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ตําแหนงงาน...ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัสงขลา 
1 ช่างเชือม 1 ชาย 18+ ปวช. 

บ.สยามอนิเตอร์เนชันแนลฟู๊ด จก.  
88 หมู่ 10  ต.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา 

โทร.074-803168 ต่อ 143,147 
 
 

2 ช่างกลึง 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 
3 หวัหนา้แผนกบญัชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
4 เจา้หนา้ทีตน้ทุน 1 หญิง 25-35 ป.ตรี 
5 ช่างซ่อมบาํรุงอาคารสถานที 1 ชาย 20+ ปวส.+ 
6 หวัหนา้แผนกรับวตัถุดิบ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
7 เลขานุการ 1 หญิง 28+ ป.ตรี 
8 Sales Supervisor 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
9 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 1 ช/ญ 18 ป.ตรี 
10 หวัหนา้แผนกไฟฟ้า 1 ชาย 22 ปวส.+ 

11 หวัหนา้หน่วยช่างซีมเมอร์ 2 ชาย 23+ ปวส.+ 

12 เจา้หนา้ที QC.SEAMER 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 

13 พนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟ 10 ชาย 25-50 ไม่จาํกดัวฒิุ บ. พาเนล พลสั จก. 
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.0-8964-0218 
14 ประชาสมัพนัธ์ 1 หญิง 21-23 ป.ตรี บ. เสตรทตนัแปซิฟิค จก. 

9 ซ.3 ถ.ริมคลองทุ่งรี ต.คอหงส์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โทร.09-6789-9988 

15 พนกังานธุรการ (พิการ) 4 ช/ญ 18+ ปวช.+ บ.เอ.พ.ีเค.เฟอร์นิชิงพาราวู้ด จก. 
508 ม.4 ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา โทร.074-502289 

16 เจา้หนา้ทีการตลาดพรีเมจคลบั 1 ชาย 24 ป.ตรี 
บ. บ้านซูซูก ิ จก. 

371 ถ.สนามชยั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร.0-7434-2800 ต่อ 140 

17 เจา้หนา้ทีตรวจสอบภายใน 1 ช/ญ 23-35 ป.ตรี 

18 หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน 1 ช/ญ 30-45 ป.ตรี 

19 โปรแกรมเมอร์ 1 ช/ญ 27+ ป.ตรี 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัสงขลา 
20 พนกังานควบคุมเครืองการผลิต 1 ชาย 25+ ปวส.+ 

บ. สยามไฟเบอร์บอร์ด จก. 
417/112-113 ต.พะตง อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา โทร.074-291-111 ต่อ 751 

21 หวัหนา้แผนกช่างเครืองกล 1 ชาย 28+ ป.ตรี 
22 ตวัแทนกลุ่มจดัการป่าไม ้ 3 ช/ญ 23+ ป.ตรี 
23 เจา้หนา้ทีบญัชี 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
24 พนกังานขบัรถ 10,12 ลอ้พว่ง 1 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
25 ช่างไฟฟ้า 3 ชาย 23+ ปวช.+ 
26 เจา้หนา้ทีประสานงานขายลูกคา้จีน 1 ช/ญ 24-35 ป.ตรี 
27 ผูช่้วยจดัการส่วนบญัชี/การเงิน 1 ช/ญ 30-45 ป.ตรี 
28 พนกังานคนพิการ 4 ช/ญ 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
29 ช่างเครืองกล ไม่

จาํกดั 
ชาย 21+ ปวส.+ 

30 เจา้หนา้ทีวางแผนการผลิต 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 
31 ช่างซ่อมบาํรุงไฟฟ้า 1 ชาย 21-45 ปวส.+ 
32 ช่างซ่อมบาํรุงเครืองกล 2 ชาย 21-45 ปวช.+ 
33 ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนซ่อนบาํรุงเครืองกล 1 ชาย 30-45 ป.ตรี 
34 พนกังานขบัรถดบัเพลิง 1 ชาย 25+ ปวช.+ 
35 พนกังานการเงิน 1 หญิง 22+ ป.ตรี บ. โชตวิฒัน์อุตสาหกรรมการผลติ จก. 

1069 ม.7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา โทร.074-200-999 ต่อ 209 

36 เจา้หนา้ทีฝ่ายจดัซือ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. เมอร์กาโต้ เมดคิลั (ไทยแลนด์) จก. 
88/8 ม.12 ต.กาํแพงเพชร อ.รัตภูมิ  

จ.สงขลา โทร.074-584222 
37 Shipping  & Logistics Officer 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

38 หวัหนา้ ฝ่ายขายและการตลาด 3 ช/ญ 28+ ปวส.+ 

บ.พ ีดบับลวิ เอ เซอร์วสิเซส จก. 
444/23  ม.2  ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 

โทร.074-300821 

39 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 2 ช/ญ 30+ ปวส.+ 
40 พนกังานทาํโฆษณาทาง Online ไม่

จาํกดั 
ช/ญ 27-45 ปวส.+ 

41 Sale Man ไม่
จาํกดั 

ชาย 27-45 ปวส.+ 

42 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานทวัไปโรงแรม ไม่
จาํกดั 

ช/ญ 27-45 ปวส.+ 

43 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานทวัไปอพาร์ทเมน้ท ์ ไม่
จาํกดั 

ช/ญ 31-45 ปวส.+ 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ (ปี)     วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดักระบี ่
44 เจา้หนา้ทีฝ่ายขาย 3 ช/ญ 23+ ป.ตรี บ. กระบคีอนกรีต 1999 จก. 

