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1 ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 1 ชาย 25+ ป.ตรี

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 
 125/501 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-598067-8

2 ครูผูสอนวิชาคณติศาสตร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

3 ครูผูสอนแนะแนว 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

4 ครูผูสอนวิชาศิลปะ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

5 ครูผูสอนวิชาภาษาไทย 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

6 หัวหนาสาระภาษาตางประเทศ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

7 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

8 พนักงานขับรถยนต 1 ชาย 25+ ม.3 บ. พีเอซี.อินเตอรแคริ่ง จก.
 14 ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา โทร. 086-4882869 

9 คลีนเนอร 1 ชาย 18+ ไมจํากัดวุฒิ โรงแรม ลลิตา บูติค โฮเต็ล 
 100 ซ.30 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 080-2112529 
10 เจาหนาที่การตลาด 1 หญิง 20+ ปวส.+
11 พนักงานเสริฟ 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัดวุฒิ
12 เจาหนาที่การเงิน 2 หญิง 22+ ป.ตรี

บ. เอส.เอช.แอล.พาราวูด จก. 
 191 ม.6 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ  

จ.สงขลา โทร. 074-498585-7 ตอ 13,17 

13 เจาหนาที่บุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
14 ชางไฟฟา 2 ชาย 22+ ปวส.+
15 หัวหนากะบอยเลอร 2 ชาย 25+ ปวส.+
16 พนักงานรายวัน 20 ช/ญ 18+ ม.6+
17 Supervisor ฝายผลิต 

 
1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี บจก. บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร  

 129/2 ม.3 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา  
โทร. 074-410400 ตอ 1203 18 เจาหนาที่ทรัพยากรมนุษย (HR) 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

19 หัวหนาชุด 1 ชาย 25+ ปวส.+ บ. 2 เอส เมทัล จก. (มหาชน)
 ขางวัดคงคาเลียบ ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา 

โทร. 08-1738-9623 
20 พนักงานผลิตรายเดือน 2 ชาย 25+ ปวส.

21 เจาหนาที่ฝายบัญชี 1 ช/ญ 22+ ปวส. บ. ท็อปแลบบอราทอรี่ จก.
 151 ถ.ศุภสารรังสรรค ซ.5 อ.หาดใหญ 

 จ.สงขลา โทร. 074-244131-2 
22 พนักงานธุรการ 1 หญิง 20+ ปวส.+ บ. วราสิริ คอนกรีต จก.(สาขาบานพรุ)

 50/9 ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา โทร. 074-536171
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23 Tour Guide (with Licence) 2 ช/ญ 23-35 ป.ตรี สันธิญา รีสอรท แอนด สปา
 เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี, เกาะยาวใหญ 

จ.พังงา โทร. 024430585 ตอ 2101
24 Guest Relation Officer 2 ช/ญ 23-35 ป.ตรี

25 เจาหนาที่หองปฏิบัติการ (LAB) 4 ช/ญ 18+ ปวส.+
บ. ยูนิแมค รับเบอร จก. 

 เลขที่ 112/1 ม.1 ต.นาโตะหมิง อ.เมือง 
 จ.ตรัง โทร.075-829739 

26 เจาหนาที่สงออก 3 ชาย 20+ ป.ตรี
27 เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 4 ชาย 20 ป.ตรี
28 Supervisor ฝายผลิต 5 ช/ญ 18+ ไมจํากัดวุฒิ
29 สถาปนิกโครงการ 1 ชาย 25+ ป.ตรี บ. มิตรตรัง คอนสตรัคชั่น จก.

89/5 ม.7  ต.บานโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 
โทร.09-4596-4661

30 เจาหนาที่สงออก 4 ชาย 20+ ป.ตรี บ. เซาทแลนดรับเบอร จก.
 เลขที่ 148 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 

 จ.สุราษฎรธานี โทร. 077-935558-60 
31 Supervisor ฝายผลิต 4 ช/ญ 18+ ไมจํากัดวุฒิ

32 Supervisor ฝายผลิต 4 ช/ญ 18+ ไมจํากัดวุฒิ บ. เซาทแลนดลาเท็กซ (พัทลุง) จก.
 199 หมู 8 ถ.สายเอเซีย ต.หนองธง  
อ.ปาบอน จ.พัทลุง โทร. 074342743  

ตอ 164
33 เจาหนาที่การตลาด 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. เวิลค เมค คลินิก จก.

229/1 220/1 ม.7 ต.อาวนาง อ.เมือง  
จ.กระบี่ โทร.09-6654-5777

34 พยาบาลวิชาชีพ 3 ช/ญ 20+ ป.ตรี

35 ผูจัดการฝายซอมบํารุง 1 ชาย 20+ ปวส.+ บ. สงเสริม ทรานเซอรวิส จก.
68 ม.8 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 

โทร.08-4515-5199 
36 ผูจัดการทั่วไป 1 ชาย 35-45 ป.ตรี

37 หัวหนาแผนกชางซอมบํารุง 2 ชาย 25+ ป.ตรี บ. กลุมปาลมธรรมชาติ จก. 
 194/16  ม.12  ต.ครน อ.สวี  จ.ชุมพร 

โทร.077-529-800 ตอ 100 
38 วิศวกรทั่วไป 4 ช/ญ 25+ ป.ตรี
39 หัวหนาแผนกชางไฟฟา 1 ชาย 25+ ป.ตรี
40 ผูจัดการแผนกบุคคล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี บ. วิรัชทุงสงคาขาว จก.

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

 


