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1 ผูชวยผูจัดการฝายคลังสินคา 1 ช/ญ 35+ ปวส. บ. เอ็น เอส โคลด สโตเรจ จก. 
 150/2 ม.3 ต. เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 

โทร. 074336990-2 
2 เจาหนาที่บัญชี 2 หญิง 24+ ป.ตรี
3 ชางซอมบํารุง 3 ชาย 23+ ป.ตรี
4 แอดมินแฟนเพจ 10 ชาย 22-30 ปวส.

บ. หาดใหญแอปพลิเคชัน จก. 
 735 ซ.ทวีรัตน ต.คอหงส อ.หาดใหญ 

โทร. 061-1723210 

5 Web programmer 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี
6 เจาหนาที่การตลาด 1 หญิง 22+ ป.ตรี
7 แมบาน 1 หญิง 25+40 ม.6
8 ครูอัตราจาง สาขาวิชาทั่วไป 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี โรงเรียนวิเชียรชม

 ต.บอยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา   
โทร.074 311 551

9 ครูอัตราจาง วิชาเอกภาษา 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี

10 โฟรแมน 3 ชาย 25+ ปวส.+ บ. ทัพธรรมชาติ จก.
 93/35 ถนนนิพัทธสงเคราะห 5  
ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

โทร. 086-4313939
11 เจาหนาที่หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ 

 424/18 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส อ.
หาดใหญ จ.สงขลา  โทร. 0824285454 

12 เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
13 ครูคณิตศาสตร    2 ช/ญ 25+ ป.ตรี
14 พนักงานเขียนแบบ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. เซพพลิน จก.

 402/1 ซ.โรงเรียนบานทุงงาย            
ถ.ปุณณกัณฑ ต.ทุงใหญ อ.หาดใหญ  

โทร. 0926758333 
15 ชางยนต 5 ชาย 20+ ปวช.+ บจก.ฮีโนลีมอเตอร

 139/2 ถ.กาญจนวนิช ต.บานพรุ 
 อ.หาดใหญ สงขลา โทร. 095-020-4333 

16 การตลาดออนไลน 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี บ. เชส สตูดิโอ จก. 
 171 รัตนอุทิศ ซอย 16 ต.หาดใหญ  
อ.หาดใหญ โทร. 088-7882721 

17 เว็บดีไซน web design 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี
18 เจาหนาที่บัญชี 1 หญิง 25-30 ป.ตรี
19 เจาหนาที่ฝายบัญชี 1 ช/ญ 22+ ปวส. บ. ท็อปแลบบอราทอรี่ จก.

 151 ถ.ศุภสารรังสรรค ซ.5 อ.หาดใหญ 
 จ.สงขลา โทร. 074-244131-2 
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20 ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี โรงเรียนอนุบาลอรอนงค
 39 หมู 3 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 

โทร. 074-752-530
21 เจาหนาที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี

บ.วูดเวอรค จก. 
336 ม.10 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 

โทร.08-7478-1945 

22 พนักงานควบคุมเครื่องเรียงไมอัตโนมัติ 2 ชาย 23+ ป.ตรี
23 พนักงานซอมบํารุง 2 ชาย 23+ ป.ตรี
24 ผูชวยหัวหนาแผนกโรงเลื่อย 2 ชาย 23+ ป.ตรี
25 เจาหนาที่สื่อสารการตลาด 2 ช/ญ 23-35 ปวส.+ บ. กระบ่ีนครินทร จก.

1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากน้ํา อ.เมือง 
จ.กระบี่ โทร.075-626-555 ตอ 3205-6 

26 เจาหนาที่บัญชี 2 ช/ญ 20+ ปวส.+

27 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 

28 ผูชวยเจาหนาที่ควบคุมและประกนัคุณภาพ 1 ชาย 18-25 ม.6+
29 เจาหนาที่ควบคุมหมอน่ึง 1 ชาย 25+ ปวช.+
30 เลขานุการ 1 หญิง 20+ ป.ตรี
31 พนักงานลางจาน 1 ช/ญ 20-40 ปวช.+

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

จ.ชุมพร โทร.077-510-452 

32 Front Office Reception  1 ช/ญ 20-35 ป.ตรี
33 เจาหนาที่สันทนาการ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี
34 พนักงานแผนกสปา 1 ช/ญ 20-50 ไมจํากัด
35 พนักงานเสิรฟ 1 ช/ญ 20-35 ม.6+
36 ผูชวยหัวหนาแผนก 1 ชาย 20+ ปวส.+ บ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จก.

296 ม.2 ต.สลุย อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 
โทร.077-611-000-10 

37 เจาหนาที่วางแผนการผลิต 1 ชาย 25+ ป.ตรี

38 พนักงานบัญชี 6 หญิง 25+ ป.ตรี บ. วูดเวอรค จก.
105 ม.3 ต.หนองชางแลน อ.หวยยอด 

จ.ตรัง โทร.075-577-260-4 
39 พนักงานเขียนโปรแกรม 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

40 ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน 1 หญิง 25+ ป.ตรี บ. วิรัชทุงสงคาขาว จก.
522 ม.1  ต.ชะมาย อ.ทุงสง จ.นครศรีฯ 

โทร.075-411-338 
41 หัวหนางานแผนกผลิต 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

 

 


