
 
 

คู่มือต าแหน่งงานว่างงานวันนัดพบแรงงาน 
SONGKHLA JOB FAIR 2021 

 
วันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564 

ณ ศูนย์ประชมุนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
โดย...ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

สามารถดาวน์โหลดคู่มือต าแหน่งงานว่างได้ท่ี 

www.doe.go.th/songkhla 



ขั้นตอนการสมัครงาน 
 
 

1. ผู้สมัครงานลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านโปรแกรม Smart Card โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อม          
 รับแบบข้ึนทะเบียนหางาน (สีเขียว) และใบจดต าแหน่งงานว่าง  (สีชมพู) ณ จุดที่ 1 

 
2. ดูต าแหน่งงานว่างที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงาน หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือต าแหน่งงานว่างได้ที่ 

 www.doe.go.th/songkhla         ข่าวประกาศรับสมัครงาน        คู่มือต าแหน่งงานว่าง หรือ Scan QR Code        
 ตามจุดต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการไว้ให้ และจดต าแหน่งงานว่างที่ต้องการสมัคร ชื่อสถานประกอบการ เลขที่คูหานายจ้าง                     
 ลงในใบจดต าแหน่งงานว่าง (สีชมพู) 

 
3. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวลงในแบบข้ึนทะเบียนหางาน (สีเขียว)  ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป               

ณ จุดกรอกเอกสาร 
 

4. น าแบบขึ้นทะเบียนหางาน (สีเขียว)  ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดที่ 2 เพื่อรับใบสมัครงาน (สีขาว)             
 โดยกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครงาน (1 ใบ ต่อ 1 สถานประกอบการ) แนบหลักฐานการสมัครงาน เพื่อน าไปยื่นต่อนายจ้าง 

 
5. น าใบสมัครงานที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ติดต่อ ณ จุดที่ 3 (จุดรับบัตรคิว) เพื่อรอเข้าพบนายจ้าง/สัมภาษณ์งาน 
 
6. ผู้สมัครงานเข้ารับการสัมภาษณ์งาน ตามหมายเลขคูหาที่จดไว้ในใบจดต าแหน่งงานว่าง (สีชมพู)  

ณ จุดที่ 4 (คูหานายจ้าง) 
 

 

http://www.doe.go.th/songkhla%20%20%20%20%20%20%20%20%20����


รายช่ือสถานประกอบการที่เข๎ารํวมรับสมัครงานวันนัดพบแรงงานสงขลา 
   

คูหาที่ รายชื่อสถานประกอบการ วันที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 

1 บริษัท มิลเลนเนียม ออโต๎ จํากัด   (สาขาหาดใหญํ)              เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

2 บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

3 บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)  จํากัด (มหาชน) เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

4 บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จํากัด (สํานักงานใหญํ) เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

5 บริษัทเกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

6 บริษัทอริยะมอเตอร์ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

7 บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

8 บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

9 บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

10 บริษัทเมด มอ.วิสาหกิจ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

11 บริษัทเกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

12 บริษัท ท๎อปโกลฟ เมดิคอล  (ไทยแลนด์) จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

13 บริษัท ท๎อปโกลฟ เทคโนโลยี  (ประเทศไทย) จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

14 บริษัทคลองแหค๎าเหล็ก จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

15 บริษัทซิตี้วาไรตี้ คอร์ปอเรชั่น จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
 



รายช่ือสถานประกอบการที่เข๎ารํวมรับสมัครงานวันนัดพบแรงงานสงขลา 
   

คูหาที่ รายชื่อสถานประกอบการ วันที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 

16 บมจ. 2 เอส เมทัล เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

17 บริษัท อาร์ เอ็ม เอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

18 บริษัท เอ.พี.เค เฟอร์นิชิ่งพาราวู๎ด จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

19 บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอทีเอ็ม จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

20 บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

  สาขาหาดใหญํ / บริษัทเมกาโฮม หาดใหญํ   

21 บริษัทวู๎ดเวอร์ค จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 7  เมษายน 2564 

21 บริษัทนันทะวัสดุกํอสร๎าง จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่  8 เมษายน 2564 

22 บริษัทไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 7  เมษายน 2564 

22 บมจ. บิ๊กซ ีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาหาดใหญํ 2) เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่  8 เมษายน 2564 

23 บริษัทออกซิเจน เรียลเอสเตท จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

24 บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

25 ศูนย์การค๎าไดอานําคอมเพล็กซ์ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

26 บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จํากัด (สาขาหาดใหญํ) เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

27 บริษัทหาดทิพย์ จํากัด (มหาชน)            เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
 



รายช่ือสถานประกอบการที่เข๎ารํวมรับสมัครงานวันนัดพบแรงงานสงขลา 
   

คูหาที่ รายชื่อสถานประกอบการ วันที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 

28 บริษัทขนมบ๎านโกไขํ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

29 บริษัทสยามอินเตอร์ เนชั่นแนลฟููด จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

30 บริษัทห๎องเย็นโชติวัฒน์ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

31 บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

32 บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

33 บริษัท สยามนิสสันปัตตานี  (2000) จํากัด        เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

34 บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซํนฟููด จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

35 หจก.สมิหลา  ที เอส วี กรุ๏ป เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

36 บริษัทสงขลา แคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

37 บริษัท เอ ซี เอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

38 หจก.จัส เอ็นจิเนียริ่ง เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

39 บริษัท บีเทค อินดัสตรี จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

40 บจก.ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

41 บริษัท หาดใหญํสหมอเตอร์ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

42 หจก.เอ็ม เจ เอชวาย มอเตอร์ เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
 



รายช่ือสถานประกอบการที่เข๎ารํวมรับสมัครงานวันนัดพบแรงงานสงขลา 
   

คูหาที่ รายชื่อสถานประกอบการ วันที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 

43 มหาวิทยาลัยหาดใหญํ เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

44 บริษัทพาเนล พลัส จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

45 บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด (ฝุายรถจักรยานยนต์) เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

46 บริษัท บ๎านซูซูกิ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

47 บริษัท หาดใหญํวิชั่นแคร์ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

48 บริษัท สยามเอราวัณวิศวกรรม จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

49 บริษัท เอ็ม ยู ไอ เซาท์เทิร์น เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

50 บริษัท วีเจ ซัพพลาย ยูโรเนชั่น จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

51 Siam Top Sale Coporation Co.,LTD เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

52 หจก.สุขศรี รุํงเรือง (ตัวแทนประกันชีวิต AIA) เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

53 หจก.ลีวิเชียรโชต ิ(ตัวแทน บ.กรุงไทย-แอกซํา ประกันชีวิต) เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

54 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ํา จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 7  เมษายน 2564 

54 บริษัท สยามนครินทร์ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 8 เมษายน 2564 

55 บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 7  เมษายน 2564 

55 โปร เวิร์ค รีเทล จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 8 เมษายน 2564 
 
 



รายช่ือสถานประกอบการที่เข๎ารํวมรับสมัครงานวันนัดพบแรงงานสงขลา 
   

คูหาที่ รายชื่อสถานประกอบการ วันที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 

56 บ.โตโยต๎าสงขลา ผู๎จําหนํายโตโยต๎า จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 7  เมษายน 2564 

56 บริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด (รถยนต์โตโยต๎า) เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 8 เมษายน 2564 

57 บริษัทสยามเซาเทอร์น จํากัด (โรงแรมสยามออเรียนทัล) เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 7  เมษายน 2564 

58 บริษัทเคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 7  เมษายน 2564 

59 บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 7  เมษายน 2564 

60 บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 7  เมษายน 2564 

61 บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 7  เมษายน 2564 

62 บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟููด จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 7  เมษายน 2564 

63 บริษัทเอชคิว เคมีคัลส์ แอนด์ แมนูแฟคเจอริง จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 7  เมษายน 2564 

64 หจก.พี เค อิเล็กโทรนิคส์ แอนด์ ซันส์ เข๎ารํวมรับสมัครงานเฉพาะ วันที่ 7  เมษายน 2564 

65 บริษัททรัพย์พฤกษา จํากัด เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

66 กลุํมบริษัทแหลมทองสหการ เข๎ารํวมรับสมัครงาน วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
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คูหาที ่1 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บจก. มิลเลนเนียมออโต๎กรุ๏ป (BMW) ประเภทกิจการ ค๎าปลีกรถยนต์  
 สถานที่ตั้ง  888 ถนนศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์  094-4804745  โทร 074-491900 ตํอ 202  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1.น.ส.กานติมา  บุญตะรัตน์    เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. ที่ปรึกษาการขาย 2 ชาย/หญิง 25-35 ปี ป.ตรี 9,750 + คอมมิชชั่น * มีประสบการณ์ด๎านการขาย
อยํางน๎อย1 ป ี
* ขับรถยนต์ได๎มีใบขับขี่รถยนต์ 

ตามข๎อตกลง
ของบริษัท 

2. หัวหน๎าที่ปรึกษาการขาย 2 ชาย/หญิง 28 ปีขึ้นไป ป.ตรี 15,000 + คอมมิชชั่น * มีประสบการณ์ด๎านการขาย
อยํางน๎อย3 ป ี
* มีประสบการณ์การเจรจา
ตํอรองและรับรองลูกค๎า 
* มีประสบการณ์ประเมินตลาด
และลูกค๎าในเชิงลึก 

ตามข๎อตกลง
ของบริษัท 

3. ชํางยนต์ 2 ชาย  ปวช-ปวส.
สาขาชํางยนต์ 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

* ซํอมและเตรียมการบริการ
ให๎กับรถลูกค๎าตามใบสั่งซํอม 
*สั่งและรับอะไหลํจากแผนก
อะไหลํสําหรับงานซํอม 

ตามข๎อตกลง
ของบริษัท 
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คูหาที่ 2 

 

 ชื่อสถานประกอบการ  บริษัทอินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตถุงยางอนามัย 
 สถานที่ตั้ง  อี 1-6 เขตอุตสาหกรรมสํงออก นิคมอุตสาหกรรมภาคใต๎ หมํู 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  
 โทรศัพท์  074-206111 ตํอ 272  โทร 074-206112 E-mail : sompong@Karex.com.my  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1 .นายสมพงศ์  ตลึงธรรม  2.คุณพีรพงษ์  ทองค า เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     

 
ล าดับ 

ที ่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. เจ๎าหน๎าที่จัดซื้อ (Purchasing 
Officer) 

2 ชาย/
หญิง 

24-38ปี ป.ตรี สาขา
ภาษาอังกฤษหรือ

สาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎าง
องค์กร 

-มีประสบการณ์ด๎านจัดซื้อ1-3ปี 
-พูดอํานเขียนภาษาอังกฤษได๎ดี 
-ทํางานจันทร์-ศุกร์ 
-วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

-โบนัส 
-กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 
-รถรับ-สํง 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-ประกันชีวิตกลุํม 

2. Compound Supervisor 2 ชาย 24-38ปี ป.ตรี สาขา
เทคโนโลยียาง
,พอลิเมอร์,เคมี 

เป็นต๎น 

ตาม
โครงสร๎าง
องค์กร 

-มีประสบการณ์ด๎านน้ํายาง1-3ปี 
-พูดอํานเขียนภาษาอังกฤษได๎ดี 
-มีทักษะการควบคุมพนักงาน 
-ทํางานจันทร์-เสาร์ 
 

-โบนัส 
-กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 
-เบี้ยขยัน 
-ชุดยูนิฟอร์มฯลฯ 

3. Asst. Manager Production 2 ชาย 28-40ปี ป.ตรี สาขา
เทคโนโลยียาง
,พอลิเมอร์,เคมี 

เป็นต๎น 

ตาม
โครงสร๎าง
องค์กร 

-มีประสบการณ์ด๎านน้ํายาง3-5ปี 
-พูดอํานเขียนภาษาอังกฤษได๎ดี 
-มีทักษะการควบคุมพนักงาน 
-มีภาวะการเป็นผู๎นํา 
-ทํางานจันทร์-ศุกร์ 

-โบนัส 
-กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 
-คําโทรศัพท์ 
-ชุดยูนิฟอร์มฯลฯ 
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คูหาที่ 2 
 ชื่อสถานประกอบการ  บริษัทอินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตถุงยางอนามัย 
 สถานที่ตั้ง  อี 1-6 เขตอุตสาหกรรมสํงออก นิคมอุตสาหกรรมภาคใต๎ หมํู 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  
 โทรศัพท์  074-206111 ตํอ 272  โทร 074-206112 E-mail : sompong@Karex.com.my  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1 .นายสมพงศ์  ตลึงธรรม  2.คุณพีรพงษ์  ทองค า เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 

จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

4. ชํางไฟฟูา 3 ชาย 22-38ปี ปวช.-ป.ตรีสาขา
ไฟฟูา 
อิเล็คทรอนิกส์
หรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎าง
องค์กร 

-มีประสบการณ์ด๎านชํางภายใน
โรงงาน พิจารณาเป็นพิเศษ 
-สามารถเรียนร๎านใหมํและเข๎ากับ
ผู๎อื่นได๎ดี 

-โบนัส 
-กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 
-เบี้ยขยัน 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-ประกันชีวิตกลุํม 

5. เจ๎าหน๎าที่เอกสารควบคุมคุณภาพ 2 ชาย/
หญิง 

 

23-37ปี ป.ตรี สาขา
ภาษาอังกฤษหรือ

สาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎าง
องค์กร 

-มีประสบการณ์ด๎านห๎อง Lab1-3
ปีพิจารณาเป็นพิเศษ 
-พูดอํานเขียนภาษาอังกฤษได๎ดี 
-ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ดีมาก 
-มีทักษะการติดตํอหนํวยงาน
ภายนอก 
ทํางานจันทร์-เสาร์ 

-โบนัส 
-กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 
-เบี้ยขยัน 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-ประกันชีวิตกลุํม 
ฯลฯ 

6. Asst. Manager Engineering 2 ชาย 28-40ปี ป.ตรี สาขาวิศวะ
กรไฟฟูา เป็นต๎น 

ตาม
โครงสร๎าง
องค์กร 

-มีประสบการณ์ด๎านน้ํายาง3-5ปี 
-พูดอํานเขียนภาษาอังกฤษได๎ดี 
-มีทักษะการควบคุมพนักงาน 
-มีภาวะการเป็นผู๎นํา 
ทํางานจันทร์-ศุกร์ 

-โบนัส 
-กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 
-คําโทรศัพท์ 
-ชุดยูนิฟอร์มฯลฯ 
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คูหาที่ 2 
 ชื่อสถานประกอบการ  บริษัทอินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตถุงยางอนามัย 
 สถานที่ตั้ง  อี 1-6 เขตอุตสาหกรรมสํงออก นิคมอุตสาหกรรมภาคใต๎ หมํู 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  
 โทรศัพท์  074-206111 ตํอ 272  โทร 074-206112 E-mail : sompong@Karex.com.my  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1 .นายสมพงศ์  ตลึงธรรม  2.คุณพีรพงษ์  ทองค า เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
 
 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 

จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

4. ชํางไฟฟูา 3 ชาย 22-38ปี ปวช.-ป.ตรีสาขา
ไฟฟูา 
อิเล็คทรอนิกส์
หรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎าง
องค์กร 

-มีประสบการณ์ด๎านชํางภายใน
โรงงาน พิจารณาเป็นพิเศษ 
-สามารถเรียนร๎านใหมํและเข๎ากับ
ผู๎อื่นได๎ดี 

-โบนัส 
-กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 
-เบี้ยขยัน 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-ประกันชีวิตกลุํม 
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คูหาที่ 3 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประเภทกิจการ ผลิต  ถุงมือยางทางการแพทย์เพื่อการสํงออก 
 สถานที่ตั้ง  110ต.พะตง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90230  โทรศัพท์ 074-471471  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายสรวิศ ไกรสิทธิ์  2. นางสาวเอื้อมพร เครือสุวรรณ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 หัวหน๎าแผนกบรรจุ 1 ไมํระบุ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ/ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ 

วิศวกรรมอุตสา
หการ/ สถิติ 

ตามโครงสร๎าง สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/สามารถใช๎งาน
Microsoft office ได๎ด/ีมีความ
เป็นผู๎นํา 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/

ประกันอุบัติเหตุ 

2 หัวหน๎าสํวนจัดซื้อ 1 ไมํระบุ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี/วิศวกรรม/
เศรษศาสตร์/

บริหาร 

ตามโครงสร๎าง สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/พูดและเขียน
ภาษาอังกฤษได๎ดี/ถ๎าได๎ภาษาจีน
จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/

ประกันอุบัติเหตุ 

3 วิศวกรเครื่องกล/วิศวกร
ไฟฟูา 

3 ไมํระบุ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี/
วิศวกรรมไฟฟูา 

ตามโครงสร๎าง สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/พูดและเขียน
ภาษาอังกฤษได๎ดี/การควบคุม 
PLCเบื้องต๎น/ควบคุมเครื่องจักร 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/

ประกันอุบัติเหตุ 

4 เจ๎าหน๎าที่บัญชีต๎นทุน 1 ไมํระบุ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี/บัญชี หรือท่ี
เกี่ยวข๎อง 

ตามโครงสร๎าง สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/สามารถใช๎คอมพิวเตอร์
ได๎ด/ีเข๎าใจกระวนการผลิต 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/

ประกันอุบัติเหตุ 
5 เจ๎าหน๎าที่สต๏อกอะไหลํวัสดุ 2 ไมํระบุ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี/อุตสาหกรรม

เกษตร/วิศวรรม
อุสาหการ 

ตามโครงสร๎าง สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/ความรู๎พื้นฐานการการ
ควบคุมบริหารคลังสินค๎า/ความรู
ด๎านสินค๎าเคมี 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/

ประกันอุบัติเหตุ 

หน๎า 1/1 



คูหาที่ 3 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประเภทกิจการ ผลิต  ถุงมือยางทางการแพทย์เพื่อการสํงออก 
 สถานที่ตั้ง  110ต.พะตง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90230  โทรศัพท์ 074-471471  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายสรวิศ ไกรสิทธิ์  2. นางสาวเอื้อมพร เครือสุวรรณ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

6 วิศวกรบอยเลอร์  3 ไมํระบุ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี/
วิศวกรรมเครื่องกล/

วิศวกรรมไฟฟูา 

ตามโครงสร๎าง สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/ความรู๎ด๎านควบคุมบอย
เลอร์ เครื่องสับไม๎ หรือ
เครื่องจักรอ่ืนๆ 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/

ประกันอุบัติเหตุ 

7 วิศวกรสารสนเทศ 
(ซอฟแวร)์ 

1 ไมํระบุ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี/คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ/วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 

ตามโครงสร๎าง สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/สื่อสารภาษาอังฤษได๎/ 
ควบคุมการจัดทํา Software 
Validate/ประสานงาน/ แก๎ไข
ปัญหาระบบและอ่ืนๆได๎ 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/

ประกันอุบัติเหตุ 

8 นักวิจัยและพัฒนา 10 ไมํระบุ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี หรือมากกวํา/
วิทยาศาสตร์/เคมี/
พอลลิเมอร์ หรือ
อ่ืนๆที่เก่ียวข๎อง 

ตามโครงสร๎าง สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/ออกแบบผลิตภัณฑ์/ การ
ควบคุมและติดตาม Project 
ตํางๆ ให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่
วางไว๎ 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/

ประกันอุบัติเหตุ 

9 ผู๎ชํวยผู๎จัดการไลน์/ไลน์ลีด
เดอร์ผลิต 

50 ไมํระบุ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี/วิศวกรรม/
พอลิเมอร์ 

ตามโครงสร๎าง สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/สามารถเข๎ากะ3กะได๎ 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/

ประกันอุบัติเหตุ 
หน๎า 1/2 

 



คูหาที่ 3 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประเภทกิจการ ผลิต  ถุงมือยางทางการแพทย์เพื่อการสํงออก 
 สถานที่ตั้ง  110ต.พะตง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90230  โทรศัพท์ 074-471471  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายสรวิศ ไกรสิทธิ์  2. นางสาวเอื้อมพร เครือสุวรรณ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 

ล าดับ 
ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 

จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

10 ชํางวิศวกรรมซํอมบํารุงไลน์ 50 ไมํระบุ 20 ปีขึ้นไป ปวช-ปวส/
เครื่องกล/เชื่อม/
โลหะ/ยานยนต์ 

11,700-
13,700 

สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/สามารถเข๎ากะ3กะได๎ 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/
ประกันอุบัติเหตุ 

11 ชํางวิศวกรรมพลังงาน 50 ไมํระบุ 20 ปีขึ้นไป ปวช-ปวส/
เครื่องกล/เชื่อม/
โลหะ/ยานยนต์ 

11,700-
13,700 

สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/สามารถเข๎ากะ3กะได๎ 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/
ประกันอุบัติเหตุ 

12 ชํางวิศวกรรมไฟฟูา 50 ไมํระบุ 20 ปีขึ้นไป ปวช-ปวส/ไฟฟูา 11,700-
13,700 

สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/สามารถเข๎ากะ3กะได๎ 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/
ประกันอุบัติเหตุ 

13 พนักงานขับรถ 6 ล๎อ 50 ไมํระบุ 18 ปีขึ้นไป มีใบขับขี่ประเภท 2 8,900-
13,700 

สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/สามารถเข๎ากะ3กะได๎ 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/
ประกันอุบัติเหตุ 

14 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 140 ไมํระบุ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 8,900-
13,700 

สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/สามารถเข๎ากะ3กะได๎ 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/
ประกันอุบัติเหตุ 

15 พนักงานบรรจุ 700 ไมํระบุ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 8,900-
13,700 

สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/สามารถเข๎ากะ3กะได๎ 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/
ประกันอุบัติเหตุ 

16 พนักงานผลิต 300 ไมํระบุ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 8,900-
13,700 

สงขลา/สุราษฎร์/ตรัง/ชุมพร/
สะเดา/สามารถเข๎ากะ3กะได๎ 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ/ประกันสุขภาพ/
ประกันอุบัติเหตุ 

หน๎า 2/2 



คูหาที่ 4 
 
 ชื่อสถานประกอบการ บริษัทเซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จ ากัด   ประเภทกิจการ  ผลิตทํอไฮโดรลิค  
 สถานที่ตั้ง 110/1 ถ .กาญจนวนิช  ต .พะตงอ .หาดใหญํ จ .สงขลา    โทรศัพท์ 074-300981  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. นางสาวจันทรกานต์ เรืองแก๎ว 2. นางสาวกัญจิรา สมนึก เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564       
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 ชํางวิศวกรรมซํอมบํารุงไลน์ หลายอัตรา ชาย 18 ปี 
ขึ้นไป 

ปวช.ขึ้นไป สาขา
ชํางเชื่อมโลหะ ,

ชํางกลโรงงาน,ชําง
ยนต์ 

ตาม
โครงสร๎าง

บริษัท 

-สามารถเข๎ากะ ได๎ 3 กะ 
-มีความรู๎ความเข๎าใจในด๎านการ
บํารุงรักษาเครื่องจักร 

-ประกันสังคม 
-เสื้อยูนิฟอร์ม  
2 ตัว 
-รองเท๎าเซฟตี้ 

2 พนักงานฝุายผลิต หลายอัตรา ชาย/หญิง 18 ปี 
ขึ้นไป 

ม.3 ขึ้นไป คําแรง
พ้ืนฐาน 

-สามารถเข๎ากะได๎ 3 กะ  
-มีความขยัน อดทน 

-ประกันสังคม 
-เสื้อยูนิฟอร์ม  
2 ตัว 
-รองเท๎าเซฟตี้ 

3 พนักงานรักษาความสะอาด 
(แมํบ๎าน) 

หลายอัตรา หญิง 18 ปี 
ขึ้นไป 

ไมํระบุ คํารงพ้ืนฐาน -เข๎างาน 07.00 – 16.00 น. 
-การให๎บริการที่ด ี
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
-มีความขยัน อดทน 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็น
พิเศษ 

-ประกันสังคม 
-เสื้อยูนิฟอร์ม  
2 ตัว 
-รองเท๎าเซฟตี้ 

 
 
หน๎า 1/1 
 
 



คูหาที่ 5 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เกรทโอเรียลเต็ลเทรดดิ้ง จ ากัด ประเภทกิจการ ตัวแทนจ าหนํายสินค๎าอุตสาหกรรม  
 สถานที่ตั้ง  1049 ถนนรํวมธรรม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์  074-300212-4  โทร 074-300215  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณณฐา  พรหมจรรย์  2.คุณพิทยา  วงษ์สุริยะ เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. เจ๎าหน๎าที่บัญชี  1 หญิง 22 - 30 ปี ปวส. - ป.ตร ี
บัญชี 

12,000 - 15,000 
บาท 

- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ ประกันสังคม 

ประกันอุบัติเหตุ 
 
 

 
2 ธุรการฝุายขาย 1 หญิง 22 - 30 ปี ปวส. - ป.ตร ี

บัญชี 
12,000 - 15,000 

บาท 
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ ประกันสังคม 

ประกันอุบัติเหตุ 
 
 

 
 
 
หน๎า 1/1 
 
 

 
 



คูหาที่ 6 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัทอริยะมอเตอร์ จ ากัด ประเภทกิจการ จ าหนํายและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด๎า  
 สถานที่ตั้ง  456/4 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์  087-2921118 โทร 074-357595 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1.คุณศุภวัฒน์  จันทร์สุข  2.คุณอารียา  สังข์ดุก  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. ผู๎ตรวจสอบภายใน  1 ชาย/หญิง 22 - 30 ปี ป.ตรี 
สาขาบัญชี 

หรือที่เก่ียวข๎อง 

11,000 บาทข้ึนไป ขับรถยนต์ได๎ มีใบขับข่ี 
ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎เป็นอยํางดี 
ทํางานวันจันทร์ - ศุกร์ 

สําหรับทุก
ตําแหนํง 
เครื่องแบบ 
เงินรางวัล 
เบี้ยขยัน 
ประกันชีวิต 
ประกันอุบัติเหตุ 
อ่ืน ๆ 

2. เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์ข๎อมูล 
และพัฒนาระบบงาน 

1 ชาย/หญิง 22 - 30 ปี ป.ตรี 
สาขาบัญชี 

หรือที่เก่ียวข๎อง 

10,000 บาทข้ึนไป ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎เป็นอยํางดี 
ทํางานวันจันทร์ - ศุกร์ 

3. เจ๎าหน๎าที่บัญชี 1 หญิง 22 - 30 ปี ป.ตรี 
สาขาบัญชี 

หรือที่เก่ียวข๎อง 

11,000 บาทข้ึนไป ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎เป็นอยํางดี 
ทํางานวันจันทร์ - ศุกร์ 

4. ที่ปรึกษาการขาย 1 ชาย/หญิง 22 - 30 ปี ไมํจํากัดวุฒิ 9,750 บาท 
ไมํรวมคําคอมมิชชั่น 

ขับรถยนต์ได๎ มีใบขับข่ี 
ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎เป็นอยํางดี 
ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 

5. ทีปรึกษาการบริการ 1 ชาย 22 - 30 ปี ป.ตรีเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม 
(ยานยนต์) 

หรือป.ตรีสาขาอ่ืน 
ที่มีวุฒิปวช-ปวส. 
สาขาชํางยนต์ 

12,000 บาทข้ึนไป ขับรถยนต์ได๎ มีใบขับข่ี 
ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎เป็นอยํางดี 
ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 
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คูหาที่ 6 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัทอริยะมอเตอร์ จ ากัด ประเภทกิจการ จ าหนํายและศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด๎า  
 สถานที่ตั้ง  456/4 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์  087-2921118 โทร 074-357595 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1.คุณศุภวัฒน์  จันทร์สุข  2.คุณอารียา  สังข์ดุก  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

6. ที่ปรึกษาการซํอมตัวถังและสี 2 ชาย/หญิง 22 - 30 ปี ป.ตรีเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม (ยาน

ยนต์) 
หรือป.ตรีสาขาอ่ืน 
ที่มีวุฒิปวช-ปวส. 
สาขาชํางยนต์ 

12,000 บาท
ขึ้นไป 

ขับรถยนต์ได๎ มีใบขับข่ี 
ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎เป็นอยํางดี 
ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 

สําหรับทุกตําแหนํง 
เครื่องแบบ 
เงินรางวัล 
เบี้ยขยัน 
ประกันชีวิต 
ประกันอุบัติเหตุ 
อ่ืน ๆ 7. พนักงานชําง 7 ชาย 22 - 30 ปี ปวส.สาขาชํางยนต์ 

หรือสูงกวํา 
11,000 บาท 

ขึ้นไป 
ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎เป็นอยํางดี 
ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 

8 ผู๎ชํวยชํางยนต์ 1 ชาย 22 - 30 ปี ปวส.สาขาชํางยนต์ 
หรือสูงกวํา 

325 บาท/วัน ขับรถยนต์ได๎ มีใบขับข่ี 
ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 

9 ผู๎ชํวยชํางตัวถังและสี 1 ชาย 22 - 30 ปี ม.6 ขึ้นไป 325 บาท/วัน ขับรถยนต์ได๎ มีใบขับข่ี 
ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 
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คูหาที่ 7 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตและสํงออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  
 สถานที่ตั้ง  1069 ถนนสายเอเชีย  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญํ  จ.สงขลา  โทรศัพท์  074-200999 ตํอ 209 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณนิตยา  ขุนสัน  2.คุณยิ่งยศ  ศิลป์สุสัญ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 Asst.RD Manager  
(ฝุาย RD)  
 
 

1 ไมํระบุ 30 - 40 ปี ป.ตรี-ป.โท 
สาขา

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโย
ลีอาหารหรือที่

เกี่ยวข๎อง 

45,000 บาท
ขึ้นไป 

- มีประสบการณ์ด๎านงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงานแปรรูป
อาหารทะเลบรรจุกระป๋องเพ่ือการ
สํงออก ไมํน๎อยกวํา 9 ปี (เน๎นกลุํม
ผลิตภัณฑ์ Pet Food) 
- มีความรู๎ระบบท่ีเกี่ยวข๎องกับ
ข๎อกําหนด กฎระเบียบ กฎหมาย 
อาหารและความปลอดภัยอาหาร
รวมถึงระบบคุณภาพตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง 
- มีความคิดสร๎างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์เชิงระบบ และการสื่อสาร 
ประสานงานได๎ดี 
- สามารถใช๎ภาษาอังกฤษได๎ระดับดี
และดีมาก 
- สามารถใช๎ MS-Office ได๎ด ี
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คูหาที่ 7 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตและสํงออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  
 สถานที่ตั้ง  1069 ถนนสายเอเชีย  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญํ  จ.สงขลา  โทรศัพท์  074-200999 ตํอ 209 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณนิตยา  ขุนสัน  2.คุณยิ่งยศ  ศิลป์สุสัญ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

2 ผู๎ชํวยผู๎จัดการการตลาด  
(ในประเทศ) 
 
 

