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ตําแหนงงาน...ลาํด ั

บท่ี ตาํแหน่ง 

จาํนว

น 

อตัรา 

เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัสงขลา 

1 เจา้หนา้ท่ีเขียนแบบ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ บ. ซีเอส ทรัส โครงหลงัคาเหลก็
สาํเร็จรูป & เมทสัซีท 
172/7  ม.4 ต.พะวง อ.เมือง

สงขลา จ.สงขลา 
โทร.09-5092-7555 

2 เจา้หนา้ท่ีบญัชี 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 

3 เจา้หนา้ท่ีประสานงานโครงการ 1 หญิง 22+ ป.ตรี บ. นีโอ ซีวลิ 2004 จก. 
22 ซ.11 ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.074-222-555  

ต่อ 213 

4 สถาปนิก 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
5 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน 1 หญิง 22+ ป.ตรี 

6 แม่บา้น 2 หญิง 18+ ป.4+ บ. รักษาความปลอดภยั  
เมืองใต้ จก. 

48/123 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.09-7354-5582 

7 ช่างซ่อมบาํรุง 3 ชาย 20+ ม.6+ บ. เอดับบลิวเอส เซอร์วสิแอนด์
ซัพพลาย จก.  

34/61 ม.6 ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา  โทร.08-8783-6880 

8 หวัหนา้กะบอยเลอร์ 1 ชาย 20+ ปวส.+ บ. เอส เอช.แอล.พาราวู้ด จก. 
191 ม.6 ต.กาํแพงเพชร อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา โทร.074-498-585-6  

9 ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 20+ ปวส.+ 

10 หวัหนา้ควบคุมโครงการ 1 ชาย 25-45 ปวส.+ บ. นรพลกรุ๊ป จก. 
520 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.09-

5440-6360 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 

จาํนว

น 

อตัรา 

เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัสงขลา 

11 พนกังานขบัรถโฟร์คลิฟท ์ 2 ชาย 18+ ม.3 บ. เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จก. 
150/2  ม.3  ต.เขารูปชา้ง อ.เมือง
สงขลา จ.สงขลา โทร.074-336-

990-2 

12 ช่างซ่อมบาํรุงรถโฟร์คลิฟท ์ 2 ชาย 20+ ปวส.+ 

13 ช่างเช่ือมอาร์กอน 1 ชาย 20+ ปวส.+ บ. ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ 
จก. (มหาชน) 

4/2  ม.3  ถ.สายเอเชีย 43          
ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
โทร.074-222-333 ต่อ 104-107 

14 ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 20+ ปวช.+ 
15 ช่างเคร่ืองเยน็ 1 ชาย 20+ ปวส.+ 
16 Programmer 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
17 เจา้หนา้ท่ีเดินเคร่ือง 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 
18 พนกังานขบัรถยนต ์ 1 ชาย 25-40 ปวช.+ บ. ยืนยงปิโตรเลียม จก. 

78  ม.1 ถ.สายเอเชีย ต.ควนรู  
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โทร.08-8790-

7253 

19 แคชเชียร์ สถานีบริการนํ้ามนั 1 ช/ญ 23-35 ปวช.+ 
20 พนกังานฝ่ายบญัชี 1 หญิง 23-35 ปวช. 
21 ฝ่ายประสานงาน 1 ช/ญ 25+ ปวช.+ 
22 พนกังานขนส่ง / คลงัสินคา้ 1 ชาย 22-30 ม.6+ บ. พ .ีพ .ีเอส กรุ๊ฟ จก. 

232/42 ถ.ศุภสารรังสรรค ์        
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.06-2546-4553 
23 พนกังานขบัรถโม่ปูน  7 ชาย 25+ ม.3+ บ. เอเชีย คอนกรีต แพลนท์ จก. 

