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1 ชางเทคนิค ชางซอม 1 ชาย 20+ ป.ตรี

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

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

2 เจาหนาที่การตลาด 1 หญิง 20+ ป.ตรี

3 พนักงานจัดสง 1 ช/ญ 20+ ปวส.

4 พนักงานคลังสินคา 1 ช/ญ 20+ ปวส.

5 เจาหนาที่ IT คอมพิวเตอร 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี

6 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 หญิง 20+ ป.ตรี

7 เจาหนาที่ขาย (ออกนอกพื้นที่) 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี

8 เจาหนาที่ขาย (ประจําออฟฟศ) 1 หญิง 20+ ป.ตรี

9 เจาหนาที่บัญชี 1 หญิง 20+ ป.ตรี

10 เจาหนาที่ธุรการ 1 หญิง 20+ ป.ตรี

11 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 2 ชาย 25+ ไมจํากัดวุฒิ บ. สยามนครินทร คอมเพล็กซ จก. 
 488/88 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ  

จ.สงขลา โทร. 074 -222999 ตอ 190 
12 แมบาน 2 หญิง 25+ ไมจํากัดวุฒิ

13 ชางภาพ / กราฟฟก 3 ชาย 25+ ปวส.

14 เจาหนาที่เสิรฟ 1 ช/ญ 20+ ม.6 โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ 
 169 ถ.นิพัทธสงเคราะห1 อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา โทร.074310310 ตอ 8214 

15 เจาหนาที่การเงินผูปวย 1 หญิง 22-35 ป.ตรี

16 เจาหนาที่บุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

17 วิศวกรรมเครือ่งกล 1 ชาย 25+ ป.ตรี บ. เอ.บิล.อารท.อินดัสเตรียล จก. 
 1327-1327/1 ม.1 ถ.สนามบิน- 
ลพบุรีราเมศวร  โทร. 074251638 

18 ชางเทคนิค 3 ชาย 20+ ปวส.

19 สมุหบัญชี 1 หญิง 25+ ป.ตรี

20 พนักงานขับรถ 6 ลอ 1 ชาย 25+ ไมจํากัดวุฒิ บริษัทวิชชุสินมารเก็ตติ้งจํากัด
 359 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ โทร. 074340340 ตอ 5334
21 เจาหนาที่ศูนยบริการ 1 ช/ญ 22+ ปวส.

22 เจาหนาที่กราฟฟก 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ หาดใหญอิมเมจเซ็ตเตอร
 61 ถ.นิพัทธภักดี ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 

จ.สงขลา โทร. 082-5599-818 
23 เจาหนาที่ Marketing 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. เอสแอล อินดัสทรี จก.

22 ซอย จันทรนิเวศน3 ซอย 2 ต.
หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
โทร.084-2686340,074-800628
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24 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี 1 หญิง 20+ ป.ตรี บ.สงเสริม ทรานเซอรวิส จก.
68  ม.8  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา  

จ.กระบี่
25 ผูจัดการฝายชาง 1 ชาย 20+ ปวส.+

26 Reservation Supervisor 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัดวุฒิ บ. เว-เค-ชั่น วิลเลจ จก.
119 ม1  ต.อาวนาง  อ.เมือง  จ.กระบี่ 

โทร.075-637-130-3
27 แคชเชียร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. ดุสิตออกโตเซลส จก.

โชวรูมรถยนต มาสดาตรัง ต.ทับเที่ยง 
อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-700-167 

28 ธุรการจัดซื้อท่ัวไป 2 หญิง 20+ ปวส.+ บ. โจวี รับเบอร (ไทยแลนด) จก.
102 ม.8 ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง 

โทร.086-836-5828
29 เจาหนาที่หอง  LAB  ยาง 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี

30 โฟรแมน 2 ชาย 30+ ปวส+ บ.สยามเทค กรุป 999 จก.
14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ 

โทร.063-267-9975
31 หัวหนาฝายแผนกบุคคล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี บ. วิรัชทุงสงคาขาว จก.

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

32 บัญชีรับ-จาย 1 หญิง 25+ ป.ตรี

33 ผูจัดการฝกหัด 2 ช/ญ 23-35 ป.ตรี+ บ. เน็กซ สเต็ป อินโนเวท จก. 
25 ถ.หลวงพอ ต.ตลาดใหญ อ.เมือง 

จ.ภูเก็ต โทร.095-427-9526 
34 เจาหนาที่ประชาสัมพันธธุรกิจ 3 ช/ญ 22-35 ป.วส.+
35 ซุปเปอรไวเซอร 3 ช/ญ 24-35 ป..ตรี
36 พนักงาน Waiter ประจําเกาะเตา คาบานา 4 ช/ญ 21-35 ม.3+ บ. เกาะเตา คาบานา จก. 

16  ม.1  ต.เกาะเตา  อ.เกาะพะงัน 
จ.สุราษฎรฯ 

37 Restaurant Manager ประจําเกาะเตา 1 ช/ญ 35+ ปตรี
38 บัญชีฟรอนท 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
39 เจาหนาที่บุคคล 2 หญิง 25-30 ป.ตรี บ. เกร็ดแกว กรีน จก.

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

40 เจาหนาที่ธุรการชาง 1 หญิง 24-35 ป.ตรี

41 ครูวิชาภาษาไทย 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี โรงเรียนศิริสาธิต
144 ม.7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง   

จ.สุราษฎรฯ โทร.089-477-2999 
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