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1 เจาหนาที่บุคคล 1 หญิง 22-35 ป.ตรี บ. อุตสาหกรรมทวีวงษ หาดใหญ จก.
 85 ม.4 ถ.สายเอเชีย-จะนะ ต.นาหมอม  

อ.นาหมอม จ.สงขลา โทร. 074-216396-8
2 ธุรการฝายขาย 1 หญิง 21-35 ป.ตรี

3 ผูชวยชางซอมบํารุง 1 ชาย 20 ไมจํากัดวุฒิ หจก.สุชาบดีกอสราง
88 ถ.สายเอเซีย ต.บานพรุ อ.หาดใหญ 

 จ.สงขลา โทร. 099-3191762 
4 การตลาดออนไลน 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี บ. เชส สตูดิโอ จก.

 171 รัตนอุทิศ ซอย 16 ต.หาดใหญ  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 088-7882721 

5 เว็บดีไซน web design 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี

6 เลขานุการ(ภาษาจีน) 1 หญิง 22+ ป.ตรี บ. เนเชอรัล เนสท จก.
 123 ถ.สาครมงคล 2 ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-258522
7 พนักงานรายวัน 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัดวุฒิ บ. พี เอส ซี กรุป (1988) จก.

 187 ม.6 ถ.เอเซีย ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา โทร. 074-498611-3 ตอ 151 

8 พนักงานขับรถขนสง 1 ชาย 28+ ไมจํากัดวุฒิ

9 แมบาน/พนักงานทําความสะอาด 1 หญิง 20+ ไมจํากัดวุฒิ บ. ทุงใหญการยาง จก.
 202/3 ถ.นิพัทธอุทิศ 3 ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-355253-4
10 สจวต จัดเลี้ยง 1 ช/ญ 25-35 ไมจํากัดวุฒิ

โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ 
 310 ถนนศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 086-9662034 

11 พนักงานตอนรับ รอบดึก 1 หญิง 25+ ป.ตรี
12 ชางเทคนิค 1 ชาย 20+ ปวส.+
13 พนักงานเสิรฟ 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัดวุฒิ
14 ผูชวยกุกจีน 1 ชาย 20+ ปวส.+
15 กุกครัวจีน 1 ชาย 20+ ปวส.+
16 ผูชวยผูจัดการแผนกตอนรับ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
17 เจาหนาที่พยาบาลวิชาชีพ 1 หญิง 22-35 ป.ตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย

 9/2 ซ.26 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-253231-2

18 พนักงานขับรถ 1 ชาย 20+ ไมจํากัดวุฒิ

19 เจาหนาที่โปรแกรมเมอร 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี บ. พิธานพาณิชย จํากัด รถยนตโตโยตา 
 456 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

โทร. 074-222200
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20 พนักงานขายหนวยรถ 2 ชาย 22-33 ม.6+ บจ.วิรุฬหผล(เสรี)
 104/1 ม.9 ถ.เพชรเกษม อ.ทามิหรํา  

จ.พัทลุง โทร.081-8983317
21 ชางซอมเครื่องยนต 5 ชาย 20+ ไมจํากัดวุฒิ บ. ตากใบการโยธา จก.

 163/1 ม.4 ต.เจะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
 โทร. 093-5762103 

22 ครูผูชวยคณิต 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ศูนยคุมองสตูล
 86/105 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน 
 อ.เมือง จ.สตูล  โทร. 08-6981-7337

23 ภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี

24 ธุรการฝายบริหาร 1 หญิง 20+ ปวส.+ บ.สงเสริม ทรานเซอรวิส จก. 
68 ม.8 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 

โทร.084-515-5199 
25 ผูจัดการทั่วไป 1 ชาย 35-45 ป.ตรี
26 ผูจัดการฝายซอมบํารุง 1 ชาย 20+ ปวส.+
27 พนักงานจัดซื้อ 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. เว-เค ชั่น วิลเลจ จก.

119 ม.2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 
โทร.075-637-130-3 

28 พนักงานลางจาน 1 ช/ญ 20-40 ม.6+

TUSITA WELLNESS RESORT 
259/9  ม.1 ต.ปากตะโก อ.ทุงตะโก 

จ.ชุมพร โทร.077-510-452 

29 ผูชวยภายในครัว 1 ช/ญ 20-40 ม.6+
30 หัวหนาแมบาน 1 ช/ญ 20-40 ม.6+
31 แมบาน 1 ช/ญ 20-40 ม.3+
32 เจาหนาที่สันทนาการ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี
33 หัวหนาแผนกสปา 1 ช/ญ 20-50 ไมจํากัดวุฒิ
34 พนักงานเสิรฟ 1 ช/ญ 20-35 ม.6+
35 ผูชวยหัวหนาแผนก 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ บ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จก.

296 ม.2 ต.สลุย อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 
โทร.077-611-000-10 

36 เจาหนาที่วางแผนการผลิต 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี

37 ชางไฟ 1 ชาย 22+ ปวส.+ บ. ระนองโฟรเซนฟูดส จก.
260/44 ม.6 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 

โทร.08-1535-3343
 

 


