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ตําแหนงงาน...ลาํด ั

บท่ี ตาํแหน่ง 

จาํนว

น 

อตัรา 

เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัสงขลา 

1 พนกังานขบัรถสิบลอ้ 1 ชาย 25-45 ไม่จาํกดัวฒิุ
บ.สยามไฟเบอร์บอร์ด จก. 
417/112-113 ถ.กาญจนวนิช 
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร.074-291-111 ต่อ 751 

2 พนกังานระบบบาํบดันํ้าเสีย 1 ชาย 25+ ปวส.+ 
3 พนกังานขบัรถเทรลเลอร์ 1 ชาย 25-45 ไม่จาํกดัวฒิุ
4 หวัหนา้แผนกเคร่ืองกล 1 ชาย 25+ ปวส.+ 
5 ตวัแทนกลุ่มการจดัป่าไม ้ 1 ชาย 23+ ม.6+ 
6 ช่างซ่อมบาํรุงเคร่ืองกล 1 ชาย 25+ ปวส.+ 
7 เจา้หนา้ท่ีดา้นส่ือ 1 ชาย 25+ ป.ตรี บ. หาดใหญ่ทูเดย์ จก. 

938 ถ.ปุณณกณัฑ ์ต.คอหงส์     
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา            
โทร.09-1849-9309 

8 เจา้หนา้ท่ี IT Support 1 ช/ญ 22-40 ป.ตรี บ. ลักซิก้า เทคโนโลย  ีจก. 
160/5 ถ.ศุภสารรังสรรค ์ 

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร.08-6488-7360 

9 แคชเชียร์ หอ้งอาหาร 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 

โรงแรม เดอะเบด เวเคช่ัน ราชมัง
คลา 3 ถ.ชลาทศัน์ ต.บ่อยาง  
อ.เมือสงขลา จ.สงขลา  
โทร.08-8773-6353 

10 ร.ป.ภ (ผูรั้กษาความปลอดภยั) 1 ชาย 25+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

11 เสมียนครัว 1 ช/ญ 25+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

12 หวัหนา้แม่บา้น 1 หญิง 35+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

13 เบลบอย 1 ชาย 25+ ม.6+ 
14 กุ๊ก ครัวเบเกอร่ี 1 ช/ญ 25+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 

จาํนว

น 

อตัรา 

เพศ อายุ (ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัสงขลา 

15 เจา้หนา้ท่ี จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 24-35 ป.ตรี 

บ. ไบร์ท์วลี (ไทยแลนด์) จก. 
188 ม.4 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลํ่า 
จ.สงขลา โทร.074-260-980-1 

16 เลขานุการผูบ้ริหาร 1 หญิง 27+ ป.ตรี 
17 ผูจ้ดัการคลงัสินคา้ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
18 แม่บา้น 1 หญิง 30+ ม.3+ 
19 QMR 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 
20 หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 1 หญิง 30+ ป.ตรี 
21 พนกังานบญัชี 1 หญิง 26+ ป.ตรี 
22 ผูจ้ดัการควบคุมคุณภาพ QC 1 ชาย 30+ ป.ตรี 
23 ช่างยนต ์ช่วงล่างรถบรรทุก 1 ชาย 25+ ปวช.+ หจก. เอ.เอส.พ .ีมอเตอร์เซลล์ 

86 ถ.สายเอเชีย ต.บา้นพรุ  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

โทร.074-216-230-2 ต่อ 109 
24 เจา้หนา้ท่ีติดต่อประสานงาน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. บีโอเอสซี จก. 

286 ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา โทร.08-9480-5389 

25 Purchasing Office  1 ช/ญ 25+ ป.ตรี บ. อินโนลาเทก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จก. 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้ม.4  
ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
โทร.074-206-111 ต่อ 272 

26 เจา้หนา้ท่ี Shipping Officer 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
27 เจา้หนา้ท่ีการตลาด Marketing 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 

28 ช่างไฟฟ้า 1 ชาย 20+ ป.ตรี บ. ซุ่นไทย พาราวู้ด จก. 
100,100/5 ม.1 ต.ทุ่งหมอ  

อ.สะเดา จ.สงขลา โทร.074-536-
111-305 

29 วิศกรไฟฟ้า 1 ชาย 25+ ป.ตรี 
30 การบญัชี 1 หญิง 25+ ป.ตรี 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ 

(ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

31 แคชเชียร์ 3 ช/ญ 23+ ปวช.+ 

บ. อาดารากรุ๊ป จก. 
99/9 ถ.ออ้มค่ายวชิราวธุ ต.ท่าวงั อ.เมือง
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

