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ตําแหนงงาน...ลาํด ั

บท่ี ตาํแหน่ง 

จาํนว

น 

อตัรา 

เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัสงขลา 

1 เจา้หนา้ท่ีวางแผนการตลาด 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. ใต้ฟ้าใส จก. 
197/9  ม.5  ต.ท่าชา้ง  อ.บางกลํ่า 
จ.สงขลา โทร.08-9653-1927 

2 ผูช่้วยฝ่ายการตลาด 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

3 เจา้หนา้ท่ีลูกคา้สมัพนัธ์ 1 หญิง 20+ ปวส. 
บ. เค.โอนเนอร์ จก. 

275 ม.14 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลํ่า  
จ.สงขลา โทร.09-2461-4540 

4 พนกังานฝ่ายผลิต 3 ชาย 20+ ปวช. 
5 แม่บา้น 1 หญิง 20+ ม.3 
6 พนกังานขบัรถเทรลเลอร์ 1 ชาย 25+ ม.3 
7 เจา้หนา้ท่ีบญัชี-การเงิน 1 หญิง 22+ ป.ตรี 
8 เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ 1 ช/ญ 22-28 ป.ตรี บ.ที.ซี.กรุ๊ป จก. 

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

9 Sales Technician Supervisor 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี 

10 ช่างเช่ือม 3 ชาย 25-30 ปวช.+ บจก. ฟู้ด แมชชินเนอร่ี 
320/129 ม.4 ต.ควนลงั 
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร.074-250-457 

11 จป.วิชาชีพ 1 ชาย 25-35 ป.ตรี 
12 เจา้หนา้ท่ีควบคุมคุณภาพ 1 ชาย 25-30 ป.ตรี 
13 เจา้หนา้ท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 ชาย 25-35 ปวส.+ 
14 Lubrecation Jelly Supervior 3 ช/ญ 24-35 ป.ตรี บ.อินโนลาเทก็ซ์(ประเทศไทย)

จก. 
ม.4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.074-206-111 ต่อ 272 

15 QA Executive  1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 
16 Instrumental Lab Supervisor 1 ช/ญ 24-35 ป.ตรี 
17 Production Executive  1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 
18 พนกังานขายหน่วยรถเงินสด 5 ช/ญ 20+ ปวช. บ. ก.ชัยแสง เทรดดิง้ จก. 

133 ม.8 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลํ่า   
จ.สงขลา โทร.074-414-414 

19 ผูช่้วยพนกังานขาย 5 ชาย 20+ ปวช.+ 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 

จาํนว

น 

อตัรา 

เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัสงขลา 

20 พนกังานฝ่ายคลงัสินคา้ 3 ช/ญ 20+ ปวช.+ บ.ซี พ  ีเอ็ม จก. 
21,23 ถ.อารยา ต.คอหงส์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร.074-802-656 

21 ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 20+ ปวส.+ 
บ. เอส. เอช.แอล.พาราวูด้ จก. 
191 ม.6 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
โทร.074-498-585-6 ต่อ 0 

22 หวัหนา้กะบอยเลอร์ 1 ชาย 20+ ปวส. 
23 เจา้หนา้ท่ีบญัชีตน้ทุน 1 หญิง 22+ ป.ตรี 
24 ช่างซ่อมบาํรุง 1 ชาย 20+ ปวส.+ 
25 พนกังานควบคุม Turbin 1 ชาย 20+ ปวส.+ บ. กรีน เอ็นเนอร์จี จก. 

417/117-118 ต.พะตง  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-

291-111-614 

26 พนกังานควบคุม Boiler 1 ชาย 20+ ปวส.+ 
27 หวัหนา้ช่างซอ้มบาํรุงไฟฟ้า 1 ชาย 25-45 ป.ตรี 
28 ช่างกลโรงงานไฟฟ้า 1 ชาย 25+ ปวส.+ 
29 วิศวกรไฟฟ้า 1 ชาย 25+ ป.ตรี หจก. จัส เอ็นจีเนียร่ิง 

525/1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.074-258-446  

ต่อ 105 

30 ช่างไฟฟ้าทัว่ไป 3 ชาย 22+ ปวช.+ 

31 แคชเชียร์  1 ช/ญ 23-35 ปวช.+ 
บ. ยืนยงปิโตรเลียม จก. 
78 ม.1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ  

จ.สงขลา โทร.08-8790-7253 

32 พนกังานเติมนํ้ามนั 1 ช/ญ 23-35 ไม่จาํกดัวฒิุ
33 ฝ่ายประสานงาน 1 ช/ญ 25+ ปวช.+ 
34 พนกังานฝ่ายบญัชี 1 หญิง 23-35 ปวช.+ 
35 พนกังานขบัรถส่งของ 2 ชาย 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ บ. อุตสาหกรรมทววีงษ์  

หาดใหญ่ จก. 
85 ม.4 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม 
จ.สงขลา โทร.074-216-396-8 