1 ไมํระบุ 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี-ป.โท 
สาขา

บริหารธุรกิจ 
สาขา

การตลาด 
การค๎า
ระหวําง

ประเทศหรือ
สาขาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง หรือ

มี
ประสบการณ์
ในสายงานไมํ
น๎อยกวํา 9 ปี 

45,000 บาท
ขึ้นไป 

- มีทักษะหรือมีประสบการณ์ใน
สายงานการตลาด การขาย 
ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปร
รูปจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีทักษะการบริหารทีม สื่อสาร 
ประสานงาน เจรจาตํอรองและ
ติดตามงาน 
- มีทักษะคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 
ยืดหยุํน อดทนสูง สามารถทํางาน
ในสภาวะกดดันได๎ดี  
- สามารถใช๎ภาษาอังกฤษได๎ระดับดี
และดีมาก 
- สามารถใช๎ MS-Office ได๎ด ี
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คูหาที่ 7 

 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตและสํงออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  
 สถานที่ตั้ง  1069 ถนนสายเอเชีย  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญํ  จ.สงขลา  โทรศัพท์  074-200999 ตํอ 209 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณนิตยา  ขุนสัน  2.คุณยิ่งยศ  ศิลป์สุสัญ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

3 ผู๎ชํวยผู๎จัดการฝุายการเงิน 
 
 

1 ไมํระบุ 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี-ป.โท 
สาขาบริหารธุรกิจ สาขา
การเงินการบัญชีและ

การค๎าระหวํางประเทศ
หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข๎อง หรือมี

ประสบการณ์ในสายงาน
ไมํน๎อยกวํา 9 ปี 

45,000 บาท
ขึ้นไป 

- มีความรู๎การบริหารอัตรา
แลกเปลี่ยน การบริหารการเงิน 
ธุรกิจการค๎าระหวํางประเทศจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีทักษะการบริหารทีม สื่อสาร 
ประสานงาน เจรจาตํอรองและ
ติดตามงานได๎ดี  
- มีทักษะคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 
ยืดหยุํน อดทนสูง สามารถทํางาน
ในสภาวะกดดันได๎ดี  
- สามารถใช๎ภาษาอังกฤษได๎ระดับดี
และดีมาก 
- สามารถใช๎ MS-Office ได๎ด ี
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คูหาที่ 7 

 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตและสํงออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  
 สถานที่ตั้ง  1069 ถนนสายเอเชีย  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญํ  จ.สงขลา  โทรศัพท์  074-200999 ตํอ 209 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณนิตยา  ขุนสัน  2.คุณยิ่งยศ  ศิลป์สุสัญ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

4 Sales Executive (ฝุายขาย) 
 

1 ไมํระบุ 25 - 38 ปี ป.ตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ สาขา

การตลาด 
การค๎าระหวํางประเทศ 
การจัดการภาษาอังกฤษ 
หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

20,000 บาท
ขึ้นไป 

- มีทักษะหรือมีประสบการณ์ใน
สายงาน การตลาด การขาย ใน
กลุํมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป
สํงออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีทักษะการสื่อสาร การติดตํอ
ประสานงาน เจรจาตํอรองและ
ติดตามงานได๎ดี  
- มีความยืดหยุํน อดทนสูง มีไหว
พริบดี สามารถทํางานในสภาวะ
กดดันได๎ดี  
- สามารถใช๎ภาษาอังกฤษได๎ระดับดี
และดีมาก 
- สามารถใช๎ MS-Office ได๎ดี และ
สื่ออินเตอร์เน็ตตําง ๆ ได๎ดี 
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คูหาที่ 7 

 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตและสํงออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  
 สถานที่ตั้ง  1069 ถนนสายเอเชีย  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญํ  จ.สงขลา  โทรศัพท์  074-200999 ตํอ 209 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณนิตยา  ขุนสัน  2.คุณยิ่งยศ  ศิลป์สุสัญ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

5 Sales Coordinator 
(ฝุายขาย) 
 

1 ไมํระบุ 25 - 38 ปี ป.ตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาดการค๎าระหวําง

ประเทศ  
การจัดการภาษาอังกฤษ 
หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

20,000 บาท
ขึ้นไป 

- มีทักษะหรือมีประสบการณ์ใน
สายงานขาย การตลาด หรือการ
สํงออก ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีทักษะการสื่อสาร การติดตํอ
ประสานงาน เจรจาตํอรองและ
ติดตามงานได๎ดี  
- บุคลิกดี คลํองแคลํว มีไหวพริบ 
ยืดหยุํน ละเอียดรอบคอบ อดทน  
สามารถทํางานในสภาวะกดดันได๎ดี  
- มีทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อําน 
เขียน ภาษาอังกฤษได๎ในระดับดี
และดีมาก 
- สามารถใช๎ MS-Office ได๎ดี และ
สื่ออินเตอร์เน็ตตําง ๆ ได๎ดี 
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คูหาที่ 7 

 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตและสํงออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  
 สถานที่ตั้ง  1069 ถนนสายเอเชีย  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญํ  จ.สงขลา  โทรศัพท์  074-200999 ตํอ 209 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณนิตยา  ขุนสัน  2.คุณยิ่งยศ  ศิลป์สุสัญ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

6 เจ๎าหน๎าที่พัฒนาบุคลากร 
(ฝุาย HR) 
 

1 ไมํระบุ 25 - 38 ปี ป.ตรี 
สาขาบริหารทรัพยากร

มนุษย,์ การจัดการ 
หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

25,000 บาท
ขึ้นไป 

- มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนา
บุคลากร งานฝึกอบรม หรือท่ี
เกี่ยวข๎องในสายงานไมํน๎อยกวํา  
7 ปี 
- มีทักษะการวางแผน การสื่อสาร 
จูงใจ การประสานงาน การ
ถํายทอด การนําเสนอ หรือ
สามารถเป็นวิทยากรภายใน-
ภายนอกได๎ 
- มีทักษะการบริหารทีม การ
วิเคราะห์ข๎อมูล ไหรพริบดี ยืดหยุํน 
และมีความคิดวิเคราะห์เชิงระบบ  
- มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษดี 
- สามารถใช๎ MS-Office ได๎ดี และ
สื่ออินเตอร์เน็ตตําง ๆ ได๎ดี 
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คูหาที่ 8 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จ ากัด และบริษัทในเครือฯ ประเภทกิจการ จ าหนํายสินค๎า  
 สถานที่ตั้ง  133 หมํู 8 ต.ทําช๎าง  อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์  074-414414-20 /089-9798013  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณสุนิสา  เพชรประดับ  2.คุณเรวดี  เสมทอง  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. พนักงานขายหนํวยรถ 
เงินสด  

4 ช/ญ 21-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 12,000 + -ประจําสํานักงานใหญํ (เขต
พื้นที่จังหวัดที่เปิดรับ ได๎แกํ 
สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล 
นราธิวาส 
-ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได๎และ
มีใบขับขี่  
-หากทํางานตํางจังหวัดได๎จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

มีเงินเดือนประจํา  
มีรถประจําตําแหนํง  
คําน้ํามัน เบี้ยเลี้ยง ที่พัก 
(เขตตจว.) 
คําคอมมิชชั่น 
 

 
2. พนักงานขายเครดิต 1 ช/ญ 21-35 ปี ป.ตรี 

ไมํจํากัดสาขา 
15,000 + -ประจําสํานักงานใหญํ (เขต

พื้นที่จังหวัดที่เปิดรับ ได๎แกํ 
สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล 
นราธิวาส 
-ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได๎และ
มีใบขับขี่  
-หากทํางานตํางจังหวัดได๎จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

มีเงินเดือนประจํา  
มีรถประจําตําแหนํง  
คําน้ํามัน เบี้ยเลี้ยง ที่พัก 
(เขตตจว.) 
คําคอมมิชชั่น 

 

3. ผู๎ชํวยพนักงานขายหนํวยรถ
เงินสด 

2 ชาย 21-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000 + สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล 
นราธิวาส 
-ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได๎และ
มีใบขับขี่  
-หากทํางานตํางจังหวัดได๎จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

มีเงินเดือนประจํา  
มีรถประจําตําแหนํง  
คําน้ํามัน เบี้ยเลี้ยง ที่พัก 
(เขตตจว.) 
คําคอมมิชชั่น 

หน๎า 1/2 



คูหาที่ 8 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จ ากัด และบริษัทในเครือฯ ประเภทกิจการ จ าหนํายสินค๎า  
 สถานที่ตั้ง  133 หมํู 8 ต.ทําช๎าง  อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์  074-414414-20 /089-9798013  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณสุนิสา  เพชรประดับ  2.คุณเรวดี  เสมทอง  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

4 เจ๎าหน๎าที่ประสานงานขาย 
(Admin) 

1 หญิง 21-35 ปี ปวส. - ป.ตร ี
ไมํจํากัดสาขา 

12,000 + - ประจําสํานักงานใหญํ 
- สามารถใช๎คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
และโปรแกรม MS-Office ได๎ดี 
หากสามารถใช๎โปรแกรม Express 
ได๎จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

5 เจ๎าหน๎าที่ธุรการคลังสินค๎า 1 ช/ญ 21-35 ปี ปวส. - ป.ตร ี
ไมํจํากัดสาขา 

12,000 + - ประจําสํานักงานใหญํ 
- สามารถใช๎คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
และโปรแกรม MS-Office ได๎ดี 
หากสามารถใช๎โปรแกรม Express 
ได๎จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

6 เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบกิจการ
ภายใน 

1 ช/ญ 21-35 ปี ป.ตรี 
ไมํจํากัดสาขา 

12,000 + - ประจําสํานักงานสุราษฏร์ธานี 
- สามารถใช๎คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
และโปรแกรม MS-Office ได๎ดี 
หากสามารถใช๎โปรแกรม Express 
ได๎จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

 
 

หน๎า 2/2 
 
 
 



คูหาที่ 9 
 ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จํากัด ประเภทกิจการ  ผลิตไม๎ยางพาราแปรรูปปาทิเคิลบอร์ด 
 สถานที่ตั้ง  222 ม.4 ต.ทําช๎าง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา                          โทรศัพท์  074-328944-6 ตํอ 212 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน  1. น.ส. วิลาวัลย์ วัฒนยนต์กิจ         2. น.ส. ณัฐรดา บิลยะแม เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564  
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ล าดับ 
ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 

จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 ชํางไฟฟูา 4 ช. 22-40 ปี ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟูา ตามโครงสร๎าง - มีประสบการณ์ด๎านไฟฟูา
โรงงาน1-2 ปีขึ้นไป 

1. รถรับสํงพนักงาน 
2. บ๎านพักพนักงาน 
3. คูปองอาหาร
กลางวัน 
4. ยูนิฟอร์ม 
(พนักงานฝุายผลิต) 
5. ประเมินผลการ
ทํางาน 
6. เบี้ยขยัน 
7. ประกันสังคม/
ประกันอุบัติเหตุกลุํม 
8.วันหยุดประจําปี/
วันลาพักร๎อน 
9. และอ่ืนๆ 
 
 

2 ชํางซํอมบํารุงเครื่องจักร 3 ช. 22-35 ปี ปวส. ขึ้นไป สาขาด๎านชําง ตามโครงสร๎าง 
-มีประสบการณ์ด๎านซํอม
บํารุงเครื่องจักร 1ปีขึ้นไป 

3 ชํางเชื่อม 1 ช. 22-35 ปี ปวส. ขึ้นไป สาขาด๎านชําง ตามโครงสร๎าง -สามารถเชื่อมได๎ดี 

4 ชํางกลึง 1 ช. 22-35 ปี ปวส. ขึ้นไป สาขาด๎านชําง ตามโครงสร๎าง -สามารถกลึงได๎ดี 

5 ชํางซํอมรถโฟล์คลิฟท์ 1 ช. 22-40 ปี ปวส. ขึ้นไป สาขาด๎านชําง ตามโครงสร๎าง 
-มีประสบการณ์ซํอมรถ 
โฟล์คลิฟท์ 1 ปีขึ้นไป 

6 พนักงาน QC 1 ช. 22-35 ปี ป.ตรี ไมํจํากัดสาขา ตามโครงสร๎าง -สามารถทํางานเข๎ากะได๎ 

7 พนักงานคลังสินค๎า 1 ช. 22-35 ปี ป.ตรี ไมํจํากัดสาขา ตามโครงสร๎าง 
-มีประสบการณ์คลังสินค๎า 1
ปีขึ้นไป 
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 ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จํากัด ประเภทกิจการ  ผลิตไม๎ยางพาราแปรรูปปาทิเคิลบอร์ด 
 สถานที่ตั้ง  222 ม.4 ต.ทําช๎าง อ.บางกล่ํา จ.สงขลา                                   โทรศัพท์  074-328944-6 ตํอ 212 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน  1. น.ส. วิลาวัลย์ วัฒนยนต์กิจ         2. น.ส. ณัฐรดา บิลยะแม เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564  
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ล าดับ 
ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 

จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

8 QA Specialist 1 ช./ญ. 22-40 ปี 
ป.ตรี สาขาเคมี, 
อุตสาหกรรม 

ตามโครงสร๎าง 
-มีทักษะภาษาจีนและ
อังกฤษ 
-มีประสบการณ์ด๎าน QA  

1. รถรับสํงพนักงาน 
2. บ๎านพักพนักงาน 
3. คูปองอาหาร
กลางวัน 
4. ยูนิฟอร์ม 
(พนักงานฝุายผลิต) 
5. ประเมินผลการ
ทํางาน 
6. เบี้ยขยัน 
7. ประกันสังคม/
ประกันอุบัติเหตุกลุํม 
8.วันหยุดประจําปี/
วันลาพักร๎อน 
9. และอ่ืนๆ 
 
 

9 
PD Process Officer 

(Chinese) 
2 ช. 22-35 ปี 

ป.ตรี สาขาด๎าน 
อุตสาหกรรม 

ตามโครงสร๎าง 
-สามารถสื่อสารภาษาจีนได๎ 
-มีประสบการณ์ในฝุายผลิต 

10 พนักงานเรียงไม๎ 4 ช. 
20 ปี 
ขึ้นไป 

ไมํจํากัดวุฒิ ตามโครงสร๎าง มีความขยัน อดทน  

11 พนักงานคัดไม๎สด 2 ช. 
20 ปี 
ขึ้นไป 

ไมํจํากัดวุฒิ ตามโครงสร๎าง มีความขยัน อดทน 

12 พนักงานเลื่อยไม๎ 10 ช. 
20 ปี 
ขึ้นไป 

ไมํจํากัดวุฒิ ตามโครงสร๎าง 
สามารถเลื่อยไม๎ได๎,  
มีความขยัน อดทน 



คูหาที่ 10 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เมด มอ.วิสาหกิจ จ ากัด ประเภทกิจการ จ าหนํายอาหารและเครื่องดื่ม  
 สถานที่ตั้ง  อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น 1 เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญํ จ.สงขลา   
 โทรศัพท์  074-455570    E-mail : few.apiwan@gmail.com  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณอภิวรรณ  ใจสวําง   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564  

     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 พนักงานขายสินค๎า 2 ช/ญ 22 - 25 ปี ปวส.ขึ้นไป 
ทุกสาขา 

11,300 - 
11,500 บาท 

- ขายสินค๎าให๎คําแนะนําชํวยเหลือ 
และให๎บริการลูกค๎า 
- ดูแลปูายราคาและปูายตําง ๆ ใน
ร๎านค๎าให๎ถูกต๎อง 
- ทําหน๎าที่ตรวจนับ Stock Real-
time ให๎ถูกต๎องตามจํานวนสินค๎า
ในร๎านค๎า 
- มีประสบการณ์ทํางาน 1 ปี 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
- มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ตรง
ตํอเวลา และมีความรับผิดชอบตํอ
หน๎าที่สูง 
- มีความยืดหยุํนในเวลาการทํางาน 
- ใช๎ภาษาอังกฤษได๎ดี 
- สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ 
- ทํางานสัปดาห์ละ 6 วันและ
สามารถทํางานเข๎ากะได๎ 

- มีการขึ้นเงินเดือน
รายปี 
- โบนัส 

หน๎า 1/3 



คูหาที่ 10 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เมด มอ.วิสาหกิจ จ ากัด ประเภทกิจการ จ าหนํายอาหารและเครื่องดื่ม  
 สถานที่ตั้ง  อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น 1 เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญํ จ.สงขลา   
 โทรศัพท์  074-455570    E-mail : few.apiwan@gmail.com  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณอภิวรรณ  ใจสวําง   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

2 พนักงานชงเครื่องดื่ม 2 ช/ญ 22 - 25 ปี ปวส.ขึ้นไป 
ทุกสาขา 

11,300 - 
11,500 บาท 

- ทําเครื่องดื่ม กาแฟสด และอื่น ๆ 
ตามมาตรฐานและสูตรของบริษัท 
- ต๎อนรับลูกค๎า บริการลูกค๎า  
- เก็บร๎าน ทําความสะอาดอุปกรณ์
แก๎วให๎สะอาด 
- ดูแลรักษาความสะอาด ปัดกวาด 
เช็ดถู บริเวณในร๎านให๎เรียบร๎อย 
- เช็คสต๏อคสินค๎า จัดเตรียม  
- มีประสบการณ์ทํางาน 1 ป ี
- งานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
- มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงตํอ
เวลา และมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่
สูง 
- มีความยืดหยุํนในเวลาการทํางาน 
- ใช๎ภาษาอังกฤษได๎ด ี
- สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ได ๎
- ทํางานสัปดาห์ละ 6 วันและสามารถ
ทํางานเข๎ากะได ๎

- มีการขึ้นเงินเดือน
รายปี 
- โบนัส 

หน๎า 2/3 



คูหาที่ 10 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เมด มอ.วิสาหกิจ จ ากัด ประเภทกิจการ จ าหนํายอาหารและเครื่องดื่ม  
 สถานที่ตั้ง  อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น 1 เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญํ จ.สงขลา   
 โทรศัพท์  074-455570    E-mail : few.apiwan@gmail.com  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณอภิวรรณ  ใจสวําง   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

3 พนักงานบัญชีและการเงิน 1 หญิง 22 - 25 ปี ปวส.-ป.ตร ี
ขึ้นไป 

สาขาการเงิน
และบัญชี 

11,300 - 
15,000 บาท 

- บันทึกบัญชีรายรับรายจํายของ
บริษัท รวมถึงการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการจํายเงินของ
บริษัท 
- ปิดบัญชีประจําเดือนและ
ประจําปี 
- ตรวจนับและบันทึกคําเสื่อมของ
ทรัพย์สิน 
- หักภาษี ณ ที่จําย/ภาษีซื้อ-ขาย 
- มีประสบการณ์ทํางาน 1 ปี 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
- มีความซื่อสัตย์ และละเอียด
รอบคอบ มีคามกระตือรือร๎นและ
มนุษย์สัมพันธ์ดี  และมีความ
รับผิดชอบตํอหน๎าที่สูง 
- ใช๎ภาษาอังกฤษได๎ดี 
- สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ 
- ทํางานสัปดาห์ละ 6 วัน 

- มีการขึ้นเงินเดือน
รายปี 
- โบนัส 

หน๎า 3/3 



คูหาที่ 11 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตและสํงออกถุงมือยาง  
 สถานที่ตั้ง  180/3 หมํู 7 ถนนศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  โทรศัพท์ 076-620190-4 E-mail : ruedi@greatglove.com 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณสุวิชาดา  บุญสัตย์  2.คุณหทัยรัตน์  รุํงเมือง เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 นักวิจัยฝุายการผลิต 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรีสาขาวิศวกรรม
กระบวนการผลิต/ 
อุตสาหการหรือท่ี

เกี่ยวข๎อง 
 

15,000บาท
ขึ้นไป 

- ทํางานวันจันทร์-ศุกร์  
เสาร์เว๎นเสาร์(ครึ่งวัน) 

-  บริษัทจะพิจารณา
ปรับคําจ๎างเมื่อผํานการ
ทดลองงาน 6 เดือน 
และครบรอบมีการ
ประเมินผลการทํางาน 
- เงินจูงใจตามผลงาน 
(โบนัส) ขึ้นอยูํกับผล
ประกอบการและผลการ
ประเมินของแตํละบุคคล 
- เบี้ยขยันทุกเดือน กรณี
ไมํสาย ไมํลากิจและไมํ
ขาดงาน 
- OT 
- ประกันสุขภาพกลุํม 
ประกันอุบัติเหตุหมู ํ
- เครื่องแบบพนักงาน
ทุกตําแหนํง 
- เงินสนับสนุนการออก
กําลังกาย(รายเดือน) 
- เงินสนับสนุนคําทําฟัน 
(รายปี) 

2 นักวิจัยฝุายหม๎อต๎มไอน้ํา 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรีสาขา
วิศวกรรมไฟฟูา 

เครื่องกล, อุตสาหการ 
แมคคาทรอนิกส์ หรือ
สาขาอ่ืน ๆที่เก่ียวข๎อง 

 

15,000บาท
ขึ้นไป 

- ทํางานวันจันทร์-ศุกร์  
เสาร์เว๎นเสาร์(ครึ่งวัน) 

3 นักวิจัยและพัฒนา 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรีสาขาวิศวกรรมหรือ
วิทยาศาสตร์  

เกี่ยวกับภาคเคมี  
การยาง ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
กระบวนการผลิตหรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

 

15,000บาท
ขึ้นไป 

- ทํางานวันจันทร์-ศุกร์  
เสาร์เว๎นเสาร์(ครึ่งวัน) 

 
หน๎า 1/4 



คูหาที่ 11 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตและสํงออกถุงมือยาง  
 สถานที่ตั้ง  180/3 หมํู 7 ถนนศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  โทรศัพท์ 076-620190-4 E-mail : ruedi@greatglove.com 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณสุวิชาดา  บุญสัตย์  2.คุณหทัยรัตน์  รุํงเมือง เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

4 นักวิจัยฝุายผสมสารเคมี 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรีสาขาวิศวกรรมหรือ
วิทยาศาสตร์  

เกี่ยวกับภาคเคมี  
การยาง ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
กระบวนการผลิตหรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

 

15,000บาท
ขึ้นไป 

- ทํางานวันจันทร์-ศุกร์  
เสาร์เว๎นเสาร์(ครึ่งวัน) 

-  บริษัทจะพิจารณา
ปรับคําจ๎างเมื่อผํานการ
ทดลองงาน 6 เดือน 
และครบรอบมีการ
ประเมินผลการทํางาน 
- เงินจูงใจตามผลงาน 
(โบนัส) ขึ้นอยูํกับผล
ประกอบการและผลการ
ประเมินของแตํละบุคคล 
- เบี้ยขยันทุกเดือน กรณี
ไมํสาย ไมํลากิจและไมํ
ขาดงาน 
- OT 
- ประกันสุขภาพกลุํม 
ประกันอุบัติเหตุหมู ํ
- เครื่องแบบพนักงาน
ทุกตําแหนํง 
- เงินสนับสนุนการออก
กําลังกาย(รายเดือน) 
- เงินสนับสนุนคําทําฟัน 
(รายปี) 

5 นักวิจัยฝุายฟอร์เมอร์ 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ป.ตรีสาขาวิศวกรรมหรือ
วิทยาศาสตร์  

เกี่ยวกับภาคเคมี  
การยาง ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
กระบวนการผลิตหรือ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

 

15,000บาท
ขึ้นไป 

- ทํางานวันจันทร์-ศุกร์  
เสาร์เว๎นเสาร์(ครึ่งวัน) 

6 นักวิจัยฝุายข๎อมูลและ
สารสนเทศ 

1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

15,000บาท
ขึ้นไป 

- ทํางานวันจันทร์-ศุกร์  
เสาร์เว๎นเสาร์(ครึ่งวัน) 

 
หน๎า 2 /4 



คูหาที่ 11 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตและสํงออกถุงมือยาง  
 สถานที่ตั้ง  180/3 หมํู 7 ถนนศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  โทรศัพท์ 076-620190-4 E-mail : ruedi@greatglove.com 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณสุวิชาดา  บุญสัตย์  2.คุณหทัยรัตน์  รุํงเมือง เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

7 นักวิจัยฝุายบรรจุถุงมือและ
คลังสินค๎า 

1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
อุตสาหกรรมหรือสาขา

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

15,000บาท
ขึ้นไป 

- ทํางานวันจันทร์-ศุกร์  
เสาร์เว๎นเสาร์(ครึ่งวัน) 

-  บริษัทจะพิจารณา
ปรับคําจ๎างเมื่อผํานการ
ทดลองงาน 6 เดือน 
และครบรอบมีการ
ประเมินผลการทํางาน 
- เงินจูงใจตามผลงาน 
(โบนัส) ขึ้นอยูํกับผล
ประกอบการและผลการ
ประเมินของแตํละบุคคล 
- เบี้ยขยันทุกเดือน กรณี
ไมํสาย ไมํลากิจและไมํ
ขาดงาน 
- OT 
- ประกันสุขภาพกลุํม 
ประกันอุบัติเหตุหมู ํ
- เครื่องแบบพนักงาน
ทุกตําแหนํง 
- เงินสนับสนุนการออก
กําลังกาย(รายเดือน) 
- เงินสนับสนุนคําทําฟัน 
(รายปี) 

8 นักวิจัยฝุายการเงินและบัญชี 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป สาขาบัญชี และการเงิน 
 

15,000บาท
ขึ้นไป 

- ทํางานวันจันทร์-ศุกร์  
เสาร์เว๎นเสาร์(ครึ่งวัน) 

9 วิศวกรฝุายผลิต 1 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม หรือ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
ภาคเคมี / การยาง / 
ฟิสิกส์ / ชีววิทยา / 
กระบวนการผลิต/ 

อุตสาหกรรม และสาขา
อ่ืน ที่เก่ียวข๎อง 

15,000บาท
ขึ้นไป 

- ทํางานวันจันทร์-ศุกร์  
เสาร์เว๎นเสาร์(ครึ่งวัน) 

10 วิศวกรฝุายฟอร์เมอร์ 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม หรือ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
ภาคเคมี / การยาง / 
ฟิสิกส์ / ชีววิทยา / 
กระบวนการผลิต/ 

อุตสาหกรรม และสาขา
อ่ืน ที่เก่ียวข๎อง 

15,000บาท
ขึ้นไป 

- ทํางานวันจันทร์-ศุกร์  
เสาร์เว๎นเสาร์(ครึ่งวัน) 

หน๎า 3 /4 



คูหาที่ 11 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตและสํงออกถุงมือยาง  
 สถานที่ตั้ง  180/3 หมํู 7 ถนนศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  โทรศัพท์ 076-620190-4 E-mail : ruedi@greatglove.com 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณสุวิชาดา  บุญสัตย์  2.คุณหทัยรัตน์  รุํงเมือง เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

11 หัวหน๎างานฝุายการผลิต 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม หรือ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
ภาคเคมี / การยาง / 
ฟิสิกส์ / ชีววิทยา / 
กระบวนการผลิต/ 

อุตสาหกรรม และสาขา
อ่ืน ที่เก่ียวข๎อง 

15,000บาท
ขึ้นไป 

- ทํางาน 6 วันตํอ
สัปดาห์ 

-  บริษัทจะพิจารณา
ปรับคําจ๎างเมื่อผํานการ
ทดลองงาน 6 เดือน 
และครบรอบมีการ
ประเมินผลการทํางาน 
- เงินจูงใจตามผลงาน 
(โบนัส) ขึ้นอยูํกับผล
ประกอบการและผลการ
ประเมินของแตํละบุคคล 
- เบี้ยขยันทุกเดือน กรณี
ไมํสาย ไมํลากิจและไมํ
ขาดงาน 
- OT 
- ประกันสุขภาพกลุํม 
ประกันอุบัติเหตุหมู ํ
- เครื่องแบบพนักงาน
ทุกตําแหนํง 
- เงินสนับสนุนการออก
กําลังกาย(รายเดือน) 
- เงินสนับสนุนคําทําฟัน 
(รายปี) 

12 หัวหน๎างานฝุายสโตร ์ 1 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ปวช. / ปวส. 
 

15,000บาท
ขึ้นไป 

- ทํางาน 6 วันตํอ
สัปดาห์ 

13 นักศึกษาฝึกงานระดับ
ปริญญาตรี 

3 ช/ญ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 8,000 - 
10,000 บาท 

- ทํางานวันจันทร์-ศุกร์  
เสาร์เว๎นเสาร์(ครึ่งวัน) 

14 นักศึกษาฝึกงานระดับ ปวช./
ปวส. 