215/1  ม.3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง 
จ.กระบี โทร.075-636571-5 

45 สมุห์บญัชี 3 หญิง 23+ ป.ตรี 
46 พนกังานขบัรถโม่ 3 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
47 Clerk House Keeping 1 ช/ญ 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ โรงแรม กระบ ีทพิา รีสอร์ท 

121/1  ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี 
โทร.075-637-527-9 

48 Room Maid 1 หญิง 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
49 Front Office Manager 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
50 Reservation Supervisor / Reservation 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

จังหวดันครศรธีรรมราช  

51 ผูช่้วยฝ่ายขายโรงงานแปรรูป 1 ชาย 22+ ป.ตรี 

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

52 พนกังานบญัชี 2 หญิง 22+ ป.ตรี 
53 พนกังานประจาํร้านอาหาร หลาย

อตัรา 
ช/ญ 18+30 ม.3 

54 พีเลียงเดก็ (ประจาํบา้นนายจา้ง) 1 หญิง 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
55 สตัวบาลส่งเสริมสุกรพนัธ์ หลาย

อตัรา 
ชาย 22+ ป.ตรี 

56 สตัวบาลสุกรขนุ หลาย
อตัรา 

ชาย 22+ ป.ตรี 

57 แม่บา้น 2 หญิง 25-35 ไม่จาํกดัวฒิุ 

จังหวดัตรงั 
58 เจา้หนา้ทีบญัชี 2 ช/ญ 24-40 ป.ตรี 

บ. เมกก้าวู้ด จก. 
91/2 ม.2 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง 

จ.ตรัง โทร.075-276299 

59 Safety Officer 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี 
60 นกัวิชาการเกษตร 1 ช/ญ 25-30 ป.ตรี 
61 IT Developer / Software Engineer / Data 

Architect 
1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

62 พนกังานขบัรถคีบไม ้ 2 ชาย 18+ 
 

ไม่จาํกดัวฒิุ 

บ..ไทยกอง จก. 
10/2 ม.3 ต.บางหมาก อ.กนัตงั จ.ตรัง 

โทร.075-201-199 

63 เจา้หนา้ทีทรัพยากรมนุษย ์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
64 Product & Package Officer 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
65 ผูจ้ดัการฝ่ายความปลอดภยั และสิงแวดลอ้ม 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
66 วิศวกรสารสนเทศ 1 ชาย 23+ ป.ตรี 
67 เจา้หนา้ที หวัหนา้แผนก หวัหนา้ส่วน 

หอ้งปฎิบติัการ 
หลาย
อตัรา 

ช/ญ 23+ ป.ตรี 

68 หวัหนา้แผนก QC หลาย
อตัรา 

ช/ญ 23+ ป.ตรี 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ (ปี)     วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัตรงั 
69 วิศวกรสารสนเทศ Software 1 ชาย 23+ ป.ตรี 

บ.ไทยกอง จก. 
10/2 ม.3 ต.บางหมาก อ.กนัตงั จ.ตรัง 

โทร.075-201-199 

70 เจา้หนา้ที / หวัหนา้แผนก / หวัหนา้ส่วน 
หอ้งปฎิบติัการ 

หลาย
อตัรา 

ช/ญ 23+ ป.ตรี 

71 พนกังานแผนก QC หลาย
อตัรา 

ชาย 23+ ป.ตรี 

72 หวัหนา้แผนก เจา้หนา้ที แผนกบรรจุ หลาย
อตัรา 

ช/ญ 23+ ป.ตรี 

73 ผูจ้ดัการฝ่าย Compounding หลาย
อตัรา 

ช/ญ 23+ ป.ตรี 

74 Line Leader / Senior Supervisor 4 ชาย 23+ ป.ตรี 

75 หวัหนา้แผนกวางแผนการส่งออกและ
คลงัสินคา้ 

2 ช/ญ 23+ ป.ตรี 

76 วิศวกรสิงแวดลอ้ม 1 ช/ญ 21-25 ป.ตรี 

77 ผูป้ระสานงานแรงงานต่างดา้ว 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 

78 หวัหนา้แผนก ระบบงานคุณภาพ (QA) 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 

79 เจา้หนา้ทีบญัชี  การเงิน / เจา้หนา้ทีบญัชีตน้ทุน  หลาย
อตัรา 

ช/ญ 25+ ป.ตรี 

จังหวดัพัทลงุ 
80 ผูช่้วยผูจ้ดัการฟาร์มเห็ดแหลมทองนาโหนด 1 ชาย 25+ ปวช.+ บ. เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จก. 

190 ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พทัลุง 
โทร.074-641082 

81 พนกังานบญัชี 3 หญิง 21-35 ปวส.+ 
ห้างหุ้นส่วนสามญั ศ.พรพรรณ 

333  ม.2  ต.ป่าพะยอม  อ.ป่าพะยอม 
จ.พทัลุง โทร.09-9156-1952 

82 พนกังานผูช่้วยส่วนตวั 1 ชาย 22-28 ปวช.+ 

83 พนกังานจดออร์เดอร์และเสนอขายสินคา้ 3 ชาย 22+ ป.ตรี 

84 พนกังานกราฟฟิค IT Website Admin 1 ชาย 22+ ปวส.+ 

จังหวดัภเูกต็ 
85 ครูสอนภาษาจีนระดบัประถม KK 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี โรงเรียนขจรเกยีรตศึิกษา 

125 ม.1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ 
โทร.076-510-203-4 ต่อ 109 

 

 

 

 

ศูนยบรหิารขอมลูตลาดแรงงานภาคใต ศาลากลางหลงัเกา (ชั้น 1)  โทร. 0-7432-5042  
แฟกซ. 0-7432-5042    www.lm-south.org   e-mail : lm_ska@doe.go.th 


