
ลาํดับ

ที
ตาํแหน่งงาน

จาํนวน

(อัตรา)
เพศ อายุ

วุฒ/ิ

การศึกษา
ชือ-ทอียู่สถานประกอบการ

1 เจา้หน้าทฝึีกอบรม 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. สยาม ไฟเอบรบ์อรด์ จก.

417/112-113 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.074-291-111 ต่อ 751,750

2 ชา่งไฟฟ้า 1 ชาย 20+ ปวส.+

3 เจา้หน้าทวีางแผนการผลติ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี

4 การตลาดออนไลน์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี หจก. จดั เอน็จิเนียริง

525/1 ถ.ราษฎรอุ์ทศิ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา โทร.09-4467-2385
5 ชา่งไฟฟ้า 3 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒุิ

6 ชา่งคอมพวิเตอรเ์ซอรว์สิ 1 ชาย 20+ ปวส.+ บ. เอสเทค เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส จก.

42 ม.1 ซ.7 ถ.ภาสวา่ง ต.คอหงส ์อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.074-345-948-9

7 ผูช้ว่ยหวัหน้าแผนกซ่อมบํารงุ 1 ชาย 22+ ป.ตรี บ. ททัวิน จก.

574/1 ม.5 ต.พงัลา อ.สะเดา จ.สงขลา

โทร.074-260-567
8 เจา้หน้าทคีวบคุมเอกสารสว่นกลาง 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
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9 Night Auditor 2 ชาย 20+ ปวส.+

พี พี เอราวณั ปาลม์ รีสอรท์ (เกาะพีพี)

45/9 ม.8 หาดแหลมตง เกาะพพี ีต.อ่าวนาง 

อ.เมอืงกระบ ีจ.กระบ ีโทร.09-0920-4182

10 พนกังานเสริฟ์ 3 ช/ญ 20-30 ไมจ่ํากดัวุฒิ

11 Bartender / Bartendy 2 ช/ญ 23-35 ม.6+

12 Receptionist / Night Receptionist 3 ช/ญ 23-30 ปวส.+

13 Front Office Supervisor 2 ช/ญ 25-45 ป.ตรี

14 หวัหน้าแผนกฝ่ายบรหิาร 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี บ. ไพรช์ ออฟ วุค๊ กรีน เอนอรจิ์ จก.

43/44 ม.9 ต.กายคูละ อ.แวง้ จ.นราธวิาส

โทร. 09-7354-2246
15 หวัหน้าบญัชกีารเงนิ 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี

16 ครเีอทฟี (ตดัต่อ/กราฟิก) 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. จีเอพี เทรดดิง จก.

ถ.ราชนิคม อ.เมอืงนครศรฯี จ.นครศรฯี 

โทร.0-8788-3492

17 พนกังานบญัชี 1 หญงิ 22-35 ปวส.+ หจก.ระนองคอนกรีตการช่าง

9/4 ม.3 ต.บางรนิ อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง
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18 พนกังานชุบนํายา 1 ช/ญ 18+ ไมจ่ํากดัวุฒิ

บ. เจิน ไท่ เว่ย จก.

100/3 ม.3 ต.นาสกั อ.สว ีจ.ชุมพร

โทร.08-6014-พ4717

19 พนกังานบญัชี 1 หญงิ 20+ ปวส.+

20 พนกังานเสมยีน 1 หญงิ 20+ ปวช.+

21 พนกังาน QC 2 ช/ญ 18+ ม.6+

22 Chef / cook 1 ช/ญ 20+ ไม่จาํกดัวฒุิ ร้านอาหาร A-Bank Buffet

59/11-18 ม.4 ต.เกาะแกว้ อ.เมอืงภเูกต็ จ.ภเูกต็

โทร.06-1525-8222
23 ผูจ้ดัการรา้นอาหาร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

24 เจา้หน้าทผีลติสอืออนไลน์ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ บ. เสรีไทย กรุป๊ จก.

29/4 ม.3 ต.มะขามเตยี อ.เมอืงสรุาษฎรฯ์ 

จ.สรุาษฎรฯ์ โทร.08-6999-5221

25 เจา้หน้าทฝ่ีายศูนยบ์รกิาร 2 ช/ญ 20+ ปวส.+

26 พนกังานฝ่ายขาย 30 ช/ญ 20+ ปวส.+

27 เจา้หน้าทผี่ายการเงนิ 5 หญงิ 23-30 ปวส.+ บ. ตงัใจพฒันายานยนต ์2004 จก.

162 ถ.หว้ยยอด ต.ทบัเทยีง อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั28 เจา้หน้าทฝ่ีายขาย/ทะเบยีน 5 หญงิ 23-30 ปวส.+
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