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ตําแหนงงาน...ลาํด ั

บที ตาํแหน่ง 

จาํนว

น 

อตัรา 

เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จงัหวดัสงขลา 
1 หวัหนา้แผนก QA Warehouse 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

บ. สยามอนิเตอร์เนชันแนลฟู๊ด 
จก. 

88  ม.10 ต.นาทบั อ.จะนะ  
จ.สงขลา โทร.074-803-168  

ต่อ 143 

2 ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี 
3 หวัหนา้แผนกขดูสะอาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
4 เจา้หนา้ที QA.Pest control 1 ชาย 18+ ม.6+ 
5 หวัหนา้แผนก RETORT OPERATE 1 ชาย 22+ ป.ตรี 
6 หวัหนา้แผนกบญัชี 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี 
7 Sales Supervisor 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี  
8 ผูช่้วยหวัหนา้แผนกฆ่าเชือ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี บ. โชติวฒัน์อุตสาหกรรมการ

ผลติ จก. 
1069 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร.074-200999 

9 พนกังานรักษาความปลอดภยั 1 ชาย 25+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

บ. 2 เอส เมทัล จก. 
8/5 ม.14 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลาํ  
จ.สงขลา โทร.074-801-283 

10 ช่างเชือม 2 ชาย 22-35 ป.ตรี 
11 พนกังานการตลาด 2 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 
12 พนกังานผลิตเหลก็ 5 ชาย 18-35 ไม่จาํกดั

วฒิุ 
13 พนกังานบริการลูกคา้  2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 
14 พนกังานคลงัสินคา้ 5 ชาย 18-35 ไม่จาํกดั

วฒิุ 
15 ช่างไฟฟ้า 3 ชาย 20-35 ปวส.+ 
16 Web Programmer 2 ช/ญ 24+ ป.ตรี 
17 วิศวกรไฟฟ้า 2 ชาย 22+ ป.ตรี 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 

จาํนว

น 

อตัรา 

เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จงัหวดัสงขลา 
18 เจา้หนา้ทีขาย 2 ช/ญ 25-38 ป.ตรี บ. ว ีทู เอส เอน็จิเนียริง จก. 

120.122 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.074-368-311 

19 เจา้หนา้ทีการตลาด 1 หญิง 25+ ป.ตรี 

20 ช่างซ่อมบาํรุงเครืองกล 1 ชาย 20-35 ปวส.+ บ. เอ.พ.ีเค.เฟอร์นิชิงพาราวู้ด จก. 
508 ม.4 ถ.สนามบิน-บา้นกลาง  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-

502-288 
21 ผูช่้วยหวัหนา้แผนกบรรจุ 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. โชติวฒัน์อุตสาหกรรมการ

ผลติ จก. 
1069 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร.074-200-999 

22 เจา้หนา้ทีวางแผนการผลิต 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
23 ช่างเขียนแบบชาํนาญการ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
24 ผูช่้วยหวัหนา้แผนกตรวจสอบคุณภาพ

ระหวา่งการผลิต 
1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

25 Supervisor 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จก. 
3/2 ม.7 ถ.เกา้เสง้-จะนะ ต.เขารูป
ชา้ง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  

โทร.074-317-800 
26 หวัหนา้ฝ่ายบญัชีและการเงิน หลาย

อตัรา 
ช/ญ 29-45 ปวส.+ 

บ. พ ีดับบลวิ เอ เซอร์วสิเซส จก. 
444/23  ม.2  ต.พะวง อ.เมือง

สงขลา จ.สงขลา  
โทร.074-380-254-6 

27 Freelance ฝ่ายขายและการตลาด 2 ช/ญ 28+ ป.ตรี 
28 ช่างซ่อมทวัไป หลาย

อตัรา 
ชาย 27-45 ปวส.+ 

29 ช่างเยบ็ 1 ช/ญ 27+ ไม่จาํกดัวฒิุ
30 แม่บา้น หลาย

อตัรา 
หญิง 25-45 ไม่จาํกดัวฒิุ

31 หวัหนา้ ฝ่ายขายและการตลาด หลาย
อตัรา 

ช/ญ 28+ ปวส.+ 

32 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 1 ช/ญ 29-45 ป.ตรี 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ 

(ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดักระบี ่
34 Store & Receiving & Asset officer 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 

โรงแรม กระบี ทพิา รีสอร์ท 
121/1  ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี 

