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ตําแหนงงาน...ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัสงขลา 
1 เจา้หนา้ทีพฒันาเพือความยงัยนื 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ.หาดทิพย์ จก. (มหาชน) 

87/1  ถ.กาญจนวนิช ต.บา้นพรุ  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร.074-210-008-18 

2 ผูจ้ดัการแผนก Business Development 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
3 เลขานุการผูบ้ริหาร 1 หญิง 22+ ป.ตรี 

4 ผูจ้ดัการแผนกบรรจุภณัฑ ์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

5 Sales ฝ่ายขายสินคา้ 2 ช/ญ 20-35 ม.6+ 

บ. สมอทองหาดใหญ่ จก. 
258 ถ.สามชยั ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.09-3623-7522 

6 Sales ฝ่ายขายเครืองเขียน 3 ช/ญ 25-30 ป.ตรี 

7 พนกังานบญัชี หลาย
อตัรา 

หญิง 22+ ป.ตรี 

8 พนกังานขบัรถส่งของ 3 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

9 เจา้หนา้ทีบริหารลูกหนี หลาย
อตัรา 

ช/ญ 20+ ป.ตรี 

บ. บ้านซูซูก ิจก. 
371 ถ.สามชยั  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.074-342-800 ต่อ 140 

10 โปรแกรมเมอร์ 1 ช/ญ 27+ ป.ตรี 

11 เจา้หนา้ทีตรวจสอบภายใน 1 ช/ญ 23-35 ป.ตรี 

12 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 

13 เจา้หนา้ทีธุรการ (บุคคลพิการ) 1 หญิง 20+ ปวส.+ 

14 เจา้หนา้ที Bill Collector 3 ชาย 22+ ปวช.+ 

15 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 2 ช/ญ 30-45 ป.ตรี 

16 พนกังานขายและสินเชือ หลาย
อตัรา 

ช/ญ 18+ ม.6+ 

17 เจา้หนา้ทีสินเชือภาคสนาม หลาย
อตัรา 

ช/ญ 23+ ม.6+ 

18 เจา้หนา้ทีวิเคราะห์และอนุมติัสินเชือ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 

19 เจา้หนา้ทีบญัชี 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

20 เจา้หนา้ทีธุรการ 2 หญิง 22-30 ป.ตรี 

21 ผูจ้ดัการเขตสินเชือ 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

22 ช่างซ่อมรถบรรทุก/รถแมค็โคร 2 ชาย 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ บ. อนันต์มอเตอร์เซลส์ จก. 
1153  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  

โทร.08-6490-5904 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัสงขลา 
23 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายขาย 1 หญิง 23+ ป.ตรี บ. หาดใหญ่กลการอุตสาหกรรม จก. 

60/14  ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.074-305-816-18 

24 เจา้หนา้ทีฝ่ายขาย 3 ช/ญ 20+ ปวส.+ บ. คงิส์ ออฟ วาล์ว (หาดใหญ่) จก. 
131 ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.074-559-002-3 
25 พนกังานรับ-ส่งเอกสาร 1 ชาย 25-45 ปวช.+ Waste Management Siam Co.,Ltd 

31/9  ม.4  นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้
ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  
โทร.074-206-048-9 ต่อ 116 

26 ช่างทวัไป  4 ชาย 20-30 ปวช.+ 

27 ช่างเชือม / ช่างกล 5 ชาย 20+ ปวช.+ 

บมจ. ศรีตรังแอโกรอนิดสัทรี  
10 อ.หาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.074-344-663 ต่อ 101  

28 ช่างวิศวกรรมไฟฟ้า 5 ชาย 18+ ปวช.+ 

29 ผูช่้วยวิศวกรซ่อมบาํรุงไลน์ 1 ชาย 22+ ป.ตรี 

30 วิศวกรบอยเลอร์ 1 ชาย 22+ ป.ตรี 

31 หวัหนา้ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ 5 ชาย 22+ ป.ตรี 

32 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายขาย 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. เดอเบล จก. (สาขาสงขลา) 
99  ม.4  ต.นาหม่อม  อ.นาหม่อม  
จ.สงขลา  โทร.08-5488-5499 

