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1 ผูช้ว่ยหวัหน้าฝ่ายผลติ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ บ. เอส.พ.ีซ.ี สแน็ค ฟู๊ดส ์จก.
61 ถ.กาญจนวณิชย ์ต.คอหงส ์อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.09-4595-9964
2 พนกังานฝ่ายผลติ 1 ช/ญ 18+ ม.3+

3 เจา้หน้าทจีดัซอื

ต่างประเทศ

2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี บ. ที.ซี.กรุป๊ จก.

1275/2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.08-9653-1927

4 พนกังานควบคุมเครอืงจกัร 1 ชาย 25+ ปวช.+

บ.สยามไฟเบอรบ์อรด์ จก.

417/112-113 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร.074-291-111 ต่อ 751

5 IT Supervisor 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี

6 Programmer 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี

7 IT  Officer ชาย 1 ชาย 22+ ป.ตรี

8 แมบ่า้นสาํนกังาน 1 หญงิ 20+ ม.3+

9 พนกังานระบบบําบดันําเสยี 1 ชาย 20+ ปวส.+
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10 เลขานุการ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ศรีสบุรรณฟารม์

73/6-7 ม.2 ถ.จุลจอมเกลา้ ต.พุนพนิ อ.พนุพนิ 

จ.สรุาษฎรธ์นี โทร.077-319-713 ตอ่ 104

11 พนกังานตรวจเชค็คุณภาพไม้ 2 ชาย 20-35 ปวช.+ บ. ชศูกัดิยเูนียนพาราวู้ด จก.

54 ม.6 ต.ดนิอุดม อ.ลาํทบั จ.กระบ ี

โทร.08-1970-4208

12 เจา้หน้าทบีญัชี 1 ช/ญ 20-30 ป.ตรี บ. วิริยะประกนัภยั จก.

464/26-28 ต.กระบใีหญ่ อ.เมอืงกระบ ีจ.กระบี

โทร.08-6741-4178

13 พนกังานฝ่ายผลติสนิคา้ 10 ช/ญ 18+ ไมจ่ํากดัวุฒิ
บ. แฮนดี อินเตอรเ์นชนัแนล (ประเทศไทย) จก.

61/9 ม.1 ต.บางรนิ อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง

โทร.077-825-759

14 พนกังานควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 18+ ม.3+

15 พนกังานหอ้งแลป 1 ช/ญ 18+ ม.3+
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16 ช่างก่อสรา้ง 12 ชาย 18-35 ปวช.+ บ. พรวิษณุ อนัดามนั จก.

19/287 ม.3 ต.รษัฎา อ.เมอืงภเูกต็ จ.ภเูกต็ 

โทร. 076-351-536
17 ชา่งเชอืม 4 ชาย 18-35 ปวช.+

18 หวัหน้าบรกิาร 1 หญงิ 30+ ปวส.+ บ. โกปี 2007 จก.

888/3 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง

นครศรฯี จ.นครศรฯี โทร.08-8382-7108

19 บารสิตา้ 3 ช/ญ 23+ ปวช.+

20 ผูจ้ดัการฝึกหดั 1 หญงิ 30+ ปวส.+

21 เจา้หน้าทจีดัซอื 1 ช/ญ 22-45 ป.ตรี บ. ไทยแมคเอสทีอาร ์จก.

155,294 ม.5 ถ.บางรกั ต.บางรกั อ.เมอืงตรงั

จ.ตรงั โทร.09-5419-0509

22 ผูช้ว่ยหวัหน้าแผนกลา้งยาง 1 ชาย 22-45 ป.ตรี

23 พนกังานรายวนั/ฝ่ายผลติ 40 ช/ญ 18-45 ใมจ่าํกดัวุฒิ

24 ฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ บ.รุ่งเรืองโซลูชนัเทคโนโลยี จก.

373/4 ถ.มโนราห ์ต.ตํานาน อ.เมอืงพทัลุง 

จ.พทัลุง โทร.08-8840-0888
25 ฝ่ายเทคนิค 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+

µíÒáË¹�§§Ò¹Ç�Ò§  ÀÒ¤àÍ¡ª¹
»ÃÐ¨íÒÊÑ»´ÒË�·Õè 3 ¢Í§à´×Í¹¡Ã¡®Ò¤Á 2565 Ë¹�Ò 3


