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1 เจา้หนา้ที Web Content Editor 1 ชาย 22-30 ป.ตรี บ. เชส สตูดโิอ จก. 
171 ถ.รัตนอุทิศ ซ. 16  ต.หาดใหญ่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0-7425-4055 
2 แอดมินแฟนเพจ 4 ช/ญ 20-30 ป.ตรี 

3 เจา้หนา้ทีพฒันาเวบ็ไซต ์ 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี 

4 พนกังานขบัรถ 6 ลอ้ 2 ชาย 25+ ไม่ระบุ บ. ทูยู คอนสตรัคชัน จก. 
129 ถ.วงศว์านิช ต.หาดใหญ่ อ.หาหใหญ่ 

จ.สงขลา  โทร.08-9654-1331 
5 ขบัรถ JCB 2 ชาย 25-45 ม.3+ 

6 พนกังานบญัชี 2 หญิง 21+ ป.ตรี บ. ซีทีไอ โลจสิติกส์ (หาดใหญ่) จก. 
805 ม.1 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์       
ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 โทร.06-2245-2234 

7 
พนกังานขายขนม 

 

2 ช/ญ 21+ ป.ตรี 

8 เจา้หนา้ทีติดตงั GPS รถยนต ์ 1 ชาย 20-33 ปวส.+ บริษทั เอน็เทค จีพเีอส จาํกดั 
 9 ซอย 2 ถนนราษฎร์ดาํริ ต.หาดใหญ่     

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
 โทร.08-1234-5021 

9 เจา้หนา้ทีฝ่ายขาย 1 ช/ญ 24-38 ป.ตรี 

10 ช่างทาํป้าย 1 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ บริษทั เอ พ ีไอ มาร์เกต็ตงิ 55 จาํกดั 
 82 ถ.ศุภสารรังสรรค ์อ.หาดใหญ่         
จ.สงขลา โทร.08-6298-4499 

11 ช่างเชือม 2 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

12 ช่างก่อสร้าง 10 ชาย 30+ ไม่จาํกดัวฒิุ บ. โปร-เทค เมดคิอล ซิสเตม็ จก. 
 40/15-16 หมู่ที 1 ถนนลพบุรีราเมศวร์  
ต.คลองแห  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 โทร.0-7429-2608 
13 พนกังานขบัรถ10ลอ้ 1 ชาย 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ หจก.สุชาบดก่ีอสร้าง 

 88 ถ.สายเอเซีย ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่   
จ.สงขลา โทร. 09-9319-1762 

14 คนสวน 1 ชาย 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ บ. ซุปเปอร์กาแฟ (ประเทศไทย) จก. 
 659 ถ.กาญจนวนิช ต.บา้นพรุ   

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0-7480-0500 
15 พนกังานบญัชี 1 หญิง 20+ ปวส. 
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16 ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 20+ ปวช.+ บ.ไฮเทค อเิลค็ทริคอล จก. 
35 ต.ปากนาํ  อ.เมือง  จ.กระบี  

โทร.08-7263-3926 
17 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละสาํนกังาน 1 ช/ญ 25+ ปตรี บ.ส่งเสริม ทรานเซอร์วสิ จก. 

68 ม.8 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลนัตา         
จ.กระบี  

18 เจา้หนา้ทีซ่อมบาํรุง 1 ชาย 25+ ปวช.+ บ. สยามโมเดร์ินปาล์ม จก. 
33/4  ม.2  ถ.นาเหนือ-เขาต่อ ต.นาเหนือ 
อ.อ่าวลึก  จ.กระบี โทร.0-7566-7601 

19 พนกังานรับออร์เดอร์ 2 หญิง 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ KAWKWANG BEACH RESORT 
16  ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลนัตา         
จ.กระบี  โทร.08-3104-3014 

20 แคชเชียร์ร้านอาหาร 2 หญิง 20-35 ปวช.+ 
21 กุ๊ก 3 ช/ญ 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
22 ธุรการ 2 หญิง 30+ ปวส.+ บ. สยามเทค กรุ๊ป 999 จก. 

14 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง        
อ.เมือง จ.นครศรีฯ โทร.06-3267-9975 

23 พนกังานฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ บ. ทุ่งส่งเฟอร์นิเจอร์ จก. 
216/1 ม.4 ต.นาโพธิ อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีฯ โทร.08-1822-2454 

24 ผูจ้ดัการฝึกหดั 3 ช/ญ 28-35 ป.ตรี+ บ.เน็กซ์ สเตป็ อนิโนเวท จก. 
25 ถ.หลวงพอ่ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 

จ.ภูเกต็ โทร.09-5427-9526 
25 เจา้หนา้ทีประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ 2 ช/ญ 22-35 ปวส.+ 
26 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 3 ช/ญ 27-35 ป.ตรี 
27 เจา้หนา้ทีบญัชีรายรับ 1 ช/ญ 20-30 ปวช.+ บ. ออดสก ีจก. 

99/100 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ 
โทร.08-1271-1245 

28 คนขบัรถเครน 1 ชาย 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ บ. ซีซี เซอร์วสิ หม้อแปลงไฟฟ้า จก. 
35/632 ต.เกาะแกว้ อ.เมือง จ.ภูเกต็ 

โทร.09-9449-1465 
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