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1 วิศวกรรมเครืองกล 3 ชาย 25+ ป.ตรี บ. เอ.บลิ.อาร์ท. อนิดสัเตรียล จก. 
1327/1 ม.1 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ 

โทร.0-7425-1638 
2 ช่างเทคนิค 1 ชาย 20+ ปวช.+ 

3 ช่างกล 1 ชาย 20+ ปวช.+ 

4 บญัชีการเงิน 2 หญิง 25+ ป.ตรี บ.  เอส.เอช.แอล.พาราวู้ด จก. 
 191 ม.6 ต.กาํแพงเพชร อ.รัตภูมิ  

จ.สงขลา โทร. 074-498585-7 ต่อ 13,17 
5 พนกังานจดัส่งสินคา้ 2 ช/ญ 21-30 ม.3+ 

ก.ชัยแสง กรุ๊ป 
 133 ม.8 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลาํ จ.สงขลา  

โทร. 074-414414-20 

6 พนกังานขาย(เครดิต) 2 ชาย 23+ ม.6+ 

7 เจา้หนา้ทีตรวจสอบกิจการภายใน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

8 พนกังานขายหน่วยรถเงินสด 3 ช/ญ 21+ ป.ตรี 

9 เจา้หนา้ทีวางบิล 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ 
 169 ถ.นิพทัธ์สงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา โทร. 074310310 ต่อ 8214 

10 เภสชักร 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

11 เจา้หนา้ทีบุคคล 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

12 พนกังานควบคุมเครืองบดวตัถุดิบ 1 ชาย 21-28 ปวส. 
บ. เบทาโกร จก. (มหาชน) 

 275 ม.13 ต.กาํแพงเพชร อ.รัตภูมิ  
จ.สงขลา  061-7572225,061-7572226 

13 วิศวกรอนุรักษพ์ลงังาน 1 ชาย 23-30 ป.ตรี 

14 ช่างเทคนิค (บอยเลอร์) 1 ชาย 21-28 ปวส 

15 ช่างเทคนิค(ไฟฟ้า) 1 ชาย 20-26 ปวส. 

16 เจา้หนา้ทีควบคุมคุณภาพQC 1 ช/ญ 21-35 ปวช.+ บ. อุตสาหกรรมทววีงษ์ หาดใหญ่ จก. 
 85 ม.4 ถ.สายเอเชีย-จะนะ ต.นาหม่อม  

อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
 โทร. 074-216396-8 ,093-5806996 

17 พนกังานลา้งอดัฉีด 1 ชาย 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ บริษทั อซูีซุหาดใหญ่ จาํกดั 
 1483 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ โทร.0-7442-2200-16 

 ต่อ 1305 

18 ทีปรึกษางานบริการ (SA) 1 ชาย 20+ ปวส.+ 

19 ช่างยนต ์ 2 ชาย 22-45 ปวช.+ บ. ไฮซ์ควิแพค อนิดสัตรี จก. 
 351 ถ.ปาดงัเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา  

จ.สงขลา  โทร.074-522857-9 
20 ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 22-45 ป.ตรี 

21 วิศวไฟฟ้า 1 ชาย 22-45 ป.ตรี 
 

ÈÙ¹Â �ºÃiËÒÃ¢�oÁÙÅµÅÒ´æÃ§§Ò¹ÀÒ¤ãµ � ÈÒÅÒ¡ÅÒ§ËÅa§e¡ �Ò (ªa é¹ 1)  o·Ã. 0-7432-5042  æ¿¡« �. 0-7432-1095 
www.lm-south.org   e-mail : lm_ska@doe.go.th 



 

-2- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ÅíÒ Ñ́º
·Õè µíÒáË¹�§ 

í̈Ò¹Ç¹ 

ÍÑµÃÒ 
à¾È 

ÍÒÂØ 
(»�) 

    ÇØ²Ô
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ·ÕèÍÂÙ� 

22 F&B SUPERVISOR 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี Loyfa Natural Resort 
14/1 ม.8 ต.เกาะพะงนั อ.เกาะพะงนั 
จ.สุราษฎร์ฯ โทร.077-377-319 

23 Spa & Massage 1 หญิง 20-40 ปตรี 
24 พนกังานเสิร์ฟ  1 ช/ญ 18-30 ม.3+ 
25 เจา้หนา้ทีบุคคล 1 หญิง 25-30 ป.ตรี บ. เกร็ดแก้ว กรีน จก. 

56 ม.4 ต.วดัประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ 
โทร.077-200-801 

26 เจา้หนา้ทีธุรการบญัชี 1 หญิง 25+ ป.ตรี บ. ท่าฉางรับเบอร์ จก. 
79 ม.3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง 

จ.สุราษฎร์ฯ โทร.077-277-777 
27 สมุห์บญัชี 2 หญิง 35+ ป.ตรี 
28 เจา้หนา้ทีบริหารงานบุคคล 2 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 
29 พนกังานขบัรถผูบ้ริหาร 1 ชาย 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ บ. ธาราศิริแลนด์ จก. 

ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร  
โทร.081-039-4333 

30 เภสชักร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ร้านเพยีวเภสัช 
151-153 ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 

โทร.084-543-7860 
31 พนกังานตอ้นรับลูกคา้ 1 ช/ญ 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

เลอเพชรวลิล่า รีสอร์ท ขนอม 
24/45 ม.8 ต.ทอ้งเนียน อ.ขนอม 
จ.นครศรีฯ โทร.098-232-9535 

32 ไกดแ์ละเจา้หนา้ทีฝ่ายกิจกรรม 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
33 กุ๊ก 1 ช/ญ 23+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
35 พนกังานทาํความสะอาด 1 หญิง 23+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
36 เจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั กลางคืน 1 ชาย 23+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
37 โฟร์แมน 2 ชาย 30+ ปวส.-ป.ตรี บ. สยามเทค กรุ๊ป 999 จก. 

14 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.นครศรีฯ โทร.063-267-9975 

38 เจา้หนา้ทีจดัซือ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. คอนสตรัคทีฟ โซลูชันส์ จก. 
156/65 ถ.พงังา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 

จ.ภูเกต็ โทร.095-526-2059 
39 Civil engineer 1 ชาย 28+ ป.ตรี 
40 Storekeeper 1 ช/ญ 20+ ปวส. 
41 เจา้หนา้ทีความปลอดภยั จป. 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. ชัยนริศภูเกต็ เอน็จเินียริง จก. 

63/13 ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเกต็ 
โทร.076-513-100 
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