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ตําแหนงงาน...ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัสงขลา 
1 เจา้หนา้ทีธุรการ 2 ชาย 20+ ปวช. บ. อปิีค คอมพวิเตอร์ จก. 

18  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา  

2 พนกังานขบัรถ 1 ชาย 21-40 ไม่จาํกดัวติุ 
3 ช่างอิเลคทรอนิกส์ 1 ชาย 19-35 ปวส.+ 

4 วิศวกร (ประจาํสาขาหาดใหญ่) 2 ชาย 25-28 ป.ตรี 

บ.ศรีตรังแอโกรอนิดสัทรี จก. 
10  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

โทร.074-344-663 ต่อ 101 

5 หวัหนา้แผนกวิศวกรรมโยธา 1 ชาย 22+ ป.ตรี 

6 หวัหนา้ส่วนส่งออก 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

7 หวัหนา้แผนกคลงัสินคา้ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

8 ไลนลี์ดเดอร์ผลิต 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

9 วิศวกรทวัไป 1 ชาย 22+ ป.ตรี 

10 หวัหนา้ส่วนวางแผน 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

11 วิศวกรไฟฟ้าการผลิต 1 ชาย 22+ ป.ตรี 

12 นกัวิจยัและพฒันา 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

13 ช่างวิศวกรรมบอยเลอร์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

14 หวัหนา้เทคนิคคุณภาพ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

15 หวัหนา้ส่วนผลิต-แปรรูปไม ้ 1 ชาย 26+ ป.ตรี 

16 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายสตอ๊กและจดัส่ง 1 ชาย 30+ ป.ตรี 

17 ผูช่้วยนกัวิจยัและพฒันา 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

18 วิศวกรจดัซือ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

19 ช่างเชือมเหลก็ หลาย
อตัรา 

ชาย 23-35 ม.3+ 

20 ช่างเชือมสแตนเลส หลาย
อตัรา 

ชาย 23-35 ม.3+ 

21 ช่างติดตงัซ่อมบาํรุง หลาย
อตัรา 

ชาย 23-35 ม.3+ 

22 เจา้หนา้ทีสิงแวดลอ้ม ประจาํ อ.สะเดา 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

23 วิศวกรซ่อมบาํรุงไลน์ 1 ชาย 22+ ป.ตรี 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัสงขลา 
24 หวัหนา้ส่วนฆ่าเชือผลิตภณัฑทู์น่า 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

บ.  สงขลาแคนนิง  จก. 
333  ม.2  ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา 

โทร.074-300-700-8 

25 หวัหนา้ส่วนแผนกเตรียมส่วนผสมผลิตภณัฑ์
ปลาแมว 

1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

26 เจา้หนา้ทีฝึกอบรม  (HR) 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
27 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. เลท็เทอร์ พ ี2010 จก. 

132  ม.2  ต.กาํแพงเพชร อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา โทร.08-6691-0554 

28 พนกังานประจาํคลินิก 3 หญิง 20+ ปวส.+ บ. แคร์ไอวเีอฟ จก. 
725  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร.08-1599-8598 

29 เจา้หนา้ทีความปลอดภยั 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
บ. พาเนล พลสั โรงงานหาดใหญ่ จก. 

ต.พะตง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
30 เจา้หนา้ทีคลงัสินคา้ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
31 ช่างควบคุมเครืองจกัร 1 ชาย 21-35 ปวส. 
32 ช่างสอบเทียบเครืองมือวดั 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 

บ. สยามอนิเตอร์เนชันเนล จก. 
88  ม.10  ต.นาทบั  อ.จะนะ 

จ.สงขลา  โทร.074-803-168 ต่อ 143 

33 เจา้หนา้ทีประกนัคุณภาพ 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 
34 ช่างซ่อมบาํรุง 3 ชาย 22+ ปวช.+ 
35 หวัหนา้แผนกไฟฟ้า 1 ชาย 22+ ป.ตรี+ 
36 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
37 หวัหนา้แผนกบรรจุ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
38 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
39 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายไฟฟ้าสือสารและปิดฉลาก 1 ชาย 27+ ป.ตรี 
40 เลขานุการ 1 หญิง 28+ ป.ตรี 
41 หวัหนา้แผนกรับวตัถุดิบ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
42 ช่างซ่อมบาํรุง 2 ชาย 23+ ป.ตรี. บ. คงิฟิชเชอร์ โฮสดงิส์ จาํกดั 

24,26 ซ.1 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ต.บ่อยาง 
อ.เมือง จ.สงขลา โทร.074-311-651 

43 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคลล 1 ช/ญ 28-35 ป.ตรี 

44 พนกังานการตลาด 1 ช/ญ 24-35 ป.ตรี บ.หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ จก. 
658/1,2,3  ม.1  ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา  โทร.074-298-900 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ (ปี)     วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดักระบี ่
45 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 2 หญิง 25-35       ป.ตรี บ.ส่งเสริม ทรานเซอร์วสิ จก. 