33 หวัหนา้พนกังานขายหน่วยรถ 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

34 เจา้หนา้ทีโลจิสติกส์และปฎิบติัการส่งออก 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. นําตาลมติรผล จก. 
417/14  ต.พะตง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
โทร.074-291-130-4 ต่อ 111 - 114 

35 เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 

36 พนกังานขนส่ง 2 ชาย 22-40 ม.6+ บ. หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ จก. 
658/1,2,3  ม.2  ถ.เลียงเมือง  ต.ควนลงั 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโทร.074-298-900 

37 พนกังานขบัรถผูบ้ริหาร 1 ชาย 25-40 ไม่จาํกดัวฒิุ 

38 พนกังานตอ้นรับ 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 
บ. เอสวพี.ี โปร จก. 

17/4  ถ.ภราดร  ต.หาดใหญ่   
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  
โทร.09-8259-6265 

39 สถาปนิก 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

40 ธุรการบญัชี 1 หญิง 22+ ป.ตรี 

41 วิศวกรโยธา 1 ชาย 22+ ป.ตรี 

42 หวัหนา้ฝ่ายบญัชีและการเงิน 2 หญิง 30+ ป.ตรี บ. พ ีดบับลวิ เอ เซอร์วสิเซส จก. 
444/23 ม.2  ต.พะวง อ.เมือง 
จ.สงขลา โทร.074-800-8210 

43 วิศวกรทีปรึกษาและออกแบบ 2 ชาย 25+ ปวส.+ 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ (ปี)     วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดักระบี ่
44 เลขานุการผูจ้ดัการ 1 หญิง 22+ ป.ตรี 

บ. เวลิด์ เมด เซ็นเตอร์ จก. 
229/1, 220/1  ม.7  เกาะพีพี ต.อ่าวนาง 
อ.เมือง จ.กระบี โทร. 08-8252-7668 

45 เจา้หนา้ทีการตลาด 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
46 เจา้หนา้ทีทรัพยากรบุคคล 2 ช/ญ 28-40 ป.ตรี+ 
47 พยาบาลวิชาชีพ 3 หญิง 22+ ปตรี 
48 เจา้หนา้ทีบญัชี 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
49 AR Supervisor/Officer 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ บ. เว – เค - ชัน วลิเลจ จก. 

119  ม.2  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบี  
โทร.075-637-130-3 

50 Assistant Financial Manager 1 ช/ญ 22 ป.ตรี 
51 Assistant Spa Manager 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

จังหวดัชมุพร 
52 วิศวกร สาํรวจ 1 ชาย 25+ ป.ตรี บ. ทรัพย์ทว ีคอนกรีต หลงัสวน จก. 

211  ม.18 ต.หลงัสวน อ.หลงัสวน 
โทร.08-2443-3443 

53 วิศวกร (ไฟฟ้า/ซ่อมบาํรุง) 3 ชาย 22+ ป.ตรี 

บ. กลุ่มปาล์มธรรมชาต ิ จก. 
ต.ครน  อ.สวี  จ.ชุมพร    

โทร.077-529-800 ต่อ 108/111/123 

54 บญัชี 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
55 ควบคุมเครืองจกัร หลาย

อตัรา 
ช/ญ 20+ ปวช.+ 

56 ช่างซ่อมบาํรุง 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี 
57 ขบัรถผูบ้ริหาร 1 ชาย 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ บ. ธาราศิริแลนด์ จก. 

328/15  ถ.เส้นบายพาส ต.ท่าตะเภา 
อ.เมือง  จ.ชุมพร โทร.08-9567-0123 

จังหวดันครศรธีรรมราช  

58 พยาบาลวิชาชีพ (เกษียณอายแุลว้) 2 หญิง 60+ ป.ตรี บ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป จก. (มหาชน) 
320  ม.3  ต.ปากพนงัฝังตะวนัตก   

อ.ปากพนงั จ.นครศรีฯโทร.075-370-123 
59 พนกังานแกะปู หลาย

อตัรา 
ช/ญ 18+ ป.6+ 

60 เจา้หนา้ทีการตลาด 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี บ. นําแขง็แฮบบี จก. 
52/1  ม.7  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งส่ง 
จ.นครศรีฯ โทร.08-7624-5779 

