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1 เจา้หน้าทธีรุการ (คนพกิาร) 1 ช/ญ 20+ ปวส.+

บ. บา้นซูซูกิ จก.

371 ถ.สามชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.08-1713-3576

2 IT SUPPORT 1 ช/ญ 23-40 ป.ตรี

3 เจา้หน้าทสีนบัสนุนงานขายและ

สนิเชอื

2 ช/ญ 20+ ม.6+

4 Sale and Checker Staff 10 ช/ญ 20+ ปวส.+

5 พนกังานขบัรถ 1 ชาย 25-40 ม.3+

6 ผูช้ว่ยพยาบาล 1 หญงิ 20+ ปวส.+ วิทยาลยัเทคโนโลยีหาดใหญ่อาํนวยวิทย์

9/2 ซ.26 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร.09-5036-3039
7 เลขานุการผูบ้รหิาร 1 หญงิ 22+ ป.ตรี

8 เจา้หน้าทบีญัชี 1 หญงิ 22+ ป.ตรี บ. ซิลิคอล เทคส ์จก.

200/11 ม.5 ต.ทา่ชา้ง อ.บางกลาํ จ.สงขลา

โทร.09-5469-5245
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9 ครเีอทฟี (ตดัต่อ/กราฟิก) 2 ช/ญ 22+ ป.ครี บ. จีเอพี เทรดดิง จก.

ถ.ราชนิคม อ.เมอืงนครศรฯี จ.นครศรฯี 

โทร.08-7388-3492
10 พนักงานไลฟ์สด 2 ช/ญ 22+ ปวส.+

11 Technical Support 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี

บ. สตลูค้าเหลก็ จก.

59 ม.5 ต.ย่านซอื อ.ควนโดน จ.สตูล 

โทร.08-8788-4622

12 พนักงานฝ่ายโลจสิตกิส์ 1 ชาย 22+ ป.ตรี

13 พนักงานฝ่ายซ่อมบํารุง 1 ชาย 20+ ม.6+

14 พนักงานฝ่ายขนสง่ 1 ชาย 18+ ป.6+

15 พนักงานคลงัสนิคา้ 1 ชาย 18+ ม.6+ บ. เอสทีสลีล (2001) ปัตตานี จก.

60/12 ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี 

โทร.08-8788-4622
16 พนักงานฝ่ายขนสง่ 1 ชาย 18+ ป.6+

17 เจา้หน้าทบีญัชี 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. เจริญ นํามนัปาลม์ จก.

14 ม.5 ต.วงัใหม่ อ.เมอืงชุมพร จ.ชุมพร

โทร.08-3813-4587
18 เจา้หน้าทคีวบคุมคณุภาพ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+
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19 เจา้หน้าทจีดัซอืวตัถุดบิ 1 ขาย 25-40 ปวส.+

บ. เมก้าวู้ด จก.

91/2 ม.2 ต.นาทา่มเหนือ อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั 

โทร.08-7341-6426

20 พนกังานจดัเรยีงไมแ้หง้ 3 ช/ญ 18-45 ไมจ่าํกดัวุฒิ

21 พนกังานขบัรถโฟคลฟิท์ 1 ชาย 20-40 ไมจ่าํกดัวุฒิ

22 พนกังานคดัไม้ 3 หญงิ 18-40 ไมจ่าํกดัวุฒิ

23 พนกังานจดัเรยีงไมอ้ดันํายา 3 ช/ญ 18-40 ไมจ่าํกดัวุฒิ

24 พนกังานแคชเชยีร์ 2 ช/ญ 25-35 ปวส.+ บ. เชิงทะเลเชือเพลิง จก.

48/207 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูกต็

โทร.09-1823-5314

25 พนกังานเตมินํามนั 4 ช/ญ 18-35 ม.3+

26 พนกังานบญัชี 3 ช/ญ 23-40 ป.ตรี

27 หวัหน้าแผนกบรกิารสว่นหน้า 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี พี พี เอราวณั ปาลม์ รีสอรท์

45/9 ม.8 หาดแหลมตง เกาะพพี ีต.อ่าวนาง 

อ.เมอืงกระบ ีจ.กระบ ีโทร.09-0290-4182

28 พนกังานดแูลเทคแครล์ูกคา้ 1 หญงิ 25+ ปวส.+

29 ผูต้รวจสอบบญัช ีภาคกลางคนื 1 ชาย 22+ ปวส.+
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