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1 ชางไฟฟา 2 ช/ญ 20+ ปวส.+
บ. เอส.เอช.แอล.พาราวูด จก. 

191 ม.6 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
โทร. 074-498585-7 ตอ 13,17 

2 หัวหนากะบอยเลอร 2 ชาย 20+ ปวส.+

3 ชางควบคุมเครือ่งจักร 5 ชาย 20+ ปวส.+

4 เจาหนาที่บุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

5 ชางซอมบํารุง 2 ชาย 25+ ปวช.+ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอรเมด 
 1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บอยาง อ.เมือง  

จ.สงขลา โทร.074-323998-9 
6 กุกครัวจีน 1 ช/ญ 20+ ไมระบุ

7 ซุปเปอรไวเซอรแมบาน 1 หญิง 30+ ไมระบุ

8 วิศวกรประเมินราคา 2 ชาย 25+ ป.ตรี บ. ซีเอชเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จก.
 233 ม.8 ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

โทร. 074-553522
9 พนักงานธุรการ 4 หญิง 20+ ป.ตรี พีซีพี ซัพพลาย แอนด เซอรวิส

 399 ม.3 (แยกสัญญาณไฟควนหิน)  
ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง 

 โทร. 074333191
10 เจาหนาที่ขายสงหนวยรถยนต 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี

บ.  บุญชัยธุรกิจหาดใหญ จก. 
 369,371 ถ.ศุภสารรังสรรค อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา โทร. 074-345678 ตอ 42 

11 เจาหนาที่โปรแกรมเมอร 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี

12 เจาหนาที่ธุรการ 1 หญิง 23+ ป.ตรี

13 แมสเซนเจอร 1 ช/ญ 23+ ม.6+

14 เจาหนาที่ขาย ไมจํากัด ช/ญ 23+ ป.ตรี

15 พนักงานธุรการ - การเงิน 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ หางหุนสวนจํากัด 3ดี แอททีเรีย
 เลขที่ 34 ซอย 7 (ราษฎรยินดี)  
ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขา 

โทร. 081-6088469
16 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 27-45 ป.ตรี

บ. วังเภสัช ฟารมาซูติคอล จก. 
 25 ซ.พัฒโน ถ.อุนสรณอาจารยทอง 
 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา   

โทร. 063-2942498 

17 พนักงานจัดซื้อ 1 ช/ญ 30-40 ป.ตรี

18 พนักงานคียขอมูล 1 ช/ญ 20+ ปวช.+

19 พนักงานคลังสินคา 1 ช/ญ 20+ ปวช.+

20 พนักงาน IT 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี

21 PHP developer 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี
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22 พยาบาลวิชาชีพ 4 หญิง 20+ พยาบาล
ศาสตร 

บ.เวิลค เมด คลินิก จก. 
229/1 ม.7 เกาะพีพี ต.อาวนาง จ.กระบี่ 

โทร.09-6654-577723 เจาหนาที่การตลาด 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี
24 ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยและสํานักงาน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

บ. สงเสริม ทรานเซอรวิส จก. 
68 ม.8ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา  

จ.กระบี่ 

25 ผูจัดการฝายบัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
26 เจาหนาที่ทรัพยสิน 1 ช/ญ 20+ ปวส.
27 ผูจัดการฝายชาง 1 ชาย 20+ ปวส.
28 พนักงานขายตั๋วประจําออฟฟศ 1 ช/ญ 20-30 ปวส.+

บ. พันทิพย (1970) จก. 
293/6-8 ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.สุราษฎรฯ  โทร.06-1173-8558 

29 ชางซอมรถยนต 1 ชาย 20+ ปวส.+
30 เจาหนาที่บัญชี 1 ช/ญ 25-30 ป.ตรี
31 พนักงานขับรถบัส 6 ลอ 8 ลอ ไมจํากัด ชาย 25-45 ไมระบุ
32 เจาหนาที่การตลาด 1 ช/ญ 25-30 ป.ตรี
33 เจาหนาที่ธุรการชาง 1 หญิง 24-35 ปวส. บ. เกร็ดแกว กรีน  จก.

56 ม.4  ต.วัดประดู  อ.เมือง  จ.สุราษฎร 
โทร.077-200-801 

34 เลขานุการ 2 หญิง 25+ ป.ตรี

35 ผูจัดการฝายผลิต การเลื่อยไมยางพารา 1 ชาย 35-50 ป.ตรี BNS WOOD INDUSTRY CO.,LTD
79/1  ม.5 ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สรุาษฎร 

โทร.077-201-003 
36 ชางซอมบํารุงไฟฟา 1 ชาย 25+ ปวช.+

37 พนักงานแผนกสปา ไมระบุ ช/ญ 20-50 ไมจํากัดวุฒิ

TUSITA WELLNESS RESORT 
259/9  ม.1  ต.ปากตะโก อ.ทุงตะโก  

จ.ชุมพร  โทร.077-510-452 

38 ผูชวยผูจัดการแผนกแมบาน ไมระบุ หญิง 25-45 ปวช.+
39 พอครัว ไมระบุ ชาย 25-40 ไมจํากัดวุฒิ
40 ชางเทคนิค ไมระบุ ชาย 25-40 ม.3+
41 หัวหนาชางเทคนิค ไมระบุ ชาย 35-45 ปวช.+
42 ธุรการพิมพ 1 ช/ญ 22-40 ป.ตรี บ. ครีเอชั่นพริ้นทแอนดพับลิชซิ่ง จก.

129/672 ม.2 ต.ปากนคร อ.เมือง  
จ.นครศรีฯ โทร.075-432-223 

43 กราฟฟคดีไซน 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี
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