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ตําแหนงงาน...ลาํด ั

บท่ี ตาํแหน่ง 

จาํนว

น 

อตัรา 

เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัสงขลา 

1 พนกังาน admin 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
บ. หาดใหญ่ไพบูลย์วงศ์ จก. 

48 ซ.24 ถ.นิพทัธ์สงเคราะห์ 1ต.
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.074-367-055 

2 พนกังานประสานงานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
3 พนกังานจดัสินคา้ 1 ชาย 18+ ม.6+ 
4 พนกังานขบัรถและส่งของ 1 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ
5 พนกังานธุรการบญัชี 1 หญิง 23-35 ป.ตรี 
6 พนกังานขาย 2 ช/ญ 25-40 ปวช.+ 
7 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 1 ชาย 35-50 ป.6+ บ. ใต้ฟ้าใส จก. 

197/9  ม.5 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลํ่า  
จ.สงขลา โทร.08-9653-1927 

8 พนกังานรักษาความปลอดภยั 1 ชาย 25+ ป.6+ 

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพชิชาลัย 
125/501 ถ.พลพิชยั ต.คอหงส์  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร.074-598-067-8 

9 เจา้หนา้ท่ีบริหารวิชาการ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
10 ครูผูส้อนวิชาแนะแนว 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
11 ครูบรรณารักษ ์ 1 หญิง 25+ ป.ตรี 
12 ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
13 ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
14 ครูผูส้อนวิชาวทิยาศาสตร์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
15 ช่างเช่ือม 5 ชาย 20+ ปวส.+ บ. โทรเทิล เทคนิคอล เอ็นจิ

เนียร่ิง (ประเทศไทย) จก. 
389 ม.13 ต.กาํแพงเพชร  

อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
โทร.09-7361-0413 

16 ช่างไฟฟ้าทัว่ไป  5 ชาย 20+ ปวส.+ 
17 ผูช่้วยช่าง 5 ชาย 20+ ปวช.+ 
18 ช่างประกอบ 5 ชาย 20+ ปวช.+ 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 

จาํนว

น 

อตัรา 

เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัสงขลา 

19 พนกังานคลงัสินคา้รายวนั 5 ชาย 18+ ม.3+ บ. เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จก. 
150/2 ม.3 ต.เขารูปชา้ง อ.เมือง

สงขลา จ.สงขลา  
โทร.074-336-990-2 

20 เจา้หนา้ท่ีเช็คเกอร์ 3 ชาย 22+ ปวส.+ 

21 เจา้หนา้ท่ีควบคุมงานตกแต่งภายใน 1 ชาย 28+ ปวส.+ บ. ลาภิณ เด็คคอร์ จก. 
379/3 ม.1 ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.06-2639-3656 

22 เจา้หนา้ท่ีเขียนแบบภายใน 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

23 พนกังานควบคุม Boiler 1 ชาย 21-45 ปวส.+ บ. กรี เอ็นเนอร์จี จก. 
417/117-118 ต.พะตง  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.074-291-111 ต่อ 614 

24 หวัหนา้หน่วยเช้ือเพลิง 1 ชาย 22-35 ปวส.+ 
25 หวัหนา้ซ่อมบาํรุงไฟฟ้า 1 ชาย 25-45 ป.ตรี 
26 ช่างกลโรงงานไฟฟ้า 1 ชาย 25+ ปวส.+ 
27 เจา้หนา้ท่ีดิจิตอลมาร์เกต็ต้ิง 2 ช/ญ 23-35 ปวส.+ หจก.เอ.ที.มอเตอร์เซลส์ 

758 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-

259-555 ต่อ 22 

28 ช่างซ่อมบริการ 3 ชาย 22-35 ปวช.+ 
29 ช่างซ่อมรถบ๊ิกไบท ์ 2 ชาย 22-35 ปวช.+ 

30 พนกังานสตอ๊ก 1 หญิง 22-35 ป.ตรี บ. เหล็กใต้ จก.  
27 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.08-

0138-7354 
31 พนกังานขบัรถบรรทุก 6 ลอ้ 10 ลอ้ 5 ชาย 25-24 ไม่จาํกดัวฒิุ บ. เซาท์เทิร์นแดร่ี จก. 

