
 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

วุฒิ ประถมศึกษา /ไม่จ ากัด  
ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 

อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

1 พนักงานขับรถบัสไม่ประจ าทาง ช 30-50 5 500 บาท/วัน หจก.ทวินออโต้ ซัพพลาย (ผลิตและจ าหน่ายเครื่องช่าง) 
      113 ต าบล ท่าข้ึน อ าเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช  
            ติดต่อคุณณัฏฐวัฒน์ ฉลาดแฉลม 
            โทรศัพท์ 098-2946899 
2 แม่ครัว ญ 25+ 1 ตามตกลง บจก.ช.เกษตรรุ่งเรือง (ฟาร์มสุกร) 
3 พนักงานขับรถ ช    22+  1   ตามตกลง 150 ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
4 คนงานตัดหญ้า  ช   22+  1   ตามตกลง ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์ 
      โทรศัพท์ 099-3286741 
5 แม่ครัว ญ 40+ 1 10,000 บาท/เดือน บ.ปลายน้ ารีสอร์ท จ ากัด ส านักงานใหญ่ (รีสอร์ท) 
6 พนักงานร้านกาแฟ ช/ญ 30+  1 9,500 บาท/เดือน 60/6 ม.7 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณภัทราวดี คลองรั้ว โทรศัพท์ 062-5832666 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

       
       
       



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

วุฒิ ประถมศึกษา /ไม่จ ากัด  
ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 

อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ช/ญ 30-50 20 315 บาท/วัน บ.สหชัยพัฒนา 
           126 ม.1 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ 

           
ติดต่อคุณพรเทพกฤศ์ ภาอยู่พิทักษ์โชต  

โทรศัพท์ 094-8266419 
8 พนักงานประจ าร้าน ช 18-25 2 320-350 บาท/วัน ร้านเจษฎาภรณ์ (จ าหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่และเครื่องครัว) 
           1307/28 ถ.เจริญวิถี ต.ตลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

        
  

  
ติดต่อคุณประภาพร รัตนนาคินทร์ 

โทรศัพท์ 086-5534536 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

1 พนักงานล้างจาน ช 26+ 2 315 บาท/วัน บริษัท ศรีมงคลสหกิจ จ ากัด (โรงแรมเมืองลิกอร์) 
 แม่บ้าน     1488 ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณพชร เรืองฤทธิ์ 
            โทรศัพท์ 075-312555 
2 แม่บ้าน ญ 22-40 1 350 บาท/วัน ศูนย์คุมอง ม.ราชพฤกษ์ 2 (โรงเรียนกวดวิชา) 
            91/40-41 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณสุรพงษ์ ฉายชยานนท์ 
            โทรศัพท์ 085-8112430 
3 พนักงานขับรถ ช 30-45 10 315 บาท/วัน บจ.นครบริการขนส่ง (รถโดยสารรับจ้างประจ าทาง) 

   4 พนักงานเก็บค่าโดยสาร ช/ญ 20-30 5 315 บาท/วัน 117/1 ม.1 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณชลสิตา พูลขัน โทรศัพท์ 062-8892459 
5 ช่างประกอบ ช 25-35 1 315 บาท/วัน บจก.นครดี ซี นครศรีธรรมราช (จ าหน่าย-ซ่อมรถยนต)์ 
      569 ม.5 ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

      
ติดต่อคุณกฤติกา ลีละพันธุ์  

โทรศัพท์ 081-6772510,075-312384 
6 พนักงานจัดเรียงสินค้า ข 25-30 1 330 บาท/วัน บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ห้างสรรพสินค้า) 

22 ม.5 ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
ติดต่อคุณสุพรรณี เพชรหัตถ์ 

โทรศัพท์ 061-5969416 

 
 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ญ 20-35 5 9,750-20,000 บาท/เดือน บริษัท ธิดาน้อยเวิร์คกรุ๊ป จ ากัด (ค้าปลีก ค้าส่ง) 
      98/49 ม.2 ถ.ท่าซัก ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณเมนิษา คงละออ 
            โทรศัพท์ 082-6375115,075-801251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

1 พนักงานยกกระเป๋า ช 24+ 1 320 บาท/วัน บริษัท ศรีมงคลสหกิจ จ ากัด (โรงแรมเมืองลิกอร์) 
      1488 ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณพชร เรืองฤทธิ์ 
            โทรศัพท์ 075-312555 
2 พนักงานทั่วไป ช 20-25 1 9,450 บาท/เดือน ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม (จ าหน่ายพันธุ์ปลา/ร้านกาแฟ) 

 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 พนักงานขับรถ ช 35-55 2 9,450 บาท/เดือน หจก.ศิริเฟลด์สปาร์ (การท าเหมืองแร่ เหมืองหิน) 
            273/20 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
            ติดต่อคุณดวงพร รักขพันธ์  
            โทรศัพท์ 081-8401679 
5 แม่ครัว ช/ญ 30-40 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท ห้างทองเจริญทอง เจอาร์ทีซี จ ากัด (ห้างทอง) 
      74/81 ถ.ท่าโพธิ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
            ติดต่อคุณจินตนา หมื่นราม 
      โทรศัพท์ 088-7625158,089-7758002 
6 ผู้ช่วยกุ๊ก ช/ญ 20-40 2 10,000 - 12,000 บาท/เดือน ร้านอาหารกัปตันซีฟู้ด (ร้านอาหาร) 
7 พนักงานเสิร์ฟ ช/ญ 20-30  2  9,500 บาท/เดือน 88/8 ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
            ติดต่อคุณเกรียงศักดิ์ นางนวล โทรศัพท์ 084-8502543 
       