3 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. / ปวส. 6,000 - 
8,000 บาท 

- ทํางานวันจันทร์-ศุกร์  
เสาร์เว๎นเสาร์(ครึ่งวัน) 
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คูหาที่ 12 
 ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ท๎อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จ ากัด ประเภทกิจการ : ผลิตถุงมือจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ 
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 188 ม.5 ถนนกาญจนวนิช  ต.ส านักขาม  อ.สะเดา  จ.สงขลา โทร. 074-410000-119  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1 . Ms.Aidah Hayeesamaeng  2. Ms.Sirinapa Helen Kaewskul     
 
ลําดับ 

ที่ ชื่อตําแหนํงงานวําง 
จํานวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒิ/สาขา 
อัตรา
คําจ๎าง 
(บาท) 

เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 
ชํวงเวลาทํางาน 

สวัสดิการ 

1 Production Supervisor 20 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

ชํวยหัวหน๎างาน ตรวจสอบ ดูแล 
ซํอมแซม ไลน์การผลิตถุงมือ และ
การผสมน้ํายางกํอนการผลิต 

บ๎านพักฟรีพร๎อมเครื่อง
อํานวยความสะดวกชุด
พนักงานเบี้ยขยันโบนัสคํา
ทํางานลํวงเวลา 
(OT)เงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุประกันชีวิต
ประกันสังคมคําทําฟันตํอปี
คําออกกําลังกายตํอเดือน
ลาพักร๎อน 6 ถึง 18 วันตํอ
ปี 
การฝึกอบรมภายนอกและ
ตํางประเทศ พิจารณาปรับ
คําจ๎าง 6 เดือนหลังจากเริ่ม
งานและครบรอบปีการ
ประเมินผลการทํางาน 
กิจกรรมจัดเลี้ยงวันเกิดทุก
เดือนและกิจกรรมอ่ืนๆ 

2 Compounding Supervisor 12 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

ชํวยหัวหน๎างาน ตรวจสอบ ดูแล 
ซํอมแซม ไลน์การผลิตถุงมือ และ
การผสมน้ํายางกํอนการผลิต 

3 Welder Technician 17 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

เป็นผู๎รับมอบหมายงาน ชํวยเชื่อม
เหล็กงานในโรงงาน 

4 Automation Technician 17 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

ชํวยหัวหน๎างาน ตรวจสอบ ดูแล 
ซํอมแซม ไลน์การผลิตถุงมือ  

5 Electrical Supervisor/ 
Technician 

5 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

ชํวยหัวหน๎างาน ตรวจสอบ ดูแล 
ซํอมแซม ไลน์การผลิตถุงมือ และ
พ้ืนที่ตํางๆภายในโรงงาน 

6 Technician(Mechatronics 
, Facility) 

20 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

ชํวยหัวหน๎างาน ตรวจสอบ ดูแล 
ซํอมแซม ไลน์การผลิตถุงมือ และ
พ้ืนที่ตํางๆภายในโรงงาน 

7 Boiler Technician 18 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

ชํวยหัวหน๎างาน ตรวจสอบ ดูแล 
ซํอมแซมในสํวนของหม๎อต๎ม 
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คูหาที่ 12 
 ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ท๎อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จ ากัด ประเภทกิจการ : ผลิตถุงมือจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ 
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 188 ม.5 ถนนกาญจนวนิช  ต.ส านักขาม  อ.สะเดา  จ.สงขลา โทร. 074-410000-119  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1 . Ms.Aidah Hayeesamaeng  2. Ms.Sirinapa Helen Kaewskul     
ลําดับ 

ที่ ชื่อตําแหนํงงานวําง 
จํานวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒิ/สาขา 
อัตรา
คําจ๎าง 
(บาท) 

เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 
ชํวงเวลาทํางาน 

สวัสดิการ 

8 IETS Technician 10 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

ชํวยหัวหน๎างาน ตรวจสอบ ดูแล
เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

บ๎านพักฟรีพร๎อมเครื่อง
อํานวยความสะดวกชุด
พนักงานเบี้ยขยันโบนัสคํา
ทํางานลํวงเวลา 
(OT)เงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุประกันชีวิต
ประกันสังคมคําทําฟันตํอปี
คําออกกําลังกายตํอเดือน
ลาพักร๎อน 6 ถึง 18 วันตํอ
ปี 
การฝึกอบรมภายนอกและ
ตํางประเทศ พิจารณาปรับ
คําจ๎าง 6 เดือนหลังจากเริ่ม
งานและครบรอบปีการ
ประเมินผลการทํางาน 
กิจกรรมจัดเลี้ยงวันเกิดทุก
เดือนและกิจกรรมอ่ืนๆ 

9 Packing Supervisor 20 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

ชํวยหัวหน๎างาน ตรวจสอบ ดูแล
เกี่ยวกับการบรรจุผลิตภัณฑ์ 

10 Warehouse Supervisor/ 
Technician 

14 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

ชํวยหัวหน๎างาน ตรวจสอบ ดูแล
ระบบภายในคลังสินค๎า 
 

11 QA & Lab Leader 10 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

ชํวยหัวหน๎างาน ตรวจสอบ ดูแล
เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 

12 Store Clerk 8 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

ชํวยหัวหน๎างาน ตรวจสอบ ดูแล
ภายในคลังสินค๎า 

13 Chlorination Technician 5 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

ชํวยหัวหน๎างาน ตรวจสอบ ดูแล 
ซํอมแซมเก่ียวกับระบบคลอรีน
ภายในโรงงาน 

14 Former Supervisor / 
Technician 

10 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปวช., ปวสขึ้นไป 15,000 
ขึ้นไป 

ชํวยหัวหน๎างาน ตรวจสอบ ดูแล 
ซํอมแซมฟอร์มเมอร์ 

หน๎า 2/3 



คูหาที่ 12 
 
 ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ท๎อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จ ากัด ประเภทกิจการ : ผลิตถุงมือจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ 
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 188 ม.5 ถนนกาญจนวนิช  ต.ส านักขาม  อ.สะเดา  จ.สงขลา โทร. 074-410000-119  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1 . Ms.Aidah Hayeesamaeng  2. Ms.Sirinapa Helen Kaewskul     
ลําดับ 

ที่ ชื่อตําแหนํงงานวําง 
จํานวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒิ/สาขา 
อัตรา
คําจ๎าง 
(บาท) 

เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 
ชํวงเวลาทํางาน 

สวัสดิการ 

15 Engineer(Boiler, Facility, 
Chlorination, Production, 
Packing, Former, Former 
Kiln, IT & Automation & 
RASM, R&D ) 

15 ไมํระบุ 18ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี ขึ้นไป 19,000
ขึ้นไป 

- รับผิดชอบควบคุมดูแลระบบ 
เครื่องกลในโรงงาน 
- ควบคุมดูแลโปรเจค 
- เตรียมข๎อมูลและรายละเอียดใน
การทํางาน และระบุวิธีการผลิต 
การกํอสร๎าง การติดตั้ง วัสดุ และ
เครื่องมือที่ต๎องใช๎ ประมาณคําแรง 
คําวัสดุ คําผลิต คํากํอสร๎าง คํา
ติดตั้ง และคําดําเนินการ  
- วางแผนและควบคุมการผลิต การ
กํอสร๎าง การติดตั้ง การทดสอบ 
การใช๎ การบํารุงรักษา การพัฒนา 
การเปลี่ยนแปลงแก๎ไข และการ
ซํอม  
- ทําการตรวจตราและทดสอบไมํ
ระบุเพื่อประเมินคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ลักษณะการ
ปฏิบัติงานที่ตรงตามรายละเอียดที่
ระบุไว๎ ความปลอดภัยตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมาตรฐานอื่นๆ 

บ๎านพักฟรีพร๎อมเครื่อง
อํานวยความสะดวกชุด
พนักงานเบี้ยขยันโบนัสคํา
ทํางานลํวงเวลา 
(OT)เงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพประกันสุขภาพและ
อุบัติเหตุประกันชีวิต
ประกันสังคมคําทําฟันตํอปี
คําออกกําลังกายตํอเดือนลา
พักร๎อน 6 ถึง 18 วันตํอป ี
การฝึกอบรมภายนอกและ
ตํางประเทศ พิจารณาปรับ
คําจ๎าง 6 เดือนหลังจากเริ่ม
งานและครบรอบปีการ
ประเมินผลการทํางาน 
กิจกรรมจัดเลี้ยงวันเกิดทุก
เดือนและกิจกรรมอื่นๆ 
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คูหาที่ 13 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ท๎อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ประเภทกิจการ สํงออกน้ ายางข๎น  
 สถานที่ตั้ง  188 หมํู 5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170  โทรศัพท์ 074-410888   E-mail : pongpob@topglove.co.th  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณปองภพ  สุวรรณ์   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 พนักงานฝุายทรัพยากร
บุคคล 

1 ชาย 23 - 30 ปี ป.ตรีสาขาการ
จัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 

16,000 บาท
ขึ้นไป 

- ทํางานเวลา 08.00 - 17.30 น. 
- มีความสามารถในงานที่สมัคร
และภาษาอังกฤษ 

- อาหารเที่ยง 

- รถรับสํง 

- บ๎านพัก 

- ประกันอุบัติเหตุ 
- โบนัสประจําปี 
- เบี้ยขยัน 

- ประกันสุขภาพ 

2 พนักงานการบัญชี 1 หญิง 23 - 30 ปี ป.ตรี สาขาการ
บัญชี 

16,000 บาท
ขึ้นไป 

- ทํางานเวลา 08.00 - 17.30 น. 
- มีความสามารถในงานที่สมัคร
และภาษาอังกฤษ 

3 วิศวกรฝุายการผลิต 1 ชาย 23 - 30 ปี ป.ตรี 
วิศวกรรมศาสตร์

เครื่องกล/ 
ไฟฟูา/ 

แมคคาทรอนิกส์ 

17,000 บาท
ขึ้นไป 

- ทํางานเวลา 08.00 - 17.30 น. 
- มีความสามารถในงานที่สมัคร
และภาษาอังกฤษ 
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คูหาที่ 14 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท คลองแหค๎าเหล็ก จ ากัด  ประเภทกิจการ จ าหนํายวัสดุกํอสร๎าง  
 สถานที่ตั้ง  211/1 หมํู 4 ต.คลองแห  อ.หาดใหญํ  จ.สงขลา 90110   โทรศัพท์ 074-244505 / 099-5022609  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณปุญญพัฒน์  ดวงศรี   2.คุณเจนณิสตรา  อัศวกิจไพศาล เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 Supervisor 1 ชาย/
หญิง 

25 - 40 ปี ปวส.-ป.ตร ี
ทุกสาขา 

10,000 - 
12,000 บาท 

- มีความเป็นผู๎นํา เป็นนักวางแผน 
นักประสานงาน กล๎าตัดสินใจ มี
ไหวพริบและบุคลิกดี 
- มีทักษะด๎านการขายและควบคุม
พนักงานได๎ 
- มีทักษะด๎านและควบคุมงานด๎าน
การขายอยํางน๎อย 2 - 5 ปี 
- วางแผนการจัดสํงสินค๎าได๎อยําง
เหมาะสม 
- หากเคยมีประสบการณ์ด๎านงาน
ขายวัสดุกํอสร๎างจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
- ต๎องเป็นคนอัธยาศัยดี มีมนุษย์
สัมพันธ์ดี และสามารถขายสินค๎า
ได๎ 
- ทํางานจันทร์ - เสาร์  
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

- ประกันสังคม 
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คูหาที่ 14 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท คลองแหค๎าเหล็ก จ ากัด  ประเภทกิจการ จ าหนํายวัสดุกํอสร๎าง  
 สถานที่ตั้ง  211/1 หมํู 4 ต.คลองแห  อ.หาดใหญํ  จ.สงขลา 90110   โทรศัพท์ 074-244505 / 099-5022609  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณปุญญพัฒน์  ดวงศรี   2.คุณเจนณิสตรา  อัศวกิจไพศาล เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

2 พนักงานยกเหล็ก 1 ชาย 25 - 40 ปี ไมํจํากัดวุฒิ 325 บาทตํอ
วัน 

- มีความขยัน อดทน ตรงตํอเวลา  
- มีทัศนะคติที่ดี ปฏิบัติงานตาม
คําสั่งอยํางเครํงครัด 
- สุขภาพรํางกายแข็งแรงไมํมีโรค
ประจําตัว 
- ทํางานจันทร์ - เสาร์  
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

- ประกันสังคม 
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คูหาที่ 15 
 

 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  ประเภทกิจการ เว็บไซต์และแอฟพลิเคชั่น  
 สถานที่ตั้ง  24 ซอย 4 หมํูบ๎านทานตะวัน ต.คอหงส์ อ.หาดใหญํ  จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 086-4750245 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1.คุณกฤติมา  คงชูชํวย    2.คุณพรรัตน์  แก๎วอุทัย  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 Web Design 1 ชาย ไมํเกิน 28 ปี ปริญญาตรี 10,000 บาท - ทํางาน เวลา 08.30 - 17.00 น. - ประกันสังคม 
 

 
2 เจ๎าหน๎าที่ประสานงานดูแล

เว็บไซต์ 
1 หญิง ไมํเกิน 28 ปี ปริญญาตรี 10,000 บาท - ทํางาน เวลา 08.30 - 17.00 น. - ประกันสังคม 
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คูหาที่ 16 
 

 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท 2 เอส เมทัล จ ากัด  ประเภทกิจการ ผลิตและจ าหนํายเหล็กรูปพรรณ  
 สถานที่ตั้ง  8/5 หมํู 14 ต.ทําช๎าง  อ.บางกล่ า  จ.สขลา 90110   โทรศัพท์ 074-801280   E-mail : Hr@ss.co.th 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1.คุณ มนัสนันท์  อํอนด า    2.คุณผานิตา  ด าชู   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 พนักงานขาย (Sales)  
จ.สงขลา 

1 ชาย ไมํระบุ ปริญญาตรี 15,000 บาท - ขายสินค๎า (ออกตลาด) - ประกันสังคม 

- กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ 

- สวัสดิการตําง ๆ ตาม
กฎหมายกําหนด 

- วันลาพักร๎อน เพ่ิม
ตามอายุงาน 

- ตรวจสุขภาพ
ประจําปี 
- ชุดยูนิฟอร์ม 

- สวัสดิการเยี่ยมไข๎ 

- รับขวัญบุตรและแรก
เกิด 
 

 

2 พนักงานขาย (ประจํา
สํานักงาน CS) 

3 หญิง ไมํระบุ ปริญญาตรี 13,000 บาท - ขายสินค๎า (ในออฟฟิศ) 

3 หัวหน๎าชุด 1 ชาย ไมํระบุ ปวช. / ปวส. 13,000 บาท - ควบคุมการผลิต 

4 วิศวกรเครื่องกล 1 ชาย ไมํระบุ ปริญญาตรี ตามตกลง - สามารถเขียนโปรแกรม 
ZW3D Solid works , Auto 
Cad ได๎ 

5 PC (ลวดเชื่อม) 2 หญิง ไมํระบุ ปวช. / ปวส. ตามตกลง - ขายสินค๎า ลวดเชื่อม 

6 พนักงานผลิต 5 ชาย ไมํระบุ ไมํจํากัดวุฒิ 325 บาทตํอวัน - ผลิตเหล็กรูปพรรณ 

7 ตัวแทนแนะนําสินค๎า  
จังหวัดสงขลา 

5 ชาย/
หญิง 

ไมํระบุ ม.6 / ปวช. 
ปวส. 

ตามตกลง - แนะนําสินค๎าของบริษัทและ
ผลิตภัณฑ์ 
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คูหาที่ 17  
 

 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท อาร์ เอ็ม เอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด  ประเภทกิจการ กฎหมาย  
 สถานที่ตั้ง 122/36 หมํูที่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ต.เขารูปช๎าง อ.เมือง จ.สงขลา   โทรศัพท์ 063-5359022    
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณดวงกมล  ข าอินทร์  2.คุณพัทรวินทร์  ทองมี  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 เจ๎าหน๎าที่เรํงรัดหนี้สินทาง
โทรศัพท์ 

10 ช/ญ 20 - 32 ปี ปวช.-ป.ตร ี 9,750 บาท - ติดตามทวงถามหนี้ 
- ขับรถจักรยานยนต์ได๎และมี
ใบขับข่ี 
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
- ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ดี 
- ทํางาน 08.30 - 17.30 น 

- การข้ึนเงินเดือนรายปี 
- คําคอมมิชชั่น 

2 หัวหน๎าทีมเรํงรัดหนี้สินทาง
โทรศัพท์ 

2 ช/ญ 26 - 40 ปี ปริญญาตรี ตามตกลง - ติดตามทวงถามหนี้ 
- ขับรถยนต+์จักรยานยนต์ได๎
และมีใบขับข่ี 
- มีประสบการณ์บริหารเรํงรัด
หนี้สินทางโทรศัพท์ให๎สถาบัน
การเงิน อยํางน๎อย 2 ปีขึ้นไป 
- ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ดี 
- ทํางาน 08.30 - 17.30 น 

- การข้ึนเงินเดือนรายปี 
- คําคอมมิชชั่น 
- คําตําแหนํง 
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คูหาที่ 18 

 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จ ากัด ประเภทกิจการ  กฎหมาย  
 สถานที่ตั้ง  122/82 หมํูที่ 8 ต.เขารูปช๎าง  อ.เมือง  จ.สงขลา  โทรศัพท์  063-5359022 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณพัทชรินทร์  ทองสี    เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 

  
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 เจ๎าหน๎าที่เรํงรัดหนี้สินทาง
โทรศัพท์ 

10 ช/ญ 20 - 32 ปี ปวช.-ป.ตร ี 9,750 บาท - ติดตามทวงถามหนี้ 
- ขับรถจักรยานยนต์ได๎และมี
ใบขับข่ี 
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
- ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ดี 
- ทํางาน 08.30 - 17.30 น 

- การข้ึนเงินเดือนรายปี 
- คําคอมมิชชั่น 

2 หัวหน๎าทีมเรํงรัดหนี้สินทาง
โทรศัพท์ 

2 ช/ญ 26 - 40 ปี ปริญญาตรี ตามตกลง - ติดตามทวงถามหนี้ 
- ขับรถยนต+์จักรยานยนต์ได๎
และมีใบขับข่ี 
- มีประสบการณ์บริหารเรํงรัด
หนี้สินทางโทรศัพท์ให๎สถาบัน
การเงิน อยํางน๎อย 2 ปีขึ้นไป 
- ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ดี 
- ทํางาน 08.30 - 17.30 น 

- การข้ึนเงินเดือนรายปี 
- คําคอมมิชชั่น 
- คําตําแหนํง 
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คูหาที่ 19  

 ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู๎ด  จ ากัด  ประเภทกิจการ ผลิตไม๎ยางพาราแปรรูปสํงออก 
 สถานที่ตั้ง  508  ถ. บ๎านกลาง – สนามบิน  ต.ควนลัง  อ.หาดใหญํ   จ.สงขลา        โทรศัพท์  074-502288   ตํอ 142  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1 .  นางกัญญา    บุญธรรม            2. นางสาววิลาสินี    เกษมุล     
ลําดับ 

ที่ ชื่อตําแหนํงงานวําง 
จํานวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒิ/สาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาทํางาน 
สวัสดิการ 

1 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 5 ชาย 20 - 45 ปี ม. 3  ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง สามารถทํางานเป็นกะได๎ 1.บ๎านพัก 
2.ประกันสังคม 
3.กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 
4.โบนัส 
5. รถรับ – สํง 
6. ชุดยูนิฟอร์ม 

2 พนักงานโรงเลื่อย  ( นายม๎าผํา
นายม๎าซอย,หางม๎าซอย, หาง
ม๎าผํา,คนเรียง) 

40 ช/ญ 20 - 40 ปี ป. 6 -ขึ้นไป รายเหมา เวลาทํางาน 8.00-17.00  น. 

3 พนักงานแพคไม๎ (แพ็คก้ิง) 10 ช/ญ 20 - 40 ปี ม. 3 ขึ้นไป รายเหมา เวลาทํางาน 8.00-17.00  น. 

4 พนักงานเหมาอัดน้ํายา  20 ช/ญ 20 - 40 ปี ม. 3 ขึ้นไป รายเหมา สามารถทํางานเป็นกะได๎ 

5 เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 3 ช/ญ 20 - 40 ปี ป.ตรีทุกสาขา ตามโครงสร๎าง เวลาทํางาน 8.00-17.00  น. 

6 พนักงานเช็คเกอร์ 5 ช/ญ 20 - 40 ปี ปวส. - ป.ตรี
ทุกสาขา 

ตามโครงสร๎าง สามารถทํางานเป็นกะได๎ 

7 ชํางไฟฟูา 2 ช 20 - 40 ปี ปวส. - ป.ตรี ตามโครงสร๎าง เวลาทํางาน 8.00-17.00  น. 

8 ลํามพมํา 1 ช/ญ 20 - 40 ปี ปวส. - ป.ตรี ตามโครงสร๎าง พูดและฟังภาษาพมําได๎ 

9 เจ๎าหน๎าที่อัดน้ํายา 5 ชาย 20 - 35 ปี ปวช. - ป.ตรี ตามโครงสร๎าง สามารถทํางานเป็นกะได๎ 

10 ชํางยานยนต์ 2 ชาย 20 - 45 ปี ปวช. - ปวส. ตามโครงสร๎าง 
+ประสบการณ์ 

 

11 เจ๎าหน๎าที่ดูแลพนักงานตํางด๎าว 1 หญิง 25 - 35 ปี ปวส. - ป.ตรี ตามโครงสร๎าง - มีประสบการณ์ด๎านตํางด๎าว 1 ปี 
ขึ้นไป 
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คูหาที่ 20 

 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ / บริษัทเมกาโฮม หาดใหญํ ประเภทกิจการ  ธุรกิจค๎าปลีกครบวงจรเรื่องบ๎าน 
 สถานที่ตั้ง  33/40 หมํูที่ 5 ต.คอหงส์  อ.หาดใหญํ  จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์  074-803100  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1 .คุณมลฤดี  สังข์สม   2.คุณภัทรวุฒิ  อินทุเศรษฐ์ เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

      
ล าดับ 

ที ่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 เจ๎าหน๎าที่ขํายโครงการ  *มีรถยนต์ 3 ช / ญ 25 - 35 ป.ตรี ขึ้นไป 17,700 09.00 น. – 18.00 น. - วันหยุด 6 วัน/ เดือน 
- คําประจําสาขา 
- คําครองชีพ 
- Incentive ยอดขาย 
- ประกันชีวิต/  
ประกันสุขภาพ 
- วงเงินคํารักษาพยาบาล 
รพ.เอกชน 
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

2 เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการขาย*มีรถยนต์ 3 ช / ญ 25 - 35 ป.ตรี ขึ้นไป 17,700 09.00 น. – 18.00 น. 

3 ผู๎จัดการแผนกขาย 3 ช / ญ 25 - 35 ม.3 ขึ้นไป 17,700 08.30 น. – 17.30 น. 
12.00 น. – 21.00 น. 

4 พนักงานขาย  10 ช / ญ 25 - 35 ม.3 ขึ้นไป 10,400 08.30 น. – 17.30 น. 
12.00 น. – 21.00 น. 

5 พนักงานแคชเชียร์ 3 ช / ญ 25 - 35 ม.3 ขึ้นไป 10,400 08.30 น. – 17.30 น. 
10.00 น.. – 19.00 น. 
12.00 น. – 21.00 น. 

6 พนักงาน ตรวจรับ / จัดสํง 5 ช / ญ 25 - 35 ปวช. ขึ้นไป 11,600 07.30 น. – 16.30 น. 
12.00 น. – 21.00 น. 
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คูหาที่ 20 

 
 ชื่อสถานประกอบการบริษัท เมกาโฮม หาดใหญํ  ประเภทกิจการ ธุรกิจค๎าปลีก ครบวงจรเรื่องบ๎าน 
 สถานที่ตั้ง89 หมํูที1่ ถนนเลี่ยงเมือง ต าบล ควนลัง อ าเภอหาดใหญํ สงขลา 90110   โทรศัพท์  074-803-889  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน  1.คุณมลฤดี สังข์สม     2.คุณภัทรวุฒิ อินทุเศรษฐ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564   
 
ล าดับ 

ที ่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 เจ๎าหน๎าที่ขํายโครงการ ( 3 จังหวัด ) 
*มีรถยนต์ 

3 ช / ญ 25 - 35 ม.3 ขึ้นไป 16,700 09.00 น. – 18.00 น. - วันหยุด 6 วัน/ เดือน 
- คําประจําสาขา 
- คําครองชีพ 
- Incentive ยอดขาย 
- ประกันชีวิต/  
ประกันสุขภาพ 
- วงเงินคํารักษาพยาบาล 
รพ.เอกชน 
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

2 พนักงานขาย  5 ช / ญ 25 - 35 ม.3 ขึ้นไป 9,750 07.00 น. – 16.30 น. 
11.00 น. – 20.00 น. 
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คูหาที ่21 
 
 ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท ว๎ูดเวอร์ค จ ากัด  ประเภทกิจการ  งานไม๎ 
 สถานที่ตั้ง  207 หมํูที่ 5 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา  โทรศัพท์  074-292176-179 / 081-9698012  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1.คุณอุมาภรณ์  คเชนทร  2.คุณกมลชนก  จาริสูตร  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 เมษายน 2564    
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 นายม๎า - หางม๎า 3 ชุด ไมํระบุ ไมํระบุ ไมํระบุ ตามตกลง   

2 เหมาเรียงไม๎แปรรูป 4 ไมํระบุ ไมํระบุ ไมํระบุ ตามตกลง   

3 แพ็คก้ิง 1 ไมํระบุ ไมํระบุ ไมํระบุ ตามตกลง   

4 ขับรถยก 1 ไมํระบุ ไมํระบุ ไมํระบุ ตามตกลง   

5 วิศวกร 3 ไมํระบุ ไมํระบุ ป.ตรี ตามตกลง   

6 เตาอบ 1 ไมํระบุ ไมํระบุ ไมํระบุ ตามตกลง   

7 ชํางซํอมบํารุง 2 ไมํระบุ ไมํระบุ ไมํระบุ ตามตกลง   

8 ชํางบอยเลอร์ 1 ไมํระบุ ไมํระบุ ไมํระบุ ตามตกลง   
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คูหาที ่21 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัทนันทะวัสดุกํอสร๎าง จ ากัด ประเภทกิจการ  จ าหนํายวัสดุกํอสร๎าง 
 สถานที่ตั้ง 34/1 หมํู 8 ต.ปริก  อ.สะเดา  จ.สงขลา 90120  โทรศัพท์  088-7886008  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณชฏาพร  มรรคาเขต   2.คุณสุจิน  แซํลอย  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 ผู๎จัดการสาขาขอนแกํน 1 ช/ญ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 30,000 บาทข้ึนไป   

2 ผู๎จัดการสาขานครสวรรค์ 1 ช/ญ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี 30,000 บาทข้ึนไป   

3 พนักงานขาย (Sale) 2 ช/ญ 24 - 35 ปี ปวส.ขึ้นไป 10,000 - 25,000 บาท   

4 พนักงานขายผํานโทรศัพท์ 
Telesales 

1 หญิง 24 - 35 ปี ปวส. ขึ้น
ไป 

10,000 - 14,000 บาท   
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คูหาที ่22 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัทไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จ ากัด   ประเภทกิจการ   ผลิตสายรัดพลาสติก  
 สถานที่ตั้ง  351 ถนนปาดังเบซาร์ ต.สะเดา  อ.สะเดา จ.สงขลา  โทรศัพท์  074 - 5228257  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณฐิติมา  กิตติวินท์  2.คุณปิยธิดา  ศรีพิทักษ์  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 ชาย 25 - 35 ปี  ตาม
โครงสร๎าง 

- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

 

2 เจ๎าหน๎าที่ฝุายบุคคล 1 ชาย 25 - 35 ปี  ตาม
โครงสร๎าง 

- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

 

3 เจ๎าหน๎าที่คลังสินค๎า 1 ชาย 25 - 35 ปี  ตาม
โครงสร๎าง 

- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 
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คูหาที ่22 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บมจ.บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาหาดใหญํ) ประเภทกิจการ  ธุรกิจค๎าปลีก 
 สถานที่ตั้ง  677 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญํ  อ.หาดใหญํ  จ.สงขลา  โทรศัพท์  074-262999 ตํอ 152  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณโสริยา  เพ็ชรสิทธิ์  2.คุณเอกชัย  วอํงอรุณวงศ์ เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 New Business 3 ช/ญ 23 - 35 ปี ปริญญาตรี ตามโครงสร๎าง พนักงานขาย สั่งซื้อผํานระบบออนไลน์  

2 พนักงานฝุายอาหารสด 3 ช/ญ 18 - 35 ปี ม.6 ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง สามารถทํางานเป็นกะได๎  

3 พนักงานจัดเรียงสินค๎า 2 ช/ญ 18 - 35 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง สามารถทํางานเป็นกะได๎  

4 พนักงานบริการลูกค๎า 2 ช/ญ 18 - 35 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง สามารถทํางานเป็นกะได๎  

5 พนักงานซํอมบํารุง 1 ชาย 25 - 35 ปี ปวส. 
ชํางไฟฟูา 

ตามโครงสร๎าง สามารถทํางานเป็นกะได๎  

6 พนักงานฝุายปูองกันการ
สูญเสีย 

1 ชาย 25 - 35 ปี ปริญญาตรี ตามโครงสร๎าง สามารถทํางานเป็นกะได๎  
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คูหาที ่23 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ออกซิเจน เรียลเอสเตท จ ากัด ประเภทกิจการ   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
 สถานที่ตั้ง  333 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์  095-1030553  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณยุวดี  สีสวย  2.คุณสกาวกานต์  สอาดโอษฐ์ เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. เจ๎าหน๎าที่การตลาด 
(สาขาหาดใหญํ) 

1 ชาย/หญิง N/A ป.ตรี 
การตลาด 

ตามตกลง - ดูแลงานด๎านการตลาดของบริษัท 
ทั้ง Online และ Offline 
- สรรหาชํองทางการตลาด และ
แนวทางใหมํ ๆ ที่นําสนใจ เพ่ือ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
ให๎เข๎าถึงกลุํมลูกค๎ามากขึ้น มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
- วิเคราะห์ข๎อมูลด๎านการตลาด 
(ประชากร/พฤติกรรมศาสตร์ และ
อ่ืน ๆ เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์กลุํม
ลูกค๎า) 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับรับมอบหมาย 
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 
เวลา 08.30 - 17.30 น. 

