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ตําแหนงงาน...ลาํด ั

บท่ี ตาํแหน่ง 

จาํนว

น 

อตัรา 

เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัสงขลา 

1 ช่างกลโรงไฟฟ้า 1 ชาย 25+ ปวส. บ. กรี เอ็นเนอร์จี จก. 
417/117-118 ต.พะตง  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร.074-291-111-614 

2 หวัหนา้ซ่อมบาํรุงไฟฟ้า 1 ชาย 25-45 ป.ตรี 
3 พนกังานควบคุม Boiler 1 ชาย 21-45 ปวส. 

4 พนกังานบญัชี 1 หญิง 20-35 ปวส.+ บ. โกเพชรค้าเหล็ก จก. 
50/11 ม.8 ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.09-9473-9914 

5 พนกังานสตอ๊ก 1 หญิง 22-35 ป.ตรี บ. เหล็กใต้ จก.  
272 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา โทร.08-0138-7354 

6 ท่ีปรึกษาดา้นบริการ (SA) 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ.เรดาร์ มอเตอร์ จก. 
333 ม.12 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลํ่า  
จ.สงขลา โทร.074-555-515 

7 ผูจ้ดัการศูนยบ์ริการ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
8 ช่างยนต ์ 1 ชาย 20+ ปวส.+ 
9 พนกังานวิจยัและพฒันา R&D 1 ช/ญ 24-30 ป.โท บ. ที.ซี.กรุ๊ป จก. 

1275/2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.08-9653-1927 

10 เลขานุการผูบ้ริหาร 1 หญิง 22-35 ป.ตรี 

11 วิศวกรโครงการ 1 ชาย 22+ ป.ตรี หจก.ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี ้
18 ซ.4 ประชายนิดี ต.หาดใหญ่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร.08-6491-5406 

12 โฟร์แมน 1 ชาย 22+ ปวส.+ บ. ก่อสุข โฮม จก. 
42 ซ.6 กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร.09-3574-2744 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 

จาํนว

น 

อตัรา 

เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัสงขลา 

13 ธุรการ 1 หญิง 20+ ปวส. บ. สปีดคงิส์โลจิสติกส์ จก. 
1243/6 ม.3 ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.09-1856-9756 

14 พนกังานขบัรถส่งสินคา้ 1 ชาย 20+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

15 ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 26+ ปวส.+ บ. ไบร์ท วลี (ไทยแลนด์) จก. 
188 ม.4 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลํ่า  
จ.สงขลา โทร.074-260-980-1 

16 QMR 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
17 แม่บา้น 1 หญิง 30+ ม.3+ 
18 พนกังานขบัรถผูบ้ริหารญ่ีปุ่น 1 ชาย 30+ ปวช.+ บ. บริดจสโตน เนอเชอรัล รับ

เบอร์ ประเทศไทย จก. 
129/2 ม.3 ต.ปริก อ.สะเดา  
จ.สงขลา โทร.0-7441-0400 

 ต่อ 1803 

19 เจา้หนา้ท่ีอาวโุสฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
20 เจา้หนา้ท่ีอาวโุสฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 

21 พนกังานฝ่ายผลิตชาย 3 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ บจก. เอส.พ .ีซี. สแน็ค ฟู๊ ดส์ 
61 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา โทร.09-4595-9963 

22 เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือและบญัชี 1 หญิง 30+ ป.ตรี 

23 เจา้หนา้ท่ีการตลาด 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี สนามฟุตบอล คกิออฟ อารีน่า 
24 ถ.ทวีรัตน์บาํรุง ต.คอหงส์  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร.09-3029-5777 

24 เจา้หนา้ท่ีสนาม 1 ชาย 20+ ปวส.+ 
25 แคชเชียร์ 1 หญิง 25-30 ป.ตรี 

26 เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์และการตลาด 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี โรงเรียนพลวทิยา 
19 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร.074-255-111 

27 ครูวิทยาศาสตร์ 6 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

28 พนกังานขนส่งสินคา้ 1 ชาย 22-30 ม.6+ บ. พ .ีพ .ีเอส กรุ๊ฟ จก. 
232/42 ถ.ศุภสารรังสรรค ์ซ.8 

 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา โทร.06-2546-4553 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ 

(ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัปัตตาน ี

29 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายต่างประเทศ 1 ชาย 22+ ป.ตรี+ 
บ. บานาเจล จก. 

