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1 Corporate Secretary 1 ช/ญ 28-35 ป.ตรี บ. ยางไทยปกษใต จก.
 157 ถ.นิพัทธอุทิศ 2 ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-235200-5
2 พนักงานขับรถ 1 ชาย 35-40 ม.3+

4 Welder ชางเชื่อม 1 ชาย 18+ ไมจํากัดวุฒิ บ.ไซทแมน แมชชีนนารี (ไทยแลนด) จก.
 377 ม. 1 ถ.เลี่ยงเมือง (สายเอเซีย)  
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

โทร. 074 501 509 

5 ชางซอมรถแม็คโคร 2 ชาย 18+ ไมจํากัดวุฒิ

6 เจาหนาที่การตลาด 1 หญิง 22+ ป.ตรี

บ. สยามเมดดิคอล อิมปอรต จก. 
 249/11 ถ. ศุภสารรังสรรค ต.หาดใหญ  

อ. หาดใหญ จ. สงขลา  
โทร.063-239-2455 

7 พนักงานจัดสง 1 ช/ญ 20+ ปวส.+
8 พนักงานคลังสินคา 1 ช/ญ 20+ ปวส.+
9 เจาหนาที่ IT คอมพิวเตอร 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
10 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 หญิง 22+ ป.ตรี
11 เจาหนาที่ขาย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
12 เจาหนาที่ขาย (ประจําออฟฟศ) 1 หญิง 22+ ป.ตรี
13 เจาหนาที่บัญชี 1 หญิง 22+ ป.ตรี
14 เจาหนาที่ธุรการ 1 หญิง 22+ ป.ตรี
15 ชางคอมพิวเตอรอิเล็กคอมฯ 10 ชาย 20+ ปวส. บ. เอฟ.1 เซอรวิส จก. (ในเครือซีพี 

รีเทลลิงค) 
 192/18 หมูท่ี 1 ต.คอหงส อ.หาดใหญ  

จ.สงขลา โทร.074-214797

16 ชางไฟฟา/ชางอิเล็กทรอนิกส 10 ชาย 20+ ปวส.

17 เจาหนาที่บัญชี 1 ช/ญ 23-30 ป.ตรี

บ.พิธานพาณิชย จก. ฝายรถจักรยานยนต 
 36-46 ถ.นิพัทธอุทิศ2 อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา โทร. 074233033 ตอ 3302 

18 สารบรรณการเงิน 1 หญิง 23-30 ปวส.
19 ขับรถ6ลอ (ประจําโกดัง หาดใหญ) 1 ชาย 21-30 ไมจํากัดวุฒิ
20 ชางยนต (สาขา สงขลา) 1 ชาย 20+ ม.6/ปวช.
21 ชางยนต (หาดใหญ) 2 ชาย 20+ ม.6/ปวช.
22 ชางยนต (ศูนยผลิตรถมือสอง) 1 ชาย 20+ ม.6/ปวช.
23 ชางสี 1 ชาย 20+ ม.6/ปวช.
24 ขาย-สินเชื่อ 1 ชาย 23-30 ปวส.
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25 เจาหนาที่จัดซื้อวัตถุดิบ 4 ช/ญ 20+ ป.ตรี บ. เซาทแลนดลาเท็กซ (พัทลุง) จก. 
 199 หมู 8 ถ.สายเอเซีย ต.หนองธง  

อ.ปาบอน จ.พัทลุง โทร. 074-841675-8 
26 พนักงานขับรถ 4 ชาย 20+ ไมจํากัดวุฒิ
27 Welder ชางเชื่อม 1 ชาย 18+ ไมจํากัดวุฒิ
28 วิศวกรโยธา 2 ชาย 20+ ป.ตรี บ. มิตรตรัง คอนสตรัคชั่น จก.

89/5 ม.7 ต.บานโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 
โทร.09-4596-4661

29 กุก 1 ช/ญ 25+ ไมจํากัดวุฒิ

บ. แน็พ กระบ่ี จก. 
575 ม.11 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ 

โทร.075-652-992 

30 ผูชวยกุก 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัดวุฒิ
31 Room Boy 1 ชาย 20+ ไมจํากัดวุฒิ
32 พนักงานขับรถและบริการ 2 ชาย 20+ ไมจํากัดวุฒิ
33 เซฟ 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัดวุฒิ
34 พนักงานลางจาน 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัดวุฒิ
35 วิศวกรโยธา 1 ชาย 25+ ป.ตรี บ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ําปาลม จก. 

296  ม.2 ต.สลุย อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 
โทร.077-611-000 

36 ผูชวยหัวหนาแผนก 1 ชาย 20+ ปวส.+
37 เจาหนาที่ลูกคารายยอย 2 ช/ญ 20+ ปวส.+
38 พนักงานขับรถบรรทุกวัตถุดิบ 4 ช/ญ 20+ ไมจํากัดวุฒิ

บ.กลุมปาลมธรรมชาติ จก. 
194/16 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 
โทร.077-529-800 ตอ 100 

39 หัวหนาระบบน้ํา 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
40 วิศวกรทั่วไป 4 ช/ญ 22+ ป.ตรี
41 หัวหนาแผนกชางไฟฟา 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
42 พนักงานบัญชี 1 หญิง 22-30 ปวส. บ. เอส พลาสสแควร จก.

88 ต.โพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
โทร.09-3632-6918

43 พนักงานขายปลีก 4 ช/ญ 20-35 ม.3+ บ. เอ.ซี.ดี.ซี. ซัพพลาย จก.
124/2  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

โทร.075-322-717
44 ผูจัดการฝายขาย 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. วิรัชทุงสงคาขาว จก.

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

45 หัวหนางานแผนกผลิต 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

 

 


