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1 เจา้หนา้ที Shipping Officer 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
บ. อนิโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย) จก. 
 อี1-6 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคม
อุตสาหกรรมภาคใต ้หมู่ 4 ต.ฉลุง          

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 074-206111 

2 พยาบาลเทคนิค 2 หญิง 22-35 ป.ตรี 

3 พนกังานคนพิการ 5 ช/ญ 18-40 ไม่จาํกดัวฒิุ 

4 วิศวกรไฟฟ้า 2 ชาย 23-35 ป.ตรี 

5 Waste Water Treatment Executive 2 ชาย 30-45 ป.ตรี 

6 ธุรการ 2 หญิง 18+ ปวช.+ บ. เจ เค เอส เฮลตกีรุ๊ป จก. 
 ใกลโ้รงเรียนศรีสวา่งวงศ ์หาดใหญ่ 
 โทร. 088-790-8137-063-846-8447 

7 เจา้หนา้ทีบญัชี 1 หญิง 25+ ป.ตรี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลาจก. 
 34 - 35 ถ.สามคัคีสุข1 ต.บ่อยาง อ.เมือง 

จ.สงขลา โทร. 074 300662-3 
8 เจา้หนา้ทีธุรการ 1 หญิง 25+ ป.ตรี 

9 แม่บา้น (Room maid) 2 หญิง 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลเิดย์ 
 เลขที 1-3 ถ.ชีวานุสรณ์ ต.หาดใหญ่  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 093-7208892 

10 รปภ. 1 ชาย 30+ ม.6+ 

11 พนกังานตอ้นรับ 2 ช/ญ 22+ ปวส.+ 

12 Night Reception 1 ชาย 22+ ปวส.+ 

13 หวัหนา้ฟอร์/HK Supervisor 1 ชาย 35+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

14 พนกังานตรวจสอบภายใน 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

บ. เรดาร์เทเลคอม จก. 
 636 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.074-464111 ต่อ 109-110 

15 พนกังานบุคคล 1 ช/ญ 24-35 ป.ตรี 

16 พนกังานขายส่ง 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 

17 พนกังานขาย 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี 

18 พนกังานการตลาด 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี 

19 พนกังาน CRM 1 หญิง 22+ ป.ตรี 

20 ผูจ้ดัการสาขา 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 

21 ช่างทาํป้าย 2 ชาย 18+ ป.ตรี บ. เอ พ ีไอ มาร์เกต็ตงิ 55 จก. 
 82 ถ.ศุภสารรังสรรค ์อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา โทร. 086-2984499 

22 ช่างเชือม 3 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

23 พนกังานขายขนม 2 ช/ญ 21+ ป.ตรี บ. ซีทีไอ โลจสิติกส์ (หาดใหญ่) จก. 
 805 ม.1 ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 โทร. 062-2452234 
24 พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 21+ ป.ตรี 
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25 พนกังานบญัชี 6 หญิง 25+ ป.ตรี บ. วู้ดเวอร์ด จก. 
105 ม.3 ต.หนองชา้งแล่น อ.หว้ยยอด 

จ.ตรัง โทร.075-577-265 
26 อาจารยส์อน หลกัสูตรอาหารและเครืองดืม 3 ช/ญ 30+ ป.ตรี โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสําราญ และ

การโรงแรม 
27/14 ถ.นาํผดุ ต.ทบัเทียง อ.เมือง จ.ตรัง 

โทร.095-985-3925 
27 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละสาํนกังาน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

บ. ส่งเสริม ทรานเซอร์วสิ จก. 
68 ม.8 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลนัตา 

จ.กระบี 

28 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1 หญิง 25+ ป.ตรี 
29 เจา้หนา้ทีทรัพยสิ์น 1 ช/ญ 25+ ปวส. 
30 ผูจ้ดัการฝ่ายช่าง 1 ชาย 25+ ปวส.+ 
31 คนสวน 1 ชาย 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ บ.กระบนีครินทร์ จก. 

1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากนาํ อ.เมือง 
จ.กระบี โทร.075-626555 ต่อ 3205-5 

32 พยาบาลวิชาชีพ หลาย
อตัรา 

หญิง 25-40 ป.ตรี 

33 แคชเชียร์ร้านอาหาร 2 หญิง 20-35 ปวช.+ KAWKWANG BEACH RESORT 
16  ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลนัตา         
จ.กระบี  โทร.08-3104-3014 

34 กุ๊ก 3 ช/ญ 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
35 พนกังานรับออร์เดอร์ 2 หญิง 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
36 ช่างซ่อมบาํรุง 2 ชาย 20+ ปวช.+ บ. เซนซี พราราไดซ์ จก. 

27 ม.2  ค.เกาะเต่า อ.เกาะพะงนั 
จ.สุราษฎร์ฯ โทร.077-456-245 

37 แคชเชียร์ 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 

38 พนกังานขายตวัประจาํออฟฟิศและ
สนามบินสุราษฎร์ฯ 

หลาย
อตัรา 

ช/ญ 20-30 ปวส.-ป.ตรี 

บ. พนัทิพย์ (1970) จก. 
293-6/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ฯ โทร.061-173-8558 

39 Customer Service 1 ช/ญ 25-30 ป.ตรี 
40 ช่างซ่อมรถยนต ์ หลาย

อตัรา 
ชาย 20+ ปวส.+ 

41 พนกังานขบัรถบสั6 ลอ้ 8 ลอ้, พนกังาน  
ขบัรถตู,้ พนกังานขบัรถแทก็ซีลีมูซีน 

หลาย
อตัรา 

ชาย 25-45 ไม่จาํกดัวฒิุ 
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