เขตอุตสาหกรรม 8 ม.8 ต.บานา อ.เมือง
ปัตตานี จ.ปัตตานี โทร.08-2975-7223 

30 เจา้หนา้ท่ีนาํเขา้ – ส่งออก 2 ชาย 22+ ป.ตรี 
31 เจา้หนา้ท่ีแผนกวิจยัและพฒันา 1 ชาย 23-35 ป.ตรี 
32 ช่างไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ชาย 20-30 ปวส.+ 

จงัหวดัชมุพร 

33 พนกังานขาย สาขาหลงัสวน 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 

หจก.เรืองวศิว์เทเลคอม 
223/2 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง

ชุมพร จ.ชุมพร  

34 พนกังานขาย สาขาละแม 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
35 พนกังานบญัชี/แคชเชียร์ 2 หญิง 20+ ปวช.+ 
36 พนกังานขาย สาขาชุมพร 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
37 ผูช่้วยผูจ้ดัการ 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
38 พนกังานบญัชี 1 หญิง 20-39 ปวส.+ 
39 พนกังานขายออกตลาด 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 

จงัหวดัตรงั 

40 พนกังานขาย 2 หญิง 20+ ปวช.+ บ. ไฮววิ ยาหย ีจก. 
169 ถ.กนัตงั ต.ทบัเท่ียง อ.เมืองตรัง  

จ.ตรัง โทร.06-5919-7588 
41 ธุรการ 1 หญิง 20+ ปวช.+ 
42 พนกังานบญัชี 1 หญิง 20+ ปวช.+ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 
43 เชฟ เบเกอร่ี 1 ช/ญ 20+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 

SILVER BAKERY & FOOD 
CO.,LTD 

86/1 ถ.ปากนคร ต.คลงั อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

โทร.0-7534-1365 

44 พนกังานขาย และการตลาด 1 ชาย 20+ ปวช.+ 
45 เจา้หนา้ท่ีควบคุมคุณภาพ (QC) 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
46 เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 
47 เจา้หนา้ท่ี ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ 
48 พนกังานขบัรถส่งสินคา้ (4 ลอ้/6 ลอ้) 2 ชาย 25+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
49 เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ 1 ช/ญ 22+ ปวช.+ 
50 ช่างประจาํโรงงาน 1 ชาย 20+ ปวช.+ 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ 

(ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัภเูกต็ 

51 จป.วิชาชีพ (เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั) 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 

บ. พรูเด้นท์ บิวเดอร์ จก. 
126/10 ม.5 ถ.ทุ่งคา-ควนดินแดง 
ต.รัษฎา อ.เมืองภูเกต็ จ.ภูเกต็  

โทร.076-528-896 

52 PM (ผูจ้ดัการโครงการ) 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
53 สถาปนิก 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
54 เจา้หนา้ท่ีสโตร์ 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
55 วิศวกรประมาณราคา (QS) 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
56 จป.เทคนิค (งานก่อสร้าง) 1 ชาย 25+ ป.ตรี 
57 ช่างสาํรวจ (เซอร์เวย)์ 1 ชาย 25+ ป.ตรี 
58 วิศวกรโครงการ 1 ชาย 25+ ป.ตรี 
59 โฟร์แมน 1 ชาย 25+ ป.ตรี 
60 เจา้หนา้ท่ีเขียนแบบ 1 ชาย 22+ ป.ตรี 
61 ธุรการไซทง์าน 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
62 วิศวกรโยธา 1 ชาย 22+ ป.ตรี 

จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ี
63 พนกังานขายบา้นตาขนุ 5 ช/ญ 18+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 

บ. เซฟตี ้ไลฟ์ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วสิ จก. 

61/45 ม.5 ต.บางกุง้ อ.เมือง 
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 

โทร.09-4169-2294 

64 พนกังานขาย สาขาพทัลุง หลาย
อตัรา 

ช/ญ 18+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

65 เจา้หนา้ท่ีบญัชี สาขาท่าแซะ 1 หญิง 20+ ปวส.+ 
66 พนกังานขาย สาขาท่าชนะ หลาย

อตัรา 
ช/ญ 18+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
67 พนกังานขาย สาขาไชยา หลาย

อตัรา 
ช/ญ 18+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
68 พนกังานขาย สาขาบา้นสอ้ง หลาย

อตัรา 
ช/ญ 18+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
69 พนกังานขบัรถยนต ์ หลาย

อตัรา 
ชาย 25+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
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