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1 ชางซอมเครื่องมือไฟฟา 1 ชาย 20+ ม.3+ มาสเตอร ฮารดแวร (อังซอรีย)
 1555 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-266-296 
2 จนท.จัดเก็บและวิเคราะหขอมูล 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ บ. เอส.เอช.แอล.พาราวูด จก.

 191 ม.6 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา  โทร. 074-498585-7 ตอ 13,17 

3 พนักงานเก็บขอมูล 3 ช/ญ 20+ ปวส.+

4 พนักงานรานกาแฟ 3 หญิง 18+ ไมจํากัดวุฒิ บ. เอฟ.1 เซอรวิส จํากัด ในเครือ ซีพี 
รีเทลลิงค 

 192/18 หมูท่ี 1 ต.คอหงส อ.หาดใหญ 
 จ.สงขลา โทร. 074-239319 

5 ชางคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส 3 ชาย 20+ ปวส.+
6 ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส 10 ชาย 20+ ปวส.

7 พนักงานบัญชี 1 หญิง 20+ ปวส.+ บ. เรดาร มอเตอร จก.
 544,545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-343388-9
8 เจาหนาที่การตลาด 1 หญิง 22+ ป.ตรี บ. หาดใหญแอปพลิเคชัน จก.

 735 ซ.ทวีรัตน ต.คอหงส อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา โทร. 09-5874-7029

9 พนักงานชางทํายาง 1 ชาย 20+ ไมจํากัดวุฒิ บจก.เท็น เท็น ออโตไทรส
 31/9 ม.5 ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 

 โทร.0741-457500
10 พนักงานธุรการบัญชี 1 หญิง 20+ ปวส.+ บจก.เท็น เท็น ออโตไทรส

 31/9 ม.5 ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 
โทร. 0-7414-5750 

11 ชางกลโรงงาน 2 ชาย 22-45 ม.6+ บ. ไฮซคิวแพค อินดัสตรี จก. 
351 ถ.ปาดังเบซาร ต.สะเดา อ.สะเดา 

จ.สงขลา โทร. 074-522857-9 
12 พนักงานขับโฟคลิฟต 2 ชาย 20-45 ม.3+
13 ชางยนต 1 ชาย 22-45 ม.6+
14 จนท.จัดเก็บและวิเคราะหขอมูล 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. เอส.เอช.แอล.พาราวูด จก.

 191 ม.6 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา  074-498585-7 ตอ 13,17

15 พนักงานเก็บขอมูล 3 ช/ญ 20+ ปวส.
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16 เจาหนาที่ธุรการชาง 1 หญิง 24-35 ป.ตรี บ. เกร็ดแกว กรีน จก.
56 ม.4 ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สุราษฎรฯ 

โทร.077-200-801
17 เลขานุการ 2 หญิง 25+ ป.ตรี

18 หัวหนาบัญชี 2 หญิง 25-35 ป.ตรี บ. เอสทีพัฒนา จก.
52/14 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรฯ 

โทร.077-355-800 
19 โฟรแมน 2 ชาย 25-35 ปวส.+ บ. บิลดเอมไฟร จก. 

200/12-13 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 
จ.สุราษฎรฯ  โทร.089-017-3103 

20 สถาปนิก 2 ช/ญ 25-35 ป.ตรี
21 ธุรการประสานงาน 2 หญิง 23-35 ปวส.+
22 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี 1 หญิง 22+ ป.ตรี บ.สงเสริม ทรานเซอรวิส จก.

68 ม.8 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา  
จ.กระบี่  โทร.075-618-262

23 ผูจัดการฝายชาง 1 ชาย 25+ ปวส.+

24 พนักงานลงปาลม 1 ชาย 18+ ป.4+ บ. สยามโมเดิรนปาลม จก. 
33/4 ม.2 ถ.นาเหนือ-เขาตอ ต.นาเหนือ  
อ.อาวลึก จ.กระบี่ โทร.075-664-601 

25 เจาหนาที่บํารุงรักษาเชิงปองกัน PM 1 ชาย 20+ ปวส.+
26 เจาหนาที่สํารอง Line ผลิต 1 ช/ญ 20+ ม.3+
27 ผูจัดการแผนกบุคคล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี บ. วิรัชทุงสงคาขาว จก.

522 ม.1 ถ.ทุงสง-สุราษฎรฯ ต.ชะมาย 
อ.ทุงสง จ.นครศรีฯ โทร.075-411-338 

28 ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน 1 หญิง 30+ ป.ตรี

29 ผูชวยจัดการโรงงาน 1 ช/ญ 26-36 ปวส.+ บ. กิรนา พาราวูด จก.
14 ม.7 ต.ทุงสง อ.นาบอน จ.นครศรีฯ 

โทร.089-973-2013 
30 ผูจัดการรานขายหมู 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. ช.เกษตรรุงเรือง จก.

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

31 สัตวบาลฟารม 5 ช/ญ 25+ ป.ตรี

32 เจาหนาที่ความปลอดภัย จป. 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. ชัยนริศภูเก็ต เอ็นจิเนียริ่ง จก. 
63/12 ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

โทร.076-513-100 
33 วิศวกรสิ่งแวดลอม 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
34 Sales Engineer 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี

 

 