36 พนกังานขายหน่วยรถเงินสด 2 ช/ญ 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ
37 พนกังานควบคุมคุณภาพรายวนั 2 ช/ญ 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ 

(ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัสตลู 

38 หวัหนา้ฝ่ายผลิต 2 ชาย 20+ ปวส.+ บจก.เอสทีคอนกรีตโปรดักส์ 
59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล 

โทร.08-8788-4622  
39 ผูจ้ดัการโรงงาน 2 ชาย 22+ ป.ตรี 

จงัหวดักระบ ี

40 ช่างคอมพิวเตอร์ 2 ช/ญ  ปวส.+ บ. พเีอส คอมเทค จก. 
88/23-24 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า  

อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี  
โทร.075-631-289 

41 เจา้หนา้ท่ีธุรการ 1 หญิง 20+ ปวส.+ 
42 พนกังานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 
43 พนกังานบญัชี 1 หญิง 20+ ปวส.+ 

จงัหวดัตรงั 

44 ช่างซ่อมบาํรุงไลน์ หลาย
อตัรา 

ชาย 18+ ปวส. 

บ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จก. 
85  ม.6 ต.ควนธานี อ.กนัตงั จ.ตรัง 

โทร.075-201-199 ต่อ 1411 

45 ช่างเคร่ืองกล หลาย
อตัรา 

ชาย 20+ ปวส. 

46 หวัหนา้ช่าง หลาย
อตัรา 

ชาย 22+ ป.ตรี 

47 หวัหนา้แผนกช่างเคร่ือง หลาย
อตัรา 

ชาย 25+ ป.ตรี 

48 วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบาํรุงไลน์ หลาย
อตัรา 

ชาย 22+ ป.ตรี 

49 ช่างไฟฟ้า หลาย
อตัรา 

ชาย 20+ ปวส. 

50 หวัหนา้แผนกระบบไฟฟ้า หลาย
อตัรา 

ชาย 25+ ป.ตรี 

51 วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าทัว่ไป หลาย
อตัรา 

ชาย 22+ ป.ตรี 

52 วิศวกรรมไฟฟ้าไลน ์ หลาย
อตัรา 

ชาย 22+ ป.ตรี 

53 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 ชาย 30+ ป.ตรี 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ 

(ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัพทัลงุ  

54 หวัหนา้ฝ่ายผลิตโรงงาน 2 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ 

บ. เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จก. 
190  ม.11 ต.นาโหนด  
อ.เมืองพทัลุง จ.พทัลุง 

 โทร.074-641-082 

55 เจา้หนา้ท่ีควบคุมคุณภาพดา้นอาหาร 1 ช/ญ 27+ ปวช.+ 
56 พนกังานฝ่ายผลิต 4 ชาย 18+ ม.6+ 
57 ช่างซ่อมบาํรุงทัว่ไป 2 ชาย 25+ ปวช.+ 
58 หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 1 หญิง 30+ ป.ตรี 
59 หวัหนา้แผนกช่างโรงงาน 1 ชาย 30+ ปวส.+ 
60 เจา้หนา้ท่ีดูแลสตัวป์ระจาํสวน 1 ช/ญ 27+ ปวช.+ 

จงัหวดัภเูกต็ 
61 เซลล ์ 1 ช/ญ 28-35 ปวช.+ บ. เส้งโห ภูเก็ต จก. 

2/14-16,54 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ 
อ.เมืองภูเกต็ จ.ภูเกต็ โทร.076-

211-396 ต่อ 0 

62 พนกังานฝ่ายจดัซ้ือ 2 ช/ญ 25+ ปวส.+ 

63 ช่างเทคนิคงานไฟฟ้า 10 ชาย 20+ ปวส.+ 
บ. แดน-ไทย อิควปิเม้น จก. 
21/13-14 ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง  
จ.ภูเกต็ โทร.09-9073-6183 

64 ช่างเทคนิคเคร่ืองกล 20 ชาย 20+ ปวส.+ 
65 เจา้หนา้ท่ีประจาํสายพานลาํเลียง

สมัภาระเกินพกิดั 
20 ชาย 20+ ปวช.+ 

66 โฟร์แมนงานสถาปัตย ์ 2 ชาย 25+ ปวช.+ 

บ. ขยนัการเกียรติ จก. 
2/46 ม.6 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ 

โทร.08-3594-7733 

67 พนกังานขบัโมบายเครน M6 2 ชาย 25+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

68 ช่างประปา 10 ชาย 20+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

69 พนกังานขบัรถแมค็โคร 1 ชาย 20+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

70 ช่างเช่ือมหรือผูช่้วยช่าง 1 ชาย 20+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

71 ช่างซ่อมเคร่ืองมือประจาํบริษทั 1 ชาย 20+ ปวช.+ 
72 พนกังานเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า

ประปา 
4 ชาย 20+ ปวช.+ 
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