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1 ชางพิมพและชางติดตั้ง 2 ชาย 20+ ปวส.+ รานเคกราฟฟคแอนดดีไซด
 209 ถ.ประชายินดี ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.06-2681-8149 
2 พนักงานขับรถ 6 ลอ 1 ชาย 20+ ไมจํากัดวุฒิ บ. เอส ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จก. 

 66/204,66/205 หมู 1 ต.คลองแห  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา  โทร.074-801097 

3 พนักงานผสมสีคอมพิวเตอร 1 หญิง 20+ ไมจํากัดวุฒิ

4 วิศวกรโยธา 1 หญิง 25+ ป.ตรี

5 โฟรแมนควบคุมงานกอสราง 2 ชาย 20+ ปวช.+ เอ็ม.เอ.ที เมคคาทรอนิกส
 178 ซ.18 รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ    

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-253981
6 ชางไฟฟา 2 ชาย 20+ ปวช.+

7 พนักงานคนพิการ 3 ช/ญ 18-40 ไมจํากัดวุฒิ บ.อินโนลาเท็กซ(ประเทศไทย) จก.
 อี1-6 เขตอุตสาหกรรมสงออก นิคม
อุตสาหกกรรมภาคใต หมู 4 ต.ฉลุง  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา  โทร.074-206111 

8 เจาหนาที่ Shipping Officer 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี

9 แอดมินแฟนเพจ 10 ชาย 22-30 ปวส.+ บ. หาดใหญแอปพลิเคชัน จก.
 735 ซ.ทวีรัตน ต.คอหงส อ.หาดใหญ 

โทร. 061-1723210
10 web programmer 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี

11 ชางยนต   สาขาจะนะ    1 ชาย 21-30 ปวช.+

บ.พิธานพาณิชย จก. ฝายรถจักรยานยนต 
 40-46 ถ.นิพัทธอุทิศ2 อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา โทร. 090-4950030 

12 ชางยนต   สาขาสิงหนคร 1 ชาย 21-30 ปวช.+
13 ขับรถ 6 ลอ 1 ชาย 21-35 ไมจํากัดวุฒิ
14 พนักงานการเงิน 1 หญิง 23-30 ปวส.
15 พนักงาน  (Safety) 1 ชาย 23-30 ปวส.+
16 พนักงานธุรการ 1 หญิง 20+ ปวส.+
17 ชางกอสราง 1 ชาย 20+ ปวส.+ บ. เขาแดงคอนสตรัคชั่น จก.

 249/3 หมูท่ี 5 ต.สทิงหมอ อ.สิงหนคร  
จ.สงขลา  โทร. 074-331429

18 เจาหนาที่ประสานงาน 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. พัฒนาความรู เดอะ บัดด้ี คิดส จก. 
 1/35 ถ.จิระนคร อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

โทร. 09-5438-6375 
19 ครูวิทยาศาสตร Full-Time 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
20 ครูภาษาไทย Full-Time 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
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21 พนักงานธุรการบัญชี 2 หญิง 22+ ป.ตรี หจก. สมุยวอเตอร แอนด พูลส
52/5  ม.4  ต.ลิปะนอย  อ.เกาะสมุย   
จ.สุราษฎร  โทร. 084-848-6823 

22 พนักงานธุรการ 3 ชาย 25 ม.6+ ทรายรีฮัท  รีสอรท 
14/45  ต.เกาะเตา  อ.เกาะพะงัน 
จ.สุราษฎร  โทร.077-456-000 

23 พนักงานรับออเดอร 4 ช/ญ 20+ ไมจํากัดวุฒิ
24 แคชเชียรรานอาหาร 3 ช/ญ 20+ ไมจํากัดวุฒิ
25 เจาหนาที่ควบคุมระบบบําบัด 1 ชาย 22-40 ประถมศึกษา

บ. สยามโมเดิรนปาลม จก. 
33/4  ม.2  ถ.นาเหนือ-เขาตอ ต.นาเหนือ 
อ.อาวลึก  จ.กระบี่ โทร.075-667-601 

26 Customer Service 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี
27 พนักงานลงปาลม 1 ชาย 18+ ประถมศึกษา
28 เจาหนาที่ไฟฟา 1 ชาย 20+ ปวช.+
29 เจาหนาที่ควบคุมหมอน่ึง 1 ชาย 25+ ปวช.+
30 พนักงานบัญชี 1 หญิง 22-30 ปวส.+ บ. เอส พลาสสแควร จก.

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

31 สัตวบาลฟารม 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. ช.เกษตรรุงเรือง จก.
150 ม.1 ต.ทาไร อ.เมือง จ.นครศรฯี 

โทร.075-347-230 
32 ผูจัดการแผนกคลังสินคา 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี บ. วิรัชทุงสงคาขาว จก.

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

33 ฝายขาย หลาย
อัตรา 

ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. ตอม เคมเทค จก.
65/14 ม.1 ต.เกาะแกว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

โทร.076-377-855
34 ผูจัดการฝกหัด 1 ช/ญ 28-35 ป.ตรี บ. เน็กซ สเต็ป อินโนเวท จก. 

25 ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
โทร.09-5427-9526 

35 เจาหนาที่ประชาสัมพันธธุรกิจ 3 ช/ญ 21-35 ปวส.+
36 ซุปเปอรไวเซอร 3 ช/ญ 24-35 ป.ตรี

 

 


