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1 พนักงานบัญชี 1 หญิง 25+ ปวส.+ บ. ทําดีการบัญชี จก.
 818 ม.2 ถ.เลียบคลองชลประทาน  
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา   

โทร.089-2934434 
2 ชางยนต 1 ชาย 20+ ปวช.+ บ. เอ็น.ที.ที.คอมเมอรเชียล แอนด 

เซอรวิส จก. 
 40/58,40/59 หมู 1 ถ.ลพบุรีราเมศวร  
ต.คลองแห อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

 โทร. 061-7828519 
3 พนักงานอะไหล 1 หญิง 20+ ปวส. บ. เรดารมอเตอร จก. (โปรตอน)

 544,545 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา โทร. 081-9901311

4 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20+ ปวส.+

5 เจาหนาที่สโตร 1 ชาย 18+ ม.6+ บจก.เอสเอสเอ็น แลนดดีเวลลอปเมนท
 93 ถ.กาญจนวนิช ต.บานพรุ อ.หาดใหญ 

จ.สงขลา โทร. 074-210789 
6 โปรแกรมเมอร 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี บ. สปอรตนิวส จก.

 129 ถ.ปุณกัณฑ ต.คอหงส อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา  โทร. 095-6320689 

7 ชางไฟฟา 1 ชาย 22-35 ปวส.+ บ. ผลิตภัณฑฟาไทยอมรฟูด จก. 
 2520 หมู 4 ถ. สนามบิน –  

ลพบุรีราเมศวร ต. ควนลัง อ. หาดใหญ 
 จ. สงขลา  โทร.074-240181 

8 ชางทั่วไป 3 ชาย 22-35 ปวส.+
9 หัวหนาไลนผลิต 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี
10 เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี
11 ชางยนต 1 ชาย 22-30 ปวช.+

บ. พี.วี.เค.มอเตอร จก. 
 730 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.074-262640-5 

12 ท่ีปรึกษาการขาย (เซลส) ไมระบุ ช/ญ 22-30 ม.3+
13 เจาหนาที่การตลาด 2 ชาย 22-30 ปวส.+
14 เจาหนาที่การเงิน 1 หญิง 20-25 ปวส.+
15 โฟรแมน 2 ชาย 30+ ปวส.+ บ. ภัทรสิริ ควอลิตี้ เฮาส จก.

 1216/10 ม.3 ซ.ศาลาทวด ต.ควนลัง  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-890-875 
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16 ชางซอมบํารุง 1 ชาย 18+ ไมจํากัดวุฒิ บ. เอราวัณนา จก.
19/10 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

โทร.094-6235645
17 วิศวกร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี หจก. ภูพนาการโยธา 

159/21 ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต โทร.086-0738835 

18 Admin 1 หญิง 20-24 ป.ตรี บ. ชัยนริศภูเก็ต เอ็นจิเนียริ่ง จก.
63/13 ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

โทร.076-513-100
19 ผูจัดการประชาสัมพันธตางประเทศ 1 หญิง 30+ ป.ตรี

บ. ภูเก็ตแฟนตาซี จก. 
99 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู จ.ภูเก็ต 

โทร.076-385-000 

20 Interior Designer 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
21 จิตกรรม 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
22 ซีเนียรกราฟฟคดีไซน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
23 Web Designer 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
24 Product Desing 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
25 ผูจัดการภัตตาคาร 2 ชาย 30+ ปวส.+
26 ผูจัดการบาร 2 ชาย 30+ ปวส.+
27 ผูจัดการซักรีด 1 ชาย 30+ ปวส.+
28 ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 1 หญิง 30+ ป.ตรี
29 ผูจัดการฝายขายประจําสาขา 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. วิรัชทุงสงคาขาว จก.

522 ม.1 ถ.ทุงสง-สุราษฎร ต.ชะมาย  
อ.ทุงสง  จ.นครศรีฯ โทร.075-411-338 

30 IT supervisor 1 ช/ญ 27+ ปวส.+

31 เจาหนาที่คอมพิวเตอร 2 ชาย 22+ ปวส.+

บ. ทาฉางรับเบอร จก. 
79 ม.3 ต.ทาฉาง อ.ทาฉาง จ.สุราษฎร 

โทร.077-277-777 ตอ 704-245 

32 เจาหนาที่จัดซื้อ 1 หญิง 25+ ป.ตรี
33 ผูชวยผูจัดการโรงงานปาลม 1 ชาย 30-40 ป.ตรี
34 วิศวกรเครื่องกล, ไฟฟา 5 ชาย 23+ ป.ตรี
35 เจาหนาที่การตลาด 3 ช/ญ 25-40 ป.ตรี
36 เจาหนาที่การเงิน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี DINTHAI PARAWOOD Co.,Ltd

78/9 ม.1 ต.ทุงหลวง อ.เวียงสระ  
จ.สุราษฎรฯ โทร.09-2984-6395 

37 ฝายขาย 1 ช/ญ 25+ ปวส.+

 