โทร.075-351-951-3 ต่อ 402 

32 พนกังานตอ้นรับ 3 ช/ญ 23+ ไม่จาํกดัวฒิุ
33 เจา้หนา้ท่ีธุรการนิติบุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
34 Barista 3 ช/ญ 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ
35 Batender 3 ช/ญ 20+ ม.6+ 
36 เชฟ 4 ช/ญ 25+ ไม่จาํกดัวฒิุ
37 ช่างประจาํอาคาร/ช่างทัว่ไป 4 ชาย 20+ ปวช.+ 
38 ผูจ้ดัการโรงแรม 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 
39 พี่เล้ียงเดก็ 1 หญิง 20+ ไม่จาํกดัวฒิุ
40 แม่บา้น 2 หญิง 25-30 ไม่จาํกดัวฒิุ
41 อาจารยป์ระจาํสาขาคอมพิวเตอร์  หลาย

อตัรา 
ช/ญ 22+ ป.ตรี 

มหาวทิยาลัยเฉลิมกาญจนา 
333 ม.13 ต.ชา้งซา้ย อ.พระพรหม  

จ.นครศรีธรรมราช โทร.08-6394-6166 

42 Social Marketing หลาย
อตัรา 

ช/ญ 22+ ป.ตรี 

43 โปรแกรมเมอร์ หลาย
อตัรา 

ช/ญ 22+ ป.ตรี 

44 อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลาย
อตัรา 

ช/ญ 25+ ป.โท.+ 

45 อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์ หลาย
อตัรา 

ช/ญ 25+ ป.โท.+ 

46 อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ หลาย
อตัรา 

ช/ญ 25+ ป.โท.+ 

47 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารศาสตร์ สาขา
การบญัชี 

หลาย
อตัรา 

ช/ญ 25+ ป.โท.+ 

48 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารศาสตร์ สาขา
คอมพิวเตอร์ 

หลาย
อตัรา 

ช/ญ 25+ ป.โท.+ 
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ลาํดบั

ท่ี ตาํแหน่ง 
จาํนวน 

อตัรา 
เพศ 

อายุ 

(ปี) 

    วุฒิ

การศกึษา ท่ีอยู่ 

จงัหวดัตรงั (ต่อ) 

49 เจา้หนา้ท่ีตาชัง่ใหญ่ 1 ชาย 20+ ปวช.+ บ. เอเชียแปซิฟิคพาราวู้ด จก. 
55 ม.5 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาโตะ๊หมิง 

อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  
โทร.075-278-222 

50 หวัหนา้แผนกไมต้ดั (ส่วนโรงงาน) 1 ชาย 20+ ปวช.+ 

51 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ หลาย
อตัรา 

ช/ญ 23+ ป.ตรี 
บ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 

จก. 
85 ม.6 ต.ควนธานี อ.กนัตงั จ.ตรัง 

โทร.075-201-199 ต่อ 1411 

52 เจา้หนา้ท่ีค่าตอบแทน หลาย
อตัรา 

ช/ญ 23+ ป.ตรี 

53 เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม หลาย
อตัรา 

ช/ญ 23+ ป.ตรี 

จงัหวดัภเูกต็ 
54 ครูภาษาไทย 1 ช/ญ 23-30 ป.ตรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 

125 ม.1 ถ.เดาะวลัเล่ย ์1 อ.กะทู ้ 
ต.กะทู ้จ.ภูเกต็ โทร.076-510-203 

55 พนกังานเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า 2 ชาย 22+ ป.ตรี บ. ขยนัการเกียรติ จก. 
2/46 ม.2 ถ.พระภูเกต็แกว้ ต.กะทู ้
อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ โทร.08-3594-7733 

56 ช่างไฟฟ้า 10 ชาย 18+ ม.3 
57 วิศวกรโยธาประจาํไซตง์าน 1 ชาย 22+ ป.ตรี 
58 ช่างสีรถยนต ์ 1 ชาย 18+ ไม่จาํกดั

วฒิุ 

บ. ภูเก็ตออโต้เกท จก. 
369/69 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่  

อ.เมืองภูเกต็ จ.ภูเกต็  
โทร.08-7267-2999 

59 หวัหนา้ช่าง 1 ชาย 25+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

60 ช่างกระจกอลูมิเนียม 1 ชาย 20+ ไม่จาํกดั
วฒิุ 

61 ฝ่ายขาย 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 
62 ผูช่้วยช่าง (เดก็ฝึกงาน) 3 ชาย 18+ ปวช.+ 
63 ช่างไฟฟ้า 3 ชาย 28+ ปวช.+ 
64 ช่างเช่ือม 3 ชาย 25+ ปวช.+ 
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