68  ม.8 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลนัตา 
จ.กระบี โทร.09-4159-2982 

46 ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 20-40 ปวช.+ 

47 เจา้หนา้ทีบญัชี 1 หญิง 22+ ป.ตรี บ. สยามโมเดร์ินปาล์ม จก. 
33/4  ม.2  ต.นาเหนือ  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี 

โทร.075-667-601 
48 หวัหนา้แผนกควบคุมและประกนัคุณภาพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
49 เจา้หนา้ทีหวับีบ 1 ชาย 18+ ปวช. 
50 พยาบาลวิชาชีพ 4 ช/ญ 22+       ป.ตรี 

บ. เวลิด์ เมด คลนิิก จก. 
229/1, 220/1 ม.7 เกาะพีพี ต.อ่าวนาง 
อ.เมือง จ.กระบี โทร.08-8252-7668 

51 ผูช่้วยพยาบาล 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
52 เจา้หนา้ทีบญัชี 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
53 เลขานุการผูจ้ดัการ 1 หญิง 22+ ป.ตรี 
54 เจา้หนา้ทีการตลาด 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

จังหวดันครศรธีรรมราช  

55 พนกังานขาย 1 ชาย 20-35 ม.3+ บ. เอ.ซี.ด.ีซี ซัพพลาย จก. 
124/2  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีฯ 

โทร.08-0622-8201 
56 เจา้หนา้ที IT 1 ชาย 25-35 ปวส.+ บ. ภาคใต้ค้าสัตว์ จก. 

99/9 ถ.ออ้มค่ายวชิราวธุ ต.ท่าวงั 
อ.เมือง จ.นครศรีฯ โทร.075-351-951-3 

57 พนกังานบญัชี หลาย
อตัรา 

ช/ญ 22+ ป.ตรี 

58 ผูจ้ดัการแผนกคลงัสินคา้ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี บ.วรัิชทุ่งสงค้าข้าว จก. 
522  ม.1  ต.ชะมาย  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีฯ 

โทร.075-411-338 
59 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

60 พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
บ. โอเอที โลจสิติกส์ (2018) จก. 
89/12 ต.คลงั อ.เมอืง จ.นครศรีฯ 
โทร.075-319-500-5 ต่อ 118 

61 ผูจ้ดัการขายปลีก 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 
62 Sales Executive 2 ช/ญ 20+ ปวส. 
63 พนกังานขายส่ง 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 

จังหวดัตรงั 
64 เจา้หนา้ทีทรัพยากรมนุษย ์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

บ. ไทยกอง จก. 
10/2  ม.3  ต.บางหมาก  อ.กนัตงั 

จ.ตรัง  โทร.075-201-199 

65 พนกังานขบัรถคีบไม ้ 2 ชาย 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
66 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
67 หวัหนา้แผนกคลงัสินคา้ โลจิสติกส์ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
68 Product & package Officer 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
69 ผูป้ระสานงานแรงงานต่างดา้ว 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ (ปี)     วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัชมุพร 
70 พนกังานขาย 1 หญิง 18+ ปวช. 

หจก. เรืองวศิว์เทเลคอม 
223/2 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา 

 อ.เมือง   จ.ชุมพร   
โทร.077-506-600 

71 พนกังานบญัชี 1 หญิง 18+ ปวช. 

72 พนกังานบริหารประจาํร้าน 1 หญิง 18+ ปวช. 

73 ผูช่้วยผูจ้ดัการ 2 หญิง 20+ ปวช.+ 

74 แคชเชียร์ 1 หญิง 20+ ปวช.+ 

75 พนกังานขายออกตลาด 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ 

76 พนกังานขบัรถ 2 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

จังหวดัสรุาษฎรธาน ี
77 พนกังานขายประจาํ 5 ช/ญ 19-40 ม.3 บ. ไทยลอตเต้ จก. 

250/83  ม.1 ต.มะขามเตีย อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ฯ  โทร.08-6332-0074 

78 พนกังานคุมสโตร์แม่บา้น 1 ช/ญ 26+ ม.6+ 
สรีกนัตงั รีสอร์ท แอนด์ สปา 

129/3  ม.6  ต.บา้นใต ้อ.เกาะพะงนั 
จ.สุราษฎร์ฯ  โทร.077-375-055 

79 พนกังานจดัซือ 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ 

80 พนกังานสโตร์ 2 ช/ญ 26+ ปวส.+ 

81 พนกังานตอ้นรับประจาํสปา 1 หญิง 25+ ปวส.+ 

82 ช่างไฟฟ้า / ซ่อมบาํรุง 3 ชาย 25+ ปวส.+  

จังหวดัภเูกต็ 
83 พนกังานส่งหนงัสือ 2 ชาย 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ บ. เส้งโห ภูเกต็ จก. 

2/14-16,54 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ 
อ.เมือง จ.ภูเกต็ โทร.076-211-396 ต่อ 0 

84 ช่างซ่อมบาํรุงทวัไป 2 ชาย 18+ ปวช. 

85 Reception 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 

86 Bartender/Bartendy 2 ช/ญ 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

บ. สินสยามเคหะการ จก. 
316/2 ถ.พระบารมี  ต.ป่าตอง 

อ.เมือง จ.ภูเกต็ โทร.076-245-788-9 

87 Restaurant Cashier 2 ช/ญ 20+ ปวส. 

88 ช่างแอร์ 2 ชาย 20-35 ปวส.+ 

89 พนกังานเขียนแบบ 1 ชาย 27+ ป.ตรี 

90 พนกังานสโตร์ 1 หญิง 25+ ปวช.+ 

91 วิศวกรไฟฟ้า 1 ชาย 22+ ป.ตรี 

92 พนกังานบญัชี 1 หญิง 25+ ปวส. 

93 พนกังานคลีนเนอร์ 5 ช/ญ 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

94 ครัวยโุรป 1 ช/ญ 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
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