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1 ชางซอมบํารุงทั่วไป 1 ชาย 23-40 ป.ตร ี โรงแรมเอเชีย่น 

 55 ถนนนิพัทธอุทิศ 3 (สาย 3)  

ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

โทร. 074-353400 

2 เจาหนาทีบุ่คคล 1 หญิง 22-35 ป.ตร ี บ. อุตสาหกรรมทววีงษ หาดใหญ จก. 

 85 ม.4 ถ.สายเอเชยี-จะนะ ต.นาหมอม  

อ.นาหมอม จ.สงขลา 

 โทร.074-216396-8 ,093-5806996 

3 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 22+ ป.ตร ี บ. เหมืองแร ลวิง จก. 

 399 ถนนนิพัทธสงเคราะห 5 ต.หาดใหญ 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-367337-8 

4 พนักงานขบัรถโมปูน 4 ชาย 25+ ม.6+ บ. เอเซีย คอนกรีต แพลนท จก. 

 399 ถนนนิพัทธสงเคราะห 5 ต.หาดใหญ 

อ.หาดใหญ จ.สงขลาโทร. 074-367337-8 

5 พนักงานผลิตคอนกรีต 1 ชาย 25+ ม.6+ 

6 กราฟฟค 2 ชาย 20+ ปวส.+ บ.แม็กซ มเีดีย วาย 2 เค เพรส จก. 

 (โรงพิมพ) 18 ถ.ตนัรัตนากร (ตรงขาม

โรงแรมเอ็มเพอเรอร) ตลาดใหม 

 โทร. 086-4907243 

7 ชางโครงสรางและระบบทอ 1 ชาย 20+ ปวส.+ 
บ. สยามไฟเบอรบอรด จก. 

 417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา (ทุงลุง) 

โทร. 074-291111 ตอ 751 

8 ชางไฟฟา 1 ชาย 20+ ปวส.+ 

9 เจาหนาที่วางแผนการผลิต 1 ช/ญ 22+ ป.ตร ี

10 พนักงานขบัรถดับเพลิง 1 ชาย 25+ ม.6+ 

11 พนักงานขบัรถเทรเลอร 1 ชาย 25-45 ไมจํากัดวุฒ ิ

12 พนักงานคลงัสินคา 1 ช/ญ 20+ ม.6+ บ. วังเภสัช ฟารมาซูติคอล จก. 

 25 ซ.พัฒโน ถ.อุนสรณอาจารย  

ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา   

โทร. 063-2942498, 063-2942629 

13 พนักงาน IT 1 ช/ญ 25-35 ป.ตร ี

14 ผูจัดการฝายบัญช ี 1 หญิง 30+ ป.ตร ี บ. ไบรท วีล (ไทยแลนด) จก.  

 188 หมู 4 ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 

 074-260980-1 ตอ 1184 
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15 พนักงานเขียนโปรแกรม 1 ช/ญ 25+ ป.ตร ี บ. วูดเวอรค จก. 

105  ม.3  ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด 

จ.ตรัง โทร.075-577-260-4 

16 พนักงานบัญช ี 6 หญิง 22+ ป.ตร ี

17 พอครัว 1 ชาย 25-40 ไมจํากัดวุฒ ิ

TUSITA WELLNESS RESORT 

259/9  ม.1  ต.ปากตะโก อ.ทุงตะโก 

จ.ชุมพร โทร.077-510-452 

18 พนักงานแผนกสปา 1 ช/ญ 20-50 ไมจํากัดวุฒ ิ

19 ผูจัดการสปา 1 ช/ญ 25+ ป.ตร ี

20 ชางเทคนิค 1 ชาย 25-40 ม.3+ 

21 Front Office Reception 1 ช/ญ 20-35 ป.ตร ี

22 ผูจัดการฝายการตลาด ไมระบ ุ ช/ญ 25+ ป.ตร ี บ. ดุสิตออโตเซลส จก. 

โชวรูมรถยนต มาสดากระบี่  

ต.กระบีใ่หญ  อ.เมือง จ.กระบี่  

โทร.08-8765-7259 

23 แอดมินเพจ ไมระบ ุ ช/ญ 25+ ป.ตร ี

24 เจาหนาทีก่ราฟค&ดีไซน ไมระบ ุ ช/ญ 25 ป.ตร ี

25 ผูจัดการฝายทรัพยากรมนษุยและสาํนักงาน 1 ช/ญ 32+ ป.ตร ี
บ. สงเสริม ทรานเซอรวิส จก. 

68 ม.8 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา  

จ.กระบี่   

26 ผูชวยผูจัดการฝายบัญช ี 1 หญิง 30+ ป.ตร ี

27 เจาหนาทีท่รัพยสิน 1 ช/ญ 25+ ป.ตร ี

28 ผูจัดการฝายชาง 1 ชาย 25+ ปวส.+ 

29 เจาหนาที่ควบคุมระบบบําบัด 1 ชาย 22-40 ประถม+ บ. สยามโมเดิรนปาลม จก. 

33/4 ม.2 ถ.นาเหนอื-เขาตอ ต.นาเหนือ  

อ.อาวลกึ จ.กระบี่ โทร.075-664-601 

30 เจาหนาทีไ่ฟฟา 1 ชาย 22+ ปวช.+ 

31 เจาหนาที่ควบคุมหมอนึง่ 1 ชาย 25+ ปวช.+ 

32 คนงานทั่วไป 2 ชาย 25-48 ไมจํากัดวุฒ ิ

ทรายรีฮัท  รีสอรท 

14/45 ต.เกาะเตา อ.เกาะพะงัน 

จ.สรุาษฎรฯ โทร077-456-000 

33 คนขับรถ 1 ชาย 25-48 ไมจํากัดวุฒ ิ

34 หัวหนาแมบาน 1 หญิง 30+ ไมจํากัดวุฒ ิ

35 พอบาน 1 ชาย 30+ ไมจํากัดวุฒ ิ

36 แมบาน 1 หญิง 30+ ไมจํากัดวุฒ ิ

37 ผูจัดการฝายบัญช ี 1 หญิง 30+ ป.ตร ี บ. ภเูก็ตแฟนตาซี จก. (มหาชน) 

99  ม.3 ต.กมลา อ.กระทู  จ.ภเูก็ต 

โทร.076-385-000 

38 ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ 1 หญิง 30+ ป.ตร ี

39 ผูจัดการศูนยเทคโนโลยีสารเทศ 4 ช/ญ 27+ ป.ตร ี

 

 