 
 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

 วุฒิ มัธยมศึกษาตอน ปลาย (ม.6) 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

8 Checker ช/ญ 30-40 2 10,500-20,000 บาท/เดือน บริษัท เม้งฮวดนครศรีฯ จ ากัด (จ าหน่ายสินค้าเครือSCG) 
           357 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
            ติดต่อคุณนันทวี มาสคีรีวงษ์ 
            โทรศัพท์ 065-9793168,075316316 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

 วุฒิ ปวช.  

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

1 SE Solution Expert ช 18-25 2 9,500-15,000 บาท/เดือน บริษัท เม้งฮวดนครศรีฯ จ ากัด (จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง)  
           357 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
           ติดต่อคุณนันทวี มาสคีรีวงษ์ 
           โทรศัพท์ 065-9793168,075316316 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

วุฒิ ปวส. 

ที ่ ต าแหน่ง เพศ อาย ุ จ านวน อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

1 ผู้ช่วยครูคณิตศาสตร์ ญ 22-30 4 350 บาท/วัน ศูนย์คุมอง ม.ราชพฤกษ์ 2 (โรงเรียนกวดวิชา) 
2 ผู้ช่วยครูภาษาอังกฤษ ญ 22-30  3 350 บาท/วัน 91/40-41 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณสุรพงษ์ ฉายชยานนท์ 
            โทรศัพท์ 085-8112430 
3 ที่ปรึกษาด้านบริการอู่สี ช/ญ 25+ 1 315+ บาท/วัน บจก.นครดี ซี นครศรีธรรมราช (จ าหน่าย-ซ่อมรถยนต์) 
4 ธุรการ ญ 22-28 1 315+ บาท/วัน 569 ม.5 ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

    
 

 
ติดต่อคุณกฤติกา ลีละพันธุ์  

โทรศัพท์ 081-6772510,075-312384 
5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ช 22+ 1 ตามตกลง บจก.ช.เกษตรรุ่งเรือง (ฟาร์มสุกร) 

150 ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์ 
โทรศัพท์ 099-3286741 

6 
   7 

พนักงานขาย 
เลขานุการ 

ช/ญ 
ญ 

22-45 
25-35 

3 
1 

10,000-12,000 บาท/เดือน 
ตามตกลง 

หจก.มีบุญ 2017 
42/2 ม.2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 

ติดต่อคุณส.ราชัย บุญจริง 
โทรศัพท์ 081-1250323 

 
 
 

 



 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

วุฒิ ปริญญาตรี 
ที่ ต าแหน่ง เพศ อายุ จ านวน 

อัตราค่าจ้าง 
เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ/ 
ประเภทกิจการ 

1 ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ ญ 22-30 2 ตามตกลง (จบสาขาวิชาคณิตศาสตร์) ศูนย์คุมอง ม.ราชพฤกษ์ 2 (โรงเรียนกวดวิชา) 
   2 ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษ ญ 22-30 2 ตามตกลง (จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 91/40-41 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

3 ครูผู้ช่วยภาษาไทย ญ 22-30 3 ตามตกลง (จบสาขาวิชาภาษาไทย) ติดต่อคุณสุรพงษ์ ฉายชยานนท์ 
4 ประชาสัมพันธ์ ญ 22-30  1 350 บาท/วัน โทรศัพท์ 085-8112430 
5 พนักงานทั่วไป ช 22-25 1 10,000 บาท/เดือน 

(จบสาขาประมง/การเกษตร) 
ร้านสะพานยาวอะควาเรี่ยม (จ าหน่ายพันธุ์ปลา/ร้านกาแฟ) 
207 ม.9 ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

      ติดต่อคุณตรีวิทย์  จุลนวล โทรศัพท์ 075-316326 
6 พนักงานฝ่ายการตลาด     ร้านซีร็อก พริ้นท์ติ้ง (สื่อสิ่งพิมพ์) 
7 พนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน     908/2 ถ.ราชด าเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
      ติดต่อคุณปัญชร ไชยศรี 
       โทรศัพท์ 075-344897,089-4993199 
8 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ช/ญ 30-40 2 12,000 บาท/เดือน บจ.นครบริการขนส่ง (รถโดยสารรับจ้างประจ าทาง) 
9  พนักงานบัญชี    30-40 2  12,000 บาท/เดือน 117/1 ม.1 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 
            ติดต่อคุณชลสิตา พูลขัน โทรศัพท์ 062-8892459 

10 หัวหน้าบัญชี ญ 35+ 1 18,000+ บาท/เดือน บจก.ช.เกษตรรุ่งเรือง (ฟาร์มสุกร) 
11  สัตวบาล ช/ญ  22+  1 11,500+ บาท/เดือน  150 ม.1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

        
  

  
ติดต่อคุณปิยมาศ อยู่พิทักษ์ 
โทรศัพท์ 099-3286741 

 
 


