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ตําแหนงงาน...ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัสงขลา 
1 ช่างสาํรวจ 1 ชาย 25+ ปวช.+ 

บ. เอเชีย คอนกรีต แพลนท์ จก. 
399 ถ.นิพทัธ์สงเคราะห์ 5 ต.หาดใหญ่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร.074-367337-8 

2 ผูต้รวจสอบภายใน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
3 ช่างเครือง 1 ชาย 25+ ปวช. 

4 ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 25+ ปวส.+ 

5 พนกังานเก็บลูกปูน 1 ชาย 20+ ม.3+ 

6 พนกังานขบัรถเทรลเลอร์ 3 ชาย 27+ ม.3+ 

7 พนกังานฝ่ายผลิต (สาขาบางกลาํ) 2 ชาย 25-35 ปวส.+ 

8 พนกังานขบัรถโม่ปูน (สาขาบางกลาํ) 2 ชาย 25+ ม.3+ 

9 พนกังานขบัรถโม่ปูน (สาขาสะเดา,นาหม่อม) 2 ชาย 25+ ม.3+ 

10 เจา้หนา้ทีลูกคา้สมัพนัธ์ / รับจองสินคา้  1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

11 พนกังานขบัรถปัมคอนกรีต 2 ชาย 25-35 ม.3+ 

12 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี 

13 วิศวกรเหมืองแร่ 1 ชาย 25+ ป.ตรี 

14 เจา้หนา้ทีควบคุมคุณภาพ 1 ชาย 20+ ปวส.+ 

15 ช่างกลโรงงาน 2 ชาย 25+ ปวช.+ 

16 เจา้หนา้ทีผลิตคอนกรีต (สาขานาหม่อม) 1 ช/ญ 25+ ปวช.3+ 

17 เจา้หนา้ทีขายคอนกรีต 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 

18 หวัหนา้หน่วยผลิต 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ 

19 Web Programmer 2 ช/ญ 24+ ป.ตรี บ. 2 เอส เมทัล จก. (มหาชน) 
8/5  ม.14  ต.ท่าชา้ง  อ.บางกลาํ 
จ.สงขลา  โทร.074-801-283 

20 เจา้หนา้ที จป.วิชาชีพ 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ.กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จก. 
222  ม.4  ต.ท่าชา้ง อ.บางกลาํ จ.สงขลา  

โทร.074-328943-46 ต่อ 211,231 
21 พนกังาน Part-time ขายอุปกรณ์กีฬา 2 ช/ญ 20+ ม.6+ บ. ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพลก็ซ์ จก. 

55/3  ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-272-

222 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัสงขลา 
22 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ 1 ช/ญ 30+     ป.ตรี 

บ. สยามอนิเตอร์เนชันแนลฟู๊ด จก. 
88  ม.10  ต.นาทบั  อ.จะนะ  จ.สงขลา 

โทร.074-803-168  ต่อ 143.147 

23 หวัหนา้หน่วยแรงงานสมัพนัธ์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
24 หวัหนา้แผนกบญัชี 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี 
25 เลขานุการ 1 หญิง 28+ ป.ตรี 
26 เจา้หนา้ที QA Packing 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 
27 Sales Supervisor 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
28 หวัหนา้แผนกไฟฟ้า 1 ชาย 25+ ป.ตรี 
29 ช่างซีมเมอร์ 3 ชาย 22+ ปวส.+ 
30 เจา้หนา้ที QC.SEAMER 2 ช/ญ 22+ ปวส.+ 
31 หวัหนา้แผนกบรรจุ 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 
32 หวัหนา้หน่วย  QA.Pest control 1 ชาย 22+ ป.ตรี 
33 หวัหนา้แผนกบญัชีตน้ทุน 1 หญิง 25-35 ป.ตรี 
34 ช่างซ่อมบาํรุง 1 ชาย 18+ ปวส.+ 
35 หวัหนา้หน่วยฝึกอบรม 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
36 หวัหนา้แผนกออกแบบควบคุมและพฒันา

กระบวนการ 
1 ชาย 18+ ป.ตรี 

37 Sales ฝ่ายขายเครืองเขียน ภาคใต ้ 3 ช/ญ 25-30 ป.ตรี 

บ.สมอทองหาดใหญ่ จก. 
258 ถ.สามชยั ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.09-3623-7522 

38 คนขบัรถส่งของ 3 ชาย 20+ ม.3+ 
39 พนกังานบญัชี หลาย

อตัรา 
หญิง 22+ ป.ตรี 

40 Graphic Design 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 
41 ฝ่ายขาย (เครืองใชไ้ฟฟ้า) 3 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
42 พนกังานฝ่ายสต๊อก 2 หญิง 22+ ปวช.+ 
43 ฝ่ายจดัซือ 3 หญิง 25+ ปวส.+ 
44 Programmer/IT 2 ช/ญ 20-40 ปวส.+ 
45 Social Media Executive 2 ช/ญ 25-30 ป.ตรี 

46 ผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
47 แคชเชียร์ 8 ช/ญ 20-35 ม.6+ 
48 พนกังานปักจกัรคอมพิวเตอร์ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 
49 เจา้หนา้ทีฝ่ายจดัซือ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. เมอร์กาโต้ เมดคิลั (ไทยแลนด์ จก. 

88/8  ม.12 ต.กาํแพงเพชร อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา  โทร.074-584-222 

50 HR Officer แรงงานสมัพนัธ์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
51 HR Officer (Payroll) 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ (ปี)     วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดักระบี ่
52 โฟร์แมน 2 ชาย 30+ ปวส. บ. กระบคีอนสตรัคชัน 2549 จก. 