- วันหยุดเทศกาล 
พักร๎อน และวันลาอ่ืนๆ  
- ประกันสังคม  
- คําคอมรายไตรมาส 
- โบนัสปลายปี โบนัส
พิเศษ 
- ทริปทํองเที่ยวประจําปี 
- งานเลี้ยงบริษัทฯ 
- ยูนิฟอร์ม  
- อ่ืน ๆ 
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คูหาที ่23 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ออกซิเจน เรียลเอสเตท จ ากัด ประเภทกิจการ   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
 สถานที่ตั้ง  333 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์  095-1030553  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณยุวดี  สีสวย  2.คุณสกาวกานต์  สอาดโอษฐ์ เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

2. เจ๎าหน๎าที่บัญชี 
(สาขาหาดใหญํ) 

1 ชาย/หญิง N/A ป.ตรี 
บัญชี 

ตามตกลง - ดูแลงานด๎านบัญชีของบริษัทฯ บัญชี
รายรับ-รายจําย และบันทึกรายการทาง
การเงิน/ธุรกรรมการเงินของบริษัทฯ  
- ตรวจสอบความถูกต๎องของเอกสาร 
จัดทํารายงานบัญชี ปิดงบ 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับรับมอบหมาย 
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร ์
เวลา 08.30 - 17.30 น. 
**เน๎นคนท่ีทํางานละเอียด รอบคอบ 

- วันหยุดเทศกาล 
พักร๎อน และวันลาอื่นๆ  
- ประกันสังคม  
- คําคอมรายไตรมาส 
- โบนัสปลายปี โบนัสพิเศษ 
- ทริปทํองเที่ยวประจําป ี
- งานเลี้ยงบริษัทฯ 
- ยูนิฟอร์ม  
- อื่น ๆ 

3 พนักงานขาย (สาขายะลา) 1 ชาย/หญิง N/A ป.ตรี 
 

ตามตกลง - นําเสนอขาย(บ๎าน)ให๎แกํลูกค๎า และปิด
การขาย 
- ดูแลลูกค๎าตลอดระยะเวลาการขาย 
รวมถึงหลังการขาย 
- ชํวยเหลือลูกค๎าในเรื่องการขอสินเชื่อ 
ประสานงานกับธนาคาร ชํวยเหลือลูกค๎า
ในการจัดเตรียมเอกสาร 
- ติดตํอกับหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎อง 
เชํน กรมที่ดิน การประปา การไฟฟูา และ
อื่น ๆ  
- ออกบูธกิจกรรมนอกสถานท่ี 
- อัพเดท/ประชาสัมพันธ์โครงการผํานทาง
สื่อโชเชียล เชํน เฟสบุ๏ค 

- วันหยุดเทศกาล 
พักร๎อน และวันลาอื่นๆ  
- ประกันสังคม  
- คําคอมรายไตรมาส 
- โบนัสปลายปี โบนัสพิเศษ 
- ทริปทํองเที่ยวประจําป ี
- งานเลี้ยงบริษัทฯ 
- ยูนิฟอร์ม  
- อื่น ๆ 
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คูหาที ่24 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด ประเภทกิจการ   ห๎องเย็นรับฝาก  
 สถานที่ตั้ง  150/2 หมํู 3 ต.เขารูปช๎าง  อ.เมือง  จ.สงขลา  โทรศัพท์  074-336990-2  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1 .คุณนิตยา  อ าภาสุวรรณ์  2.คุณนราธิป  หอมอุทัย เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

    
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 เจ๎าหน๎าที่เช็คเกอร์ 
 
 

2 ชาย 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 9,750 บาท/
เดือน 

- มีประสบการณ์ท างาน
ด๎านเช็คเกอร์ 1 ปี ข้ึนไป 
 
 
 

1.ประกันสังคม 
2.การขึ้นเงินเดือนรายปี 
3.โบนัส 
4.เบี้ยขยัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 พนักงานขับรถสิบล๎อห๎องเย็น 2 ชาย 25-45  ปี ไมํจ ากัด 
วุฒิการศึกษา 

9,750 บาท/
เดือน 

มีประสบการณ์ท างาน 
ด๎านขับรถสิบล๎อ 1  ปี  
ขึ้นไป 

3 พนักงานคลังสินค๎ารายวัน 10 ชาย 18 - 40 ปี ไมํจ ากัด 325 บาท/วัน - ท างานยกของและโหลด
ของ 
- พ๎นภาระทางทหาร 
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คูหาที่ 25 

 
 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ศูนย์การค๎าไดอานําคอมเพล็กซ์ จ ากัด  ประเภทกิจการ ศูนย์การค๎า / ห๎างสรรพสินค๎า 
 สถานที่ตั้ง 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ต าบลหาดใหญํ อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา               โทรศัพท์ 074-272222 ตํอ 3619  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณภณิดา  จิตอ านวย 2. คุณวาสนา  เสรีชาญพงษ์  
  
ลําดับ 

ที่ ชื่อตําแหนํงงานวําง 
จํานวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒิ/สาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาทํางาน 
สวัสดิการ 

1. ผู๎จัดการฝุายบริหารพื้นที่เชํา 1 ช. / ญ. 30 ปี + ปริญญาตรีขึ้นไป 
มีประสบการณ์
ในงานบริหาร
พ้ืนที่เชําอยําง
น๎อย 3 ปีขึ้นไป 

ตาม
โครงสร๎าง 

- วิเคราะห์การตลาดและศึกษา
คูํแขํงในธุรกิจเดียวกันเพ่ือ
เสนอปรับแผนกลยุทธ์ 

- บริหารจัดการรายได๎ของพ้ืนที่
เชํา 

- นําเสนอพ้ืนที่เชําและเจรจา
ตํอรองกับผู๎เชําทั้งรายใหญํ
และรายยํอย 

- ควบคุมดูแลผู๎ใต๎บังคับบัญชา
ให๎ปฏิบัติงานตามแผนงานที่
ได๎รับมอบหมาย 

- ควบคุมการเปิดดําเนินการ
ของผู๎เชําตามเงื่อนไขที่
กําหนด รวมทั้งให๎มีการ
ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับ
การใช๎พื้นท่ีโดยเครํงครัด 

- ประกันสังคม 
- วันหยุดประจํา
สัปดาห์ 1 วัน / ปี 
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
13 วัน/ปี 
- วันหยุดพักผํอน
ประจําปี 6 วัน/ป ี
- ชุดยูนิฟอร์ม 
- สํวนลดซื้อสินค๎า 
- เครดิตซื้อสินค๎า 
- เงินกู๎ (ไมํมีดอกเบี้ย) 
- เงินชํวยเหลือพิธีศพ 
- เงินสมรส 
- ฝึกอบรม 

 
หน๎า 1 / 8 



คูหาที่ 25 

 
 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ศูนย์การค๎าไดอานําคอมเพล็กซ์ จ ากัด  ประเภทกิจการ ศูนย์การค๎า / ห๎างสรรพสินค๎า 
 สถานที่ตั้ง 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ต าบลหาดใหญํ อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา               โทรศัพท์ 074-272222 ตํอ 3619  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณภณิดา  จิตอ านวย 2. คุณวาสนา  เสรีชาญพงษ์  
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

2. ผู๎ชํวยผู๎จัดการฝุายบริหารพื้นที่เชํา 1 ช. / ญ. 30 ปี + ปริญญาตรีขึ้นไป 
มีประสบการณ์
ในงานบริหาร
พ้ืนที่เชําอยําง
น๎อย 3 ปีขึ้นไป 

ตาม
โครงสร๎าง 

- ดําเนินการภายใต๎แผนการ
ปฏิบัติงานที่ผู๎จัดการฝุายได๎
กําหนดไว๎ 
- ตรวจสอบใบอนุญาตจําหนําย 
ลิขสิทธิ์ตํางๆ ของร๎านค๎าวํามีการ
ปฏิบัติถูกต๎องตามกฎหมาย 
- การประสานงานในการแก๎ไข
ปัญหาระบบงานวิศวกรรมอาคาร
ตํางๆ เมื่อได๎รับแจ๎งจากผู๎เชํา 
- นําเสนอพ้ืนที่เชําและเจรจา
ตํอรองกับผู๎เชําทั้งรายใหญํและ
รายยํอย 
-จัดหากิจกรรม สํงเสริมการขาย
ตามเทศกาลตํางๆ เพื่อสนับสนุน
ยอดขาย 

- ประกันสังคม 
- วันหยุดประจํา
สัปดาห์ 1 วัน / ปี 
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
13 วัน/ป ี
- วันหยุดพักผํอน
ประจําปี 6 วัน/ปี 
- ชุดยูนิฟอร์ม 
- สํวนลดซื้อสินค๎า 
- เครดิตซื้อสินค๎า 
- เงินกู๎ (ไมํมี
ดอกเบี้ย) 
- เงินชํวยเหลือพิธีศพ 
- เงินสมรส 
- ฝึกอบรม 
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คูหาที่ 25 

 
 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ศูนย์การค๎าไดอานําคอมเพล็กซ์ จ ากัด  ประเภทกิจการ ศูนย์การค๎า / ห๎างสรรพสินค๎า 
 สถานที่ตั้ง 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ต าบลหาดใหญํ อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา               โทรศัพท์ 074-272222 ตํอ 3619  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณภณิดา  จิตอ านวย 2. คุณวาสนา  เสรีชาญพงษ์  
  
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

3. เจ๎าหน๎าที่บริหารพื้นที่เชํา 3 ช. / ญ. 25 ปี + ปริญญาตรีขึ้นไป 
มีประสบการณ์
ในงานบริหาร
พ้ืนที่เชําอยําง
น๎อย 1 ปีขึ้นไป 

ตาม
โครงสร๎าง 

- บริหารจัดการพื้นที่เชํา
ศูนย์การค๎ารวมถึงการหาผู๎เชํา 
-ประสานงานและอํานวยความ
สะดวกร๎านค๎า 
- รํวมประสานงานฝุายอาคาร 
ผู๎รับเหมา และผู๎เชํา 
-ประสานงานและอํานวยความ
สะดวกร๎านค๎า 
- เตรียมข๎อมูลโครงการเพื่อเสนอ
ขายพ้ืนที่เชํา 
- จัดทําเอกสารสัญญาการเชํา
พ้ืนที่ให๎แกํผู๎เชํา 
- จัดทํารายงานการปฏิบัติงาน
ประจําวัน  และสํงสรุปงานประจํา
สัปดาห์ 

- ประกันสังคม 
- วันหยุดประจําสัปดาห์ 
1 วัน / ปี 
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 
วัน/ปี 
- วันหยุดพักผํอน
ประจําปี 6 วัน/ปี 
- ชุดยูนิฟอร์ม 
- สํวนลดซื้อสินค๎า 
- เครดิตซื้อสินค๎า 
- เงินกู๎ (ไมํมีดอกเบี้ย) 
- เงินชํวยเหลือพิธีศพ 
- เงินสมรส 
- ฝึกอบรม 
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คูหาที่ 25 

 
 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ศูนย์การค๎าไดอานําคอมเพล็กซ์ จ ากัด  ประเภทกิจการ ศูนย์การค๎า / ห๎างสรรพสินค๎า 
 สถานที่ตั้ง 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ต าบลหาดใหญํ อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา               โทรศัพท์ 074-272222 ตํอ 3619  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณภณิดา  จิตอ านวย 2. คุณวาสนา  เสรีชาญพงษ์  
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

4. ผู๎จัดการฝุายขาย 2 ช. / ญ. 30 ปี + ปริญญาตรีขึ้นไป 
มีประสบการณ์

ด๎านการ
บริหารงานขาย
อยํางน๎อย 3  ปี

ขึ้นไป 

ตาม
โครงสร๎าง 

- ทําการตรวจสอบยอดขายของ
ผู๎จัดการแผนกหาสาเหตุยอดขายที่
ต่ํากวําเปูาให๎ทําการแก๎ไขทันที 
และกรณีที่ยอดขายดีให๎รักษาหรือ
ผลักดันยอดขายให๎ดีข้ึนอยําง
ตํอเนื่อง 
-นําเสนอสินค๎าใหมํๆ ให๎มีการขาย
ในสาขา โดยการสํารวจคูํแขํง และ
เป็นชํองทางการเพ่ิมโอกาสการ
ขาย 
- ควบคุมดูแลพ้ืนที่และ
สภาพแวดล๎อมของแตํละแผนกให๎
ได๎มาตรฐาน 
- กํากับดูแลความพร๎อมในการ
ปฏิบัติงานของผู๎ใต๎บังคับบัญชา
อยํางใกล๎ชิด 

- ประกันสังคม 
- วันหยุดประจําสัปดาห์ 
1 วัน / ปี 
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 
วัน/ปี 
- วันหยุดพักผํอน
ประจําปี 6 วัน/ปี 
- ชุดยูนิฟอร์ม 
- สํวนลดซื้อสินค๎า 
- เครดิตซื้อสินค๎า 
- เงินกู๎ (ไมํมีดอกเบี้ย) 
- เงินชํวยเหลือพิธีศพ 
- เงินสมรส 
- ฝึกอบรม 
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คูหาที่ 25 
 

 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ศูนย์การค๎าไดอานําคอมเพล็กซ์ จ ากัด  ประเภทกิจการ ศูนย์การค๎า / ห๎างสรรพสินค๎า 
 สถานที่ตั้ง 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ต าบลหาดใหญํ อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา               โทรศัพท์ 074-272222 ตํอ 3619  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณภณิดา  จิตอ านวย 2. คุณวาสนา  เสรีชาญพงษ์  
 
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ

ต าแหนํง
งานวําง 

จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

5. หัวหน๎า
แผนก
ขาย 

3 ช. / 
ญ. 

25 
ปี + 

ปริญญาตรีขึ้นไป 
มีประสบการณ์ด๎าน
การบริหารงานขาย

อยํางน๎อย 2  ปีขึ้นไป 

ตามโครงสร๎าง - ตรวจสอบยอดขายหากแผนกที่มียอดขายต่ํากวําเปูา
ให๎ทําการแก๎ไขทันที 
- ทําการวิเคราะห์ยอดขายในแผนกและหาแนวทาง
ในการผลักดันวางแผนเดือนถัดไป 
- บริหารสินค๎าอยํางมีประสิทธิภาพไมํให๎สินค๎าขาด 
- ดูแลการจัดเรียง Display สินค๎าในแผนกให๎เป็น
มาตรฐาน 
- ตรวจสอบความสะอาด และความปลอดภัย ของ
พ้ืนที่ขาย  /สินค๎า /เฟอร์นิเจอร์  

- ดูแลความพร๎อมในการปฏิบัติงานของ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา 

- ประกันสังคม 
- วันหยุดประจําสัปดาห์ 
1 วัน / ปี 
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 
วัน/ปี 
- วันหยุดพักผํอนประจําปี 
6 วัน/ปี 
- ชุดยูนิฟอร์ม 
- สํวนลดซื้อสินค๎า 
- เครดิตซื้อสินค๎า 
- เงินกู๎ (ไมํมีดอกเบี้ย) 
- เงินชํวยเหลือพิธีศพ 
- เงินสมรส 
- ฝึกอบรม 
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คูหาที่ 25 
 

 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ศูนย์การค๎าไดอานําคอมเพล็กซ์ จ ากัด  ประเภทกิจการ ศูนย์การค๎า / ห๎างสรรพสินค๎า 
 สถานที่ตั้ง 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ต าบลหาดใหญํ อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา               โทรศัพท์ 074-272222 ตํอ 3619  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณภณิดา  จิตอ านวย 2. คุณวาสนา  เสรีชาญพงษ์  
   
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

6. พนักงานประจําร๎านอินจอลมี 10 ช. / ญ. 20 ปี + ปวช./ม.6 ขึ้นไป 
ไมํจําเป็นต๎องมี
ประสบการณ์ 

ยินดีรับนักศึกษา
จบใหมํ 

ตาม
โครงสร๎าง 

- ขายอาหารและเครื่องดื่มประจํา
เคาน์เตอร์ที่ได๎รับมอบหมายตาม
ออเดอร์ของลูกค๎า 

(ซาลาเปาทอด/ชาบูเสียบไม๎/
ลูกชิ้นทอด/ไอศรีม/ข๎าว /ขนมปัง

ไส๎ทะลัก/เครป) 
-ดูแลความสะอาดพ้ืนที่ทํางาน 
รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ 
ทั้งตอนกํอนเริ่มงาน ขณะทํางาน 
และหลังเลิกงาน 
- บริการลูกค๎า คิดเงิน จดยอดขาย 
- ดูแล เบิก จําย สต๏อก 

- ประกันสังคม 
- วันหยุดประจํา
สัปดาห์ 1 วัน / ปี 
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
13 วัน/ป ี
- วันหยุดพักผํอน
ประจําปี 6 วัน/ป ี
- ชุดยูนิฟอร์ม 
- สํวนลดซื้อสินค๎า 
- เครดิตซื้อสินค๎า 
- เงินกู๎ (ไมํมีดอกเบี้ย) 
- เงินชํวยเหลือพิธีศพ 
- เงินสมรส 
- ฝึกอบรม 
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คูหาที่ 25 
 

 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ศูนย์การค๎าไดอานําคอมเพล็กซ์ จ ากัด  ประเภทกิจการ ศูนย์การค๎า / ห๎างสรรพสินค๎า 
 สถานที่ตั้ง 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ต าบลหาดใหญํ อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา               โทรศัพท์ 074-272222 ตํอ 3619  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณภณิดา  จิตอ านวย 2. คุณวาสนา  เสรีชาญพงษ์  
  
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

7. พนักงานบริการฟููดคอร์ท 3 ช. / ญ. 20 ปี + ปวช./ม.6 ขึ้นไป 
ไมํจําเป็นต๎องมี
ประสบการณ์ 

 

ตาม
โครงสร๎าง 

- ดูแลทําความสะอาดพ้ืนที่โซน
ฟููดคอร์ท รวมถึงโต๏ะ เก๎าอ้ี 

- เก็บภาชนะอาหารของลูกค๎า 

- ล๎างภาชนะใสํอาหาร(ใช๎เครื่อง) 

- อ่ืนๆที่ได๎รับมอบหมายจาก
แผนกบริการฟููดคอร์ท 

- ประกันสังคม 
- วันหยุดประจํา
สัปดาห์ 1 วัน / ปี 
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
13 วัน/ปี 
- วันหยุดพักผํอน
ประจําปี 6 วัน/ปี 
- ชุดยูนิฟอร์ม 
- สํวนลดซื้อสินค๎า 
- เครดิตซื้อสินค๎า 
- เงินกู๎ (ไมํมีดอกเบี้ย) 
- เงินชํวยเหลือพิธีศพ 
- เงินสมรส 
- ฝึกอบรม 
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คูหาที่ 25 
 

 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ศูนย์การค๎าไดอานําคอมเพล็กซ์ จ ากัด  ประเภทกิจการ ศูนย์การค๎า / ห๎างสรรพสินค๎า 
 สถานที่ตั้ง 55/3 ถนนศรีภูวนารถ ต าบลหาดใหญํ อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา               โทรศัพท์ 074-272222 ตํอ 3619  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณภณิดา  จิตอ านวย 2. คุณวาสนา  เสรีชาญพงษ์  
   
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

8. พนักงานขาย (ข๎าวโพดอบเนย) 2 ญ. 20 ปี +  ขึ้นไป 
ไมํจําเป็นต๎องมี
ประสบการณ์ 

ยินดีรับนักศึกษา
จบใหมํ 

ตาม
โครงสร๎าง 

- ขายอาหารและเครื่องดื่มประจํา
เคาน์เตอร์ที่ได๎รับมอบหมายตาม
ออเดอร์ของลูกค๎า 

-ดูแลความสะอาดพ้ืนที่ทํางาน 
รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ 
ทั้งตอนกํอนเริ่มงาน ขณะทํางาน 
และหลังเลิกงาน 
- บริการลูกค๎า คิดเงิน จดยอดขาย 

- ดูแล เบิก จําย สต๏อก 

- อ่ืนๆที่ได๎รับมอบหมาย 

 

- ประกันสังคม 
- วันหยุดประจํา
สัปดาห์ 1 วัน / ปี 
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
13 วัน/ปี 
- วันหยุดพักผํอน
ประจําปี 6 วัน/ปี 
- ชุดยูนิฟอร์ม 
- สํวนลดซื้อสินค๎า 
- เครดิตซื้อสินค๎า 
- เงินกู๎ (ไมํมีดอกเบี้ย) 
- เงินชํวยเหลือพิธีศพ 
- เงินสมรส 
- ฝึกอบรม 
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คูหาที ่26 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ ากัด  ประเภทกิจการ  โทรคมนาคม  
 สถานที่ตั้ง  123/804 อาคารนภาลัยเพลส ชั้น 5 อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์  074-858011    
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1.คุณเข็มพร  พรหมมารักษ์   2.คุณนันฑกา  ตรีแจํมจันทร์  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. พนักงานขายดูแลลูกค๎า 
ประจําตําบล 

20 ชาย/หญิง 18 - 35 ปี ม.6 - ป.โท 10,000 บาท - ขายสินค๎าทรูตามพ้ืนที่ที่ได๎รับ 
มอบหมายและแนะนําสินค๎าทรู 
ทางโทรศัพท์ 

- ประกันสังคม 
- คําคอมมิชชั่น 
- ประกัน
อุบัติเหตุ 
- วันลาตําง ๆ  

2. ชํางเทคนิค (จะนะ ,  
เทพา , นาทวี , สงขลา) 

10 ชาย 20 - 30 ปี ปวช. - ปวส. 12,000 บาท - ซํอม ติดตั้ง ประสานงาน 
ตรวจสอบ แก๎ไขเรื่องร๎องเรียน 
ตําง ๆ และแนะนํา Solution 
ที่เหมาะสมกับลูกค๎า 

3. พนักงานขายดูแลลูกค๎า 
ประจํา True Shop 

10 ชาย/หญิง 23 - 30 ปี ป.ตรี - ป.โท 12,000 บาท - ขายสินค๎าทรู ให๎คําปรึกษา 
ลูกค๎าและบริการหลังการขาย 

4. ผู๎จัดการประจําอําเภอ 5 ชาย/หญิง 28 - 35 ปี ป.ตรี สาขา
บริหารธุรกิจ 

25,000 บาท - วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ 
แก๎ไขปัญหาและพัฒนาสร๎าง 
ยอดขายให๎เติบโตในพ้ืนที่ตน 
ดูแล 

- ประกันสังคม 
- คําคอมมิชชั่น 
- ประกัน
อุบัติเหตุ 
- วันลาตําง ๆ 
- โบนัส  

 
หน๎า 1/1 
 



คูหาที่ 27 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด(มหาชน) ประเภทกิจการ ผลิตและจ าหนํายเครื่องดื่ม  
 สถานที่ตั้ง  87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ๎านพรุ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์  083-6653969  โทร 074-210008-18 ตํอ 233  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. คุณอัศยาพัช ขวัญทอง2.คุณชนาภา สุวรรณพงษี เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. Information Sysfem 1 ชาย/หญิง ไมํระบุ ป.ตรี 15,000ขึ้นไป * เขียนโปรแกรมด๎านไอทีได๎ 
* พัฒนาระบบ SAP ได ๎

ตามข๎อตกลง
ของบริษัท 

2. Master Control 
Supervisor 

1 ชาย/หญิง ไมํระบุ ป.ตรี 15,000ขึ้นไป * สามารถวิเคราะห์ข๎อมูลได๎ 
* ใช๎งานระบบ SAP ได๎ 

3. Data Support 1 ชาย/หญิง ไมํระบุ ป.ตรี 15,000ขึ้นไป * จบสาขาเศรษฐศาสตร์, สถิติ
,การตลาด ฯลฯ  
* สามารถวิเคราะห์และ
นําเสนอข๎อมูลได๎ 

4. พนักงานธุรการ 1 ชาย/หญิง ไมํระบุ ป.ตรี 12,000ขึ้นไป * สามารถใช๎ Ms Office ได๎ดี 
* สามารถขับรถยนต์ได๎ 
* มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี 

5. Operation Office 
Supevisor 

1 ชาย/หญิง ไมํระบุ ป.ตรี 15,000ขึ้นไป * สาขาไอที,เศรษฐศาสตร์, 
สถิติ,การตลาด ฯลฯ 
* สามารถใช๎ระบบ SAP ได ๎

6. ผู๎ชํวยกุ๏ก 1 ชาย/หญิง ไมํระบุ ไมํระบุ ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

* ชอบปรุงอาหาร 
* ปฏิบัติงานประจําร๎าน 
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คูหาที ่28 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ขนมบ๎านโกไขํ จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิตและจ าหนํายขนม  
 สถานที่ตั้ง  44/2-3 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 093-5823185   
 E-Mail:hrobaankokai@gmail.com  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. นางสาวภิรมญ์ญา ตรงจิตร 2.นางสาวทักษิมา เทียมชู   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. พนักงานฝุายผลิต 
(สาขานาหมํอม,  
สาขากรีนเวย์ 

20 ชาย/หญิง 18-35ปี ไมํระบุ 330+40 * ชํวงเวลาทํางาน  
06.00-15.00น.  
07.00-16.00น. 
 
 
 
 
 

ตามข๎อตกลง
ของบริษัท 
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คูหาที่ 29 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิต  แปรรูปอาหารทะเล 
 สถานที่ตั้ง  88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90230  โทรศัพท์ 074-803160 โทรสาร 074-803168-880  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.น.ส.กุสุมา แก๎วมณี  2. คุณโสมวรรณ พุทธสุกะ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 หัวหน๎าแผนกขูดสะอาด 1 ช/ญ 18 - 40 ปี ป.ตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

15,000-
18,000 บาท 

- ควบคุมและจัดการ
กระบวนการขูดสะอาดให๎เป็นไป 
ตามแผนงานที่ได๎จัดวางไว๎ 
- มีประสบการณ์ในการทํางาน 1 
ปีขึ้นไป 
- ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ 
- พูด อําน เขียน ภาษาอังกฤษได๎ 
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

- การข้ึนเงินเดือน
รายปี 
- โบนัส 

2 หัวหน๎าแผนก QC 2 ช/ญ 18 - 40 ปี ป.ตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

15,000-
18,000 บาท 

- จัดแผนการทํางานในสํวนงาน
ควบคุมคุณภาพสินค๎าให๎เป็นไป 
ตามแผนงานที่ได๎กําหนดไว๎ 
- มีประสบการณ์ในการทํางาน 1 
ปีขึ้นไป 
- ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ 
- พูด อําน เขียน ภาษาอังกฤษได๎ 
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

- การข้ึนเงินเดือน
รายปี 
- โบนัส 
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คูหาที่ 29 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิต  แปรรูปอาหารทะเล 
 สถานที่ตั้ง  88 ม.10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90230  โทรศัพท์ 074-803160 โทรสาร 074-803168-880  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.น.ส.กุสุมา แก๎วมณี  2. คุณโสมวรรณ พุทธสุกะ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564  

     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

3 หัวหน๎าหนํวยสํงออก 2 ช/ญ 18 - 40 ปี ป.ตรี สาขา 
โลจิสติกส์ 

10,200-
15,000 บาท 

- ควบคุม - จัดเตรียมสินค๎าที่จะ
สํงออกให๎ถูกต๎องตรงกับประเภท
ของลูกค๎า 
- มีประสบการณ์ในการทํางาน  
1 ปีขึ้นไป 
- ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ดี 
- พูด อําน เขียน ภาษาอังกฤษได๎ 
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

- การข้ึนเงินเดือน
รายปี 
- โบนัส 

4 หัวหน๎าแผนก R&D 1 ช/ญ 18 - 40 ปี ป.ตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

15,000-
18,000 บาท 

- คิดค๎นวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให๎ตรงกับความ
ต๎องการของตลาดและลูกค๎า 
- มีประสบการณ์ในการทํางาน  
1 ปีขึ้นไป 
- ใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ 
- พูด อําน เขียน ภาษาอังกฤษได๎ 
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

- การข้ึนเงินเดือน
รายปี 
- โบนัส 

หน๎า 2/2 



คูหาที่ 30 
 
 ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท ห๎องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญํ จ ากัด  ประเภทกิจการ สํงออกอาหารทะเลแชํแข็ง  
 สถานที่ตั้ง  4/2 ม.3 ถ.สายเอเซีย43 ต.นาหมํอม อ.นาหมํอม จ.สงขลา 90310 โทรศัพท์  074-222333  ตํอ 8104-8107  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน 1. นางสาวจันจิรา รามวงศ์ 2.นางสาวมลฤดี แก๎วชนะ เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. ผู๎ชํวยเลขานุการบริษัทฯ 1 ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสร๎าง * พนักงานประจํา 

ตามข๎อตกลง
ของบริษัท 

2. หัวหน๎าแผนกบํารุงรักษา 
(PM) 

1 ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวส.ชํางยนต ์ ตามโครงสร๎าง * พนักงานประจํา 

3. พนักงานชํางควบคุม 
เครื่องจักรไลน์ผลิต 

1 ชาย 22 ปีขึ้นไป ปวส.เครื่องกล
,ไฟฟูา 

ตามโครงสร๎าง * พนักงานประจํา 

4. พนักงานควบคุมคุณภาพ 6 หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง * พนักงานประจํา 

5. พนักงานประกันคุณภาพ 2 หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง * พนักงานประจํา 

6. พนักงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

1 หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง * พนักงานประจํา 

7. พนักงานรายวัน หลาย
อัตรา 

หญิง 18 ปีขึ้นไป ไมํจํากัดวุฒิ ตามโครงสร๎าง * พนักงานประจํา 

 
 

หน๎า 1/1 
 
 
 
 
 
 



คูหาที่ 31 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด  ประเภทกิจการผลิต  ธุรกิจเกษตรครบวงจร 
 สถานที่ตั้ง  47/1-3 ถ.โชติวิทยะกุล3 ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90230  โทรศัพท์ 074-221013-5 โทรสาร 074-221037  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวจันทนา ศักดิ์ศรีอมร  2. นางสาววาสนา ตั้งกิจวรกุล  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. ผู๎แทนขาย 2 ไมํระบุ 22-30ปี ป.ตรี สาขา
การตลาด,ค๎าปลีก 

15,000 * จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30น. 
*วางแผนการขายสินค๎าให๎ได๎ตาม
เปูาหมาย 
*ติดตามหลังการขาย 
*บริหารจัดการงานขายสินค๎า 

- กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ 
- ประกันสุขภาพ 
- ประกันอุบัติเหตุ 
- คอมมิชชั่น 

2. ผู๎ชํวยผู๎จัดการร๎านการขาย 2 ไมํระบุ 22-30ปี ป.ตรี สาขา
การตลาด,ค๎าปลีก 

15,000 * จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30น. 
*บริหารสต๏อกสินค๎าในร๎าน 
*บริหารงานขายสินค๎า 

3. ผู๎ชํวยผู๎จัดการร๎านการเงิน 2 ไมํระบุ 22-30ปี ป.ตรี สาขา
การตลาด,ค๎าปลีก 

15,000 * จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30น. 
*บริหารสต๏อกสินค๎าในร๎าน 
*บริหารงานขายสินค๎า 

4. พนักงานจัดสํงสินค๎า 2 ชาย 20-35ปี ม.6 ขึ้นไป 9,750-
10,000 

*จัดสํงสินค๎าตามOrderและ
ขนสํงให๎ลูกค๎า 

5. พนักงานปฏิบัติการร๎าน 2 ไมํระบุ 20-35ปี ม.6 ขึ้นไป 9,750-
10,000 

* จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30น. 
*ตรวจรับ, นับสินค๎า, เช็คสต็อก,
จัดเรียงสินค๎า,สํงสินค๎า,ทําความ
สะอาดร๎าน 

หน๎า 1/1 



คูหาที่ 32 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิต  ผลิตภัณฑ์จากปลาสดแชํแข็ง 
 สถานที่ตั้ง  3/2 หมํูที่ 7 ถนนเก๎าเส๎ง-จะนะ  ต.เขารูปช๎าง  อ.เมือง  จ.สงขลา โทรศัพท์  074-317800  E-mail : hrm@manafish.com 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายนรีกานต์  แก๎วเกาะสะบ๎า    เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 

1 
 

ผู๎จัดการฝุายขายน้ําดื่ม 
(น้ําดื่มแมนเอ อากัว) 

1 ช/ญ ไมํระบุ ปวช.-ป.ตร ีสาขา
การตลาดหรือสาขา

ที่เก่ียวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎าง 

- ควบคุม อํานวยความสะอาด ติดตามกระบวนการผลิต
น้ําดื่มให๎มีประสิทธิภาพ 
- มีบุคลิกภาพที่ดี มีไหวพริบ 
- สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ 
- มีความรู๎ ความเข๎าใจในระบบพื้นฐานการผลิต เชํน 
GMP, 5ส. 