99/9 ม.4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา โทร.074-386-805 

32 หวัหนา้ศูนยก์ระจายสินคา้ 1 ช/ญ 24+ ปวส.+ 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ 

(ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดักระบี ่

33 เจา้หนา้ท่ีดูแลส่ือโฆษณา กราฟฟิค 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 
บ. พเีอส คอมเทค จก. 

88/23-24 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า อ.เมือง
กระบ่ี จ.กระบ่ี โทร.075-631-289 

34 พนกังานบญัชี 1 หญิง 22+ ป.ตรี 
35 ช่างคอมพิวเตอร์ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 
36 เจา้หนา้ท่ีธุรการ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 
37 พนกังานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 
38 หวัหนา้ฝ่ายผลิต 1 ชาย 25+ ปวส.+ 

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

จ.กระบ่ี โทร.075-636-571-5 

39 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
40 ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 1 ชาย 30+ ป.ตรี 
41 สมุห์บญัชี 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
42 พนกังานขบัรถบรรทุกสิบลอ้, 

รถเทรลเลอร์ 
3 ชาย 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ

43 เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
44 เจา้หนา้ท่ีบญัชี 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
45 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 3 ช/ญ 18+ ปวช.+ 
46 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 

จงัหวดัตรงั 

47 ผูช่้วยจดัซ้ือ 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
บ. เอเชียแปซิฟิคพาราวู้ด จก. 
55 ม.5 ต.นาโตะ๊หมิง อ.เมืองตรัง 

จ.ตรัง โทร.075-278-222 

48 ฝ่ายขาย (ใชภ้าษาจีนได)้ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 
49 พนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท ์ 1 ช/ญ 20+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
50 ผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
51 วิศวกรสารสนเทศ Software 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

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

โทร.075-201-199 ต่อ 1411 

52 ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

53 Product & Package Officer 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
54 หวัหนา้แผนก คลงัสินคา้ / โลจิสติกส์ 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี 
55 ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมไฟฟ้า 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ 

(ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัตรงั (ต่อ) 

56 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี บ. ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) 
จก. 

85 ม.6 ต.ควนธานี อ.กนัตงั จ.ตรัง 
โทร.075-201-199 ต่อ 1411 

57 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี 
58 เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
59 เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือรถจกัรยานยนต ์ 3 ชาย 25-40 ไม่จาํกดั

วฒิุ บ. ดอน ไลท์ กรุ๊ป จก. 
323-25 ม.4 ถ.โฉลกรัฐ ซ.9/1      

ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
จ.สุราษฎร์ธานี                  

โทร.06-2058-5665 

60 พนกังานขาย 5 ช/ญ 18+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

61 เจา้หนา้ท่ีสรรหา และฝึกอบรม  1 ช/ญ 24-35 ปวส.+ 
62 Sales Supervisor 2 ช/ญ 25+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
63 พนกังานตอ้นรับ 1 ชาย 20+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 

บ. นิภาการ์เด้น จก. 
83/25 ม.3 ต.มะขามเต้ีย  
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  
จ.สุราษฎร์ธานี 

โทร.08-5888-9958 

64 พนกังานบาร์นํ้า – บาร์ขนม 5 ช/ญ 20-35 ม.3+ 
65 พนกังานแคชเชียร์ 1 ช/ญ 24+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
66 พนกังานจดัเล้ียง 2 ช/ญ 20+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
67 ช่างโรงแรม 2 ชาย 20+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
68 พนกังานเสิร์ฟ 5 ช/ญ 20-35 ไม่จาํกดั

วฒิุ 
69 ผูช่้วยกุ๊ก ครัวร้อน 2 ช/ญ 20+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
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