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1 การออกเเบบสื่อเเละผลิตภัณฑ 1 ช/ญ 25 ป.ตรี บ. เอ.พี.เค.เฟอรนิชิ่งพาราวูด จก.
 508 ม.4 ถ.สนามบิน - บานกลาง  
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

 โทร. 074502288 

2 โปรแกรมเมอร 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี

2 โฟรแมน 1 ชาย 25 ปวส.+ บจก.คอรเนอรสโตน คอนสตรัคชั่น 
 62 ถ.วารีพิทักษ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

 โทร. 074-368886-8 
3 วิศวกรสนาม 1 ชาย 25 ปวส.+

 
4 แมบาน 1 หญิง 25 ป.6+ บ. เบสท เพอฟอรแมนซ เอ็นจิเนียริ่ง จก.

 164/8 หมู 1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร  
จ.สงขลา  (หลังโรงเรียนสงขลาวทิยาคม) 

โทร. 074-332058 ตอ 207 
5 วิศวกรไฟฟา 3 ชาย 25 ป.ตรี

 
บ. เพาเวอร อินโนเวชั่น จก.

 182/18 ถ.ประชาธิปตย ต.หาดใหญ  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

โทร. 074-230-600-2 , 062-916-3924
6 ชางเทคนิค 3 ชาย 22+ ปวส.+

7 พนักงานโลจิสติกส 1 หญิง 22+ ป.ตรี บ.เอสเคอาร เฟรท แอนด ฟอรเวิดด้ิง จก.
 7/1 ซ.นุมอุทิศ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 

จ.สงขลา โทร. 08-1766-7961 
8 ธุรการฝายวิศวกรรม 1 หญิง 23+ ป.ตรี บ. เอ็น เอส โคลด สโตเรจ จก.

 150/2 ม.3 ต. เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 
โทร. 0-7433-6990-2

9 เจาหนาที่ฝายอะไหล 3 ชาย 25+ ปวส.+ บ. เอ.ที. มอเตอรเซลส จก. 
 758 ถ.ราษฎรอุทิศ ต. หาดใหญ  

อ. หาดใหญ จ.สงขลา โทร.074 -259- 555
10 จนท.ฝายขาย 1 ช/ญ 25+ ปวส.+
11 จนท.ขายและติดตามหนี้ (ภาคสนาม) 1 ชาย 25+ ปวส.+
12 
 

เจาหนาที่วิศวกรรม 4 ชาย 25+ ป.ตรี บ. คิงฟชเชอร จก. 
24,26 ซอย ราษฎรอุทิศ 1  

ถนนราษฎรอุทิศ ต.บอยาง อ.เมือง   
จ.สงขลา  โทร.074-311-651 

13 SUPERVISER 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี
14 เจาหนาที่คลังสินคา 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
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15 พยาบาลวิชาชีพ หลาย
อัตรา 

ช/ญ 25-40 ป.ตรี บ. กระบ่ีนครินทร จก.
1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากน้ํา อ.เมือง 
จ.กระบี่  โทร.075-626-555 16 หัวหนาแผนกการตลาด 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี

17 พนักงานระบบน้ําและเชื้อเพลิง 1 ชาย 25+ ม.3+ บ. สยามโมเดิรนปาลม จก.
33/4 ม.2 ถ.นาเหนือ-เขาตอ ต.นาเหนือ  
อ.อาวลึก จ.กระบี่ โทร.075-664-601 

18 โฟรแมน 1 ชาย 27-40 ปวส.+ บ.เกาะเตา คาบานา จก. 
16 ม.1 ต.เกาะเตา อ.เกาะพะงัน 

จ.สุราษฎรธานี 
19 Restaurant Manager  1 ช/ญ 35+ ป.ตรี
20 Front Office 1 ช/ญ 27+ ป.ตรี
21 เลขานุการ 2 หญิง 25+ ป.ตรี บ. เกร็ดแกว กรีน จก.

56 ม.4 ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สุราษฎรฯ 
โทร.077-200-801

22 เจาหนาที่บุคคล 2 ช/ญ 23-30 ป.ตรี

23 พนักงานขายตั๋วประจําออฟฟศ หลาย
อัตรา 

ช/ญ 20-30 ปวส.+
บ. พันทิพย (1970) จก. 

293/6-8 ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.สุราษฎรฯ โทร.06-1173-8558 

24 เจาหนาที่บัญชี 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี
25 ชางซอมรถยนต หลาย

อัตรา 
ชาย 20+ ปวส.+

26 ผูจัดการฝกหัด 1 ช/ญ 28-35 ป.ตรี+ บ. เน็กซ สเต็ป อินโนเวท จก. 
25  ถ.หลวงพอ ต.ตลาดใหญ อ.เมือง  

จ.ภูเก็ต โทร.0-5427-9526 
27 เจาหนาที่ประชาสัมพันธธุรกิจ 3 ช/ญ 21-35 ป.วส.+
28 ซุปเปอรไวเซอร 3 ช/ญ 24-35 ป.ตรี
29 สถาปนิก 2 ชาย 25+ ป.ตรี บ.  บางกอกเฮาสแอทโฮม               

คอนสตรัคชั่น จก. 
14/58  ม.5 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเกต็ 

โทร.08-1787-5599 

30 วิศวกรไฟฟา 2 ชาย 25+ ป.ตรี

31 หัวหนารานอาหาร 1 ชาย 20-40 ปวช.+
TUSITA WELLNESS RESORT 
259/9  ม.1  ต.ปากตะโก อ.ทุงตะโก 

จ.ชุมพร โทร.077-510-452 

32 พนักงานแผนกสปา 1 ช/ญ 20-50 ไมจํากัดวุฒิ
33 ผูจัดการสปา 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
34 หัวหนาชางเทคนิค 1 ชาย 35-45 ปวช.+

 

 