2 ผู๎จัดการฝุายวิจัยตลาด 1 ช/ญ ไมํระบุ 
 

วุฒิปริญญาตรีด๎าน
บริหารธุรกิจทุก

สาขา 

ตาม
โครงสร๎าง 

- รับนโยบายและกําหนดเปูาหมาย แผนงาน ติดตาม
ประเมินผลและดําเนินการปรับปรุงแก๎ไขงานขายให๎มี
ประสิทธิภาพ 
- มีประสบการณ์ด๎านการบริหารงานไมํน๎อยกวํา 3 ปี 
- มีภาวะความเป็นผู๎นํา /มีการวางแผนที่เป็นระบบ 
- มีความกระตือรือร๎น /สร๎างทัศนคติ ความสามัคคี 
- ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

3 ผู๎จัดการฝุายสํงเสริมการ
ขาย 

1 ช/ญ ไมํระบุ ป.ตรี สาขา
การตลาดหรือสาขา

อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎าง 

 

4 ผู๎จัดการร๎านอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1 ช/ญ 23ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขา
การตลาดหรือสาขา

อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

หน๎า 1/5 



คูหาที่ 32 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิต  ผลิตภัณฑ์จากปลาสดแชํแข็ง 
 สถานที่ตั้ง  3/2 หมํูที่ 7 ถนนเก๎าเส๎ง-จะนะ  ต.เขารูปช๎าง  อ.เมือง  จ.สงขลา โทรศัพท์  074-317800  E-mail : hrm@manafish.com 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายนรีกานต์  แก๎วเกาะสะบ๎า    เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 

5 พนักงานธุรการขาย 2 ช/ญ ไมํระบุ ป.ตรี สาขาท่ี
เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎าง 

- รักงานบริการ 

6 ชํางซํอมบํารุง VA 1 ชาย ไมํระบุ ปวช.-ปวส. สาขา
ไฟฟูาหรือสาขาที่

เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎าง 

- ปฏิบัติงานตามแผนการบํารุงรักษา (PM) 
- ซํอมแซมบํารุงเครื่องจักร 
- ปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมายของผู๎บังคับบัญชา 
- มีความรู๎เกี่ยวกับอะไหลํของเครื่องจักรและวัสดุชําง 

7 พนักงานแลํปลา 15 ช/ญ ไมํระบุ ไมํจํากัด ตาม
โครงสร๎าง 

- มีความสามารถในการแลํปลาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

8 ชํางซํอม-สร๎าง 1 ชาย ไมํระบุ ปวช.ขึ้นไปสาขา
ชํางโลหะ 

ตาม
โครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์ในการเชื่อมงานไฟฟูาหรืองานเชื่อมอ่ืน ๆ 
- มีความชํานาญด๎านงานตัดประเภทตําง ๆ 

9 ผู๎ชํวยวิศวกรเครื่องจักรทํา
ความเย็น 

1 ช/ญ ไมํระบุ ป.ตรีสาขาเครื่องกล 
ไฟฟูาหรือสาขาที่

เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎าง 

- จัดทําแผนบํารุงรักษา (PM) เครื่องทําความเย็นพร๎อม 
ติดตามงานตามแผนที่วางไว๎ 
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของชํางเครื่องจักรทําความเย็น 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายของผู๎บังคับบัญชา 
- สามารถวางแผนPM/อํานแบบ/เขียนแบบและประเมิน 
ราคาได๎ 
- มีความรู๎เกี่ยวกับระบบและอะไหลํ 

หน๎า 2/5 



คูหาที่ 32 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิต  ผลิตภัณฑ์จากปลาสดแชํแข็ง 
 สถานที่ตั้ง  3/2 หมํูที่ 7 ถนนเก๎าเส๎ง-จะนะ  ต.เขารูปช๎าง  อ.เมือง  จ.สงขลา โทรศัพท์  074-317800  E-mail : hrm@manafish.com 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายนรีกานต์  แก๎วเกาะสะบ๎า    เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตรา
คําจ๎าง 
(บาท) 

เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 
ชํวงเวลาท างาน 

10 
 

พนักงานขับรถสํงสินค๎า 2 ชาย ไมํระบุ ม.3 ขึ้นไป ตาม
โครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์ในการทํางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีใบขับขี่ประเภทที่ 2 

11 หัวหน๎าแผนกวิจัยและพัฒนา 1 ช/ญ ไมํระบุ 
 

ป.ตรี สาขา 
เทคโนโลยีอาหาร 
คหกรรมศาสตร์ 

หรือสาขาที่เก่ียวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎าง 

- สามารถเตรียมอาหาร ปรับคุณภาพอาหารได๎ 

12 ชํางเขียนแบบ 1 ช/ญ ไมํระบุ ป.ตรี สาขาชํางเขียน
แบบหรือสาขาอ่ืนที่

เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎าง 

- สามารถเขียนแบบได๎ 

13 ชํางทาสี 1 ช/ญ ไมํระบุ ม.6 ขึ้นไป ตาม
โครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

14 วิศวกรสิ่งแวดล๎อม 1 ช/ญ ไมํระบุ ป.ตรีสาขาวิศวกร 
สิ่งแวดล๎อม 

ตามโครง 
สร๎าง 

- ควบคุมดูแลระบบผลิตน้ําดี , ระบบบําบัดน้ําเสีย 
งานข๎อมฟูลเพื่อการผลิตน้ําดี และบําบัดน้ําเสียเพื่อให๎ 
ระบบทํางานอยํางมีประสิทธิภาพได๎มาตรฐานและบรรลุข๎อ 
กฏหมาย 
- มีความรู๎ด๎านการผลิตน้ําดีและระบบบําบัดน้ําเสีย รู๎
กฏหมายด๎านสิ่งแวดล๎อม 
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คูหาที่ 32 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิต  ผลิตภัณฑ์จากปลาสดแชํแข็ง 
 สถานที่ตั้ง  3/2 หมํูที่ 7 ถนนเก๎าเส๎ง-จะนะ  ต.เขารูปช๎าง  อ.เมือง  จ.สงขลา โทรศัพท์  074-317800  E-mail : hrm@manafish.com 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายนรีกานต์  แก๎วเกาะสะบ๎า    เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตรา
คําจ๎าง 
(บาท) 

เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 
ชํวงเวลาท างาน 

15 
 

พนักงานระบบน้ําดี 1 ช/ญ ไมํระบุ ปวช.ขึ้นไป สาขา 
ชํางไฟฟูาหรือ 

สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎าง 

- ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียให๎ผํานมาตรฐานตาม 
กฎหมาย  
- กําหนดดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให๎พร๎อมใช๎งาน 
- มีประสบการณ์ในการทํางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

16 ผู๎ชํวยหัวหน๎าแผนกขนสํง 1  ช/ญ ไมํระบุ 
 

ปวส.สาขาโลจิสติกส์ ตาม
โครงสร๎าง 

- จัดเที่ยวรถให๎เหมาะสมกับปริมาณงานและควบคุมดูแล 
พนักงานขับรถให๎เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัทฯ 
- มีภาวะความเป็นผู๎นํา 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

17 ตัดหัวปลา 16 ช/ญ ไมํระบุ ไมํจํากัดวุฒิการศึกษา ตาม
โครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์ในการทํางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

18 พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ 1 ช/ญ ไมํระบุ ป.ตรี สาขาวาริช
ศาสตร์ 

และสาขาประมง 

ตาม
โครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับซื้อวัตถุดิบ 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

19 Supervisor 1 ช/ญ ไมํระบุ ป.ตรีสาขา 
วิทยาศาสตร์อาหาร

และโภชนาการ 

ตาม 
โครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์ในการทํางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
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คูหาที่ 32 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิต  ผลิตภัณฑ์จากปลาสดแชํแข็ง 
 สถานที่ตั้ง  3/2 หมํูที่ 7 ถนนเก๎าเส๎ง-จะนะ  ต.เขารูปช๎าง  อ.เมือง  จ.สงขลา โทรศัพท์  074-317800  E-mail : hrm@manafish.com 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายนรีกานต์  แก๎วเกาะสะบ๎า    เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564  

     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตรา
คําจ๎าง 
(บาท) 

เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 
ชํวงเวลาท างาน 

20 
 

หัวหน๎าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ 
(ประจําจังหวัดสงขลา, 
ระนอง) 

1 ช/ญ ไมํระบุ ป.ตรีสาขา 
วาริชศาสตร์ 

และสาขาการประมง 

ตาม
โครงสร๎าง 

- ติดตํอจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบให๎ได๎ตามความต๎องการ 
ของบริษัทฯ ตามผู๎ขายที่มีรายชื่อใน AVL ตลอดถึง 
รํวมทําการคัดเลือกและประเมินผลผู๎ชาย 
- สามารถทํางานได๎ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 
- สามารถเดินทางไปตํางจังหวัดได๎ 
- รู๎จักวัตถุดิบชนิดตําง ๆ 
- มีความรู๎ ความชํานาญในการดูแลและสภาพวัตถุดิบ 

21 เจ๎าหน๎าที่ IUU 1  ช/ญ ไมํระบุ 
 

ปวส.ขึ้นไป ตาม
โครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์ในการทํางานมากกวํา 3 ปี 

22 ชํางสุขาภิบาล 1 ช/ญ ไมํระบุ ม.6ขึ้นไป ตาม
โครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์ในการทํางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

23  พนักงานโยนไม๎ฟืน 1 ช/ญ ไมํระบุ ม.3ขึ้นไป ตาม
โครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์ในการทํางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

24 พนักงานไลน์ผลิตลูกชิ้น 3 ช/ญ ไมํระบุ ป.6 ขึ้นไป ตาม 
โครงสร๎าง 

- มีความขยัน อดทน 

25 พนักงานขาย 2 ช/ญ ไมํระบุ ป.ตรี สาขาการตลาด 
หรือสาขาที่เก่ียวข๎อง 

ตาม 
โครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์ในการทํางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
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คูหาที่ 33 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สยามนิสสันปัตตานี 2000 จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิต  จัดจ าหนํายรถยนต์ 
 สถานที่ตั้ง  132/4 หมํูที่ 1 ต.เขารูปช๎าง  อ.เมือง  จ.สงขลา 90000  โทรศัพท์ 074-800734  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.คุณธัญลักษณ์  ชัญณรงค์  2.คุณอารีรัตน์  พลธา  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 

  
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 ที่ปรึกษาการขาย 
 
 

10 ช/ญ 23-35  ปี ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง - ขายรถยนต์นิสสัน 
- มีความสามารถในการขาย 
ยิ้มแย๎มแจํมใส  
- มองโลกในแงํดี 
- ประสบการณ์ 0-3 ปี 
- ประจําพ้ืนที่สงขลา ปัตตานี 
ยะลา  หาดใหญํ 

1.ประกันสังคม 
2.คําคอมมิชชั่น 
 
 
 

2 ชํางซํอมบํารุง 2 ชาย 20-35  ปี ปวช. ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง มีประสบการณ์ทํางานด๎าน
การซํอมรถยนต์ 1  ปี  ขึ้นไป 
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คูหาที่ 34 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ซีเวลท์โฟรเซํนฟู้ด จ ากัด  ประเภทกิจการผลิต  อาหารทะเลแชํเยือกแข็ง 
 สถานที่ตั้ง  70 ม.6 ต.ท านบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280   โทรศัพท์ 086-9661867 โทร 074-302900-15  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวมะลิ จันทร์แดง  2. นางสาวกานติศา ณ สุวรรณ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. พนักงานรายวัน 10 ชาย 18-40ปี ไมํระบุ 325 บาท 
ตํอวัน 

- พนักงานไลน์ผลิต 
- ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ 
เวลา 08.00-17.00น. 
เข๎าทํางานเลิกดึกได๎ เดินทางมา 
ทํางานด๎วยตนเองได๎ 
 
 
 

- โบนัส 
- เสื้อผ๎า 
- อุปกรณ์สํานักงาน 
- คําเดินทางวันละ 
18 บาท 
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คูหาที่ 35 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   ห๎างห๎ุนสํวนจ ากัด สมิหลา ทีเอสวี กรุ๏ป (Daily Queen)         ประเภทกิจการ ร๎านไอศครีม 
 สถานที่ตั้ง  189/20 ม.5 ต.ทําช๎าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90230          โทรศัพท์ 081-9592669 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวสุมน สิริโชติมล        เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่  7-8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. พนักงาน PT,FT 4 ชาย/หญิง 18-35ปี ม.6ขึ้นไป 10,000 +  *งานบริการลูกค๎าขายไอศกรีม
แดลี่ควีน,ทําความสะอาดร๎าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกันสังคม,โบนัส 

หน๎า 1 / 1  

 
 
 



คูหาที่ 36 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิต  ผลิตและสํงออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 
 สถานที่ตั้ง  333 หมํู 2 ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90100  โทรศัพท์  074-334005-8  โทรสาร 074-334009 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.คุณกิตติพันธ์  คงสง   2.คุณกิตติพงษ์  ตุ๎ยมาละ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 

1 หัวหน๎าแผนกวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมอาหาร 
(อาหารคน) (RH) 

1 ช/ญ ป.ตรีสาขาวิทยาศาสตร์
การอาหาร , อุตสาหกรรม
เกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ หรือสาขา 
วิทยาศาสตร์ หรือสาขา 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎างฯ 

- มีประสบการณ์อยํางน๎อย 3 ปีขึ้นไปตําแหนํงหัวหน๎าแผนกในด๎าน
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือในสํวนงานที่เกี่ยวข๎องกับ
กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงงานผลิตอาหารแปรรูป 
จะได๎รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีความเป็นผู๎นํา มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และติดตํอประสานงาน
กับทุกฝุายได๎อยํางดี 
- สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint 
ได๎เป็นอยํางดี 
- สามารถฟัง พูด อําน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได๎เป็นอยํางดี 
- มีความรู๎ด๎าน ISO 22000 , HACCP , GMP และมาตรฐานอ่ืน 

2 หัวหน๎าแผนกวางแผนการ
ผลิต (Pet food) (PN) 

1 ช/ญ ป.ตรีสาขาการจัดการ 
การตลาด บริหารธุรกิจ
หรือสาขา 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎างฯ 

- มีประสบการณ์อยํางน๎อย 3 ปีขึ้นไปในงานวางแผนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะได๎รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีความเป็นผู๎นํา มีวิสัยทัศน์และทักษะการเจรจาตํอรองได๎เป็น
อยํางดี 
- สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint และระบบ 
SAPได๎เป็นอยํางดี 
- สามารถฟัง พูด อําน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได๎เป็นอยํางดี 
- มีความรู๎ด๎าน ISO 22000 , HACCP , GMP และมาตรฐานอ่ืน 
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คูหาที่ 36 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิต  ผลิตและสํงออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 
 สถานที่ตั้ง  333 หมํู 2 ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90100  โทรศัพท์  074-334005-8  โทรสาร 074-334009 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.คุณกิตติพันธ์  คงสง   2.คุณกิตติพงษ์  ตุ๎ยมาละ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 

3 หัวหน๎าสํวนงานเขียนแบบ 
(PE) 

1 ช/ญ ป.ตรีสาขา
วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาเครื่องกล ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม , 
อุตสาหกรรมศาสตร์หรือ
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎างฯ 

- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด๎านงานออกแบบและงานซํอมสร๎าง
เครื่องจักรและชิ้นสํวนอุปกรณ์ จะได๎รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีความเป็นผู๎นํา รู๎จักการวิเคราะห์และแก๎ไขปัญหาอยํางเป็นระบบ 
- สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ และใช๎โปรแกรม Auto Cad , 3D ,Solid 
workได๎เป็นอยํางดี 
- มีความรู๎ด๎าน ISO 22000 , HACCP , GMP และมาตรฐานอ่ืน 

4 หัวหน๎าสํวนแผนกจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ 

1 ช/ญ ป.ตรีสาขาวิทยาศาสตร์
การอาหาร , อุตสาหกรรม
เกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ 
แปรรูปสัตว์น้ํา, วิศวกรรม
อุตสาหการหรือ 
สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎างฯ 

- มีประสบการณ์อยํางน๎อย 3 ปีขึ้นไปในด๎านการควบคุม
กระบวนการผลิตอาหารแปรรูป และเคยผํานงานในตําแหนํง
หัวหน๎างานมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 1 ปี จะได๎รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีความเป็นผู๎นํา มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และติดตํอประสานงาน
กับทุกฝุายได๎อยํางดี 
- สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint 
ได๎เป็นอยํางดี 
- สามารถฟัง พูด อําน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได๎เป็นอยํางดี 
- มีความรู๎ด๎าน ISO 22000 , HACCP , GMP และมาตรฐานอ่ืน 

หน๎า 2 /3 

 



คูหาที่ 36 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด ประเภทกิจการ ผลิต  ผลิตและสํงออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 
 สถานที่ตั้ง  333 หมํู 2 ต.พะวง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90100  โทรศัพท์  074-334005-8  โทรสาร 074-334009 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.คุณกิตติพันธ์  คงสง   2.คุณกิตติพงษ์  ตุ๎ยมาละ  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 

5 หัวหน๎ากลุํมบรรจุผลิตภัณฑ์
ปลาแมว (PF) 

1 ช/ญ ปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเทํา ตาม
โครงสร๎างฯ 

- หากมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในสายงานผลิต/คลังสินค๎าใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร จะได๎รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีความเป็นผู๎นํา สามารถดูแลลูกน๎องในสายงานได๎ 
- สามารถทํางานเป็นกะได๎ 
- มีความรู๎ด๎าน ISO 22000 , HACCP , GMP และมาตรฐานอ่ืน 

6 ชํางเทคนิค (ชีมเมอร์ & 
ซีลเลอร์) (SF/PF) (PE) 

1 ช/ญ ปวส.ขึ้นไป สาขาชํางยนต์ 
ชํางกลโรงงาน เชื่อมโลหะ 
ชํางไฟฟูาหรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง 

ตาม
โครงสร๎างฯ 

- มีประสบการณ์ชํางเทคนิคชีมเมอร์ / เครื่องกล อยํางน๎อย 2 ปี  
จะได๎รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- สามารถทํางานเป็นกะได๎ 
- มีความรู๎ด๎าน ISO 22000 , HACCP , GMP และมาตรฐานอ่ืน 

7 ชํางเทคนิค (ไฟฟูา) (EN) 1 ช/ญ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟูา 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง
และเครื่องใช๎ไฟฟูาใน
โรงงานอุตสาหกรรมจะ
ได๎รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 

ตาม
โครงสร๎างฯ 

- ต๎องผํานการรับรองความรู๎ ความสามารถสาขาชํางไฟฟูาภายใน
อาคาร จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
- สามารถทํางานเป็นกะได๎ 
- มีความรู๎ด๎าน ISO 22000 , HACCP , GMP และมาตรฐานอ่ืน 

หน๎า 3 /3 

 



คูหาที่ 37 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด  ประเภทกิจการ ส านักงานกฎหมายและเรํงรัดหนี้สิน 
 สถานที่ตั้ง  599 ม.1 อาคารซีพี ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 086-4269810-11  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวโชติรส โพธิ์อํอน     เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564      
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. ทนายความ 3 ชาย/หญิง ไมํเกิน 35ปี ป.ตรี/นิติศาสตร์ ตามโครงสร๎าง *จัดเตรียมเอกสารเพื่อดําเนินคดี
ยื่นฟูองคดีตํอศาล 
*สืบคดีในวันพิจารณา 
*คัดคําพิพากษา 
*นําคําบังคับ 
*คัดเอกสารตํางๆจากศาล 
*อุทธรณ์/ฏีกา 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

2. สืบทรัพย์และบังคับคดี 2 ชาย/หญิง ไมํเกิน 35ปี ป.ตรี/นิติศาสตร์ ตามโครงสร๎าง *จัดทําเอกสารเพื่อดําเนินการสืบ
ทรัพย์/ยึดทรัพย์/และการขาย
ทอดตลาด 
*เก็บข๎อมูลลูกค๎าและรวบรวม
เอกสารเพื่อใช๎ในการ
ประกอบการยึดทรัพย์ 
*จัดทําสรุปผลดําเนินการสืบ
ทรัพย์/ยึดทรัพย์/และงานขาย
ทอดตลาดในแตํละเดือน 
*งานอ่ืนๆที่ได๎รับมอบหมาย 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

หน๎า 1 / 1 



คูหาที่ 38 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   ห๎างห๎ุนสํวนจ ากัด จัสเอ็นจิเนียริ่ง ประเภทกิจการ  จ าหนํายอุปกรณ์ไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้า 
 สถานที่ตั้ง  525/1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-258446 โทรสาร 074-258611  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวนากีบะห์ อิสมิง 2.นางสาววิภาดา ซ๎อนข า        เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564      
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. วิศวกรไฟฟูา 1 ชาย 26-40ปี ป.ตรี/
วิศวกรรมไฟฟูา 

ตามโครงสร๎าง *ออกทํางานตํางจังหวัดได๎ 
*ขับรถยนต์ได๎มีใบอนุญาตขับขี่ 
*มีประสบการณ์ไฟฟูาโรงงาน 
*วางแผนและควบคุมงาน
ทั้งหมด 
*ให๎คําแนะนําและแก๎ไขปัญหา
งานให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาได๎ 
*วันทํางาน จันทร์-เสาร์ 
*เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 

*คําเดินทาง 

*เงินชํวยเหลือ
พนักงาน 
*ประกันอุบัติเหตุ 
*ยูนิฟอร์ม 

2. หัวหน๎าชํางไฟฟูา 1 ชาย 26-40ปี ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง *ออกทํางานตํางจังหวัดได๎ 
*ขับรถยนต์ได๎มีใบอนุญาตขับขี่ 
*มีประสบการณ์ไฟฟูาโรงงาน 
*วันทํางาน จันทร์-เสาร์ 
*เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 
*วันหยุดประจําสัปดาห์ 1วัน/
สัปดาห์ 
 

*คําเดินทาง 

*เงินชํวยเหลือ
พนักงาน 
*ประกันอุบัติเหตุ 
*ยูนิฟอร์ม 

หน๎า 1 / 1 



คูหาที่ 39 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท บี เทค อินดัสตรี จ ากัด  ประเภทกิจการ ผลิตน้ ายางข๎น 
 สถานที่ตั้ง  268 ม.5 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180   โทรศัพท์ 074-302888 ตํอ 135  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.น.ส.หทัยวรรณ กองจางวาง 2.น.สวิภาวี มะเดือ          เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564      
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. วิศวกร 8 ชาย/หญิง 22ปีขึ้นไป ป.ตรี/เครื่องกล/
ไฟฟูา/แมคคาทรอ
นิกส์/อุตสาหกรม 

เคมี 

15,000 *GPA 2.70ขึ้นไป 

1.ยูนิฟอร์ม 
2.อาหารกลางวัน 

3.บ๎านพัก รถรับ-สํง 
4.เบี้ยขยัน 

5.ประกันอุบัติเหตุ 
6.คํารักษาพยาบาล 

2. เจ๎าหน๎าที่ควบคุมไลน์ผลิต 6 ชาย/หญิง 22ปีขึ้นไป ป.ตรี/เครื่องกล/
ไฟฟูา/แมคคาทรอ
นิกส์/อุตสาหกรม 

เคมี 
3. เจ๎าหน๎าที่สิ่งแวดล๎อม 2 ชาย/หญิง 22ปีขึ้นไป ป.ตรี/อาชีวอนามัย 

4. เจ๎าหน๎าที่ฝุายบุคคลและ
ธุรการ 

3 ชาย/หญิง 22ปีขึ้นไป ป.ตรี/
ภาษาอังกฤษ/การ
จัดการทรัพยากร

บุคคล 
5. เจ๎าหน๎าที่ฝุายควบคุม

คุณภาพ 
5 ชาย/หญิง 22ปีขึ้นไป ป.ตรี/เคมี/

เทคโนโลยีการยาง/
โพลิเมอร์ 

6. เจ๎าหน๎าที่ฝุายบัญชี 2 ชาย/หญิง 22ปีขึ้นไป ป.ตรี/บัญชี/การเงิน 

หน๎า 1 / 2 



คูหาที่ 39 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท บี เทค อินดัสตรี จ ากัด  ประเภทกิจการ ผลิตน้ ายางข๎น 
 สถานที่ตั้ง  268 ม.5 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180   โทรศัพท์ 074-302888 ตํอ 135  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.น.ส.หทัยวรรณ กองจางวาง 2.น.สวิภาวี มะเดือ          เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564      
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

7. เลขานุการ 2 ชาย/หญิง 22ปีขึ้นไป ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ 

15,000 *GPA 2.70ขึ้นไป 

1.ยูนิฟอร์ม 
2.อาหารกลางวัน 

3.บ๎านพัก รถรับ-สํง 
4.เบี้ยขยัน 

5.ประกันอุบัติเหตุ 
6.คํารักษาพยาบาล 

8. R&D Engineer 5 ชาย/หญิง 22ปีขึ้นไป ป.ตรี/เคมี/
เทคโนโลยีการยาง/

โพลิเมอร์ 
9. ซุปเปอร์ไวเซอร์ 5 ชาย/หญิง 22ปีขึ้นไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร์

เคมี/เทคโนโลยีการ
ยาง/โพลิเมอร์/
เครื่องกล/ไฟฟูา 

10. เจ๎าหน๎าที่สาระสนเทศ(IT) 3 ชาย/หญิง 23ปีขึ้นไป ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยี

สารสนเทศ/
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์/
กราฟิกดีไซน์ 

11. นักศึกษาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 

12 ไมํระบุ ไมํระบุ ปวช.ขึ้นไป - - - 
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คูหาที่ 40 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ประเภทกิจการ ถุงมือยางพารา 
 สถานที่ตั้ง  1197 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 087-4760412  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายบันฑิต เร๎าสูงเนิน 2.นางลีนา สะแหละ 3.นายปฏิพล ศักพันธุ์   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564  

    
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. พนักงานขนลากสินค๎า จํานวน
มาก 

ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ป.6 325 บ./วัน - ขนย๎ายสินค๎าไปยังพื้นท่ีตํางๆ 
- ดูแลความสะอาดของพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

2. พนักงานถอดถุงมือ จํานวน
มาก 

ญ 20-40 ปี ขั้นต่ํา ป.6 325 บ./วัน  -ถอดถุงมือออกจากเบ๎ามือ 
- ทํางานเป็นกะได๎ 

3. พนักงานทําความสะอาด
บอยเลอร์ 

10 ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ป.6 325 บ./วัน - ดูแลความสะอาดพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 
- ล๎างทําความสะอาดบอยเลอร์ 
- ทนตํอสภาพอากาศร๎อนได๎ 

4. แมํบ๎านสํานักงาน 5 ญ 20-40 ปี ขั้นต่ํา ป.6 325 บ./วัน - ทําความสะอาดบริเวณพ้ืนที่
สํานักงานทั้งหมด 
- เสิร์ฟอาหารสําหรับผู๎บริหาร
และลูกค๎า 

5. พนักงานคอมปาวด์ 5 ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ป.6 325 บ./วัน - ควบคุมสารเคมีท่ีใช๎ให๎อยูํใน
ปริมาณที่เหมาะสม 
- จัดเก็บสารเคมีให๎อยูํในลักษณะ
พร๎อมใช๎ ปลอดภัยและถูกต๎อง
ตามหลัก GMP 
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คูหาที่ 40 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ประเภทกิจการ ถุงมือยางพารา 
 สถานที่ตั้ง  1197 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 087-4760412  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายบันฑิต เร๎าสูงเนิน 2.นางลีนา สะแหละ 3.นายปฏิพล ศักพันธุ์   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564  

    
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

6. ผู๎ชํวยชํางซํอมบํารุง 5 ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ป.6 325 บ./วัน -ซํอมบํารุงอุปกรณ์และ
เครื่องจักรที่ชํารุดตามใบแจ๎ง
ซํอมของแผนกตํางๆ 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

7. พนักงานแพ็คก้ิง จํานวน
มาก 

ญ 20-40 ปี ขั้นต่ํา ม.3 325 บ./วัน แพ็คถุงมือลงกลํอง (สามารถ
อําน เขียนภาษาอังกฤษได๎
พอสมควร เนื่องจากต๎องใช๎ใน
การแยกไซส์และยี่ห๎อถุงมือ) 

8. พนักงานโหลดตู๎สินค๎า/ขึ้นตู๎ จํานวน
มาก 

ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ม.3 325 บ./วัน - บรรจุสินําสําเร็จรูปเข๎าตู๎อยําง
ถูกต๎อง ครบถ๎วน 
- ดูแลความสะอาดของตู๎สินค๎า 
สินค๎าสําเร็จรูป และพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 
- มีความเข๎าใจในวิธีการข้ึนตู๎
และรายการสั่งซื้อสินค๎า 
- ขับโฟล์คลิฟได๎จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

9. พนักงานคุมน้ํายาง 5 ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ม.3 325 บ./วัน - ควบคุมดูแลปริมาณน้ํายางให๎
เป็นไปตามท่ีกําหนด 
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คูหาที่ 40 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ประเภทกิจการ ถุงมือยางพารา 
 สถานที่ตั้ง  1197 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 087-4760412  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายบันฑิต เร๎าสูงเนิน 2.นางลีนา สะแหละ 3.นายปฏิพล ศักพันธุ์   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

10. หัวหน๎าหนํวย Warehouse 5 ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ม.6 325 บ./วัน - ทํางานภายใต๎สภาพอากาศ
ร๎อนได๎ 
- เข๎ากะได๎ 
- ดูแลสต็อครายวันหน๎างานและ
ควบคุมงาน 
- มีประสบการณ์การดูแล
คลังสินค๎ามากํอนจะรับพิจารณา
เป็นพิเศษ ตามข๎อตกลงของ

บริษัท 
11. พนักงาน QA 

- QA Online 
- QA Packing 
- QA Packing 

online 
- QA Water test 
- QA Air test 

จํานวน
มาก 

ญ 20-40 ปี ขั้นต่ํา ม.6 325 บ./วัน -ตรวจสอบคุณภาพถุงมือด๎วย
วิธีการตํางๆเพ่ือให๎ได๎สินค๎าท่ีมี
คุณภาพและถูกต๎องตามออเดอร์ 
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คูหาที่ 40 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ประเภทกิจการ ถุงมือยางพารา 
 สถานที่ตั้ง  1197 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 087-4760412  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายบันฑิต เร๎าสูงเนิน 2.นางลีนา สะแหละ 3.นายปฏิพล ศักพันธุ์     เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

12. พนักงาน QC ไลน์การผลิต 5 ญ 20-40 ปี ขั้นต่ํา ม.6 325 บ./วัน - ลงบันทึกข๎อบกพรํองถุงมือจาก AQ 
สุํมน้ําและแจ๎งผู๎บัฃคับบัญชาเมื่อเกิด
ปัญหา 
- มอบหมายงานให๎พนักงานถอดถุงมือ 
ในกรณีที่เครื่องจักรหยุดการผลิต 
- บันทึกข๎อมูลลงในใบ QC และสํงไป
ในกระบวนการถัดไป 
- ตรวจเช็คจํานวนของเสียและบันทึก
ทุกชั่วโมง 
- ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของ
ถุงมือจากไลน์ผลิต 

ตามข๎อตกลง
ของบริษัท 

13. ผู๎ชํวยหัวหน๎าหนํวย 
คอมปาวด์ 

5 ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ม.6 325 บ./วัน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา 
- รายงานข๎อมูลตํอผู๎บังคับบัญชา 
- ควบคุมและจัดเก็บสารเคมีท่ีใช๎ให๎อยูํ
ในปริมาณท่ีเหมาะสมปลอดภัยและ
ถูกต๎องตามหลัก GMP-ทํางานเป็นกะ
ได๎ 
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คูหาที่ 40 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ประเภทกิจการ ถุงมือยางพารา 
 สถานที่ตั้ง  1197 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 087-4760412  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายบันฑิต เร๎าสูงเนิน 2.นางลีนา สะแหละ 3.นายปฏิพล ศักพันธุ์   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564  

     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

14. พนักงาน Water 
treatment 

5 ช 20-40 ปี ขั้นต่ําปวส. 325 บ./วัน - ตรวจเช็คการทํางานของปั๊มน้ํา
และล๎างถังกรองน้ําคลอง, น้ําเร
ซินและล๎างถังเรซิน, ปั๊มน้ําแอ
นทราไซร์และล๎างถังแอนทราไซร์
, Chemical Feed Pump และ
ปั๊มสูบน้ําดับเพลิง 
- ดูแลสํวนผสมของสารเคมีใน
ระบบ Water treatment 
- ดูแลคุณภาพน้ําที่สํงเข๎าระบบ
คอมปาวด์และไลน์การผลิต 
- ตรวจสอบคํา PH ให๎อยูํ
ระหวําง 8-11 ทุกๆ8ชั่วโมง 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

15. หัวหน๎าหนํวย Warehouse 5 ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ม.6 325 บ./วัน -ตรวจสอบความเรียบร๎อยของ
หน๎างาน 
- พร๎อมเริ่มงานได๎ทันที 
- มีประสบการณ์การดูแล
คลังสินค๎ามากํอนจะรับพิจารณา
เป็นพิเศษ 
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คูหาที่ 40 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ประเภทกิจการ ถุงมือยางพารา 
 สถานที่ตั้ง  1197 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 087-4760412  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายบันฑิต เร๎าสูงเนิน 2.นางลีนา สะแหละ 3.นายปฏิพล ศักพันธุ์   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564  

    
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

16. ตําแหนํงงานสําหรับผู๎พิการ 
 

จํานวน
มาก 

ช/ญ 20-40 ปี ขั้นต่ําป.6 325 บ./วัน - มีบัตรประจ าตัวผู๎พิการ 
- เจ๎าหน๎าที่จะทําการสัมภาษณ์+
ประเมินความพร๎อมของรํางกายและ
จะจัดหาตําแหนํงที่เหมาะสมให๎ 

ตามข๎อตกลง
ของบริษัท 

17. พนักงาน Line Leader   10 ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ปวส. ตามโครงสร๎าง
องค์กร 