61 พนกังานขายอาหารสตัว ์ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี บ. ทีเอฟเอม็เอส จก.  
160  ม.3  ต.ชา้งซา้ย  อ.พระพรหม  
จ.นครศรีฯ โทร.075-846-003-4 

62 นกัวิชาการดา้นอาหารสตัว ์ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 

63 สถาปนิก 1 ชาย 22+ ป.ตรี บ. ทีม คอนสตรัคชันแอนด์ดเีวลลอป 
เม้น จก. 

70/2  ม.8  ต.โพธิเสดจ็ อ.เมือง  
จ.นครศรีฯ  โทร.09-3694-4962 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ (ปี)     วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัภเูกต็ 
64 เจา้หนา้ทีบริการรถเช่า 1 ชาย 26-30 ป.ตรี บ. ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป 

ต.สาคู  อ.ถลาง  จ.ภูเกต็ 
โทร.08-5484-6758 

65 ผูจ้ดัการร้านอาหาร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. เอน็พพี ีฟู๊ด อนิคอร์ปอเรชัน จก. 
ต. ศรีสุนทร  อ.ถลาง  จ.ภูเกต็ 

โทร.08-6890-6777 
66 Sales Executive (ประจาํภูเกต็) 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. แพค คอร์ปอเรชัน จก. 

ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเกต็   
โทร.08-6985-6543 

67 พนกังานบญัชี 1 หญิง 23-35 ป.ตรี บ. ซีวลิ แอพพลาย จก. 
143/74  ม.5  ต.รัษฏา  อ.เมือง  จ.ภูเกต็ 

จ.ภูเกต็ โทร.09-6669-3654 
68 โฟร์แมนงานโครงสร้าง 2 ชาย 22+ ป.ตรี 

69 วิศวกรโยธา 1 ชาย 22+ ป.ตรี 

จังหวดัสรุาษฎรธาน ี
70 กุ๊ก 5 ช/ญ 25-45 ไม่จาํกดัวฒิุ  ทรายรีฮัท รีสอร์ท 

14/45  ต.เกาะเต่า  อ.เกาะพะงนั   
จ.สุราษฎร์ โทร.077-456-000 

71 แม่บา้นหอ้งพกั 6 ช/ญ 22-45 ไม่จาํกดัวฒิุ 

72 พนกังานรับออเดอร์ 6 ช/ญ 22+ ปวช.+ 

73 เจา้หนา้ทีช่างซ่อมบาํรุง 1 ชาย 20+ ปวช.+ บ. ไทยเฮงเทรดดงิ จก. 
90/2  ม.2  ต.ดอนสกั อ.ดอนสกั 
จ.สุราษฎร์ฯ โทร.077-371-476 

74 โฟร์แมน 3 ชาย 20+ ปวช.+ บ. คอมพลที เอน็จเินียริง ซีสเท็ม จก. 
54/15  ม.4  ต.แม่นาํ  อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ฯ โทร.077-447-373 

75 ESTIMTION ENGINEER 2 ชาย 25+ ป.ตรี 

76 ผูช่้วยฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 หญิง 25+ ป.ตรี บ. ไทยเฮงเทรดดงิ จก. 
90/2  ม.5  ต.ดอนสกั  อ.ดอนสกั 
จ.สุราษฎร์ฯ โทร.077-371-476 

จังหวดัระนอง 
77 พนกังานบญัชี 1 หญิง 25-35 ป.ตรี บ. วคิตอเรียคลฟิฟ์ ทราเวล จก. 

200  ม.3  ต.เขานิเวศน ์อ.เมือง จ.ระนอง 
โทร.09-4665-1023 

78 ไกดท์ะเล หลาย
อตัรา 

ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

79 หวัหนา้งานฝ่ายผลิต 3 หญิง 22+ ป.ตรี บ. สยามชัยอาหารสากล จก. 
73/3  ม.2 ต.บางริน  อ.เมือง จ.ระนอง 

โทร.077-811-889 
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