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ตําแหนงงาน...ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัสงขลา 
1 ช่างป้าย 1 ชาย 22+ ปวช. แพร กราฟฟิคแอนด์ดไีซต์ 

90/1  ม.4 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร  
จ.สงขลา โทร.09-0970-7699 

2 ช่างทวัไป 1 ชาย 22+ ปวช. 

3 พนกังานขาย 1 ช/ญ 25-35 ปวช. บ.หาดใหญ่แคนนิง จก. 
108 ม.2 ต.วดัขนุน อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา โทร.08-1479-9933 

4 ซุปเปอร์ไวเซอร์ ฝ่ายผลิต 1 ชาย 25-40 ปวช.+ บ. สะบ้าย้อย ลาเท็กซ์ จก. 
103 ม.5 ต.จะแหน อ.สะบา้ยอ้ย 
 จ.สงขลา โทร.09-5929-8264 

5 หวัหนา้ฝ่ายผลิต 1 ชาย 25-40 ปวส.+ 

6 เจา้หนา้ทีสโตร์และคลงัสินคา้ 1 ชาย 25+ ปวช.+ หจก.สุชาบด ีก่อสร้าง 
88 ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.09-9319-1762 
7 Marketing Executive 1 หญิง 25+ ป.ตรี 

บ. ไฮแคร์ อนิเตอร์เนชันแนล จก. 
1197 ม.3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.074-552-645-6 
หรือส่งประวติัส่วนตวัมาที 

e-mail : hr_admin@hycaer-int.com 

8 Chorine Staff 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

9 Chlorine Supervisor 1 ชาย 25+ ป.ตรี 

10 เจา้หนา้ที Store 1 หญิง 25+ ป.ตรี 

11 Compound Line Leader 1   ช/ญ 25+ ป.ตรี 

12 เจา้หนา้ที  Calibration 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

13 พนกังาน  Lab 3 ช/ญ 18+ ม.3+ 

14 พนกังาน  Compound 3 ชาย 18+ ม.3+ 

15 พนกังานถอดถุงมือ 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 

16 พนกังาน QC Line 3 ช/ญ 18+ ม.3+ 

17 พนกังานควบคุมนาํยาง 1 ชาย 18+ ม.3+ 

18 QA Line 4 ช/ญ 18+ ปวช.+ 

19 ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 25+ ป.ตรี 

20 ช่างซ่อมบาํรุง 3 ชาย 25+ ปวส.+ 

21 ช่างบอยเลอร์ 2 ชาย 25+ ปวส.+ 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัสงขลา 
22 Warehouse MGR. 1 ช/ญ 30+      ป.ตรี 

บ. ไฮแคร์ อนิเตอร์เนชันแนล จก. 
1197 ม.3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.074-552-645-6 
หรือส่งประวติัส่วนตวัมาที 

e-mail : hr_admin@hycaer-int.com 

23 Production Supervisor 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
24 Factory MGR. 1 ช/ญ 26-40 ป.ตรี 
25 HR Manager 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
26 เจา้หนา้ทีบญัชี 1 หญิง 25+ ป.ตรี 
27 QA Manager 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
28 พนกังานบริหารทวัไป 1 ชาย 30+ ม.3+ 
29 Process Engineer 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

บ. ท้อปโกลฟ เมดคิอล (ไทยแลนด์) จก. 
188 ม.5 ต.สาํนกัขาม อ.สะเดา  
จ.สงขลา โทร.074-410-000  

30 นกัศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา หลาย
อตัรา 

ช/ญ 20+ ปวส.+ 

31 Technician (ช่างทวัไป) 3 ชาย 20+ ปวส.+ 
32 QA Executive 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
33 นกัเคมี 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
34 IT Executive 1 ชาย 22+ ป.ตรี 
35 วิศวกร โรงงาน/เครืองกล 3 ชาย 22+ ป.ตรี 
36 หวัหนา้แผนกวิเคราะห์และอนุมติัสินเชือ 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 

บ.บ้านซูซูก ิจก. 
371 ถ.สามชยั ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.074-342-800 ต่อ 140 

37 ผูจ้ดัการฝ่ายสินเชือและบริหารหนี 1 ชาย 35+ ป.ตรี+ 
38 ผูบ้ริหาร 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี+ 
40 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ 
41 เจา้หนา้ทีบญัชี 2 ช/ญ 22+     ป.ตรี 
42 วิศวกรทวัไป  1 ชาย 22+ ป.ตรี 

บ.ศรีตรัง แอโกรกนิดสัทรี จก. 
10 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.074-344-663 

43 วิศวกรไฟฟ้าการผลิต 1 ชาย 22+ ป.ตรี 
44 หวัหนา้ส่วนระบบคุณภาพ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
45 หวัหนา้ส่วนวางแผนฝ่ายโลจิสติกส์  1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
46 หวัหนา้ส่วนเทคนิคคุณภาพ 1 ชาย 22+ ป.ตรี 
47 หวัหนา้ตรวจสอบคุณภาพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
48 หวัหนา้ส่วนผลิต สงักดั ANV 1 ชาย 22+ ป.ตรี 
49 หวัหนา้ส่วนลูกคา้ประชาสมัพนัธ์ 7 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
50 ช่างซาวดเ์ทคนิค 1 ชาย 20+ ม.3+ บ.จีไนน์ แมนเนจเม้น จก. 

888/889 ม.7 ต.สาํนกัขาม อ.สะเดา 
จ.สงขลา โทร.0744-557-153 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ (ปี)     วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดักระบี ่
51 เลขานุการผูจ้ดัการทวัไป 1 หญิง 25-35       ป.ตรี บ.ส่งเสริม ทรานเซอร์วสิ จก. 