- ตรวจสอบความเรียบร๎อยของไลน์
การผลิต 
- ควบคุมดูแล ซํอมเครื่องจักรกรณีที่
เกิดปัญหา 

18. ชํางควบคุม Auto-Strip 
(Robot) 

10 ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ปวส. ตามโครงสร๎าง
องค์กร 

- ตรวจสอบความเรียบร๎อยของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎อง
ในไลน์การผลิต 
- ควบคุมดูแล ซํอมเครื่องจักรกรณีที่
เกิดปัญหา 

19. พนักงานซํอมบํารุง จํานวน
มาก 

ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ปวส. ตามโครงสร๎าง
องค์กร 

- ซํอมบํารุงเครื่องจักรในโรงงานเมื่อ
เกิดขัดข๎อง 
-แก๎ไขปัญหาอินเตอร์เน็ตขัดข๎อง 
ฯลฯ 
- ทํางานเป็นกะได๎ 
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 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ประเภทกิจการ ถุงมือยางพารา 
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ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

20. พนักงานซํอมบํารุงไฟฟูา จํานวน
มาก 

ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ปวส. ตามโครงสร๎าง
องค์กร 

-ซํอมบํารุงไฟฟูาและอุปกรณ์
ไฟฟูาภายในโรงงานและอาคาร 
-ทํางานเป็นกะได๎ 
-มีหนังสือรับรองความรู๎
ความสามารถ หลักสูตร ชําง
ไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ ตามข๎อตกลงของ

บริษัท 21. พนักงานซํอมบํารุงบอย
เลอร ์

จํานวน
มาก 

ช 20-40 ปี ขั้นต่ํา ปวส. ตามโครงสร๎าง
องค์กร 

- สังเกตจอวัดอุณหภูมิอยูํเสมอ 
กรณีท่ีเกิดปัญหาให๎แจ๎งหัวหน๎า
งานทันที 
- สามารถซํอมบํารุงบอยเลอร์ได๎ 
- มีประสบการณ์มากํอนหรือ
ขับโฟล์คลิฟท์ได๎จะรับพิจารณา
เป็นพิเศษ 

หน๎า 7/12 

 
 



คูหาที่ 40 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ประเภทกิจการ ถุงมือยางพารา 
 สถานที่ตั้ง  1197 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 087-4760412  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายบันฑิต เร๎าสูงเนิน 2.นางลีนา สะแหละ 3.นายปฏิพล ศักพันธุ์   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564  

     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

22. ธุรการ 
-Warehouse (คลังสินค๎า) 
-Packing (บรรจุสินค๎า) 
-Production (การผลิต) 
-Engineering (วิศวกรรม) 

จํานวน
มาก 

ช/ญ 20-40 ปี ป.ตรี ตามโครงสร๎าง
องค์กร 

-จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับ
หน๎างาน 
-ประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ 
-จัดทําตารางกะการทํางานของ
แผนก 
-จัดเก็บข๎อมูลการผลิต ล็อตสิน
ค๎าหรือยอดการบรรจุในแตํละวัน 
- จัดทําบันทึกคําแรงของแผนก 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

23. Packaging Supervisor 1 ช/ญ 20-40 ปี ป.ตรี ตามโครงสร๎าง
องค์กร 

-ติดตามแผนการสํงออก-รับเข๎า
บรรจุภัณฑ์และควบคุมพ้ืนที่
จัดเก็บ 
- พัฒนาและดูแลรักษาบรรจุ
ภัณฑ์ 
- มีความอดทนรับผิดชอบ 
- มีความเป็นผู๎นําและมีไหวพริบ 
- ขับรถได๎ 
- มีประสบการณ์ด๎านโรงงาน
แผนก Packaging จะพิจารณา
เป็นพิเศษ 
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คูหาที่ 40 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ประเภทกิจการ ถุงมือยางพารา 
 สถานที่ตั้ง  1197 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 087-4760412  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายบันฑิต เร๎าสูงเนิน 2.นางลีนา สะแหละ 3.นายปฏิพล ศักพันธุ์    เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

24. R&D Supervisor 1 ช/ญ 20-40 ปี ป.ตรี ตามโครงสร๎าง
องค์กร 

- ควบคุมกระบวนการผลิต 
- วิจัยและค๎นคว๎าสํวนประกอบ
ในการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 
- วิจัยและค๎นคว๎าเทคโนโลยี
ใหมํๆเพ่ือชํวยให๎องค์กรสามารถ
ประหยัดงบประมาณในการผลิต 
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
- คิดค๎นผลิตภัณฑ์ใหมํ 
- แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์ 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 
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คูหาที่ 40 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ประเภทกิจการ ถุงมือยางพารา 
 สถานที่ตั้ง  1197 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 087-4760412  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายบันฑิต เร๎าสูงเนิน 2.นางลีนา สะแหละ 3.นายปฏิพล ศักพันธุ์    เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

25. QMS Supervisor 1 ช/ญ 20-40 ปี ป.ตรี ตามโครงสร๎าง
องค์กร 

- ดูแลควบคุมเอกสาร ISO ทั้งหมด
ในระบบคุณภาพ 
- ประสานงานกับแผนกตํางๆใน
การร๎องขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร 
- รายงานผลารทบทวนเอกสาร
ประจําปีในระบบคุณภาพทั้งหมด
และเอกสารภายนอก 
- เป็นผู๎ชํวย MR ในด๎าน 
Regulatory affair ในการจัดทํา 
TECHNICAL FILES ระบบ
มาตรฐานตํางๆ หรือข๎อกําหนด
ระหวํางประเทศที่เก่ียวข๎อง และ
ประสานงานติดตามแผนกตํางๆที่
เก่ียวข๎อง และประสานงานในการ
ขอการรับรองเอกสาร 
(Notarization Processes) 
- จัดทํา KPI ของแผนก QMS และ
ติดตามรายงาน KPI ของทุกแผนก 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 
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คูหาที่ 40 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ประเภทกิจการ ถุงมือยางพารา 
 สถานที่ตั้ง  1197 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 087-4760412  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายบันฑิต เร๎าสูงเนิน 2.นางลีนา สะแหละ 3.นายปฏิพล ศักพันธุ์   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

26. Maintenance Supervisor 2 ช 20-40 ปี ป.ตรี ตามโครงสร๎าง
องค์กร 

- รับผิดชอบควบคุมดูแล
พนักงานและตรวจเช็คสภาพ
เครื่องจักรให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งาน
ได๎ตลอดเวลา 
- ประสานงานระหวํางสํวนการ
ผลิตกับแผนกซํอมบํารุง เพื่อ
แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและไมํให๎
กระทบตํอการผลิต 
- ประสานงานระหวํางกะ 
- ควบคุมดูแลผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎
ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท
และระบบ ISO 
- สามารถทํางานเป็นกะได๎ 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 
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คูหาที่ 40 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ประเภทกิจการ ถุงมือยางพารา 
 สถานที่ตั้ง  1197 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 087-4760412  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายบันฑิต เร๎าสูงเนิน 2.นางลีนา สะแหละ 3.นายปฏิพล ศักพันธุ์    เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564  

     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

27. เจ๎าหน๎าที่การตลาด/ 
Marketing Executive 

1 ช/ญ 20-40 ปี ป.ตรี ตามโครงสร๎าง
องค์กร 

-รับใบสั่งซื้อจากลูกค๎าตํางประเทศ/
สํานักงานกทม. เพ่ือทําการลง
บันทึกและอัพเดทใบสั่งซื้อใน
แผนการสํงออกประจําเดือน 
-กําหนดแผนการสํงออก
ประจําเดือน  
-เปิดใบสั่งซื้อให๎กับ Supplier ใน
ประเทศและตํางประเทศ รวมทั้ง
ประสานงานเรื่องการนําขุถุงมือ
จากตํางประเทศ 
-ติดตาม ตรวจสอบและ
ประสานงานเรื่องรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ตามแบบท่ีลูกค๎ากําหนด 
-ตรวจสอบเอกสารการขาย
ภายในประเทศ 
-ควบคุม ดูแล แก๎ไขปัญหาในเรื่อง
ที่เก่ียวข๎องให๎ดําเนินไปอยํางถูกต๎อง
และเรียบร๎อย 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 
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คูหาที่ 41 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท หาดใหญํสหมอเตอร์ จ ากัด                                 ประเภทกิจการ ตัวแทนจ าหนํายรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์อีซูซุ 
 สถานที่ตั้ง  289 ม.7 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ทําช๎าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-820777 โทรสาร 074-820951  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายสมบูรณ์ จักรศรี          เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564      
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. พนักงานอะไหลํ 1 ชาย 20-40ปี ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง *ดูแลการเบิกจํายอะไหลํ 
*ดูแลควบคุมสต๏อกอะไหลํ/ขับ
รถสํงอะไหลํ 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

2. พนักงานชํางยนต์ 1 ชาย 20-40ปี ปวช.ขึ้นไป/เทคนิค
ยานยนต์ 

ตามโครงสร๎าง *ตรวจเช็คสภาพการใช๎งานซํอม
บํารุงรถยนต์อีซูซุ 
 

3. ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก หลาย
อัตรา 

ชาย 20-40ปี ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง *ขายรถยนต์อีซูซุ 
 

4. ที่ปรึกษาการขายรถกลาง-
ใหญ ํ

หลาย
อัตรา 

ชาย 20-40ปี ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง *ขายรถบรรทุกอีซูซุ 
 

5. พนักงานคาร์สปา 2 ชาย 20-40ปี ไมํระบุ ตามโครงสร๎าง *ล๎าง/ทําความสะอาดรถ 
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คูหาที่ 42 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   ห๎างห๎ุนสํวนจ ากัด เอ็มเจเอชวายมอเตอร์ ประเภทกิจการ  ขายจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
 สถานที่ตั้ง  150 ถ.ศรีภูวนารถ ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 097-3576569,087-6315081  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายพัลลภ นวลนาค 2.นางเนตรนภา นวลนาค        เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564     
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. พนักงานขายจักรยานยนต์ 1 ชาย 20-25ปี ปวส.ขึ้นไป 9,750 *วันทํางาน อังคาร-อาทิตย์ 
*เวลาทํางาน 09.00-18.00น. 
 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 
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คูหาที่ 43 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   มหาวิทยาลัยหาดใหญํ  ประเภทกิจการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 สถานที่ตั้ง  222 ถ.พลพิชัย-บ๎านพรุ ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-200339-40  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.ดร.ฟาริดา ซาชา 2.นางสาวเพชรดาว เพชรสันทัด         เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564  

     
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. Programmer 1 ช-ญ 25 ปีขึ้นไป - ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ หรือ
สาขาอื่น ๆ ที่เกียว
ข๎อง 

 
ตาม

โครงสร๎าง 

-มีประสบการณ์ด๎านการพัฒนา
โปรแกรม  ASP.Net / C#.Net 
/VB.net / JavaScript / CSS 
/HTML 5 / Boostrap 
 

- คํารักษาพยาบาล 
- กองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพ 
- ยูนิฟอร์มฟรี 
- วันหยุดพิเศษ 
- เงินชํวยเหลือใน 
การซื้อโน๎ตบุ๏ค 2. อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

การประถมศึกษา    
1 ช-ญ    25-40 ปี - ปริญญาโทหรือ

ปริญญาเอกโดยมี 
วุฒิการศึกษา
การศึกษา
มหาบัณฑิต  
ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต หรือ 
การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต และ 
วุฒิการศึกษาใน
สาขาวิชา 
การประถมศึกษา 

 
ตาม

โครงสร๎าง 

- ผลคะแนน TOEFL ไมํต่ ากวํา 
500คะแนน หรือ IELTS  ไมํต่ า
กวํา   ระดับ 5.00 (จะพิจารณา
เป็นพิเศษ) 

หน๎า 1/4 



คูหาที่ 43 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   มหาวิทยาลัยหาดใหญํ  ประเภทกิจการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 สถานที่ตั้ง  222 ถ.พลพิชัย-บ๎านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-200339-40  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.ดร.ฟาริดา ซาชา 2.นางสาวเพชรดาว เพชรสันทัด         เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564      
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

3. อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
อุตสาหกรรมบริการ 

1 ช-ญ    25-40 ปี - ปริญญาโท/เอก 
สาขาวิชา 
การโรงแรมการ
ทํองเที่ยว และ 
การบริการหรือ
สาขาวิชาที่
เกี่ยวข๎อง 
(หลักสูตร
นานาชาต)ิ                  

 
ตาม

โครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์สอน
ระดับอุดมศึกษา สามารถสอน
ภาษาอังกฤษได๎                - 
มีความรู๎และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อําน 
เขียนระดับดี                            
- หากมีต าแหนํงทางวิชาการ
และผลงาน วิจัย จะได๎รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ  
- ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
TOEFL 500 คะแนน หรือ 
TOEIC  550 คะแนน 
ขึ้นไปจะได๎รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ   
- สามารถสอนเป็น
ภาษาอังกฤษได๎ 

- คํารักษาพยาบาล 
- กองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพ 
- ยูนิฟอร์มฟรี 
- วันหยุดพิเศษ 
- เงินชํวยเหลือใน 
การซื้อโน๎ตบุ๏ค 

หน๎า 2/4 

 



คูหาที่ 43 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   มหาวิทยาลัยหาดใหญํ  ประเภทกิจการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 สถานที่ตั้ง  222 ถ.พลพิชัย-บ๎านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-200339-40  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.ดร.ฟาริดา ซาชา 2.นางสาวเพชรดาว เพชรสันทัด         เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564  
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

4. อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
ธุรกิจการบิน 

1 ช-ญ 25-40 ปี - ปริญญาโท / เอก 
สาขาวิชาธุรกิจ
การบิน หรือ ใน
สาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎อง 

 
ตาม

โครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์การและความ
เชี่ยวชาญ ในเนื้อหาทางด๎าน
การจัดการธุรกิจ   สายการบิน 
- มีประสบการณ์การท างานที่
เกี่ยวข๎องกับ 
การบินหรือการสอน
ระดับอุดมศึกษา นานาชาติ                                       
- มีประสบการณ์การสอน/การ
ท างาน 
ในสายการบินที่เกี่ยวข๎อง อยําง
น๎อยกวํา 1-2 ปี                                         
- มีผลงานทางวิชาการตรง
สาขาวิชาธุรกิจ 
การบินมีความสามารถในการ
ใช๎ภาษาอังกฤษ หรือมีผลการ
ทดสอบด๎านภาษา 
อังกฤษ TOEIC ตั้งแตํ 550 
คะแนนขึ้นไป 

- คํารักษาพยาบาล 
- กองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพ 
- ยูนิฟอร์มฟรี 
- วันหยุดพิเศษ 
- เงินชํวยเหลือใน 
การซื้อโน๎ตบุ๏ค 

หน๎า 3/4 



คูหาที่ 43 
 ชื่อสถานประกอบการ   มหาวิทยาลัยหาดใหญํ  ประเภทกิจการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 สถานที่ตั้ง  222 ถ.พลพิชัย-บ๎านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-200339-40  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.ดร.ฟาริดา ซาชา 2.นางสาวเพชรดาว เพชรสันทัด         เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564  
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

5. อาจารย์ประจําสาขาวิชา 
สาธารณสุขชุมชน     

3 ช-ญ 25 – 40  ปี - ปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก 
สาธารณสุขศาสตร์                      
- ปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก 
วิทยาศาสตร์ 
 (อาชีวอนามัย)               
- ปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก 
วิทยาศาสตร์ อนามัย
สิ่งแวดล๎อม) 

 
ตามโครงสร๎าง 

- มีประสบการณ์จะได๎รับการ
พิจารณา 
เป็นพิเศษ 
 

- คํารักษาพยาบาล 
- กองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพ 
- ยูนิฟอร์มฟรี 
- วันหยุดพิเศษ 
- เงินชํวยเหลือใน 
การซื้อโน๎ตบุ๏ค 

6. อาจารย์ประจําสาขา
ภาษาอังกฤษ 

2 ช-ญ 25 – 40  ปี -จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอกสาขาที่จบ 
: Linguistics 
Education TESOL 
TEFL  
 

 
ตามโครงสร๎าง 

- สามารถสอนวิชา : Linguistics 
Teaching Professional 
Subjects  
- ประสบการณ์ ไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
- ความสามารถ:Power point 
Microsoft office Educational 
Applications  

หน๎า 4/4 



คูหาที่ 44 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด ประเภทกิจการ  ผลิตไม๎ปาร์ติเกิล ไม๎เอ็มดีเอฟ และไม๎ปิดผิว 
 สถานที่ตั้ง  417/14 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-291130-34 โทรสาร 074-291019-20  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวภาสิกา จงจิตร           เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. พนักงานผลิต 2 ชาย 25-35ปี ปวส.ขึ้นไป /ชําง
เทคนิค 
 

11,000 *งานเข๎ากะ 
 

ตามข๎อตกลง 
ของบริษัท 

2. พนักงานบํารุงรักษา 1 ชาย 25-35ปี ปวส.ขึ้นไป /ชําง
เทคนิค 
 

12,000 *งานเข๎ากะ 
 

 
หน๎า 1/1 

 
 
 
 



คูหาที่ 45 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด ฝ่ายรถจักรยานยนต์ ประเภทกิจการ  ธุรกิจยานยนต์ 
 สถานที่ตั้ง  36-46 ถ.นิพัทธ์อุทิศ2 ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 090-4950030  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายทรงพล คะนันชาติ           เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. เจ๎าหน๎าที่ขาย-
ประชาสัมพันธ์ 

1 หญิง 20-30ปี ป.ตรี/การตลาด 
 

10,000 *โรงเรียนสอนขับรถ 
พิธานพาณิชย์ 
 

-ทุนการศึกษาบุตร 
-ประกันอุบัติเหตุ
ชีวิตกลุํม 
-คํารักษาพยาบาล 
-โบนัสประจําปี 

2. พนักงานขาย-สินเชื่อ 2 ชาย/หญิง 20-35ปี ปวส.ขึ้นไป 
 

10,000 *สาขาสามแยกหูแรํ/ 
สาขาสะบ๎าย๎อย 
 

3. พนักงานจัดซื้อ-จัดจําหนําย 1 ชาย 20-35ปี ปวช.ขึ้นไป/ 
ชํางยนต์ 

 

10,000 *ศูนย์ผลิตรถมือสอง ต.ทําช๎าง 
อ.บางกล่ํา 
 

4. พนักงานการเงิน 2 หญิง 20-35ปี ปวส.ขึ้นไป 
 

10,000 *สาขาสามแยกหูแรํ/ 
สาขาดํานนอก 
 

5. แมํบ๎าน 1 หญิง 30-40ปี ม.3ขึ้นไป 
 

วันละ325 *สํานักงานใหญํ(หาดใหญํ) 
 

6. ชํางศูนย์บริการ 4 ชาย 20-35ปี ปวช.ขึ้นไป/ 
ชํางยนต์ 

 

10,000 *สาขาปากพะยูน/หาดใหญํ 
 

หน๎า 1/2 



คูหาที่ 45 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด ฝ่ายรถจักรยานยนต์ ประเภทกิจการ  ธุรกิจยานยนต์ 
 สถานที่ตั้ง  36-46 ถ.นิพัทธ์อุทิศ2 ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 090-4950030  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายทรงพล คะนันชาติ           เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

7. พนักงานสารบรรณ 2 หญิง 20-30ปี ปวส.ขึ้นไป 
 

10,000 *สํานักงานใหญํ(หาดใหญํ) 
 
 

-ทุนการศึกษาบุตร 
-ประกันอุบัติเหตุ
ชีวิตกลุํม 
-คํารักษาพยาบาล 
-โบนัสประจ าปี 

8. เจ๎าหน๎าที่ทรัพยากรบุคคล 1 ชาย/หญิง 20-30ปี ป.ตรี/บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

10,000 *สํานักงานใหญํ(หาดใหญํ) 
 

 
หน๎า 2/2 

 
 
 
 



คูหาที่ 46 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท บ๎านซูซูกิ จ ากัด  ประเภทกิจการ จ าหนํายรถจักรยานยนต์ 
 สถานที่ตั้ง  371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110   โทรศัพท์ 074-342800-140,063-5252874  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวอนันตา มหัทธนบุญโชค 2.นางสาวอรอนงค์ วันทอง         เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. System Analyst 1 ชาย/หญิง 25ปีขึ้นไป ป.ตรี 
 

ตามตกลง *วิเคราะห์,ออกแบบระบบ 
*วิจัยพัฒนา,ตรวจสอบการ
ทํางานของโปรแกรม 
*ประสานงาน 
Progrumer,Support 
 

ตามข๎อตกลง 
ของบริษัท 

2. ชํางปรับสภาพรถ,ชํางซํอม
รถจักรยานยนต์ 

หลาย
อัตรา 

ชาย 18ปีขึ้นไป ปวช.ชํางยนต ์
 

ตามโครงสร๎าง *เช็คสภาพรถจักรยานยนต์ 
*ถอดแยกชิ้นสํวน 
*ซํอมเครื่องยนต์ 
 

3. ผู๎จัดการเขตสินเชื่อสงขลา 1 ชาย/หญิง 30-45ปี ป.ตรี  ตามตกลง *บริหารยอดสินเชื่อ 
*บริหารยอดจัดเก็บ,NPL 
*บริหารงบประมาณ 

4. ผู๎จัดการฝุายเรํงรัดหนี้สิน
ทางโทรศัพท์ 

1 ชาย/หญิง 30-45ปี ป.ตรี /การเงิน/
เศรษฐศาสตร์ 

ตามตกลง *บริหารทีมงานเรํงรัดหนี้สิน 
*วิเคราะห์แนวทางของลูกหนี้ 
*ควบคุมลูกหนี้และคุณภาพการ
จัดเก็บหนี้ 

หน๎า 1/3 



คูหาที่ 46 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท บ๎านซูซูกิ จ ากัด  ประเภทกิจการ จ าหนํายรถจักรยานยนต์ 
 สถานที่ตั้ง  371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110   โทรศัพท์ 074-342800-140,063-5252874  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวอนันตา มหัทธนบุญโชค 2.นางสาวอรอนงค์ วันทอง         เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

5. หัวหน๎าแผนกกฎหมาย 1 ชาย/หญิง 28ปีขึ้นไป ป.ตรี/นิติศาสตร์ ตามตกลง *ตรวจสอบ จัดทํานิติกรรม 
สัญญาตํางๆ 
*ควบคุมบริหารงานด๎าน
กฎหมาย 
*จัดทําหนังสือมอบอํานาจตํางๆ 
*ให๎คําปรึกษาทางด๎านกฎหมาย 

ตามข๎อตกลง 
ของบริษัท 

6. เจ๎าหน๎าที่การเงิน 2 ชาย/หญิง 23ปีขึ้นไป ป.ตรี/บัญชี/การเงิน 
 

ตามโครงสร๎าง *สรุปยอดเงินของการเบิกเงินซื้อ
ของ 
*จัดทําเอกสาร จํายเช็ค 
*ตรวจสอบดอกเบี้ยเงินกู๎ 

7. เจ๎าหน๎าที่บัญชี/ภาษ/ีสต๏อก 2 ชาย/หญิง 24ปีขึ้นไป ป.ตรี/บัญชี/การเงิน 
 

ตามโครงสร๎าง *ตรวจสอบข๎อมูลยอดขาย 
*ตรวจใบกํากับภาษี 
*จัดทํารายงานภาษีมูลคําเพ่ิม 

8. เจ๎าหน๎าที่การตลาดออนไลน์ 1 ชาย/หญิง 25ปีขึ้นไป ป.ตรี /การตลาด ตามตกลง *วางแผนบริหารชํองทาง
การตลาด 
*คิดค๎นแคมเปญทางการตลาด 
*ออกแบบจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

หน๎า 2/3 



คูหาที่ 46 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท บ๎านซูซูกิ จ ากัด  ประเภทกิจการ จ าหนํายรถจักรยานยนต์ 
 สถานที่ตั้ง  371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110   โทรศัพท์ 074-342800-140,063-5252874  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวอนันตา มหัทธนบุญโชค 2.นางสาวอรอนงค์ วันทอง         เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

9. เจ๎าหน๎าที่เรํงรัดหนี้สินทาง
โทรศัพท์ 

หลาย
อัตรา 

ชาย/หญิง 24ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง+
คําคอม 

*ติดตามแจ๎งยอดลูกค๎าท่ีค๎างจําย
ยอดชําระคํางวด 
*โทรแจ๎งยอดชําระแกํลูกค๎า 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

10. เจ๎าหน๎าที่สินเชื่อภาคสนาม หลาย
อัตรา 

ชาย/หญิง 20ปีขึ้นไป ม.6ขึ้นไป 
 

ตาม
โครงสร๎าง+
คําคอม 

*ติดตามให๎ลูกค๎าชําระคํางวดรถ
ที่ค๎างโดยติดตามภาคสนาม
ตามท่ีอยูํที่ลูกค๎าแจ๎งกับบริษัทไว๎ 

11. เจ๎าหน๎าที่ขายและสินเชือ หลาย
อัตรา 

ชาย/หญิง 20ปีขึ้นไป ม.6ขึ้นไป 
 

ตาม
โครงสร๎าง+
คําคอม 

*ให๎คําปรึกษาแกํลูกค๎าท่ีสนใจ
เชําชื้อรถจักรยานยนต์ 

 
หน๎า 3/3 

 
 
 



คูหาที่ 47 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท หาดใหญํวิชั่นแคร์ จ ากัด  ประเภทกิจการ ค๎าปลีกแวํนตาและคอนแทคเลนส์ 
 สถานที่ตั้ง  137-138 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-238003,074-234623 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.คุณกนกกร อมรเวชสกุลชัย                 เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. เจ๎าหน๎าที่ตรวจวัดสายตา 2 ไมํจํากัด ไมํเกิน30ปี ป.ตรี 11,000-
15,000 

*งานประจํา 
*มีวันหยุดประจํา 1วัน 
*ทํางาน 9ชั่วโมงรวมเวลาพัก
กลางวัน 

1.คําอาหารกลางวัน 
50บาท/มื้อ/วัน 
2.โบนัสขยันราย
เดือน 
3.เบี้ยพิเศษคําเปูา
รายเดือน 
4.Pre-Bonus 
5.โบนัสประจําปี 
6.กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 
7.ทํองเที่ยวประจําปี 
8.ประกันสังคม 

หน๎า 1/1 

 
 
 



คูหาที่ 48 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สยามเอราวัณวิศวกรรม จ ากัด  ประเภทกิจการ ออกแบบ-กํอสร๎าง 
 สถานที่ตั้ง  59/7,59/8 ซ.10 ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-800614,082-9691798 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.คุณศุภกร พรหมบรรจง                 เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. พนักงานการตลาด 2 หญิง 21-35ปี ป.ตรี 12,000+ *ออกแบบกํอสร๎างบ๎าน 

ประกันสังคม/โบนัส 

2. วิศวกรรมโยธา 2 ชาย 21-35ปี ป.ตรี 12,000+ *ออกแบบกํอสร๎างบ๎าน 

3. โฟร์แมน 4 ชาย 21-35ปี ป.ตรี 12,000+ *ออกแบบกํอสร๎างบ๎าน 

4. พนักงานบัญชี 1 หญิง 21-35ปี ป.ตรี 12,000+ *จัดทํางบตํางๆ 

5. สถาปัตยกรรม 2 ชาย/หญิง 21-35ปี ป.ตรี 12,000+ *ออกแบบกํอสร๎างบ๎าน 

6. พนักงานจัดซื้อ 2 ชาย/หญิง 21-35ปี ปวส.ขึ้นไป 10,000 *จัดทําการเบิกจํายตํางๆ 

7. พนักงานกํอสร๎าง(กรรมกร) 10 ชาย 20-45ปี ป.6ขึ้นไป 325/วัน *กํอสร๎างบ๎าน 

8. พนักงานขับรถประเภท2 1 ชาย 20-45ปี ป.6ขึ้นไป 9,750 *ขับรถบรรทุก 

9. ชํางกํอสร๎างทั่วไป 10 ชาย 20-45ปี ป.6ขึ้นไป 325/วัน *กํอสร๎างบ๎าน 

หน๎า 1/1 

 
 
 



คูหาที่ 49 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เอ็ม ยู ไอ เซาท์เทริ์น จ ากัด  ประเภทกิจการ ผู๎จ าหนํายสินค๎าอุตสาหกรรม 
 สถานที่ตั้ง  669/14 ถ.กาญจนวนิช ต.บ๎านพรุ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-847856 โทรสาร 074-847858 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายพศวีส์ ผดุ๎งกูล 2.นางสาวอรณิช พลไชย                เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. วิศวกรฝุายขาย 
 
 

3 ชาย/หญิง 22ปีขึ้นไป ป.ตรี 12,000+ *ออกพ้ืนที่ตํางจังหวัดได๎ 
 

- ประกันสังคม 
- โบนัส 

2. พนักงานขาย 
 
 

2 ชาย/หญิง 22ปีขึ้นไป ป.ตรี 10,000+ *ออกพ้ืนที่ตํางจังหวัดได๎ 

หน๎า 1/1 

 
 
 
 
 



คูหาที่ 50 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท วีเจ ซัพพลาย ยูโรเนชั่น จ ากัด  ประเภทกิจการ ซื้อมาขายไป 
 สถานที่ตั้ง  584 ซ.สุขุมวิท63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ10110 โทรศัพท์ 02-3928070 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวสมพร แฉํมฉวี 2.นางสาวศรุดา ดิลกเชาวลิต               เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. Sales Executive 2 ชาย/หญิง 25-35ปี ไมํระบุ 18,000-
25,000 

*ให๎ข๎อมูลผลิตภัณฑ์เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์,บริการลูกค๎า,ดูแล
ยอดขาย 
*ศาสนาอิสลาม 

ประกันสังคม/โบนัส 

2. ชํางเทคนิค 2 ชาย 25-35ปี ไมํระบุ 18,000-
25,000 

*บริการหลังการขาย Service 
สินค๎าของบริษัทให๎กับลูกค๎า 
*ตรวจเช็ค/ซํอมอุปกรณ์ไฟฟูา/
ติดตั้งสินค๎า 

3. Sales Support 1 ชาย/หญิง 25-35ปี ไมํระบุ 15,000-
25,000 

*ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงาน
สนับสนุนตํอเจ๎าหน๎าที่ Sales 
และประสานงานกับSales 
*สามารถใช๎คอมพิวเตอร์และ
สามารถใช๎โปรแกรมพ้ืนฐานใน
การทํางานเอกสาร 

 
หน๎า 1/1 

 



คูหาที่ 51 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สยาม ท็อป เซล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ประเภทกิจการ  บริหารงานขาย 
 สถานที่ตั้ง  29/4 ม.7 ต.คลองแห อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-892998,090-9263399,087-8099318  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายพิชยดนย์ ศรีวิชัย  2.นางสาวบัว ศิริมชุรส        เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. พนักงานฝุายขาย 10 ชาย/หญิง 20-35ปี ม.3ขึ้นไป 9,800 บาท *เวลาทํางาน 10.00-19.00น. 
*เสนอขายสินค๎า 
 
 

- ประกันสังคม 
- ประกันอุบัติเหตุ 

2. พนักงานฝุายบัญชี 2 ชาย/หญิง 23-30ปี ป.ตรี 10,000+ *เวลาทํางาน 09.00-17.00น 
*จัดทํางบตํางๆ 
 
 

 
หน๎า 1/1 

 
 
 



คูหาที่ 52 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   ห๎างห๎ุนสํวนจ ากัด สุขศรี รุํงเรือง  ประเภทกิจการ ตัวแทนประกันชีวิต 
 สถานที่ตั้ง  11 ซ.ภักดีนุสรณ์ ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110   โทรศัพท์ 081-9594969 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาววิไล สุขศรี 2.นางสาวกาญจนา ไชยกูล               เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. ตัวแทนประกันชีวิต 
 

5 ชาย/หญิง 23-35ปี ม.6ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง *ตัวแทนประกัน 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

2. โครงการLA(Part time) 
 

5 ชาย/หญิง 23-50ปี ม.6ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง *ตัวแทนประกัน 

3. โครงการ FA 
 

5 ชาย/หญิง 23-45ปี ป.ตรี 10,000-
15,000 

*ตัวแทนประกัน 
*นักวางแผนทางการเงิน 

 
หน๎า 1/1 

 
 
 
 



คูหาที่ 53 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   หจก.ลีวิเชียรโชติ (ตัวแทนประกันชีวิต กรุงไทยแอกซํา)  ประเภทกิจการ ประกันชีวิต(กรุงไทยแอกซํา) 
 สถานที่ตั้ง  92 ถ.คลองเรียน2 ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110   โทรศัพท์ 085-8237667 โทรสาร 074-247444 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายชินดิฐ ลีวิเชียรโชติ 2.นายมูฮัมหมัดฮานีฟ อาแซ               เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. ตัวแทนขายประกันชีวิต 40 ชาย/หญิง 20ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 10,000+ 
บาทข้ึนไป 

*เวลาทํางาน 08.30 - 17.00 น. 
*ตัวแทนขายประกันชีวิต 
 ตามข๎อตกลงของ

บริษัท 2. ผู๎จัดการฝุายขาย 5 ชาย/หญิง 24ปีขึ้นไป ป.ตรี 30,000+ 
บาทข้ึนไป 

*เวลาทํางาน 08.30-17.00น. 
 
