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1 ครูผูสอนวิชาภาษาจีน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย 

 9/2 ซ.26 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ 
 อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.074-253231-2

2 ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
3 เจาหนาที่พยาบาลวิชาชีพ 1 หญิง 22+ ป.ตรี
4 พนักงานขับรถ 1 ชาย 25+ ไมจํากัดวุฒิ
5 เจาหนาที่ธุรการ 2 หญิง 22+ ป.ตรี
6 พนักงานบัญชี 1 หญิง 18+ ม.6+ บจก.เอกศิลปเครื่องเขียน

 65,67 ถ.รัตนวิบูลย อ.หาดใหญ จ.สงขลา  
โทร. 06-15626459 

7 ครูบรรณารักษ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
โรงเรียนศิริพงศวิทยา 

 315/1 ถ.ไทรบุรี ต.บอยาง  อ.เมือง  
จ.สงขลา โทร.083-1904471, 074-324563 

8 ครูผูสอนวิชาคณติศาสตร 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
9 ครูผูสอนวิชาภาษาไทย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
10 ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
11 ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
12 
 

พนักงานคนพิการ 2 ช/ญ 20-40 ไมจํากัดวุฒิ บ. ออรเนท เอสดีโอ จก.
 671 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 081 -3702882
13 เจาหนาที่ศูนยคุณภาพ 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ

 169 ถ.นิพัทธสงเคราะห1 อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา  โทร.074310310 ตอ 8214

14 Web Admin 1 หญิง 22+ ป.ตรี บ. ซิตี้วาไรตี้ คอรเปอเรช่ัน จก.
 94 ซอย 10 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ 

 อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.0864750245
15 พนักงานขาย 2 ชาย 22+ ป.ตรี บ. ก.ชัยแสง เทรดด้ิง จก. 

 133 หมู 8 ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา  
โทร. 087-3907647 

16 พนักงานขับรถ 6 ลอ 2 ชาย 25+ ม.6+
17 ผูชวยพนักงานขายหนวยรถเงินสด 3 ช/ญ 21+ ม.6+
18 ชางติดตั้งแอร  3 ชาย 20+ ม.3+ บ. แสตนดบายโฮม จก.

 43 ซ.6 ถนนรัตนอุทิศ ต.หาดใหญ  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 081-5999139
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19 ธุรการขาย 1 ชาย 20+ ปวส.+ บ. ภูเก็ตไทยคอนกรีตพลัส จก.
115/17 ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต โทร.08-1787-5599

20 เจาหนาที่จัดซื้อ 1 ชาย 20+ ม.6+ บ. ออดสกี้ จก.
99/100 ต.กะทู อ.กะทู จ.ภูเก็ต 
โทร.076-612-888 ตอ 201-2 

21 หัวหนาฝายการตลาดและขาย 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี บ. ธนชัย กระจก อลูมิน่ัม จก.
36  ม.4  ต.ฉลอง  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 

โทร.09-8671-3502
22 รองหัวหนาฝายผลิต 1 ชาย 25-40 ป.ตรี

23 ผูจัดการฝายซอมบํารุง 1 ชาย 25+ ปวส.+ บ. สงเสริม ทรานเซอรวิส  จก.
68 ม.8 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา 
จ.กระบี่ โทร.08-4515-5199

24 เจาหนาที่จัดซื้อวัตถุดิบ 1 ชาย 27+ ปวส.+ บ. สยามโมเดิรนปาลม จก.
33/4 ม.2 ต.นาเหนือ อ.อาวลึก จ.กระบี่ 

โทร.075-667-601 
25 กุก 1 ช/ญ 18-35 ม.3+ บ.กระบ่ีนครินทร จก. 

1 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่  
โทร.075-626-555 ตอ 3205-6 

26 ผูชวยกุก 2 ช/ญ 18-35 ม.3+
27 เจาหนาที่สงเอกสาร 1 ช/ญ 18-35 ม.3+
28 ชางเชื่อม ชางไฟฟา ชางประจําโรงงาน 2 ชาย 20+ ไมจํากัดวุฒิ บ. ทรัพยทวี คอนกรีต หลังสวน จก.

211 ม.18  ต.หลังสวน อ.หลังสวน 
จ.ชุมพร โทร.08-2443-3443 

29 ผูชวยหัวหนาแผนก 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ บ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จก.
296 ม.2 ต.สลุย อ.ทาแชะ จ.ชุมพร 

โทร.077-611-000-10
30 ผูชวยภายในครัว 1 ช/ฐ 20-40 ม.6+

TUSITA WELLNESS RESORT 
259/9 ม.1 ต.ปากตะโก อ.ทุงตะโก 

จ.ชุมพร โทร.077-510-452 

31 หัวหนาแมบาน 1 ช/ญ 20-40 ม.3+
32 เจาหนาที่สันทนาการ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี
33 พนักงานแผนกสปา 1 ช/ญ 20-50 ไมจํากัดวุฒิ
34 พนักงานเสิรฟ 1 ช/ญ 20-35 ม.6+

 


