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1 เจาหนาที่ดูแลสระวายนํ้า 2 ชาย 21+ ม.3 บ. เจ.ดี.พูลส (หาดใหญ) จก.
 214/2 หมูท่ี 9 ถ.สายเอเชียคลองหวะ- 
จะนะ ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา   

โทร. 074-209109 
2 ชางไฟฟา 1 ชาย 20+ ปวช.+ บริษัท กูดเวลโปรซิสเต็มส จํากัด.

 333 ถ.นิพัทธสงเคราะห 4 ต.หาดใหญ  
อ.หาดใหญ จังหวัดสงขลา. 

โทร. 074-223913 

3 ชางติดตั้ง 1 ชาย 20+ ไมจํากัดวุฒิ

4 เจาหนาที่สงออก 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี บ. ออมนิสตาร จก.
 125-126 ม. 3 ต.พะตง อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา โทร. 074-370085-6

5 พนักงานธุรการคลังสินคา 2 หญิง 22+ ปวส.+ บ.นิวก่ีเอ็นจิเนียริ่ง จก.
 582/1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา  โทร.074-345607-9
6 พนักงานบัญชี  2 หญิง 22+ ป.ตรี

7 กราฟฟคดีไซน 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ รานอินเตอร มีเดีย 
 93 ม.1 ถ.ศรีภูวนารถใน ต.ควนลัง  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-259175 
8 เจาหนาที่ธุรการ 1 หญิง 20+ ปวส.+
9 ชางทั่วไป 1 ชาย 20+ ไมจํากัดวุฒิ
10 พนักงานธุรการคลังสินคา 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี บ.หาดใหญซาวดสตาร จก.

 313 ถ.กาญจนวณิชย ต.หาดใหญ  
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร. 074-298900

11 เจาหนาที่หองปฏิบัติการ 2 ช/ญ 22 ป.ตรี บ. หาดสินลาเท็กซ จก.
 58 ม.7 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 

โทร. 074-542994
12 ชางเทคนิค 1 ชาย 20+ ปวช.+ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล

 310 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ จ.สงขลา   
โทร. 074-247-111 

13 ผูจัดการแผนกตอนรับ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

14 เจาหนาที่ R&D 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. อุตสาหกรรมทวีวงษ หาดใหญ จก.
 85 ม.4 ถ.สายเอเชีย-จะนะ ต.นาหมอม  

อ.นาหมอม จ.สงขลา โทร. 074-216396-8
15 พนักงานขับรถ 4ลอ/6ลอ 1 ชาย 20+ ไมจํากัดวุฒิ
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16 พนักงานเสิรฟ 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัดวุฒิ อาวฉลองวิลลา รีสอรท แอนด สปา 
5/26  ม.9  ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

โทร.076-286-464-5 
17 บารเทนเดอร 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัดวุฒิ

18 เจาหนาที่บัญชีรายรับ 1 ช/ญ 20-30 ปวช.+ บ.ออดสกี้ จก.
99/100 ม.1 ต.กะทู อ.กะทู จ.ภูเก็ต 

โทร.076-612-888 ตอ 201 
19 เจาหนาที่จัดซื้อ 1 ชาย 20+ ม.6+

20 ผูชวยหัวหนาแผนก 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ บ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จก. 
296  หมู 2 ต.สลุย อ.ทาแซะ  จ.ชุมพร 

โทร.077-611-000-10 
21 เจาหนาที่วางแผนการผลิต 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+
22 เจาหนาที่พัฒนาระบบคุณภาพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
23 หัวหนาแผนกชางซอมบํารุง 2 ชาย 25+ ป.ตรี บ.กลุมปาลมธรรมชาติ จก.

194/16 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 
โทร.077-529-800 ตอ 100

24 เจาหนาที่บัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

25 Sous Chef 1 ช/ญ 22-40 ปวช.+
TUSITA WELLNESS RESORT 

259/9  หมู 1 ต.ปากตะโก อ.ทุงตะโก 
จ.ชุมพร โทร.077-510-452 

26 พนักงานแผนกสปา 1 ช/ญ 20-50 ไมจํากัดวุฒิ
27 Front Office Reception 1 ช/ญ 20-35 ป.ตรี
28 เจาหนาที่สันทนาการ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี
29 ผูจัดการสปา 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี
30 เจาหนาที่การเงิน – แคชเชียร 3 ช/ญ 25-35 ป.ตรี

บ. เวิลด เมด คลินิก จก. 
229/1, 220/1  ม.7 เกาะพีพี ต.อาวนาง 
อ.เมือง จ.กระบี่ โทร.09-6654-5777 

31 พยาบาลวิชาชีพ 4 หญิง 22-33 ป.ตรี
32 เจาหนาที่ตอนรับ 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี
33 เจาหนาที่ลงทะเบียน 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี
34 เจาหนาที่ประสานงานประกันตางประเทศ 3 ช/ญ 22-35 ป.ตรี
35 เจาหนาที่การตลาด 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี
36 เภสัชกรประจําคลินิก 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี
37 พนักงานระบบน้ําและเชื้อเพลิง 1 ชาย 25+ ม.3+

บ. สยามโมเดิรนปาลม จก. 
33/4  ม.2 ถ.นาเหนือ-เขาตอ ต.นาเหนือ 
อ.อาวลึก จ.กระบี่  โทร.075-667-601 

38 พนักงานลงปาลม 1 ชาย 18+ ประถมศึกษา
39 เจาหนาที่ควบคุมระบบบําบัด 1 ชาย 22-40 ประถึงศึกษา
40 เจาหนาที่ควบคุมหมอน่ึง 1 ชาย 25+ ปวช.+

 

 


