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ตําแหนงงาน...ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัสงขลา 
1 เจา้หนา้ทีคลงัสินคา้ 2 ชาย 25+ ป.ตรี 

บ.กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จก. 
222 ม.4 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลาํ จ.สงขลา 
โทร.074-328-943-46 ต่อ 211,231 

2 เจา้หนา้ทีฝ่ายผลิต 2 ชาย 22+ ปวส.+ 
3 เจา้หนา้ทีประสานงานภาษาจีน 2 ชาย 23+ ป.ตรี 

4 พนกังานขบัรถโฟคลิฟท ์ 2 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

5 เจา้หนา้ทีประสานงานภาษาพม่า 2 ช/ญ 25+ ม.6+ 

6 Shipping Staff 2 หญิง 22-30 ป.ตรี 

7 Sales Specialist 2 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 

8 Customer Service Specialist 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

9 หวัหนา้แผนกบญัชี 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี 

บ.สยามอนิเตอร์เนชันแนลฟู๊ด จก. 
88 ม.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา 
โทร.074-803-168 ต่อ 143,147 

10 หวัหนา้แผนกบญัชีตน้ทุน 1 หญิง 25-35 ป.ตรี 

11 ช่างกลึง 1 หญิง 18+ ปวส.+ 

12 ช่างเครืองทาํความเยน็ 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 

13 หวัหนา้หน่วยฝึกอบรม 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

14 หวัหนา้หน่วยแรงงานสมัพนัธ์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

15 หวัหนา้แผนกวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

16 หวัหนา้แผนกออกแบบควบคุมและพฒันา
กระบวนการ (PCD Supervisor) 

1 ช/ญ 18+ ป.ตรี 

17 หวัหนา้หน่วยไฟฟ้า 1 ชาย 18+ ปวส.+ 

18 เลขานุการ 1 หญิง 28+ ป.ตรี 

19 แม่บา้นสาํนกังาน 2 หญิง 30+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

บ. ไฮแคร์ อนิเตอร์เนชันแนล จก. 
1197 ม.2 ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โทร.074-552-654 

20 Chlorine Staff 3 ชาย 22+ ป.ตรี 

21 Chlorine Supervisor 1 ชาย 22+ ป.ตรี 

22 ช่างซ่อมบาํรุง 3 ชาย 25+ ปวส.+ 

23 ช่างบอยเลอร์ 2 ชาย 25+ ปวส.+ 

24 หวัหนา้แผนกบอยเลอร์ 1 ชาย 25+ ป.ตรี 

25 เจา้หนา้ทีบญัชี 1 หญิง 22+ ป.ตรี 

26 QA Manager 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัสงขลา 
27 พนกังานรายวนัคลงัสินคา้ 2 ช/ญ 20+ ม.3+ บ. แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จก. 

3/2 ม.7 ต.เขารูปชา้ง อ.เมือง จ.สงขลา 
โทร.074-317-800 

28 พนกังานช่างระบบบาํบดันาํเสีย 1 ชาย 20+ ปวส.+  บ. โชตวิฒัน์อุตสาหกรรมการผลติ จก. 
1069 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.074-200-999 
29 ขบัรถโฟลค์ลิฟทค์ลงัสินคา้ 2 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

30 นกัวิเคราะห์ตน้ทุน  1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บ. หาดทิพย์ จก. (มหาชน) 
87/1 ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.074-210-008-18 
31 เจา้หนา้ทีจดัหาวตัถุดิบ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 

32 วิศวกรไฟฟ้า 2 ชาย 23-35 ป.ตรี บ. อนิโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จก. 
1-6 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคม
อุตสาหกรรมภาคใต ้ม.4 ต.ฉลุง อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-206-111 
33 ผูจ้ดัการร้านกาแฟพนัธ์ุไทย สาขาสิงหนคร 1 ช/ญ 22-35 ปวส.+ 

บ. พ ีแอนด์ ซี กรุ๊ป จก. 
62/45 ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.074-216-342 

34 ผูจ้ดัการร้านกาแฟพนัธ์ุไทย สาขารัตภูมิ 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 
35 ผูจ้ดัการร้านกาแฟพนัธ์ุไทย สาขาลพบุรี 

ราเมศวร์ 
1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 

36 พนกังานผลิตเหลก็ 5 ชาย 18-35 ไม่จาํกดัวฒิุ 

บ. 2 เอส เมทัล จก. (มหาชน) 
8/5 ม.14 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลาํ จ.สงขลา  

โทร.074-801-283 

37 พนกังานขบัรถสิบลอ้ 4 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
38 พนกังานคุมเครือง 2 ชาย 19-35 ปวส.+ 
39 พนกังานคลงัสินคา้ 5 ชาย 18-35 ไม่จาํกดัวฒิุ 
40 พนกังานวางแผนการผลิต 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 
41 พนกังานการตลาด 2 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 
42 เจา้หนา้ที Shop Online 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี 

บ.ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพลก็ซ์ จก. 
55/3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

โทร.074-272-222 ต่อ 3619 

43 เจา้หนา้ทีลูกคา้สมัพนัธ์ 1 หญิง 22-30 ป.ตรี 
44 พนกังานขายสินคา้กีฬา 1 ช/ญ 18-35 ม.3+ 
45 พนกังานขายประจาํแผนกซูเปอร์มาร์เกต็ 4 ช/ญ 20+ ม.+ 
46 พนกังานเบเกอรี 2 ช/ญ 18-40 ม.3+ 
47 เจา้หนา้ทีฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ (ปี)     วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดักระบี ่
48 เจา้หนา้ทีฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี  

บ. กระบคีอนกรีต 1999 จก. 
215/1 ม.3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง 

จ.กระบี โทร.074-636-571-5 

49 ช่างไฟฟ้า/ช่างยนต/์ช่างเชือม 4 ชาย 20+ ปวช.+ 
50 เจา้หนา้ทีบญัชี สตอ๊ก 1 ชาย 22+ ป.ตรี 
51 เจา้หนา้ทีบญัชี 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
52 เจา้หนา้ทีฝ่ายขาย 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
53 พนกังานขบัรถโม่ 3 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 
54 โฟร์แมน 1 ชาย 20+ ปวส.+ บ. อ่าวนาง แอท 11.1 จก. 