จ.กระบี โทร.075-694144 
  

35 Accounting Manager 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
36 Cost Officer 1 หญิง 20+ ปวช.+ 
37 Room Boy 2 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ
38 Night G.S.A 2 ชาย 20+ ปวส.+ 
39 Technician Supervisor 1 ชาย 25+ ปวส.+ 
40 คนสวน 1 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ
41 Chief Gardener 1 ชาย 35+ ไม่จาํกดัวฒิุ
42 นกัศึกษาฝึกงาน 5 ช/ญ 18+ ปวช.+ 
43 พนกังานรักษาความปลอดภยั 3 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ
44 ธุรการโครงการ (เสมียนหนา้งาน) 1 ช/ญ 25-40 ปวช.+ 

บ. กระบีคอนกรีต 1999 จก 
215/1 ม.3  ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง 

จ.กระบี โทร.075-636571  

45 ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 30+ ปวช.+ 
46 วิศวกร 2 ช/ญ 30-35 ป.ตรี 
47 โฟร์แมน 2 ชาย 30+ ปวส.+ 
48 ช่างคอมพิวเตอร์ 2 ชาย 20+ ปวส.+ 

บ. พเีอส คอมเทค จก. 
88/23-24 ถ.มหาราช ต.ปากนาํ อ.เมือง
กระบี จ.กระบี โทร.075-631-289 

49 เจา้หนา้ทีธุรการ 1 หญิง 20+ ปวส.+ 
50 พนกังานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 
51 ผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

จงัหวดันตรงั 
52 เจา้หนา้ที QC 6 ชาย 20+ ปวส.+ 

บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จก. 
85 ม.6 ต.ควนธานี อ.กนัตงั จ.ตรัง 

โทร.075-201-199 

53 เจา้หนา้ทีฝ่ายบุคคล 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
54 เจา้หนา้ทีจดัซือ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
55 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
56 หวัหนา้แผนก คลงัสินคา้ /โลจิสติกส์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
57 พนกังานขบัรถคีบไม,้ รถ 6 ลอ้, รถตกั 2 ชาย 25+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ 

(ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช  
58 สตัวบาลสุกรขนุ สาขาหาดใหญ่ หลาย

อตัรา 
ชาย 22+ ป.ตรี 

บ. ภาคใต้ค้าสัตว์ จก. 
99/9 ถ.ออ้มค่ายวชิราวธุ ต.ท่าวงั 
อ.เมืองนครศรีฯ จ.นครศรีฯ โทร.

075-351-951-3 ต่อ 402 

59 สตัวบาลไก่เนือ สาขาหาดใหญ่ หลาย
อตัรา 

ชาย 22+ ป.ตรี 

60 พนกังานขายสินคา้ หลาย
อตัรา 

ชาย 22+ ป.ตรี 

61 หวัหนา้ฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
62 ช่างประจาํฟาร์ม 1 ชาย 30-50 ปวส.+ 
63 ธุรการฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ 
64 ธุรการจดัซือ 1 หญิง 22-30 ปวส.+ 
65 พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 
66 สตัวบาลส่งเสริมสุกรพนัธ์ หลาย

อตัรา 
ชาย 22+ ป.ตรี 

67 สตัวบาลสุกรขนุ สาขานครศรีธรรมราช หลาย
อตัรา 

ชาย 22+ ป.ตรี 

68 โฟร์แมน 5 ชาย 20+ ปวส.+ หจก.เขาน้อยก่อสร้าง 
45/2 ม.4 ต.เขานอ้ย อ.สิชล  

จ.นครศรีฯ โทร.08-5306-5637 
69 วิศวกรโยธาภาคสนาม 5 ชาย 22+ ป.ตรี 

จงัหวดัภเูกต็ 
70 พนกังานเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า

ประปา 
4 ช/ญ 20+ ปวส.+ 

บ. ขยนัการเกยีรติ จก. 
2/46 ม.2 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ 

โทร.08-3594-7733 
71 วิศวกรเครืองกล 2 ชาย 35-40 ป.ตรี 
72 พนกังานบญัชี 3 หญิง 22+ ป.ตรี 
73 โฟร์แมนงานระบบประปา 2 ชาย 22+ ป.ตรี 
74 พนกังานตอ้นรับ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ร้านน้องฟาร์มาซี 

31/42 ม.1 ถ.ใสยวน ต.ราไวย ์
อ.เมืองภูเกต็ จ.ภูเกต็ 
 โทร.09-1041-6954 

75 เภสชั 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
76 ช่างทวัไป 1 ชาย 20+ ปวส.+ 
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