17/34 ถ.วชัระ ต.ปากนาํ อ.เมือง จ.กระบี 
โทร.075-600-448 

53 วิศวกร 2 ช/ญ 30-35 ป.ตรี 

54 เจา้หนา้ทีฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 

บ. กระบคีอนกรีต 1999 จก. 
215/1  ม.3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง  

จ.กระบี โทร.075-636-571-5 

55 ช่างไฟฟ้า / ช่างยนต ์/ ช่างเชือม 4 ชาย 20+ ปวช.+ 
56 เจา้หนา้ทีบญัชี สตอ๊ก 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
57 ฝ่ายสินเชือ 1 ชาย 25+ ป.ตรี 
58 เจา้หนา้ทีฝ่ายขาย 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
59 เจา้หนา้ทีบญัชี 3 หญิง 25+ ป.ตรี 
60 พนกังานขบัรถโม่ 3 ชาย 20+ ม.3+ 
61 สมุห์บญัชี 3 หญิง 25+ ป.ตรี 
62 เจา้หนา้ทีการเงิน 1 หญิง 22+ ป.ตรี 
63 ผูจ้ดัการโรงงาน 1 ชาย 35+ ป.ตรี 
64 หวัหนา้แผนกผลิต 3 ช/ญ 20+ ปวส.+ 

จังหวดันครศรธีรรมราช  

65 เจา้หนา้ที จป.วิชาชีพ 1 ชาย 25+ ป.ตรี 

บ. ภาคใต้ค้าสัตว์ จก. 
99/9 ถ.ออ้มค่ายวชิราวธุ ต.ท่าวงั อ.เมือง 
จ.นครศรีฯ โทร.075-351-951-3 ต่อ 402 

66 ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
67 ผูจ้ดัการฟาร์มสุกรพนัธ์ุ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 
68 เจา้หนา้ทีประชาสมัพนัธ์ออนไลน ์ 1 หญิง 22-30 ป.ตรี 
69 สตัวบาลส่งเสริมสุกรพนัธ์ุ หลาย

อตัรา 
ชาย 22-35 ป.ตรี 

70 สตัวบาลสุกรขนุ หลาย
อตัรา 

ชาย 22-35 ป.ตรี 

71 ทีปรึกษาฝ่ายขาย 1 หญิง 20-30 ปวส.+ 

บ. อาดารากรุ๊ป จก. 
99/9 ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
โทร.075-351-951-3 ต่อ 402 

72 Online Marketing 1 หญิง 22-28  ป.ตรี 
73 แม่บา้น 2 หญิง 25-30 ไม่จาํกดัวฒิุ 
74 พีเลียงเดก็ 1 หญิง 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
75 วิศวกรโยธา 2 ชาย 30+ ป.ตรี 
76 โฟร์แมน 2 ชาย 25+ ปวส.+ 
77 ช่างก่อสร้างทวัไป 2 ชาย 20+ ปวส.+ 
78 คนดูแลสวน 1 ชาย 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
79 สถาปนิกโครงการ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ (ปี)     วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัภเูกต็ 
80 ครูปฐมวยั   หลาย

อตัรา 
ช/ญ 22+ ป.ตรี 

โรงเรียนขจรเกยีรตศึิกษา 
125 ม.1  อ.กะทู ้จ.ภูเกต็  

โทร.076-510-203 
81 ครูประถมศึกษา หลาย

อตัรา 
ช/ญ 22+ ป.ตรี 

82 พนกังานขบัรถ ATV 3  ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ Lsland Safari Tour Co., Ltd. 
371/92 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ 

อ.เมือง จ.ภูเกต็ โทร.08-9474-4821 
83 พนกังานขาย 1 ช/ญ 23+ ปวช.+ บ. เส้งโห ภูเกต็ จก. 

2/14-16,54 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ 
อ.เมือง จ.ภูเกต็ โทร.076-211-396 

84 แคชเชียร์ 1 หญิง 18-30 ปวช.+ 

85 Room maid 2 ช/ญ 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

บจก. สินสยามเคหะการ และ บจก.โอ
เชียนฟร้อนท์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
316/2  ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู ้

จ.ภูเกต็ โทร.076-245-788-9 

86 Reservation Officer 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

87 F&B Manager 1 ชาย 30+ ป.ตรี 

88 พนกังานคลีนเนอร์ 5 ช/ญ 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

89 Restaurant Cashier 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 

90 กุ๊กครัวไทย 5 ช/ญ 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

91 General Manager 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี 

92 Bartender / Bartendy 2 ช/ญ 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

93 Therapist 2 หญิง 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

94 Head Chef 1 ช/ญ 30+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

95 พนกังาน IT 1 ชาย 30+ ป.ตรี 

96 ช่างไฟฟ้า 3 ชาย 20+ ปวส.+ 

97 พนกังานบญัชี 1 หญิง 25+ ปวส.+ 

98 พนกังานยกกระเป๋า 2 ชาย 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

99 เสิร์ฟ 2 ช/ญ 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

จังหวดัสรุาษฎรธาน ี
100 พนกังานบด ผสมโปรยสารฝนหลวง 30 ชาย 18-50 ป.6+ บ. บูรพา เทคนิคอล เอน็จเินียริง จก. 

59/21-22 อาคารวรนนัท ์ม.1 
ถ.เลียงเมือง ต.บางกุง้ อ.เมือง 

จ.สุราษฎร์ฯ โทร.077-295-316-8  
101 พนกังานการตลาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. บ้านสวยกรุ๊ป จก. 

88/99 ม.3 ต.วดัประดู่ อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ฯ โทร.077-963-888 

102 ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้าง 1 ชาย 30+ ป.ตรี 

103 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 ช/ญ 35- ป.ตรี 
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