399 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่      
จ.สงขลา โทร.074-367-3378 

24 พนกังานควบคุมเคร่ืองจกัร 2 ชาย 25+ ม.3+ บ. เอเชียอุตสาหกรรมโฟม จก. 
1029 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์      

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา            
โทร.074-210-217 

25 ช่างไฟฟ้า 2 ชาย 20+ ปวช.+ 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ 

(ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดักระบี ่

26 เลขานุการ 1 หญิง 22+ ป.ตรี บ. คงคาธร จก. 
252  ม.6  ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี  

จ.กระบ่ี โทร.075-818-184 
27 หวัหนา้ฝ่ายผลิต 1 ชาย 25+ ปวส.+ 

บ. กระบ่ีคอนกรีต 1999 จก 
215/1 ม.3  ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง 

จ.กระบ่ี โทร.075-636571  

28 ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 30+ ปวช.+ 
29 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
30 ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 1 ชาย 30+ ป.ตรี+ 
31 สมุห์บญัชี 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
32 พนกังานขบัรถบรรทุกสิบลอ้, 

รถเทรลเลอร์ 
3 ชาย 25+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
33 เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
34 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 3 ช/ญ 20+ ปวส.+ 
35 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
36 เจา้หนา้ท่ีบญัชี 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
37 ช่างคอมพิวเตอร์ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ บ. พเีอส คอมเทค จก. 

88/23-24 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า  
อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี  
โทร.075-631-289 

38 เจา้หนา้ท่ีธุรการ 1 หญิง 20+ ปวส.+ 
39 พนกังานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 

จงัหวดัตรงั 

40 พนกังานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 18+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

บ. กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง  
(ประเทศไทย) จก. 

222 ม.5  ต.ควนเมา  อ.รัษฎา  จ.ตรัง 
โทร.075-820-675 

41 ช่างซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัร 5 ชาย 20+ ปวช.+ 
42 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพ QA 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
43 เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ 1 ชาย 22-35 ป.ตรี 
44 ช่างแอร์ 2 ชาย 22-40 ปวส.+ 
45 เจา้หนา้ท่ี QC 6 ชาย 20+ ปวส.+ 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ 

(ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัตรงั (ต่อ)  

46 ช่างไฟฟ้า 10 ชาย 22-40 ปวส.+ บ. กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง  
(ประเทศไทย) จก. 

222 ม.5  ต.ควนเมา  อ.รัษฎา  
 จ.ตรัง  โทร.075-820-675 

47 ช่างเช่ือม 6 ชาย 20-40 ปวส.+ 
48 ช่างกลึง 2 ชาย 20-40 ปวส.+ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 
49 ช่างประจาํฟาร์ม 1 ชาย 30-50 ปวส.+ 

บ. ภาคใต้ค้าสัตว์ จก. 
99/9  ถ.ออ้มค่ายวชิราวธุ ต.ท่าวงั 
อ.เมืองนครศรีฯ จ.นครศรีฯ  
โทร.075-351-951-3 ต่อ 402 

50 ธุรการจดัซ้ือ 1 หญิง 22-30 ปวส.+ 
51 พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 
52 สตัวบาลส่งเสริมสุกรพนัธ์ุ หลาย

อตัรา 
ชาย 22+ ป.ตรี 

53 โฟร์แมน 5 ชาย 20+ ปวส.+ หจก.เขาน้อยก่อสร้าง 
45/2 ม.4 ต.เขานอ้ย อ.สิชล  

จ.นครศรีฯ โทร.08-5306-5637 
54 วิศวกรโยธาภาคสนาม 5 ชาย 22+ ป.ตรี 

55 แม่บา้น 2 หญิง 25-30 ไม่จาํกดั
วฒิุ 

บ. อาดารากรุ๊ป จก. 
99/9  ถ.ออ้มค่ายวชิราวธุ ต.ท่าวงั 
อ.เมืองนครศรีฯ จ.นครศรีฯ  
โทร.075-351-951-3 ต่อ 402 

56 พี่เล้ียงเดก็ 1 หญิง 20+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

จงัหวดัชมุพร 
57 พนกังานขาย 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 

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

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

58 พนกังานบญัชี 1 หญิง 20+ ปวช.+ 
59 พนกังานบริการประจาํร้าน 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
60 พนกังานขายออกตลาด 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
61 พนกังานขบัรถ 2 ช/ญ 20+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
62 ผูช่้วยผูจ้ดัการ 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
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