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1 แม่บา้น 1 หญิง 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ วทิยาลยัเทคโนโลยหีาดใหญ่อาํนวยวทิย์ 
92 ซ.26 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่          
จ.สงขลา  โทร.0-7425-3231-2 

2 พนกังานขบัรถเทรลเลอร์ 1 ชาย 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ บ. ทองสิน โลจสิตกิส์ จก. 
13/1  ต.บา้นพรุ  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.09-5435-6886 
3 เจา้หนา้ทีบญัชีธุรการ 1 หญิง 23-30 ปวส.+ บจก.สยามนําผงึ ระหว่างประเทศ 

 51 ม.4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร.09-8074-3450 

4 เจา้หนา้ที Quality Control 1 หญิง 25-35 ป.ตรี 

5 Programmer 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จก. 
 3/2 หมู่ที7 ถ.เกา้เส้ง – จะนะ ต.เขารูปชา้ง 

อ.เมือง จ.สงขลา โทร. 0-7431-7800 
6 ช่างทวัไป 2 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ บ. มาสเตอร์ วอเตอร์  จก. 

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร.0-7455-6531 

7 พนกังานขบัรถส่งของ 1 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

8 เจา้หนา้ทีวางแผนการผลิต 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 

บ. สยามไฟเบอร์บอร์ด จก. 
 417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง     

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ทุ่งลุง) 
 โทร.074-291111 ต่อ 751 

9 ช่างเชือม(ยานยนต)์ 1 ชาย 24+ ปวส. 

10 ช่างกลึง 1 ชาย 24+ ปวส. 

11 พนกังานขบัรถ 6  ลอ้ 1 ชาย 23-45 ไม่จาํกดัวฒิุ 

12 พนกังานขบัรถ 10  ลอ้ 1 ชาย 23-45 ไม่จาํกดัวฒิุ 

13 พนกังานขบัรถ 12  ลอ้ 1 ชาย 23-45 ไม่จาํกดัวฒิุ 

14 เจา้หนา้ทีแรงงานสมัพนัธ์ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 

15 สจ๊วต (ลา้งจาน) 1 ชาย 20+ ม.3+ 

โรงแรมราชมงัคลาสงขลาเมอร์เมด 
 1 ถ.ราชดาํเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง     

จ.สงขลา โทร. 074-323998-9 

16 ฝ่ายขาย 1 หญิง 24+ ป.ตรี 

17 ช่างซ่อมบาํรุง 1 ชาย 23+ ปวช.+ 

18 ผูช่้วยกุ๊กครัวไทย 1 ช/ญ 22+ ม.6+ 

19 กุ๊กครัวไทย 1 ช/ญ 25+ ม.6+ 
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20 พนกังานบญัชี 1 หญิง 20+ ปวช.+ ไวท์ เฮาส์ บชี รีสอร์ท แอนด์ สปา 
59/3 ม.5  ต.บ่อผดุ  อ.เกาะสมุย          
จ.สุราษฎร์ฯ โทร.0-7724-7921-3 

21 พนกังานตอ้นรับ 1 หญิง 22+ ป.ตรี 

22 เจา้หนา้ทีบญัชีตน้ทุน 5 หญิง 25+ ป.ตรี 

บ. บ้านสวยกรุ๊ป จก. 
88/99 ม.3 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ.สุราษร์ 

โทร.0-7796-3888 

23 เจา้หนา้ทีสินเชือโครงการ 5 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
24 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 1 ช/ญ 30-40 ป.ตรี 
25 ผูอ้าํนวยการการก่อสร้าง 1 ช/ญ 30-40 ป.ตรี 
26 วิศวกรโครงการ 2 ช/ญ 28+ ป.ตรี 
27 สถาปนิก 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
28 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 2 ช/ญ 45 ป.ตรี P.SPP Ranong Co.,Ltd 

119 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน ์อ.เมือง 
จ.ระนอง โทร.09-3740-9991 

29 วิศวกรขายนาํมนัหล่อลืนอุตสหกรรม 1 ช/ญ 24-35 ป.ตรี 
30 เจา้หนา้ทีคลงัสินคา้ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
31 ช่างซ่อมบาํรุง 1 ชาย 23+ ปวช.+ บ. สงวนยางยนต์ชุมพร จก. 

314/1 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 
โทร.0-7757-4444 ต่อ 60 

32 เจา้หนา้ทีจดัซือ 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ บ. เมกก้าวู้ด จก. 
91/2  ม.2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง 

จ.ตรัง โทร.0-7527-6299 
33 ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 20+ ปวส.+ บ. ภาคใต้ค้าสัตว์ จก. 

99/9 ต.ท่าวงั  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 
โทร.0-7535-1951-3 
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