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1 ผูชวยพนักงานขายหนวยรถเงินสด 3 ชาย 21+ ปวช.+ ก.ชัยแสง กรุป
 133 ม.8 ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา  

โทร. 074-414414-20 
2 พนักงานขายหนวยรถเงินสด 3 ชาย 21+ ปวช.+

3 เจาหนาที่ R&D 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ บ. อุตสาหกรรมทวีวงษ หาดใหญ จก.
 85 ม.4 ถ.สายเอเชีย-จะนะ ต.นาหมอม  
อ.นาหมอม จ.สงขลา โทร.074-216396-8 

4 เจาหนาที่สิ่งแวดลอม 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. เซาทแลนดรับเบอร จก.  
 55 ถ.ราษฎรยินดี ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-342743-4 
5 Supervisor 10 ช/ญ 18+ ไมจํากัดวุฒิ
6 วิศกร 15 ชาย 20+ ป.ตรี
7 เจาหนาที่ Marketing 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. เอสแอล อินดัสทรี จก.

 22 ซอย จันทรนิเวศน3 ต.หาดใหญ  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 084-268-6340

8 ธุรการ 1 หญิง 20+ ปวช.+ หางหุนสวนจํากัด จีเอเอ็ม
 77 ซ.ละมายสงเคราะห 5 ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.098-879-5536 
9 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 2 ชาย 25-40 ไมจํากัดวุฒิ

โรงแรมเดอะรีเจนซีหาดใหญ 
 23 ถ.ประชาธิปตย ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.074-353333 

10 Sales Executive 2 หญิง 28+ ป.ตรี
11 Executive Chef 1 ชาย 30+ ปวช.+
12 เจาหนาที่ประจําฟตเนส 1 ช/ญ 25+ ปวช.+
13 รูมบอย (รอบบาย/ดึก) 3 ชาย 25+ ไมจํากัดวุฒิ
14 พนักงานทําความสะอาดหองพัก 4 หญิง 21+ ไมจํากัดวุฒิ
15 พนักงานเสิรฟ 5 ช/ญ 21+ ม.6+
16 แคชเชียรหองอาหาร 2 หญิง 23+ ปวช.+
17 แคชเชียรฟรอนท 2 หญิง 25+ ปวส.+
18 ชางไฟฟา 1 ชาย 23+ ปวช.+ บ. สยามไฟเบอรบอรด จก.

 417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา (ทุงลุง) โทร.074-

291111 ตอ 751

19 พนักงานขับรถสํานักงาน 1 ชาย 23+ ม.6
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20 วิศวกรโรงงาน 1 ชาย 25+ ป.ตรี บ.ทรัพยทวี คอนกรีต หลังสวน จก.
211  ม.18  ต.หลังสวน  อ.หลังสวน 

จ.ชุมพร โทร.082-433-3443
21 วิศวกรภาคสนาม 1 ชาย 25+ ป.ตรี

22 พนักงานการเงินทั่วไป 2 หญิง 20+ ปวส.+ บ. เวิลด เมค คลินิก จก.
229/1, 220/1  ม.7 เกาะพีพี ต.อาวนาง 
อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.096-654-5777

23 เจาหนาที่บัญชี 2 หญิง 22+ ป.ตรี

24 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี 1 หญิง 22+ ป.ตรี บ. สงเสริม ทรานเซอรวิส จก. 
68 ม.8 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา  

จ.กระบี่  
25 ผูจัดการฝายชาง 1 ชาย 20+ ปวส.
26 พนักงานบัญชี 1 หญิง 22+ ป.ตรี
27 สัตวบาลฟารม 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. ช.เกษตรรุงเรือง จก.

150 ม.1 ต.ทาไร อ.เมือง จ.นครศรฯี 
โทร.075-347-230

28 เจาหนาที่ขายประกันภัยรถยนต 2 ช/ญ 25-40 ป.ตรี บ. ฮอนดา เทิดพระเกียรติ นครศรฯี จก.
199 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครฯ 

โทร.095-0369-7116
29 ท่ีปรึกษาการขาย 2 ช/ญ 23-35 ปวส.+

30 ผูจัดการฝกหัด 2 ช/ญ 23-35 ป.ตรี+ บ. เน็กซ สเต็ป อินโนเวท จก. 
25 ถ.หลวงพอ ต.ตลาดใหญ อ.เมือง 

จ.ภูเก็ต โทร.095-427-9526 
31 เจาหนาที่ประชาสัมพันธธุรกิจ 3 ช/ญ 22-35 ปวส.+
32 ซุปเปอรไวเซอร 3 ช/ญ 24-35 ป..ตรี
33 โฟรแมน 1 ชาย 25+ ป.ตรี บ. พรูเดนท บิวเตอร จก.

126/10 ม.5 ถ.ทุงคา - ควนดินแดง 
ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.076-528-

896 
34 พอครัว แมครัว หลาย

อัตรา 
ช/ญ 18+ ไมจํากัดวุฒิ CORAL BUNGALOWS 

70/8  ม.6  บานใต หาดริ้น  ต.บานใต     
อ.เกาะพะงัน  จ.สุราษฎรฯ โทร.081-

612-3044 
35 มัคคุเทศกเฉพาะ 1 ช/ญ 25-45 ไมจํากัดวุฒิ
36 พนักงานเสิรฟ 1 ช/ญ 18-30 ม.3+
37 เลขานุการ 2 หญิง 25+ ป.ตรี บ. เกร็ดแกว กรีน จก.

56 ม.4 ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สุราษฎรฯ 
โทร.077-200-801 

38 เจาหนาที่ธุรการชาง 1 หญิง 24-35 ป.ตรี
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