพยาบาล)

61 ถ.ออ้มค่ายวชิราวุธ ต.ทา่วัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณกอ้นแกว้ สิงหสุ์วรรณ

โทรศัพท ์075-3128000 ต่อ 1215

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2564

วุฒิ ปวส.

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน

4 แคชเชียร์ ช/ญ 22-35 2 10,500 บาท/วัน บริษัท อนิเด็กซ์ลิฟวิง่มอลล์ จ ากดั

385 ม.5 ถ.ออ้มค่าย ต.ปากพูน จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณปญุญิศา จ าปาทอง

โทรศัพท ์089-2047202

5 วิศวกร ช 28-45 1 9,450 บาท/เดือน บริษัท เอน็ดับบลิว บวิด้ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากดั

6 โฟร์แมน ช 28-45 1 9,450 บาท/เดือน 129/716 ม.2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณวรลักษณ์ สุดแสง

โทรศัพท ์063-0806453

7 ฝ่ายปอ้งกนัการสูญเสีย ช 25-40 1 11,000++ บาท/เดือน บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ากดั (มหาชน)

8 ช่างไฟฟ้า ช 25-40 1 11,000++ บาท/เดือน 385 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณปญุญิศา จ าปาทอง

โทรศัพท ์089-2047202



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน

อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/

เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ
1 กราฟฟิค ช/ญ 20-35 1 12,000 บาท/เดือน บริษัท โกปี ๊2007 จ ากัด (ร้านจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม)

4/1 ถ.นางงาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณสุจารี โส้สะหมัน

โทรศัพท ์088-3827108

2 ผู้ช่วยโปรเจคเมเนเจอร์ ช 25+ 1 315 บาท/วัน บจก.นครทวดทองคอนกรีต (ซ้ือขายวัสดุกอ่สร้าง)

86 ต.โพธิเ์สด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณขนิษฐา จิตวิบลูย์

โทรศัพท ์081-0856556

3 พนักงานบัญชี ญ 25-40 2 9,450-12,000 บาท/เดือน บริษัท บ.ีเอน็.ซุปเปอร์แซ่บ จ ากดั (ค้าปลีก-ส่งเคร่ืองด่ืม)

134 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณชุติมา แซ่โค้ว

โทรศัพท์ 075-355642,075-806788

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2564

วุฒิ ปริญญาตรี

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน

4 นักวิชาการประมง ช 22-25 1 12,000 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะความเร่ียม (ขายปลา/กาแฟ)

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

ติดต่อคุณตีรวิทย์ จุลนวล

โทรศัพท์ 075-316326

5 พนักงานขาย ช/ญ 23+ 1 9,750 บาท/เดือน บริษัท ริโก ้เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จ ากดั

10/2 ม.2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ติดต่อคุณชินวัฒน์ แสงอรุณ

โทรศัพท ์088-0883796

6 โปรแกรมเมอร์ ช/ญ 20-45 1 15,000+ บาท/เดือน บริษัท นครพัฒน์ จ ากดั (สถานพยาบาล)

7 เจ้าหน้าทีก่ารเงิน ช/ญ 23-45 1 11,000+ บาท/เดือน 2/99 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ

8 วิสัญญีพยาบาล ช/ญ 20-45 1 30,000+ บาท/เดือน ติดต่อคุณจักริน คันธิก

9 เภสัชกร ช/ญ 20-45 1 20,000+ บาท/เดือน โทรศัพท์ 075-305999 ต่อ 311

10 พนักงานบัญชี ช/ญ 22-35 2 9,450++ บาท/เดือน บจก.สยามมาสเตอส์คอนกรีต

11 ผู้ช่วย/เลขานุการ ช/ญ 22-35 2 9,450++ บาท/เดือน 321 ม.3 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรีธรรมราช

12 พนักงานขาย ช/ญ 22-35 3 9,450++ บาท/เดือน ติดต่อคุณพรทิพา บุษยากลุ

โทรศัพท์ 082-4198219



อัตราค่าจ้าง ชื่อและที่ตัง้สถานประกอบการ/
เงื่อนไข/สวัสดกิาร ประเภทกิจการ

ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน

13 เจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย ญ 20-35 5 9,750-20,000 บาท/เดือน บริษัท ธิดาน้อยเวิร์คกรุ๊ป จ ากดั

98/49 ม.2 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณเมนิษา คงละออ

โทรศัพท์ 082-6375115

14 เจ้าหน้าที ่IT ช 25+ 1 16,000-25,000 บาท/เดือน บ้านคุณหลิน มั่งค่ัง ร่ ารวย จ ากดั

98/9 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ

ติดต่อคุณนิตยาพร ทิพย์สิทธิ์

โทรศัพท์ 063-0868772,088-7891014