68  ม.8 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลนัตา 
จ.กระบี โทร.09-4159-2982 

52 ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 20-40 ปวช.+ 
53 ช่างเกียร์ 6 ชาย 20-40 ปวช.+ 
54 เจา้หนา้ทีหวับีบ 1 ชาย 20+ ปวช.+ 

บ. สยามโมเดร์ินปาล์ม จก. 
33/4  ม.2  ต.นาเหนือ  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี 

โทร.075-667-601 

55 เจา้หนา้ทีจป. 1 ชาย 20+       ป.ตรี 
56 เลขานุการผูบ้ริหาร 1 ชาย 25+       ป.ตรี 
57 หวัหนา้แผนกบญัชีการเงิน 1 หญิง 25+       ป.ตรี 
58 หวัหนา้ฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 25+       ป.ตรี 

Amantraresort 
296  ม.6 ต.เกาะลนัตาใหญ่ อ.เกาะลนัตา 

จ.กระบี โทร.09-9289-9617 

59 คนสวน 1 ชาย 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
60 พนกังานบญัชี 1 หญิง 20+ ปวส.+ 
61 พนกังานขบัรถ 2 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
62 แม่บา้น หลาย

อตัรา 
หญิง 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

จังหวดันครศรธีรรมราช  

63 สตัวบาลฟาร์ม 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. ช.เกษตรรุ่งเรือง จก. 
150  ม.1 ต.ท่าไร อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

โทร.075-347-230 
64 ผูจ้ดัการแผนกคลงัสินคา้ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี บ.วรัิชทุ่งสงค้าข้าว จก. 

522  ม.1  ต.ชะมาย  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีฯ 
โทร.075-411-338 

65 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

จังหวดัตรงั 
66 เจา้หนา้ทีจดัซือ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

บ. ไทยกอง จก. 
10/2  ม.3  ต.บางหมาก  อ.กนัตงั 

จ.ตรัง  โทร.075-201-199 

67 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
68 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
69 หวัหนา้แผนก/หวัหนา้ส่วนโลจิสติกส์ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
70 เจา้หนา้ทีบญัชี 2 ช/ญ 24-40 ป.ตรี 

บ. เมกก้าวู้ด  จก. 
91/2  ม.2  ต.นาท่ามเหนือ  อ.เมืองตรัง 

โทร.075-276-299 

71 Safety Officer 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี 
72 QC โรงเลือย 1 ช/ญ 18-35 ปวช.+ 
73 พนกังานขบัรถกระจายพสัดุ 1 ชาย 20+ ม.6+ 
74 QC อดันาํยา 1 ช/ญ 20-35 ปวช.+ 
75 นกัวิชาการเกษตร 1 ช/ญ 25-30 ป.ตรี 
76 IT Developer 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ (ปี)     วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัชมุพร 
77 พนกังานขายออกพืนที 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. สงวนยางยนต์ชุมพร จก. 

314/1  ม.9  ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 
โทร.077-574-444 

78 พนกังานขาย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

79 ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน 1 ชาย 35+ ป.ตรี โรงนําแขง็เยน็ด ี
85  ม.2  ต.บางลึก  อ.เมือง  จ.ชุมพร 

โทร.08-1535-7200 

จังหวดัปตตาน ี
80 วิศวกรโยธา 2 ชาย 22+ ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง 

25/1 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู อ.เมือง 
 จ.ปัตตานี โทร.073-349-096 

81 โฟร์แมน 2 ชาย 20+ ปวส.+ 

จังหวดัพัทลงุ 
82 ผูช่้วยผูจ้ดัการฟาร์มเห็ดแหลมทองนาโหนด 1 ชาย 25+ ปวช.+ บ. เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จก. 

190 ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พทัลุง 
โทร.074-641082 

83 หวัหนา้ฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 

84 พนกังานบญัชี 3 หญิง 21-35 ปวส.+ 
ห้างหุ้นส่วนสามญั ศ.พรพรรณ 

333  ม.2  ต.ป่าพะยอม  อ.ป่าพะยอม 
จ.พทัลุง โทร.09-9156-1952 

85 พนกังานผูช่้วยส่วนตวั 1 ชาย 22-28 ปวช.+ 

86 พนกังานจดออร์เดอร์และเสนอขายสินคา้ 3 ชาย 22+ ป.ตรี 

87 พนกังานกราฟฟิค IT Website Admin 1 ชาย 22+ ปวส.+ 

จังหวดัภเูกต็ 
88 เจา้หนา้ทีบญัชีตน้ทุน 1 ช/ญ 23+ ปวส.+ 

บ. ธนชัย กระจก อลูมนัิม จก. 
36 ม.4  ซ.นาใหญ่ ต.ฉลอง อ.เมือง  

จ.ภูเกต็ โทร.09-8671-3502 

89 รองหวัหนา้ฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 27+ ป.ตรี 

90 รองหวัหนา้ขนส่ง 1 ชาย 27-40 ปวส.+ 

91 พนกังานขบัรถ 1 ชาย 25+ ม.3+ 

92 พนกังานคลงัสินคา้ 1 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

93 พนกังานฝ่ายผลิต 5 ชาย 20+ ปวช.+ 

94 พนกังานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 

95 รองหวัหนา้ช่างซ่อมบาํรุง 1 ชาย 25-40 ป.ตรี 

96 รองหวัหนา้โตะ๊ตดั 1 ชาย 25+ ปวส.+ 
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