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1 พนักงานจัดดอกไม 1 ช/ญ 20-35 ไมจํากัดวุฒิ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ
4 ซอย23 ถ.กาญจนวณิชย ต.หาดใหญ  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-298789 

2 เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 หญิง 25+ ปวส.+ บจก. อุตสาหกรรมทวีวงษ หาดใหญ
 85 ม.4 ถ.เอเชีย-จะนะ อ.นาหมอม  
จ.สงขลาโทร.074- 216396-8 

3 ฝายขาย 2 ช/ญ 25+ ปวช.+

4 พนักงานรายวันคลังสินคา 1 ชาย 20+ ม.3+ บ. ทรีเค โฮมเบส จก.
 244 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.099-3636999
5 ชางไฟฟา 2 ชาย 23+ ปวส.+ บ. เอ็น เอส โคลด สโตเรจ จก.

 150/2 ม.3 ต. เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 
 โทร.074-336990-2 

6 ชางเครื่องทําความเย็น 2 ชาย 23+ ปวส.+

7 เจาหนาที่การตลาด 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. เชส สตูดิโอ จก. 
 171 รัตนอุทิศ ซอย 16 ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ โทร.088-7882721 

8 เว็บดีไซน 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
9 web programmer 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
10 พนักงานขับรถเทรลเลอร 4 ช/ญ 25+ ไมจํากัดวุฒิ บ. หาดใหญ พี.เอ็ม จก.

 399 ถนนนิพัทธสงเคราะห 5 ต.หาดใหญ 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร074-367337-8 

11 ชางเทคนิค ชางซอม 1 ชาย 25+ ป.ตรี

บ. สยามเมดดิคอล อิมปอรต จก. 
 249/11 ถ. ศุภสารรังสรรค ต.หาดใหญ  

อ. หาดใหญ จ.สงขลา โทร.063-239-2455

12 พนักงานจัดสง 1 ช/ญ 20+ ปวส.
13 เจาหนาที่การตลาด 1 หญิง 22+ ป.ตรี
14 พนักงานคลังสินคา 1 ช/ญ 20+ ปวส.
15 เจาหนาที่ IT คอมพิวเตอร 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
16 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 หญิง 22+ ป.ตรี
17 เจาหนาที่ขาย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
18 เจาหนาที่บัญชี 1 หญิง 22+ ป.ตรี
19 เจาหนาที่ธุรการ 1 หญิง 22+ ป.ตรี
20 แมบาน 2 หญิง 20+ ไมจํากัดวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย

 9/2 ซ.26 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ 
 อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.074-253231-2
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21 เจาหนาที่การเงิน – แคชเชียร 3 ช/ญ 20+ ป.ตรี

บ. เวิลด เมค คลินิก จก. 
229/1, 220/1 ม.1 ต.อาวนาง อ.เมือง 

จ.กระบี่ โทร.09-6654-5777 

22 พยาบาลวิชาชีพ 4 หญิง 22+ ป.ตรี
23 เจาหนาที่ตอนรับ/ลงทะเบียน 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี
24 เภสัชกรประจําคลินิก 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี
25 เจาหนาที่การตลาด 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี
26 เจาหนาที่ควบคุมหมอน่ึง 1 ชาย 25+ ปวช.+ บ.สยามโมเดิรนปาลม จก.

33/4 ม.2 ต.นาเหนือ อ.อาวลึก จ.กระบี่  
โทร.075-667-601 

27 พนักงานระบบน้ําและเชื้อเพลิง 1 ชาย 25+ ม.3+

28 ฝายขาย – การตลาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. เดอะ แครบ เอาส จก.
169/83 ต.ปาตอง อ.กะทู จ.ภูเก็ต 

โทร.09-3657-5577
29 พนักงานเสริฟ 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัดวุฒิ

30 รองหัวหนาฝายผลิต 1 ชาย 25-40 ป.ตรี บ. ธนชัย กระจก อลูมิน่ัม จก.
36 ม.4 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

โทร.09-8671-3502
31 รองหัวหนาชางซอมบํารุง 1 ชาย 25-40 ป.ตรี

32 เจาหนาที่วิจัยการตลาด 3 ช/ญ 24-35 ป.ตรี บ. เน็กซ สเตป อินโนเวท จก. 
25 ถ.หลวงพอ ต.ตลาดใหญ อ.เมือง 

จ.ภูเก็ต โทร.09-5427-9526 
33 เจาหนาที่ประชาสัมพันธธุรกิจ 2 หญิง 22-35 ปวส.+
34 ผูจัดการฝายการตลาด 1 ช/ญ 27+ ป.ตรี
35 ชางประกอบ 10 ชาย 21-45 ปวช.+ บ. ปาลมพาราเทค จก.

99  ม.2 ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง 
โทร.08-6161-8822 

36 ธุรการจัดซื้อท่ัวไป 2 หญิง 20+ ปวส.+ บ. โจวี รับเบอร (ไทยแลนด) จก.
102 ม.8 ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง  

โทร.08-6836-5828
37 เจาหนาที่หอง LAB ยาง 2 หญิง 22+ ป.ตรี

38 พนักงานบัญชี 1 หญิง 22-30 ปวส.+ บ. เอส พลาสสแควร จก.
88 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

โทร.09-3632-6918 
39 หัวหนางานแผนกผลิต 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. วิรัชทุงสงคาขาว จก.

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

40 ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน 1 หญิง 25+ ป.ตรี

 


