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

จ.สงขลา โทร. 074-210789 
2 ครูคณิตศาสตร 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. พัฒนาความรู เดอะ บัดด้ี คิดส จก.

 1/35 ถ.จิระนคร อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
โทร. 0954386375 

3 ครูสอนภาษาฝรั่งเศส 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
บ. พัฒนาความรู เดอะ บัดด้ี คิดส จก. 
 1/35 ถ.จิระนคร อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

โทร. 0954386375 

4 ครูภาษาไทย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
5 ครูภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
6 ครูภาษาจีน Part-Time 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
7 ชางกลึง 1 ชาย 20+ ปวส. หจก. เฮลลิคัล บีม เอ็นจิเนียริ่ง

 131/3 ม.3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  
โทร. 074-300483 

8 รีเซฟชั่น 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัดวุฒิ โรงแรมเมยฟลาวเวอร แกรนด
 150 ถ.แสงจันทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

โทร. 074-230120
9 พนักงานรายวัน 2 ชาย 18-40 ไมจํากัดวุฒิ หจก.พีซีพี วิศวกรรมและบริการ

 399 หมู 3 ถ.นกาญจนวนิชย ต.พะวง  
อ.เมือง จ.สงขลา  โทร.074-333191

10 พนักงานรานกาแฟ 3 หญิง 18+ ม.6+ บ. เอฟ.1 เซอรวิส จ.ก (ในเครือซีพี 
รี เทลลิงค) 

 192/18 หมูท่ี 1 ต.คอหงส อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา  โทร. 074-214797

11 ชางคอมพิวเตอรอิเล็กคอมฯ 10 ชาย 20+ ปวส.+
12 ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส 10 ชาย 20+ ปวส.+

13 พนักงานคนพิการ 2 ช/ญ 18-45 ม.6+ บ. ไฮซคิวแพค อินดัสตรี จก.
 351 ถ.ปาดังเบซาร ต.สะเดา อ.สะเดา  

จ.สงขลา โทร. 074-522857-9
14 วิศวกรไฟฟา 1 ชาย 22+ ป.ตรี

15 เจาหนาที่สินทรัพย 1 ช/ญ 22-35 ปวส.+ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ
 4 ซอย23 ถ.กาญจนวณิชย ต.หาดใหญ  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-298789

16 พนักงานตอนรับ 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัดวุฒิ
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17 หัวหนาแผนกขายเครื่องใชไฟฟา 1 ชาย 20+ ป.ตรี ไทวัสดุ จํากัด สาขาสุราษฎรธานี 
 ไทวัสดุ สาขาสุราษฎรธานี ต.ทาทองใหม 

อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราฎรธานี 
 โทร. 0918207767

18 หัวหนาสวนสิ่งแวดลอม ประจํา จ.สุราษฎร 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี

กลุมบ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จก. 
ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรฯ 

โทร.074-334-663 ตอ 101 

19 หัวหนาแผนกวิศวกรรม ประจํา จ.สุราษฎร 1 ช/ญ 21+ ป.ตรี
20 เจาหนาที่ทรัพยากรมนุษย ประจํา  

จ.สุราษฎร 
1 ช/ญ 21+ ป.ตรี

21 หัวหนาสวนอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ประจํา จ.สุราษฎร 

1 ช/ญ 23+ ป.ตรี

22 หัวหนาแผนกผลิต 2 ชาย 25-35 ป.ตรี
23 ครูสอนคณิตศาสตร 3 หญิง 20+ ป.ตรี คณิตครูพี่เอะ

 159 ถ.สฤษฎ์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง 
จ.สตูล โทร. 091 – 8472755 

24 ธุรการ 2 หญิง 20+ ปวส.+

25 ชางยนต 2 ชาย 20-40 ปวช.+ บ. สงเสริม ทรานเซอรวิส จก. 
68 ม.8 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 

โทร.08-84515-5199 
26 ผูจัดการทั่วไป 1 ชาย 35-45 ป.ตรี
27 ผูจัดการฝายซอมบํารุง 1 ชาย 25+ ปวส.+
28 พนักงานหมอน่ึงดานนอก 2 ชาย 25+ ม.3+ บ. สยามโมเดิรนปาลม จก.

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

29 เจาหนาที่จัดซื้อวัตถุดิบ 1 ชาย 27 ปวส.+

30 Technical sale หลาย
อัตรา 

ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. อะตอม เคมเทค จก.
65/14 ม.1 ต.เกาะแกว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

โทร.076-377-855
31 เจาหนาที่ประชาสัมพันธธุรกิจ 5 ช/ญ 22-35 ป.ตรี บ. เน็กซ สเต็ป อินโนเวท จก. 

25 ถ.หลวงพอ ต.ตลาดใหญ อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต โทร.09-5427-9526 

32 ซุปเปอรไวเซอร 5 ช/ญ 25-35 ป.ตรี
33 ผูจัดการฝกหัด 3 ช/ญ 27-35 ป.ตรี
34 เจาหนาที่บัญชีรายรับ 1 ช/ญ 20-30 ปวช.+ บ. ออดสกี้ จก.

99/100 ม.1 ต.กะทู อ.กะทู จ.ภูเก็ต 
โทร.076-612-888 ตอ 201-2

 

 


