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1 พนักงาน Parttime ไมจํากัด ช/ญ 18+ ไมจํากัดวุฒิ

บจก.เอ.ที.มอเตอรเซลส จํากัด 
 758 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.หาดใหญ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
โทร. 074-259-555 ตอ 22, 089-979-8244 

2 เจาหนาที่ขาย 1 ช/ญ 25+ ปวส.+

3 เจาหนาที่ขายและเรงรัดหน้ี 1 ชาย 25+ ปวส.+

4 พนักงานฝายอะไหลและจัดสง 1 ชาย 25+ ปวส.+

5 เจาหนาที่สินเชื่อ 1 ช/ญ 25+ ปวส

6 เจาหนาที่การตลาดและกิจกรรม 2 ชาย 25+ ปวส.+

7 พนักงานจัดสง 1 ช/ญ 20+ ปวส.

บ. สยามเมดดิคอล อิมปอรต จก. 
 249/11 ถ. ศุภสารรังสรรค ต.หาดใหญ  
อ. หาดใหญ จ. สงขลา โทร.063-239-

2455, 062-424-9614 

8 พนักงานคลังสินคา 1 ช/ญ 20+ ปวส.

9 เจาหนาที่ IT คอมพิวเตอร 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี

10 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 หญิง 25+ ป.ตรี

11 เจาหนาที่ขาย (ออกนอกพื้นที่) 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี

12 เจาหนาที่ขาย (ประจําออฟฟศ) 1 หญิง 25+ ป.ตรี

13 เจาหนาที่บัญชี 1 หญิง 25+ ป.ตรี

14 เจาหนาที่ธุรการ 1 หญิง 25+ ป.ตรี

15 เจาหนาที่เรงรัดหน้ีสิน 3 ช/ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี บ.อารเอ็มเอส ลอว แอนด คอนซัลแตนท 
จก. 

 122/36 ม.8 ถ.ติณสูลานนท ต.เขารูปชาง 
อ.เมือง จ.สงขลา โทร. 061-1766336

16 แมบานสํานักงาน 1 หญิง 24-45 ไมจํากัดวุฒิ

17 เจาหนาที่บัญชี 1 ช/ญ 22-35 ปวส.+

18 เจาหนาที่ตรวจสอบกิจการภายใน 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ ก.ชัยแสง กรุป
 133 ม.8 ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา  

โทร.074-414414-20 
19 ผูชวยพนักงานขายหนวยรถเงินสด 3 ช/ญ 20+ ปวช.+

20 พนักงานคอมพิวเตอร 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. ศรีเขมยูนิฟอรมเทรดดิ้ง จก.
 หนาคายเสนาณรงค 710 ถ.กาญจนวานิช 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
 โทร.092-5424639 074-213201

21 พนักงานทั่วไป 2 ชาย 22+ ป.ตรี

22 พนักงานขาย(เซลล) 2 ชาย 22+ ป.ตรี

23 พนักงานธุรการคลังสินคา 2 หญิง 20+ ปวส.+ บริษัท ทรีเค โฮมเบส จํากัด
 244 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทร.074-209015-8 
ตอ 118 

24 พนักงานบริการลูกคา 2 หญิง 20+ ปวส.
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25 สถาปนิกออกแบบ-เขียนแบบ 2 ชาย 35+ ป.ตรี บ. วีโฮมเดคคอร จก.
17/60 ถ.วัชระ ต.ปากน้ํา อ.เมือง 
จ.กระบี่ โทร.075-600-434

26 วิศวกรโยธา 2 ชาย 30+ ป.ตรี

27 หัวหนาชางยนต 2 ชาย 25+ ป.ตรี บ. ดุสิตออกโตเซลส จก.
โชวรูมรถยนต มาสดากระบี่            
ต.กระบี่ใหญ อ.เมือง จ.กระบี่     

โทร.088-765-7259 

28 ท่ีปรึกษางานบริการ 3 ช/ญ 30+ ป.ตรี

29 เจาหนาที่ควบคุมและประกันคุณภาพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. สยามโมเดิรนปาลม จก.
33/4 ม.2 ต.นาเหนือ อ.อาวลึก 
จ.กระบี่ โทร.075-667-601 

30 แคชเชียร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. ดุสิตออกโตเซลส จก.
โชวรูมรถยนต มาสดาตรัง ต.ทับเที่ยง 
อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-700-167 

31 Sous chef 1 ช/ญ 20+ ไมจํากัดวุฒิ บ. ทับขวัญ จก.
140/2 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 

จ.ตรัง โทร.087-624-5556
32 F&B Supervisor 1 ช/ญ 20+ ปวส.+

33 วิศวกรโรงงาน 1 ชาย 25+ ป.ตรี บ. ทรัพยทวี  คอนกรีต หลังสวน จก.
211 ม.18 ต.หลังสวน อ.หลังสวน 
จ.ชุมพร โทร.082-443-3443 

34 วิศวกรภาคสนาม 1 ชาย 25+ ป.ตรี

35 วิศวกรทั่วไป 4 ชาย 25+ ป.ตรี บ. กลุมปาลมธรรมชาติ จก. 
250 ม.12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 
โทร.077-529-800 ตอ 100 

36 หัวหนาแผนกชางไฟฟา 1 ชาย 30+ ป.ตรี
37 ผูชวยผูจัดการโรงกลั่น 1 ชาย 25+ ป.ตรี
38 เจาหนาที่ความปลอดภัย จป. 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. ชัยนริศภูเก็ต เอ็นจิเนียริ่ง จก. 

63/13  ม.3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
โทร.076-513-100 

39 วิศวกรสิ่งแวดลอม 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี
40 Sales Engineer 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี
41 เจาหนาที่ธุรการบัญชี 1 หญิง 25+ ป.ตรี

บ. ทาฉางรับเบอร จก. 
79 ม.3 ต.ทาฉาง อ.ทาฉาง 

จ.สุราษฎรฯ โทร.077-277-777 

42 สมุหบัญชี 2 หญิง 35+ ป.ตรี
43 เจาหนาที่บริหารงานบุคคล 2 ช/ญ 25-35 ป.ตรี
44 วิศวกรทั่วไป 4 ชาย 25+ ป.ตรี
45 หัวหนาแผนกชางไฟฟา 1 ชาย 30+ ป.ตรี
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