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1 พนกังานชงัวตัถุดิบ/เคมี 1 ชาย 20+ ปวช.+ บ. เทพไทย โปรดคัท์ จก. 
15/1 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.นาหม่อม         

อ.นาหม่อม จ.สงขลา ทร. 074-295567 
2 เจา้หนา้ทีควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 

3 พนกังานขาย 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี บ. ควิวนัเดคคอร์ จก. 
590 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา โทร. 074-221684-5 
4 เลขานุกรรมการบริหาร 1 หญิง 30-40 ป.ตรี บจก.เอ.ที.มอเตอร์เซลส์  

 758 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่           
อ.หาดใหญ่ โทร. 074-259555 ต่อ 22 

5 เจา้หนา้ทีธุรการขาย 1 หญิง 25+ ป.ตรี 
หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์ 

995 หมู่ที1 ต.ควนลงั ถ.เลียงเมือง       
(สายเอเชีย) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา       

โทร. (074)894-325-6 

6 พนกังานขาย/ตลาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

7 พนกังานบญัชีการเงิน 1 หญิง 25-40 ป.ตรี 

8 พนกังานบญัชีลูกหนี 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 

9 พนกังานบญัชีเจา้หนี 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 

10 พนกังานขาย 2 ชาย 23+ ป.ตรี 
ก.ชัยแสง กรุ๊ป 

 133 หมู่ 8 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลาํ จ.สงขลา  
โทร.074-414414-20 

11 เจา้หนา้ทีสนบัสนุนงานขาย 1 ช/ญ 21+ ป.ตรี 

12 พนกังานขายหน่วยรถเงินสด 3 ช/ญ 21+ ป.ตรี 

13 ผูช่้วยพนกังานขายหน่วยรถเงินสด 3 ช/ญ 21+ ปวช.+ 

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

15 เจา้หนา้ทีจดัซือ 1 หญิง 22+ ป.ตรี 

16 เจา้หนา้ทีบุคคล 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

17 พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 21+ ป.ตรี บ. ซีทีไอ โลจสิติกส์ (หาดใหญ่) จก. 
 805 ม.1 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ 

ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 โทร.062-2452234 

18 พนกังานขายขนม 2 ช/ญ 21+ ปวช.+ 

19 เสมียน 1 หญิง 20+ ปวส. ปัม Esso  
สาขาหาดใหญ่ใน สาขาหวัรัว สาขาสาย2 

 โทร.0814791915 
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20 คนสวน 1 ชาย 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ บ.กระบนีครินทร์ จก. 
1 ถ.พิศาลภพ ต.ปากนาํ อ.เมือง 

จ.กระบี โทร.075-626555 ต่อ 3205-5 
21 พยาบาลวิชาชีพ หลาย

อตัรา 
หญิง 25-40 ป.ตรี 

22 ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละสาํนกังาน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
บ. ส่งเสริม ทรานเซอร์วสิ จก. 

68 ม.8 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลนัตา 
จ.กระบี 

23 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1 หญิง 25+ ป.ตรี 
24 เจา้หนา้ทีทรัพยสิ์น 1 ช/ญ 25+ ปวส. 
25 ผูจ้ดัการฝ่ายช่าง 1 ชาย 25+ ปวส.+ 
26 แคชเชียร์ร้านอาหาร 2 หญิง 20-35 ปวช.+ KAWKWANG BEACH RESORT 

16  ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลนัตา         
จ.กระบี  โทร.08-3104-3014 

27 กุ๊ก 3 ช/ญ 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
28 พนกังานรับออร์เดอร์ 2 หญิง 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
29 เจา้หนา้ทีการเงิน 3 หญิง 35+ ป.ตรี บ. เวลิด์ เมด คลนิิก จก. 

229/1, 220/1 ม.7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง 
จ.กระบี โทร.096-6545777 

30 พนกังานบญัชี 2 หญิง 25+ ป.ตรี 

31 หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการ (LAB) 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
บ. กลุ่มปาล์มธรรมชาต ิจก. 

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

32 ช่างไฟฟ้า 3 ช/ญ 22+ ปวส.+ 
33 ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงกลนั 1 ชาย 25+ ป.ตรี 
34 วิศวกรทวัไป 4 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
35 หวัหนา้แผนกช่างซ่อมบาํรุง 2 ชาย 25+ ปวส.+ บ. เอส ซี เคอร์เนล จก. 

179/1 ม.112 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 
โทร.083-066-0819 

36 วิศวกรควบคุมการผลิต 2 ชาย 22+ ป.ตรี 

37 ผูจ้ดัการภตัตาคาร/ผูจ้ดัการบาร์ 5 ชาย 30+ ปวส. 

บ.ภูเกต็แฟนตาซี จก. (มหาชน) 
99  ม.3 ต.กมลา อ.กะทู ้ จ.ภูเกต็ 

โทร.076-385-000 

38 ผูจ้ดัการประชาสมัพนัธ์ต่างประเทศ 1 หญิง 30+ ป.ตรี 
39 ผูจ้ดัการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 4 ช/ญ 27+ ป.ตรี 
40 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 1 หญิง 30+ ป.ตรี 
41 ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 1 หญิง 30+ ป.ตรี 
42 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาบุคลากร 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
43 ผูจ้ดัการสาํนกับริหารจดัการคุณภาพ 2 ช/ญ 30+ 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 


	อ.1.pdf