 

 
หน๎า 1/1 

 
 
 
 



คูหาที่ 54 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด ประเภทกิจการ  อาหารทะเลแปรรูป 
 สถานที่ตั้ง  27/4 ม.7 ถ.เก๎าเส๎ง-จะนะ ต.เขารูปช๎าง อ.เมือง จ.สงขลา  โทรศัพท์ 074-303999ตํอ602 โทรสาร 074-303900  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวนงนุช ศรีนวลขาว                               เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. วิศวกรซํอมบํารุง 1 ชาย/หญิง 25-40ปี ป.ตรี/
วิศวกรรมศาสตร์/
เครื่องกล/ไฟฟูา/
อุตสาหการ 

ตามโครงสร๎าง *วางแผนการซํอมบํารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
*ควบคุมและตรวจสอบการ
บํารุงรักษาเครื่องจักร 
*ออกแบบ ติดตั้ง โยกย๎าย
เครื่องจักร 
*งานพัฒนา ปรับปรุง ระบบงาน
บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ 
*มีใบประกอบวิชาชีพ กว. 
*สามารถใช๎งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เกี่ยวข๎องกับงาน
วิศวกรรมได๎เปูนอยํางดี 

มีที่พักให๎/รถรับ-สํง
พนักงาน/กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ/ 

ยูนิฟอร์ม/เบี้ยขยัน 

2. ผู๎ชํวยหัวหน๎าแผนกผลิต 1 ชาย/หญิง 23ปีขึ้นไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร/
อุตสาหกรรมเกษตร 

ตามโครงสร๎าง *ควบคุมกระบวนการผลิตให๎ 
สามารถผลิตได๎อยํางตํอเนื่อง 
*แก๎ไขปัญหาในกระบวนการ
ผลิตที่เกิดขึ้น การจัดการและ
การบริหารพนักงาน 
*ฝึกอบรมให๎ความรู๎แก๎พนักงาน 

หน๎า 1 / 2 



คูหาที่ 54 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด ประเภทกิจการ  อาหารทะเลแปรรูป 
 สถานที่ตั้ง  27/4 ม.7 ถ.เก๎าเส๎ง-จะนะ ต.เขารูปช๎าง อ.เมือง จ.สงขลา  โทรศัพท์ 074-303999ตํอ602 โทรสาร 074-303900  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวนงนุช ศรีนวลขาว                               เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี 7  เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

3. ชํางไฟฟูา 1 ชาย/หญิง 23ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป สาขา
ไฟฟูากําลัง 

ตามโครงสร๎าง *งานซํอมบํารุงไฟฟูา 
*งานซํอมแซมระบบไฟฟูา 
*งานซํอมบํารุงเครื่องจักรทั่วไป 
*งานซํอมเครื่องจักรตามใบแจ๎ง
ซํอม 
*งานซํอมบํารุงเครื่องจักรตาม
แผนประจําปี 

มีที่พักให๎/รถรับ-สํง
พนักงาน/กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ/ 

ยูนิฟอร์ม/เบี้ยขยัน 4. เจ๎าหน๎าที่ตลาดตํางประเทศ 1 ชาย/หญิง 25ปีขึ้นไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
การจัดการ 
ภาษาอังกฤษ 

ตามโครงสร๎าง *ควบคุมกระบวนการผลิตให๎ 
สามารถผลิตได๎อยํางตํอเนื่อง 
*แก๎ไขปัญหาในกระบวนการ
ผลิตที่เกิดขึ้น การจัดการและ
การบริหารพนักงาน 
*ฝึกอบรมให๎ความรู๎แก๎พนักงาน 

 
หน๎า 2 / 2 

 



คูหาที่ 54 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สยามนครินทร์ จ ากัด      ประเภทกิจการ ขายเครื่องเขียน เครื่องใช๎ส านักงาน  
 สถานที่ตั้ง  488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110      โทรศัพท์074-222999 ตํอ190โทรสาร 074-222950-2  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวสุมาลี ระสิตานนท์                เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี  8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. เจ๎าหน๎าที่คีย์ข๎อมูล 2 ชาย/หญิง 25-35ปี ปวช.ขึ้นไป สาขา
คอมพิวเตอร์ 

325/วัน *เวลาทํางาน 09.00-18.00น. 
*สามารถทํางานลํวงเวลาได๎ 
*มีความรับผิดชอบ มนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 
*รับสินค๎าเข๎าสต๏อกตามบิล 
*สร๎างสินค๎าใหมํ,เช็คสินค๎าเกํา
เกี่ยวกับเรื่องราคา,หนํวยสินค๎า
และบาร์โค๎ท 
*ออกใบกํากับภาษี,ทําบัตร
สมาชิก 

ประกันสังคม/คํา
ลวงเวลา/คํา
คอมมิชชั่น 

2. บาริสต๎า (พนักงานชง
เครื่องดื่ม) 

1 หญิง 25-35ปี ปวช.ขึ้นไป 325/วัน *เวลาทํางาน 09.00-18.00น. 
*สามารถทํางานลํวงเวลาได๎ 
*สามารถปรุงเครื่องดื่มชงชา 
กาแฟได๎ 
*ทําเบเกอรี่ได๎ 
*มีประสบการณ์ในการทํางาน
อยํางน๎อย 1ปี 

หน๎า 1 / 3 



คูหาที่ 54 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สยามนครินทร์ จ ากัด      ประเภทกิจการ ขายเครื่องเขียน เครื่องใช๎ส านักงาน  
 สถานที่ตั้ง  488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110      โทรศัพท์074-222999 ตํอ190โทรสาร 074-222950-2  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวสุมาลี ระสิตานนท์                เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี  8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

3. พนักงานขายและบริการ
ลูกค๎านิติบุคคล 

2 หญิง 25-35ปี ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง *สามารถใช๎งานโปรแกรม Ms 
Office ได๎เป็นอยํางดี 
*มีประสบการณ์ด๎านงานขาย
และบริการลูกค๎า/การขายสินค๎า
ออนไลน์ 
*สามารถทํางานลํวงเวลาได๎ 
*บุคลิกภาพดี,มนุษย์สัมพันธ์ดี  
มีความรับผิดชอบ 
*ดูแลงานขายและบริการลูกค๎า
นิติบุคคลและหนํวยงานราชการ 
*ดูแลลูกค๎าชํองทางการขาย
ออนไลน์และบริหารงานขายผําน 
Application Line,Facebook, 
Messenger 

ประกันสังคม/คํา
ลวงเวลา/คํา
คอมมิชชั่น 

 
หน๎า 2/3 

 



คูหาที่ 54 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สยามนครินทร์ จ ากัด      ประเภทกิจการ ขายเครื่องเขียน เครื่องใช๎ส านักงาน  
 สถานที่ตั้ง  488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110      โทรศัพท์074-222999 ตํอ190โทรสาร 074-222950-2  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวสุมาลี ระสิตานนท์                เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี  8 เมษายน 2564 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

4. Online Marketing 1 หญิง 25-35ปี ป.ตรี ตามโครงสร๎าง *เวลาทํางาน 09.00-18.00น. 
*ทําการตลาด online ผําน 
Application Line,Facebook, 
Messenger 
*ให๎ข๎อมูลสินค๎าและบริการลูกค๎า
ทุกชํองทางการขาย 
*ลงข๎อมูลสินค๎าบน Shopee 
และLazada 
*คัดแคมเปญจัดทําโปรโมชั่นเพ่ือ
สร๎างยอดขาย 
*สามารถใช๎งานphotoshopได ๎
*มีประสบการณ์ในการทํางาน
อยํางน๎อย 1ปี 

ประกันสังคม/คํา
ลวงเวลา/คํา
คอมมิชชั่น 

5. พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ 1 หญิง 25-35ปี ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง *เวลาทํางาน 09.00-18.00น. 
*สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ได๎คลํอง 
*มีประสบการณ์ในการขาย
เฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

หน๎า 3/3 



คูหาที่ 55 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด      ประเภทกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ า  
 สถานที่ตั้ง  508/1 ม.4 ถ.สนามบิน-บ๎านกลาง ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110      โทรศัพท์ 074-502272 โทรสาร 074-502222 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวกนกพร มุดาสา                เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี  7 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. ชํางซํอมบํารุงยานยนต์ 1 ชาย 20ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป/      
ชํางยนต์/ชํางกล 

ตามโครงสร๎าง *มีทักษะงานซํอมเครื่องจักรกล
เบื้องต๎น 
*มีความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
เครื่องยนต์ดีเซล,เครื่องยนต์แก๏ส
โซลีนและระบบไฮดรอลิค 
*มีทักษะงานเชื่อมไฟฟูา 
*ดูแลงานบํารุงรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ของโรงไฟฟูาให๎มี
สภาพพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ 

ประกันสังคม/คํา
ลวงเวลา/คํา
คอมมิชชั่น 2. พนักงานขับรถสิบล๎อ 1 ชาย 20ปีขึ้นไป ป.6ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง *ขับรถบรรทุกสิบล๎อ บรรทุก

วัตถุดิบจากลานรับวัตถุดิบมายัง
หน๎าแลมป์ 
*ตรวจเช็คบํารุงรักษาเครื่องจักร
ที่ได๎รับมอบหมาย 
*สามารถทํางานเข๎ากะได๎ 
*มีใบอนุญาตขับรถชนิด ท2. บ.2
หรือชนิดที่2ขึ้นไป 

หน๎า 1/2 



คูหาที่ 55 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จ ากัด      ประเภทกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ า  
 สถานที่ตั้ง  508/1 ม.4 ถ.สนามบิน-บ๎านกลาง ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110      โทรศัพท์ 074-502272 โทรสาร 074-502222 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวกนกพร มุดาสา                เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี  7 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

3. ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่รับไม๎ 1 ชาย 25ปีขึ้นไป ป.6ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง *ขับรถแม็คโครรับรากไม๎จาก
ลูกค๎า 
*คีบรากไม๎ใสํรถบรรทุกสิบล๎อ 
*ตรวจเช็คบํารุงรักษาเครื่องจักร
ที่ได๎รับมอบหมาย 
*สามารถทํางานเข๎ากะได๎ 
*มีใบอนุญาตขับรถชนิดท2. บ.2
หรือชนิดที่2ขึ้นไป 

ประกันสังคม/คํา
ลวงเวลา/คํา
คอมมิชชั่น 

 
หน๎า 2/2 

 
 
 



คูหาที่ 55 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท โปรเวิร์ค รีเทล จ ากัด ประเภทกิจการ  อุปกรณ์ไฟฟ้าและโคมไฟ 
 สถานที่ตั้ง  2/7 ม.5 ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110       โทรศัพท์ 061-9603687 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นายธชัย รัตนบุรานันท์                เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี  8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. เจ๎าหน๎าที่บัญชี 1 หญิง 20-35ปี ปวช.ขึ้นไป/บัญชี 10,000 *เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 
*จัดทํางบตํางๆ 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 
 

2. พนักงานหน๎าร๎าน 1 ชาย 20-30ปี ม.6ขึ้นไป 9,750 *เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 
*เสนอขายสินค๎า 
 
 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 
 

 
หน๎า 1/1 

 
 
 
 



คูหาที่ 56 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท โตโยต๎าสงขลา จ ากัด  ประเภทกิจการ ขายรถยนต์บริการอะไหลํ 
 สถานที่ตั้ง  1487 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110       โทรศัพท์ 086-4810950 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางณัฐพจี แก๎ววิเชียร                            เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี  7 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. พนักงานขาย หลาย
อัตรา 

ชาย/หญิง 20ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง *สามารถขับรถยนต์ได๎มีใบขับขี่ 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

2. ชํางยนต์ 3 ชาย 20ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป/       
ชํางยนต์ 

ตามโครงสร๎าง *ซํอมบํารุงเครื่องยนต์ 

3. พนักงานรับรถ 3 ชาย 20ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง *สามารถขับรถยนต์ได๎มีใบขับขี่ 
 

4. ชํางตัวถังและสี 2 ชาย 20ปีขึ้นไป ม.6ขึ้นไป ตามโครงสร๎าง *มีประสบการณ์ด๎านตัวถังและสี 
 

หน๎า 1/1 

 
 
 
 



คูหาที่ 56 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด ฝ่ายรถยนต์โตโยต๎าสาขาหาดใหญํ  ประเภทกิจการ ตัวแทนจ าหนํายและศูนย์บริการ 
 สถานที่ตั้ง  456 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110       โทรศัพท์ 074-222222 ตํอ2206 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวอัญชลี ปลดทุกข์                            เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี  8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. เจ๎าหน๎าที่ขาย  
- สาขาหาดใหญํ   
- สาขาลพบุรีราเมศวร์  
- สาขาสงขลา 
- สาขาสตูล 
- สาขาสะเดา 
- สาขานาทวี  

หลาย
อัตรา 

ช,ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6 หรือเทียบเทํา
ขึ้นไป 

ทุกสาขาวิชา 
ตามโครงสร๎าง 

+ 
คําคอมมิชชั่น 

ขับรถยนต์ได๎ + ใบขับข่ีรถยนต์  
 
 
- ชุดฟอร์มพนักงาน 
- วันหยุดประจําปี 
- วันหยุดพักผํอน
ประจําปี 
- คํารักษาพยาบาล 
- ทุนการศึกษาบุตร 
- การพัฒนา
ฝึกอบรม 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ 
- ประกันอุบัติเหตุ 
- ประกันสังคม 
- ตรวจสุขภาพ
ประจําปี 
 

2. พนักงานทําความสะอาด
รถยนต์ (สาขาหาดใหญํ) 

1 ช 
20 ปีขึ้นไป 

ม.3 ขึ้นไป (ทุก
สาขา) 

- 

3. ผู๎จัดการฝุายขาย(สาขา 
นาทวี) 

1 ช,ญ 
30 ปีขึ้นไป 

ป.ตรี (ทุก
สาขาวิชา) 

ตามตกลง  
+ 

คําคอมมิชชั่น 

มีประสบการณ์ไมํน๎อยกวํา 3 ปี 

4. ผู๎จัดการฝุายการตลาด 
(สาขาหาดใหญํ) 

1 ช,ญ 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขา
การตลาดหรือสาขา
ที่เก่ียวข๎อง 

มีประสบการณ์ไมํน๎อยกวํา 3 ปี 

หน๎า 1/2 



คูหาที่ 56 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท พิธานพาณิชย์ จ ากัด ฝ่ายรถยนต์โตโยต๎าสาขาหาดใหญํ  ประเภทกิจการ ตัวแทนจ าหนํายและศูนย์บริการ 
 สถานที่ตั้ง  456 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110       โทรศัพท์ 074-222222 ตํอ2206 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวอัญชลี ปลดทุกข์                            เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี  8 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

5. หัวหน๎างานประกันภัย 
(สาขาหาดใหญํ) 

1 ช,ญ 
30 ปีขึ้นไป 

ป.ตรี (ทุก
สาขาวิชา) 

ตามตกลง  
+ 

คําคอมมิชชั่น 

มีประสบการณ์ไมํน๎อยกวํา 2 ปี 
 
 
 
- ชุดฟอร์มพนักงาน 
- วันหยุดประจําปี 
- วันหยุดพักผํอน
ประจําปี 
- คํารักษาพยาบาล 
- ทุนการศึกษาบุตร 
- การพัฒนา
ฝึกอบรม 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ 
- ประกันอุบัติเหตุ 
- ประกันสังคม 
- ตรวจสุขภาพ
ประจําปี 
 

6. เจ๎าหน๎าที่กิจกรรมการตลาด 
(สาขาหาดใหญํ) 

1 ช,ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขา
การตลาดหรือสาขา

ที่เก่ียวข๎อง 

มีประสบการณ์ไมํน๎อยกวํา 3 ปี 

7. หัวหน๎าชํางเคาะ (ตัวถังและ
สี) 
(สาขาโตโยต๎าชัวร์) 

1 ช 20 ปีขึ้นไป เน๎นประสบการณ์ มีประสบการณ์ไมํน๎อยกวํา 2 ปี 

หน๎า 2/2 



คูหาที่ 57 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สยามเซาเทอร์น จ ากัด(โรงแรมสยามออเรียนทัล)  ประเภทกิจการ โรงแรมและจ าหนํายเครื่องจักรกล 
 สถานที่ตั้ง  181 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญํ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110       โทรศัพท์ 074-234707-8 โทรสาร 074-234709 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวศศิกานต์ บุญจันทร์                            เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี  7 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. พนักงานขายและเดินตลาด
(โรงแรม) 

 
 

4 ไมํระบุ ไมํจํากัด ไมํจํากัด ตามข๎อตกลง *มีรถยนต์สํวนตัวและใบขับขี่ 
 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

 

2. พนักงานขายและเดินตลาด
(จําหนํายเครื่องจักรกล) 
 
 

3 ไมํระบุ ไมํจํากัด ไมํจํากัด ตามข๎อตกลง *มีรถยนต์สํวนตัวและใบขับขี่ 
 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

 

 
หน๎า 1/1 

 
 
 



คูหาที่ 58 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด      ประเภทกิจการ บริการด๎านงานส ารวจรังวัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 สถานที่ตั้ง  88/8 ม.8 ต.ทําช๎าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110            โทรศัพท์ 092-1974564,074-305714  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวศิริขวัญ ศิริวงศ์ 2.นางสาวสมจิตร ขุนเพชร    เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่  7 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. วิศวกรสํารวจ 2 ชาย/หญิง 18-35ปี วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสํารวจ 

10,000-
12,000  

 

*จ-ส. เวลา 8.00 – 17.00 น. 

- ประกันสังคม 
- อาหาร 3 มื้อ 
- ที่พักไซด์งาน 

2. ชํางสํารวจ 3 ชาย 20-35ปี ปวส.สํารวจ/โยธา 9,750  
 

3. ผู๎ชํวยชํางสํารวจ 5 ชาย 18-35ปี ม.3 ขึ้นไป 325บาท/วัน 
 

4. แมํบ๎าน 1 หญิง ไมํจํากัด ไมํระบุ 325บาท/วัน 
 

หน๎า 1/1 

 
 
 
 



คูหาที่ 59 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จ ากัด      ประเภทกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
 สถานที่ตั้ง  417/117-118 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90230      โทรศัพท์ 074-291111 ตํอ 614  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวชนนิกานต์ เสือพยัคฆ์      เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่  7 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. หัวหน๎าซํอมบํารุงไฟฟูา 1 ชาย 35 ปีขึ้นไป  ปริญญาตรี ในสาขา
วิศวกรรมไฟฟูา หรือ
มีประสบการณ์ใน
ตําแหนํงงาน 

ตามโครงสร๎าง
บริษัทฯ 

- มีประสบการณ์ในงานซํอม
บํารุงไฟฟูาในโรง
อุตสาหกรรมจะพิจารณา
เป็นพิเศษ  
- ทํางานกะ  
 

- คําโทรศัพท์ 
- คําอาหารกลางวัน 
- เครื่องแบบพนักงาน 
- คํากะ(กรณีพนักงาน
เข๎ากะ) 
- ประกันอุบัติเหตุกลุํม 
- วันหยุดพักผํอน
ประจ าปี 
 - อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยสํวนบุคคล 
(PPE) 
- ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
- ปรับเงินเดือน
ประจ าปี 
- เงินโบนัสประจ าปี 

2. ชํางซํอมบํารุงเครื่องกล 1 ชาย 25 ปี ขึ้นไป ปวส.- ป .ตรี สาขา
ชํางเครื่องกล/ ชําง
กลโรงงาน/ ชําง
ยนต์/ ชํางเชื่อม  
หรือสาขาอ่ืนๆที่
เกี่ยวข๎อง 

ตามโครงสร๎าง
บริษัทฯ 

- มีประสบการณ์ด๎านงาน
ซํอมบํารุงในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
- ทํางาน จ – ส หยุด  
วันอาทิตย์  
- เวลาทํางาน 08.00 – 
17.00 น. 
 

หน๎า 1/2 

 



คูหาที่ 59 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท กรี เอ็นเนอร์จี จ ากัด      ประเภทกิจการ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
 สถานที่ตั้ง  417/117-118 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90230      โทรศัพท์ 074-291111 ตํอ 614  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวชนนิกานต์ เสือพยัคฆ์      เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่  7 เมษายน 2564 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

3. พนักงานควบคุมเครื่อง
Boiler 

2 ช 23 ปี ขึ้นไป ปวส.- ป .ตรี สาขา
ไฟฟูา/เครื่องกล/
เครื่องยนต์ 

ตามโครงสร๎าง
บริษัทฯ 

-มีใบอนุญาตการควบคุมหม๎อไอ
น้ําจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-มีความรู๎ทางด๎านการควบคุม
หม๎อไอน้ํา 
 - ทํางานกะ 
 
 

- คําโทรศัพท์ 
- คําอาหารกลางวัน 
- เครื่องแบบ
พนักงาน 
- คํากะ(กรณี
พนักงานเข๎ากะ) 
- ประกันอุบัติเหตุ
กลํุม 
- วันหยุดพักผํอน
ประจ าปี 
 - อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยสํวนบุคคล 
(PPE) 
- ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
- ปรับเงินเดือน
ประจ าปี 
- เงินโบนัสประจ าปี 

4. พนักงานควบคุมเครื่อง
Generator 

1 ช 23 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษา
ระดับปวส .สาขา 
ไฟฟูา, ปริญญาตรี
วิศวกรรมไฟฟูาหรือ
สาขาที่เก่ียวข๎อง 

ตามโครงสร๎าง
บริษัทฯ 

 มีประสบการณ์ด๎านซํอมบํารุง /
ควบคุมไลน์การผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
-มีความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
Generator 

หน๎า 2/2 



คูหาที่ 60 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จ ากัด      ประเภทกิจการ ผลิตแผํนใยไม๎อัดความหนาแนํนปานกลาง 
 สถานที่ตั้ง  417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90230      โทรศัพท์ 074-291111 ตํอ 751  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวกัณทิมา มานพศิลป์      เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่  7 เมษายน 2564 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. ผู๎จัดการกลุํมจัดการปุาไม๎ 1 ช/ญ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีสาขาวน
ศาสตร์ (การจัดการ
ปุาไม)๎, พืชไรํ, พืช
สวน, เกษตรปุาไม๎, 
เคมีเกษตร และ
สาขาอ่ืนๆที่
เกี่ยวข๎อง หรือมี
ความรู๎ทางด๎านวน
เกษตร การเกษตร
สวนปุา 

ตามโครงสร๎าง
บริษัทฯ 

- มีประสบการณ์ในเรื่องการ
ทํางานในภาคสวนปุา, สวน
ยางพารา, การทํางานเกี่ยวกับวน
เกษตร หรือทํางานในระบบการ
จัดการปุาไม๎ อยํางน๎อย 1 ปี  
- ทํางาน จ – ส หยุด วันอาทิตย์  
- เวลาทํางาน 08.00 – 17.00 
น. 

- คําโทรศัพท์ 
- คําอาหารกลางวัน 
- เครื่องแบบ
พนักงาน 
- คํากะ(กรณี
พนักงานเข๎ากะ) 
- ประกันอุบัติเหตุ
กลํุม 
- วันหยุดพักผํอน
ประจ าปี 
 - อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยสํวนบุคคล 
(PPE) 
- ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
- ปรับเงินเดือน
ประจ าปี 
- เงินโบนัสประจ าปี 

2. เจ๎าหน๎าที่ตัวแทนกลุํม
จัดการปุาไม๎ 

2 ช 23 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือ
มีความรู๎ทางด๎านวน
เกษตร การเกษตร
สวนปุา 
 

ตามโครงสร๎าง
บริษัทฯ 

- มีความรู๎ด๎านการเกษตร
พ้ืนฐาน, มีทักษะในการติดตํอ
ประสานงานกับชาวบ๎านใน
ท๎องถิ่น 
- ทํางาน จ – ส หยุด วันอาทิตย์  
- เวลาทํางาน 08.00 – 17.00 
น. 

หน๎า 1/3 



คูหาที่ 60 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จ ากัด      ประเภทกิจการ ผลิตแผํนใยไม๎อัดความหนาแนํนปานกลาง 
 สถานที่ตั้ง  417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90230      โทรศัพท์ 074-291111 ตํอ 751  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวกัณทิมา มานพศิลป์      เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่  7 เมษายน 2564 

 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

3. ชํางกล 3 ชาย 22 ปี ขึ้นไป ปวส.- ป .ตรี สาขา
ชํางเครื่องกล/ ชําง
กลโรงงาน/ ชําง
ยนต์/ ชํางเชื่อม /
วิศวกร หรือสาขา
อ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง 

ตามโครงสร๎าง
บริษัทฯ 

 -มีประสบการณ์ด๎านงานซํอม
บ ารุงในโรงงานอุตสาหกรรม 

 -จัดเตรียมเครื่องมือในการ
ซํอมบ ารุง ให๎พร๎อมใช๎งานอยูํ
เสมอ 
- ทํางาน จ – ส หยุด วันอาทิตย์  
- เวลาทํางาน 08.00 – 17.00 
น. 

- คําโทรศัพท์ 
- คําอาหารกลางวัน 
- เครื่องแบบ
พนักงาน 
- คํากะ(กรณี
พนักงานเข๎ากะ) 
- ประกันอุบัติเหตุ
กลํุม 
- วันหยุดพักผํอน
ประจ าปี 
 - อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยสํวนบุคคล 
(PPE) 
- ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
- ปรับเงินเดือน
ประจ าปี 
- เงินโบนัสประจ าปี 

4. Project Improvement 
Officer 

1 ชาย 23 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี สาขา 
วิศวกรรมเครื่องกล 

 

ตามโครงสร๎าง
บริษัทฯ 

- มีความรู๎ทางระบบเครื่องกล
และอุปกรณ์เครื่องกลที่ใช๎งานใน
โรงงานอุตสาหกรรม มีพ้ืนฐาน
ด๎านคอมพิวเตอร์ สามารถใช๎
เครื่องมือวัดทางเครื่องกลทุก
ประเภท หรือมีประสบการณ์ใน
งานซํอมภายในโรงงาน 
- ทํางาน จ – ส หยุด วันอาทิตย์  
- เวลาทํางาน08.00 – 17.00 น. 
 

หน๎า 2/3 



คูหาที่ 60 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จ ากัด      ประเภทกิจการ ผลิตแผํนใยไม๎อัดความหนาแนํนปานกลาง 
 สถานที่ตั้ง  417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90230      โทรศัพท์ 074-291111 ตํอ 751  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวกัณทิมา มานพศิลป์      เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่  7 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

5. พนักงานขับรถสิบล๎อภายใน 1 ช 23 ปี ขึ้นไป - ไมํจํากัดวุฒิ
การศึกษา แตํ
สามารถอํานออก
เขียน 

ตามโครงสร๎าง
บริษัทฯ 

- มีใบขับขี่ตามประเภทรถ 
- ลักษณะงาน               ขับ
รถบรรทุกฝุุนและเศษไม๎ภายใน
โรงงาน 
- ทํางาน จ – ส หยุด วันอาทิตย์  
- เวลาทํางาน 08.00 – 17.00 
น. 
 

/ คําโทรศัพท์ 
 -คําอาหารกลางวัน  

 -เครื่องแบบ
พนักงาน 

 -คํากะ(กรณี
พนักงานเข๎ากะ)  

 -ประกันอุบัติเหตุ
กลํุม 

 -วันหยุดพักผํอน
ประจ าปี 

 - อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยสํวนบุคคล 
(PPE) 

 -ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

 -ปรับเงินเดือน
ประจ าปี 
- เงินโบนัสประจ าปี 

หน๎า 3/3 
 



คูหาที่ 61 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จ ากัด                  ประเภทกิจการ สํงออกอาหารทะเลแชํแข็ง 
 สถานที่ตั้ง  99  หมํูที่ 2 ถนนสงขลา – นาทวี  ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90110   โทรศัพท์ 074-477501  ตํอ 101 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวพัชรี  เหมอารัญ                            เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี  7 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. เจ๎าหน๎าที่สํงออก 2 หญิง 28-35 ปี ปริญญาตรี ตามโครงสร๎าง - จัดทําเอกสารนําเข๎า – สํงออก 
-จัดทําเอกสารธุรกรรมตํางๆ  
กับธนาคาร 
- ติดตํอประสานงาน หนํวยงาน
ภายนอก เชํน ธนาคาร กรม
ประมง กรมการค๎า บริษัทขนสํง 
สายเรือ/ชิปปิ้ง 
- เวลาปฏิบัติงาน 
08.00 – 17.00 น 
คุณสมบัติ : 
- สามารถใช๎ Computer 
- พูด อําน เขียน ภาษา English 
* มีประสบการณ์ พิจารณาเป็น
พิเศษ 

1. ที่พัก 
2. ประกันสังคม 
3. ยูนิฟอร์ม 
4. อ่ืน ๆ  

หน๎า 1/1 

 
 
 
 



คูหาที่ 62 
 

 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จ ากัด                  ประเภทกิจการ สํงออกอาหารทะเลแชํแข็ง 
 สถานที่ตั้ง  77 หมํูที่ 5 ถนนสงขลา – ระโนด  ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90110   โทรศัพท์ 09-3576-6913,0-7448-3483-6 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาววราภรณ์  อัคนิตย์                            เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี  7 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. หัวหน๎าแผนกอาวุโส/QC 1 ช/ญ 27 – 40 ปี ป.ตรี เทคโนโลยี
การอาหาร 

25,000 – 
30,000 บาท 

- วางแผนตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตั้งแตํต๎น
ทางจนกระทั่งสํงออก 
- มีความชํานาญในเรื่องวัตถุดิบ
กุ๎ง และมีความรู๎ในระบบ
คุณภาพเป็นอยํางดี 
- ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี 
- การทํางาน วันจันทร์ – เสาร์   
เวลา 08.00 – 17.00 น. 