890 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี จ.กระบี 
โทร.06-1176-7887 

จังหวดัตรัง  

55 วิศวกรโยธา 1 หญิง 24+ ป.ตรี บ. เคพีเอม็เอม็ จก. 
493 ต.หว้ยยอด อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 

โทร.09-5969-3265 
56 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 

บ. ด๊อกเตอร์ พซีี 2004 จก. 
81/33 ต.ทบัเทียง อ.เมือง จ.ตรัง 

โทร.08-1691-5896 

57 พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
58 ช่างไฟ กลอ้งวงจรปิด 2 ชาย 20+ ปวช.+ 
59 ช่างคอมพิวเตอร์ 3 ชาย 22+ ม.6+ 
60 Sale Engineer 2 ช/ญ 28+ ปวส.+ 
61 Onlime Marketing 2 ชาย 25-35 ป.ตรี 
62 ธุรการขาย 2 ช/ญ 25+ ปวส.+ 
63 พนกังานเคลมสินคา้ 2 ชาย 22+ ปวช.+ 
64 เจา้หนา้ทีฝ่ายคลงัสินคา้ 2 ชาย 22+ ปวส.+ 
65 หวัหนา้ฝ่ายเทคนิค 2 ชาย 28+ ม.6+ 
66 พนกังานขาย 2 ช/ญ 22+ ม.6+ 
67 ผูจ้ดัการสาขา 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี 
68 Service Administrator 2 ช/ญ 24+ ปวส.+ 
69 ธุรการบญัชี 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 
70 Sale 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
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ลาํดบั

ที ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ (ปี)     วุฒิ

การศกึษา ทีอยู่ 

จังหวดัสรุาษฎรธาน ี
71 พนกังานขบัรถ 1 ชาย 26-40 ไม่จาํกดัวฒิุ บ. สุราษฎร์อนิเตอร์ทัวร์ จก. 

21/5 ม.3 ต.เขาวง อ.บา้นตาขนุ จ.สุราษฯ 
โทร.077-953-013 ต่อ 3 

72 เจา้หนา้ทีฝ่ายขายและประสานงาน 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

73 Programmer / System 1 ช/ญ 25+  ป.ตรี 

74 หวัหนา้ฝ่ายบญัชีและการเงิน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี  

75 นกัศึกษาฝึกงาน 5 ช/ญ 18+ ปวช.+  

76 ช่างไฟฟ้า / ซ่อมบาํรุง 3 ชาย 25+ ปวส.+ สรีกนัตงั รีสอร์ท แอนด์ สปา 
129/3  ม.6  ต.บา้นใต ้อ.เกาะพะงนั 
จ.สุราษฎร์ฯ  โทร.077-375-055 

จังหวดัภเูกต็ 
77 Bartender 1 ช/ญ 20-35 ไม่จาํกดัวฒิุ 

บ. เส้งโห ภูเกต็ จก. 
2/14-16,54 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ 

อ.เมือง จ.ภูเกต็ โทร.076-211-396 ต่อ 0 

78 Sale 1 ช/ญ 23+ ปวช.+ 

79 เจา้หนา้ที IT อาวโุส 1 ชาย 23+ ปวส.+ 

80 พนกังานส่งหนงัสือ 2 ชาย 18+ ม.3+ 

81 Part Time คลงัสินคา้ ไม่ระบุ ชาย 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

82 พนกังานแคชเชียร์ 1 หญิง 18-30 ไม่จาํกดัวฒิุ 

83 เจา้หนา้ทีบญัชี 1 หญิง 20+ ปวส.+ 

84 เจา้หนา้ทีช่างซ่อมบาํรุง 2 ชาย 20+ ปวช.+ บ. ภูเกต็ดองเชอร์เทรดดงิ จก. 
36/1 ม.1 ถ.เทพประทาน ต.รัษฎา อ.เมือง 

จ.ภูเกต็ โทร.08-1538-0818 
85 เจา้หนา้ทีไลนผ์ลิต 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 

86 เจา้หนา้ทีการขายต่างประเทศ 3 ช/ญ 23+ ปวส.+ 

87 ผูจ้ดัการแผนกช่างซ่อมบาํรุง 1 ชาย 30+ ป.ตรี บ. สินสยามเคหะการ จก. 
316/2 ถ.พระบารมี  ต.ป่าตอง 

อ.เมือง จ.ภูเกต็ โทร.076-245-788-9 
88 Project Manager 1 ชาย 30+ ป.ตรี 

89 General Manager 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี 

90 พีเลียงเดก็ 1 หญิง 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

บ. ภูเกต็ออโต้เกท จก. 
369/69 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 

จ.ภูเกต็ โทร.08-7267-2999 

91 ช่างกระจกอลูมิเนียม 1 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

92 หวัหนา้ช่าง 1 ชาย 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

93 ฝ่ายขาย 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 

94 พนกังานธุรการ 2 หญิง 20+ ปวส.+ 

95 ช่างเชือมสแตนเลส 2 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

96 ผูช่้วยช่าง (เดก็ฝึกงาน) 3 ชาย 18+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

97 ช่างเชือม 3 ชาย 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ 

98 ช่างไฟฟ้า 3 ชาย 28+ ปวช.+ 

 

 

 

 

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