- มีที่พัก 
- การข้ึนเงินเดือน 
- โบนัส 
- เงินพิเศษเข๎าไลน์ 
1,500 บาท/เดือน 
- เบี้ยขยัน 

2.  หัวหน๎าแผนก/ผลิต 1 ช/ญ 25  - 38 ปี ป.ตรีเทคโนโลยี 
การอาหาร 

18,000 – 
20,000 บาท 

- วางแผนและควบคุมการ
ปฏิบัติงานในฝุายตามกระบวน 
การผลิตและข้ันตอนการผลิตให๎
สอดคล๎องกับแผนที่วางไว๎ 
- มีความรู๎ด๎านลักษณะที่ดีในการ
ผลิตการคํานวณต๎นทุน และมี
ความรู๎เรื่องระบบคุณภาพเป็น
อยํางดี 

- มีที่พัก 
- การข้ึนเงินเดือน 
- โบนัส 
- เงินพิเศษเข๎าไลน์ 
1,500 บาท/เดือน 
- เบี้ยขยัน 

หน๎า 1/1 
 



คูหาที่ 63 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท เอชคิว เคมีคัลส์ แอนด์ แมนูแฟคเจอริง จ ากัด  ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องส าอาง 
 สถานที่ตั้ง  57/3 ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110        โทรศัพท์ 074-802684 
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวปิยธิดา ศรีพิทักษ์                            เข๎ารํวมรับสมัครงานวันท่ี  7 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. ผู๎จัดการโรงงาน 1 ชาย 35-45ปี ไมํระบุ ตามโครงสร๎าง 
 

*ทํางานวันจันทร์-วันเสาร์ 
*เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 

ตามข๎อตกลงของ
บริษัท 

2. พนักงานขาย 1 ชาย/หญิง 25-40ปี ไมํระบุ ตามโครงสร๎าง 
 

3. พนักงานคลังสินค๎า 1 ชาย 25-35ปี ไมํระบุ ตามโครงสร๎าง 
 

 
หน๎า 1/1 

 
 
 
 



คูหาที่ 64 
 
 ชื่อสถานประกอบการ   ห๎างห๎ุนสํวนจ ากัด พี เค อิเล็กโทรนิคส์ แอนด์ ซันส์      ประเภทกิจการ บริการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า 
 สถานที่ตั้ง  34/164 ม.2 ถ.เทศบาล49 ต.พะตง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110      โทรศัพท์ 074-260765,080-4616546  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.นางสาวชุลีภรณ์ ศรีสุวรรณ์   2.นายประดิษฐ เกาะทอง     เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่  7 เมษายน 2564 
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1. ชํางไฟฟูา 2 ชาย 22-35ปี ปวส.ขึ้นไป 9,000 -
11,500 

*ทํางานวันจันทร์-วันเสาร์ 
*เวลาทํางาน 08.30-17.00น. 

ประกันสังคม,เบี้ย
เลี้ยง,โบนัส 

2. ชํางเขียนแบบ/วิศวกรรม
โยธา 

1 ชาย 22-35ปี ปวส.ขึ้นไป 12,000 -
15,000 

3. พนักงานการเงิน/บัญชี 1 หญิง 22-35ปี ปวส.ขึ้นไป 9,000 -
11,500 
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คูหาที่ 65 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ทรัพย์พฤกษา จ ากัด  ประเภทกิจการผลิต  โรงรับจ าน า 
 สถานที่ตั้ง  734  ถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์  อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-201346  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.น.ส.กุสุมา แก๎วมณี  2. คุณโสมวรรณ พุทธสุกะ   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564      
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 เจ๎าหน๎าที่ลงทุนสัมพันธ์ 1 ช/ญ 22 – 30 ปี ปริญญาตรี 
การเงิน

,เศรษฐศาสตร์ 
หรือสาขาที่
เกี่ยวข๎อง 

  12,000  -
16,000 บาท 

- บริหารจัดการเงินทุนของบริษัท,สรุป
ภาระหนี้คงเหลือของสถาบันการเงิน
และติดตามการเคลื่อนไหวอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน ดูแลการ
จํายชําระเงินกู๎ที่ครบกําหนด และ
ธุรกรรมเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช๎เงิน รวมไป
ถึงการตรวจสอบความถูกต๎องของ
สัญญาวงเงินกู๎ 
- มีทักษะด๎านการลงทุน 

- มีที่พักบริษัท 
- มีการขึ้นเงินเดือน
รายปี 
- มีโบนัส 

2 เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 1 ช/ญ 22 -35 ปี ปวส.ขึ้นไป 
ไมํระบุสาขา 

12,000 – 
16,000.-บาท 

- จัดทํางบประมาณในเร่ืองงานอาคาร
สถานที่ งานยานยนต์ งานซํอมบํารุง 
งานแมํบ๎าน งานรปภ. โดยกํากับ
ควบคุม รับผิดชอบ ตรวจสอบ แนะนํา 
ปรับปรุง พัฒนา ตัดสินใจ และ
แก๎ปัญหาในงาน 
- มีทักษะ ด๎านงานอาคาร และสถานที่ 
รวมถึงทักษะในการซํอมบํารุงขั้น
พื้นฐาน หากมีผํานการรับรองในเร่ือง
อาชีวะอนามัยจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 

- มีที่พักบริษัท 
- มีการขึ้นเงินเดือน
รายปี 
- มีโบนัส 

หน๎า 1/3 



คูหาที่ 65 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ทรัพย์พฤกษา จ ากัด  ประเภทกิจการผลิต  โรงรับจ าน า 
 สถานที่ตั้ง  734  ถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์  อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-201346  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.น.ส.กุสุมา แก๎วมณี  2. คุณโสมวรรณ พุทธสุกะ   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564      
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

3. พนักงานทั่วไป 
 (กรณีเป็นคนพิการ) 
- ทางการได๎ยินหรือสื่อ
ความหมาย 
- ทางการเคลื่อนไหวหรือ
รํางกาย 

3 ช/ญ 22 – 30 ปี ปวช. ขึ้นไป 
ไมํระบุสาขา 

9,000 – 
12,000 บาท 

- การบันทึกและออกตั๋วรับจํานํา 
พร๎อมทั้งดําเนินงานตํางๆ จองตั๋วรับ
จํานํา ตลอดจนการตรวจสภาพ และ
จัดเก็บสิ่งของรับจํานํา 
- หากมีประสบการณ์งานด๎านโรงรับ
จํานํา/ร๎านทองจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

มีที่พัก 
มีการขึ้นเงินเดือน 
มีโบนัส 
มีลิฟท์อํานวยความ
สะดวก 

4.  พนักงานบัญชีสาขา 3 ช/ญ 22 – 30 ปี ปวช.ขึ้นไป 
สาขาการเงิน 
เศรษฐศาสตร์ 

10,000 - 
13,000 บาท 

- ตรวจสอบความถูกต๎องของสิ่งของ
รับจํานํากับตั๋วรับจํานํา การจัดทํา
บัญชีรับ – จํายเงิน รวมถึงตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือประจําวัน พร๎อม
จัดทํางบการเงิน เพ่ือรายงานให๎กับ
ผู๎ใช๎งบการเงิน และปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่
ได๎รับมอบหมาย 
- หากมีประสบการณ์ด๎านโรงรับจํานํา 
/ ร๎านทองจะพิจารณาเป็นพิเศษ มี
ความสามารถด๎านคอมพิวเตอร์เป็น
อยํางดี 

มีที่พัก 
มีการขึ้นเงินเดือน 
มีโบนัส 
มีลิฟท์อํานวยความ
สะดวก 

หน๎า 2/3 

 



คูหาที่ 65 
 ชื่อสถานประกอบการ   บริษัท ทรัพย์พฤกษา จ ากัด  ประเภทกิจการผลิต  โรงรับจ าน า 
 สถานที่ตั้ง  734  ถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์  อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110  โทรศัพท์ 074-201346  
 ตัวแทนที่เข๎ารํวมรับสมัครงาน   1.น.ส.กุสุมา แก๎วมณี  2. คุณโสมวรรณ พุทธสุกะ   เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564      
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

5. พนักงานท าความสะอาด 
(กรณีเป็นคนพิการ) 
-ทางการได๎ยินหรือสื่อ
ความหมาย 
- ทางการเคลื่อนไหวหรือ
รํางกาย 

3 หญิง 22 – 40 ปี ม.3 ขึ้นไป 325 – 350 
ตํอวัน 

- ดูแลรักษาความสะอาดความ
เรียบร๎อยในอาคารสํานักงาน บริการ
ทั่วๆ ไป กับผู๎บริหาร ผู๎จัดการ 
รวมทั้งแขกภายนอกที่เข๎ามาติดตํอ 
- มีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ 
รถจักรยานยนต์ 

มีที่พัก 
มีการขึ้นเงินเดือน 
มีโบนัส 
มีลิฟท์อํานวยความ
สะดวก 

 
หน๎า 3/3 
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คูหาที่ 66 
ชื่อสถานประกอบการ     กลุํมบริษัทแหลมทองสหการ  
ประเภทกิจการ  สายธุรกิจปศุสัตว์และอาหารสัตว์  สายธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไกํและนมโค  สายธุรกิจอาหารแชํแข็ง  สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์  สายธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์,  กิจการพลังงานทดแทน 
สถานที่ตั้งเลขที่  วานิชเพลซ  1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์   0-2263-5656  ตํอ 2514,2515  
URl :http://www.laemthong.com     E-mail : recruitment@laemthong.com  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
 

ชื่อต าแหนํงงานวําง เพศ อายุ วุฒิ /สาขา  เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ตําแหนํงสายเกษตร 
1.สัตวบาลการผลิตประจําฟาร์มไกํ, สุกร ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรี  สาขาสัตวศาสตร์  

-รับทั้งผู๎มีและไมํมีประสบการณ์ 
-ตําแหนํงที่ประจําโรงงาน จ.นครปฐม,  
จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.นครราชสีมา , ฟาร์ม 
จังหวัดตําง ๆ  และสาขาตลาดไท  บริษัทฯ จัดที่ 
พักให๎ 
- ตําแหนํงที่ประจําโรงงาน จ.สมุทรปราการ  
เบิกคําที่พักได๎และมีบริการรถรับ-สํงพนักงาน 
-บริษัทฯ พิจารณาตําแหนํง, สถานที่ทํางาน, 
เงินเดือน  โดยดูจากวุฒิ, สาขา  ประสบการณ์  
(ถ๎ามี)  และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

2.สัตวแพทย์ประจําฟาร์มไกํ, สุกร ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรี  สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ 

3. นักวิชาการฝุายเทคนิคอาหารสัตว์/ 
ผู๎ชํวยโภชนากรอาหารสัตว์ (ประจํากรุงเทพฯ
, ตํางจังหวัด) 

ช/ญ 24-30 ปี ปริญญาโท  สาขาสัตวศาสตร์ 

4. เจ๎าหน๎าที่ฝุายข๎อมูลและวางแผนการจัดซื้อ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ (ประจํากรุงเทพฯ) 

ช/ญ 25-30 ปี ปริญญาโท  สาขาพืชไรํ, สัตวศาสตร ์

5.พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ (ประจํากรุงเทพฯ),
หัวหน๎างานควบคุมคุณภาพ (ประจําโรงงาน  
จ.สมุทรปราการ, จ.พระนครศรีอยุธยา,  
จ.นครราชสีมา 

ช/ญ 22-27 ปี ปริญญาตรี  สาขาพืชศาสตร์,  พืชไรํ,  
พืชสวนและสาขาใกล๎เคียง 

6. พนักงานขายชิ้นสํวนไกํและไส๎กรอก   
ประจําสาขาตลาดไท  จ.ปทุมธานี  ประจํา
โรงงาน  จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา 

ชาย 22-27 ปี ปริญญาตรี  สาขาสัตวศาสตร์ หรือ
เทียบเทําไมํจํากัดสาขาวิชา 

7. พนักงานขายอาหารสัตว์ประจําเขตตําง ๆ ชาย 22-30 ปี ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ 

 
หน๎า 1 / 6 
 



คูหาที่ 66 
ชื่อสถานประกอบการ     กลุํมบริษัทแหลมทองสหการ  
ประเภทกิจการ  สายธุรกิจปศุสัตว์และอาหารสัตว์  สายธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไกํและนมโค  สายธุรกิจอาหารแชํแข็ง  สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์  สายธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์,  กิจการพลังงานทดแทน 
สถานที่ตั้งเลขที่  วานิชเพลซ  1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์   0-2263-5656  ตํอ 2514,2515  
URl :http://www.laemthong.com     E-mail : recruitment@laemthong.com  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
 

ชื่อต าแหนํงงานวําง เพศ อายุ วุฒิ /สาขา  เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ต าแหนํงสายวิศวกรและชําง 
1.วิศวกรประจําโรงงาน ช/ญ 22-27 ปี ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟูา, 

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรม 
อุตสาหการ, วิศวกรรมเกษตร, 
วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมอาหาร 
 

- รับทั้งผู๎มีและไมํมีประสบการณ์ 
- เป็นตําแหนํงที่ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่   
จ.สมุทรปราการ (เบิกคําที่พักได๎มีบริการรถรับ-สํง
พนักงาน),จ.นครปฐม, จ.ฉะเชิงเทรา, 
จ.พระนครศรีอยุธยา,จ.สระบุรี, จ.นครราชสีมา 
(บริษัทฯ จัดที่พักให๎ทั้ง  5  แหํง) 
- บริษัทฯ พิจารณาตําแหนํง, สถานที่ทํางาน,  
เงินเดือน  โดยดูจากวุฒิ,  สาขา  ประสบการณ์  
(ถ๎ามี) และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

2.วิศวกรประจําฟาร์ม ช/ญ 22-27 ปี ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟูา ,
วิศวกรรมเครื่องกล,  วิศวกรรม
เกษตร  ,วิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม  
 

3. ชํางประจําโรงงานและชํางประจําฟาร์ม ช/ญ 20-27 ปี ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟูา ,
วิศวกรรมเครื่องกล,  วิศวกรรม
เกษตร  ,วิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม  
 

4. วิศวกรจัดซื้อ ช/ญ 22-27 ปี ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟูา ,
วิศวกรรมเครื่องกล  ,วิ   
วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรม
เกษตร  ,วิศวกรรมเคมี  
 

- รับทั้งผู๎ที่มีประสบการณ์และไมํมีประสบการณ์ 
- สามารถใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms-Office ได๎ 
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คูหาที่ 66 
ชื่อสถานประกอบการ     กลุํมบริษัทแหลมทองสหการ  
ประเภทกิจการ  สายธุรกิจปศุสัตว์และอาหารสัตว์  สายธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไกํและนมโค  สายธุรกิจอาหารแชํแข็ง  สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์  สายธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์,  กิจการพลังงานทดแทน 
สถานที่ตั้งเลขที่  วานิชเพลซ  1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์   0-2263-5656  ตํอ 2514,2515  
URl :http://www.laemthong.com     E-mail : recruitment@laemthong.com  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
 

ชื่อต าแหนํงงานวําง เพศ อายุ วุฒิ /สาขา  เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ต าแหนํงงานประจ าฝ่ายตําง ๆ  ในส านักงานใหญํ 
1. พนักงานจัดซื้อ ช/ญ 22-25 ปี ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ ,

บริหารธุรกิจและสาขาใกล๎เคียง 
 

 
- รับทั้งผู๎มีและไมํมีประสบการณ์ 
- สามารถใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟท์  
ออฟฟิสได๎ 
-บริษัทฯ พิจารณาตําแหนํง,  เงินเดือน  โดยดูจาก 
วุฒิ, สาขา  ประสบการณ์ (ถ๎ามี)  และคุณสมบัติ 
อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

2.พนักงานบุคคล ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรี  ไมํจํากัดสาขาวิชา 

3. พนักงานธุรการบริหาร 
 

ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรี  ไมํจํากัดสาขาวิชา 

4. พนักงานสินเชื่อ   
 

ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรี  ไมํจํากัดสาขาวิชา 

5. พนักงานเอกสารตํางประเทศ  
ขาเข๎าขาออก 
 

ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
บริหารธุรกิจ, ความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศ , เศรษฐศาสตร์ 
 

6. พนักงานขายตํางประเทศ 
 

ชาย 22-30 ปี ปริญญาตรี  สาขาสัตวศาสตร์ หรือ
เทียบเทําไมํจํากัดสาขาวิชา 
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คูหาที่ 66 
ชื่อสถานประกอบการ     กลุํมบริษัทแหลมทองสหการ  
ประเภทกิจการ  สายธุรกิจปศุสัตว์และอาหารสัตว์  สายธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไกํและนมโค  สายธุรกิจอาหารแชํแข็ง  สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์  สายธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์,  กิจการพลังงานทดแทน 
สถานที่ตั้งเลขที่  วานิชเพลซ  1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์   0-2263-5656  ตํอ 2514,2515  
URl :http://www.laemthong.com     E-mail : recruitment@laemthong.com  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
 

ชื่อต าแหนํงงานวําง เพศ อายุ วุฒิ /สาขา  เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ต าแหนํงงานประจ าฝ่ายตําง ๆ  ในส านักงานใหญํ 
7. พนักงานโลจิสติคส์ ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ  

โลจิตติคส์ หรือสาขาใกล๎เคียง 
 

- รับทั้งผู๎มีและไมํมีประสบการณ์ 
- สามารถใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟท์ 
ออฟฟิสได๎ 
-บริษัทฯ พิจารณาตําแหนํง,  เงินเดือน  โดยดูจาก 
วุฒิ, สาขา  ประสบการณ์ (ถ๎ามี)  และคุณสมบัติ 
อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

8. พนักงานเซลส์แอดมินิสเตรชั่น 
หรือธุรการขายภายในประเทศ ตํางประเทศ 

ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์  การบัญชี  การเงิน หรือ
สาขาใกล๎เคียง 

9. พนักงานวิเคราะห์สถิติ 
 

ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์ หรือ 
สาขาใกล๎เคียง 

10. พนักงานสํานักงาน 
 

ช/ญ 22-25 ปี ปริญญาตรี  ไมํจํากัดสาขาวิชา 

11. พนักงานต๎อนรับ-รับโทรศัพท์ 
 

ช/ญ 22-25 ปี ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, 
ศิลปศาสตร์ 
 

13. พนักงานธุรการโครงการ  
ชั่วคราว 4 เดือน 

ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
ศิลปศาสตร์ 
 

12. พนักงานออกแบบกราฟิก 
 

ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
กราฟฟิคหรือสาขาท่ีใกล๎เคียง 
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คูหาที่ 66 
ชื่อสถานประกอบการ     กลุํมบริษัทแหลมทองสหการ  
ประเภทกิจการ  สายธุรกิจปศุสัตว์และอาหารสัตว์  สายธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไกํและนมโค  สายธุรกิจอาหารแชํแข็ง  สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์  สายธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์,  กิจการพลังงานทดแทน 
สถานที่ตั้งเลขที่  วานิชเพลซ  1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์   0-2263-5656  ตํอ 2514,2515  
URl :http://www.laemthong.com     E-mail : recruitment@laemthong.com  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
 

ชื่อต าแหนํงงานวําง เพศ อายุ วุฒิ /สาขา  เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ต าแหนํงงานด๎านบัญชี การเงิน การขายการตลาด 
1. พนักงานบัญชี พนักงานบัญชีอาวุโส 
หัวหน๎าแผนกบัญชีทั่วไป 

ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรีสาขาบัญชี 
 
 

 
- รับทั้งผู๎มีและไมํมีประสบการณ์ 
-บริษัทฯ พิจารณาตําแหนํง,  เงินเดือน  โดยดูจาก 
วุฒิ, สาขา  ประสบการณ์ (ถ๎ามี)  และคุณสมบัติ 
อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

2. พนักงานการเงิน ช/ญ 22-27 ปี ปริญญาตรี สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ 
และสาขาใกล๎เคียง 
 

3. พนักงานประจําฝุายการตลาด 
 

ช/ญ 22-27 ปี ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ 
บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ 
 

4. พนักงานขาย , ซุปเปอร์ไวเซอร์ 
(ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล , ตํางจังหวัด) 
 

ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 
การตลาด หร่ือสาขาทีใ่กล้เคียง 

5. พนักงานส่งเสริมการขาย  
(ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล) 
 

ช/ญ 22-27 ป ี ปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขา 
ใกล้เคียง 
 

- ต้องมีรถจักรยานยนต์ สามารถน ามาใช้ท างานได้ 
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คูหาที่ 66 
ชื่อสถานประกอบการ     กลุํมบริษัทแหลมทองสหการ  
ประเภทกิจการ  สายธุรกิจปศุสัตว์และอาหารสัตว์  สายธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไกํและนมโค  สายธุรกิจอาหารแชํแข็ง  สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์  สายธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์,  กิจการพลังงานทดแทน 
สถานที่ตั้งเลขที่  วานิชเพลซ  1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์   0-2263-5656  ตํอ 2514,2515  
URl :http://www.laemthong.com     E-mail : recruitment@laemthong.com  เข๎ารํวมรับสมัครงานวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564 
 

ชื่อต าแหนํงงานวําง เพศ อายุ วุฒิ /สาขา  เงื่อนไข /สวัสดิการ  

ต าแหนํงงานสนับสนุนการจัดการโรงงาน / ฟาร์ม 
1. พนักงานบุคคล โรงงาน 
 

ช/ญ 22-30 ปี ปริญญาตรี ไม่จ ากัดสาขา 
 
 

 
- รับทั้งผู๎มีและไมํมีประสบการณ์ 
-บริษัทฯ พิจารณาตําแหนํง,  เงินเดือน  โดยดูจาก 
วุฒิ, สาขา  ประสบการณ์ (ถ๎ามี)  และคุณสมบัติ 
อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

2. ธุรการการเงินและพัสดุ , 
ธุรการบัญชีและพัสดุ , ธุรการและบุคคล 

ช/ญ ไม่เกิน 
33 ป ี

ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
การจัดการ และการเงิน 
 
 

3. หัวหน้างานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ 
 

ช/ญ 22-27 ปี ปริญญาตรี 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริหารทัว่ไป  
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
 
 

 
หน๎า 6 / 6 
 
 
 
 



ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ 
งานวันนัดพบแรงงานสงขลา “Songkhla Job Fair 2021” 

ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง 
 
ชื่อสถานประกอบการบริษัท   เคมีแมน   จํากัด  (มหาชน)   ประเภทกิจการ  ผลิตปูนไลม์    
สถานที่ตั้งเลขที่  111    หมูํที่  10   ถนน  -      ตําบล  ทับกวาง   อําเภอ   แกํงคอยจังหวัด  สระบุรี  รหัสไปรษณีย์  18260    โทรศัพท์06-1406-1144   
ชื่อบุคคลที่ติดตํอPhanpakKungvannakornchai  ต าแหนํง Senior Supervisor - HR Planning and Acquisition 
  

ล าดับ 
ที ่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 

จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 
และชํวงเวลาท างาน 

สวัสดิการ 

1 วิศวกรผลิต 2 ชาย 21 ปีขึ้นไป เครื่องกล,ไฟฟูา
,ผลิต 

18,000 ขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหมํ สามารถ
เข๎ากะได๎ 

 

2 วิศวกรเหมืองแรํ 2 ชาย 21 ปีขึ้นไป เหมืองแรํ 18,000 ขึ้นไป   

3 หัวหน๎างานโครงสร๎างและชิ้นสํวน
เครื่องกล 

2 ชาย 21 ปีขึ้นไป เครื่องกล, 
อุตสาหการ 

18,000 ขึ้นไป มีความรู๎ ประสบการณ์ เกี่ยวกับ
ระบบไฮโดรลิก นิวเมติก งานเชื่อม 
งานกลึง 

 

4 หัวหน๎างานซํอมบํารุงไฟฟูาและ
วัดคุม 

2 ชาย 21 ปีขึ้นไป ไฟฟูา 18,000 ขึ้นไป   

 
หมายเหตุ ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง  

 
 
 
 
 



ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ 
งานวันนัดพบแรงงานสงขลา “Songkhla Job Fair 2021” 

ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง 
 

ชื่อสถานประกอบการบริษัท ซุปเปอร์ชีป จํากัด    ประเภทกิจการค๎าสํง-ค๎าปลีก 
สถานที่ตั้งเลขที่46/30หมูํ 6ถนนเทพกษัตรีย์ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์076-609000  ตํอ 8523 โทรสาร076-238072   ชื่อบุคคลที่ติดตํอ    hrspc.job2018@gmail.com 

 
ล าดับ 

ที ่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 
และชํวงเวลาท างาน 

สวัสดิการ 

1 โปรแกรมเมอร์ 2 ชาย 20+ ป.ตรี ขึ้นไป 18,000 เบี้ยขยัน+ประกันสังคม+
อาหาร 

 

2 โฟร์แมน 5 ชาย 20+ ป.ตรี ขึ้นไป 18,000 สามารถอํานแบบโครงสร๎าง
อาคารได๎,มีประสบการณ์จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ,สามารถ
เดินทางไปตํางจังหวัดได๎ 

 

3 ผู๎ชํวยหัวหน๎าแผนก 3 หญิง 20+ ป.ตรี ขึ้นไป 16,000 เบี้ยขยัน+ประกันสังคม+
อาหาร 

 

 
หมายเหตุ ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง  

 
 
 
 
 

mailto:hrspc.job2018@gmail.com


ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ 
งานวันนัดพบแรงงานสงขลา “Songkhla Job Fair 2021” 

ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง  
 
 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท   เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด     ประเภทกิจการ  retail 
 สถานที่ตั้ง เลขที่  629/1  ถนนนวมินทร์แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุํม จังหวัดกรุงเทพมหานคร            โทรศัพท์  0827886062 
         ชือ่บุคคลที่ติดตํอ    นางสาวเจนจริา นนัทภวูดล   ต าแหนํง People Manager – Recruitment 
  

ล าดับ 
ที ่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 

จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 
และชํวงเวลาท างาน 

สวัสดิการ 

1 Management Trainee 1,000 ไมํจํากัด ไมํเกิน 26 ปี  ปริญญาตรี 20,000 +  20,000+ รวมคําน้ํามัน 
และคําโทรศัพท์ 

 

2 พนักงานขาย (Sales) 1,000 ไมํจํากัด ไมํเกิน 26 ปี ปริญญาตรี 500 บาท /วัน คํารถและคําโทรศัพท์  

3 พนักงานจัดและบรรจุสินค๎า 1,000 ไมํจํากัด 18 - 40 ปี ม.3 - ปริญญาตรี 380 บาท/วัน   

4 พนักงานแผนการจัดสํงสินค๎า 1,000 ไมํจํากัด 18 - 40 ปี ปริญญาตรี 380 บาท/วัน   

5 พนักงานประสานงาน 1,000 ไมํจํากัด 18 - 40 ปี ม.3 - ปริญญาตรี 380 บาท/วัน   

6 ผู๎จัดการร๎าน 1,000 ไมํจํากัด 18 - 40 ปี ปริญญาตรี ไมํระบุ   

7 เชฟ 1,000 ไมํจํากัด 18 - 40 ปี ม.3 - ปริญญาตรี ไมํระบุ   

8 ผู๎ชํวยเชฟ 1,000 ไมํจํากัด 18 - 40 ปี ม.3 - ปริญญาตรี ไมํระบุ   

9 พนักงานชงกาแฟ 1,000 ไมํจํากัด 18 - 40 ปี ม.3 - ปริญญาตรี ไมํระบุ   
  

หมายเหตุ ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง  
 
 
 



 

ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ 
งานวันนัดพบแรงงานสงขลา “Songkhla Job Fair 2021” 

ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง  
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท  ที.เค.ดี.ไฟเบอร์ จํากัด (แครี่บอย) สําหรับบุคคลทั่วไป   ประเภทกิจการ   ผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาสและอุปกรณ์ตกแตํงยานยนต์ 
สถานที่ตั้งเลขที่  888  ถนนหลวงแพํง   แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพ  10520  เลขทะเบียนผู๎เสียภาษี 0105532076277 
ชื่อบุคคลที่ติดตํอ  คุณสุวิชา , คุณพงศโรฒน์     โทรศัพท์ 02-360-7555 ตํอ 727 โทรสาร 02-738-1622   
E-mail : job@carryboy.com       Website : www.carryboy.com 
  

ล าดับ 
ที ่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 

จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 

เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 
และชํวงเวลาท างาน 

สวัสดิการ 
1 พนักงานฝุายผลิต 50 ชาย/หญิง 18 ปี ขึ้นไป ไมํจํากัดวุฒิการศึกษา 331 บาท/วัน - ปรับคําจ๎างเมื่อผํานทดลอง

งาน 
 - ปรับคําจ๎างประจําปี 
- เบี้ยขยัน คําครองชีพ โบนัส
ประจําปี 
- ประกันสังคม/กองทุน
ทดแทน 
- เงินชํวยเหลือฌาปนกิจ 
- ชุดฟอร์ม รถรับสํงพนักงาน
ในเขต กทม. 
- ร๎านค๎าสวัสดิการและ
ร๎านอาหารราคาถูก 
- ไมํเสียคําใช๎จํายในการสมัคร
งาน 

2 วิศวกรเครื่องกล 5 ชาย 23 ปี ขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล, 
ยานยนต์ 

ตามโครงสร๎าง 

3 พนักงาน QA/QC 5 ชาย 23 ปี ขึ้นไป ปวช.ปวส.สาขายานยนต์,ชํางกล
โรงงาน 

ตามโครงสร๎าง 

4 พนักงานซํอมบํารุง 10 ชาย 23 ปี ขึ้นไป ปวช. – ปวส. สาขาชํางกลปงกล 
เครื่องกล ยานยนต์ 

ตามโครงสร๎าง 

5 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 ชาย/หญิง 18 ปี ขึ้นไป ป.ตรี สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ตามโครงสร๎าง 

6 ผู๎แทนขายรถกระบะเชิงพาณิชย์ 7 ชาย 23 ปี ขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามโครงสร๎าง 

7 ชํางเทคนิคเครื่องมือแพทย์ 4 ชาย/หญิง 20 ปี ขึ้นไป ปวช.- ป.ตรี สาขาไฟฟูา
อิเล็คทรอนิกส์ 

ตามโครงสร๎าง 

8 วิศวกรดูแล/บริการงานเครื่องมือ
แพทย์ 

4 ชาย/หญิง 25 ปี ขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟูา,วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ตามโครงสร๎าง 

 หมายเหตุ ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง  

mailto:job@carryboy.com


 
ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ 

งานวันนัดพบแรงงานสงขลา “Songkhla Job Fair 2021” 
ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง  

 
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท  โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)    ประเภทกจิการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานที่ตั้งเลขที่  12  ซอย พระยาสุเรนทร 35 ถนนพระยาสุเรนทร   แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา  กรุงเทพ  เลขทะเบียนผู๎เสียภาษี 0107554000071 
ชื่อบุคคลที่ติดตํอ ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 02-791-8888  โทรสาร 02-791-8899  E-mail : Recruitment@Somapait.com 
 
  

ล าดับ 
ที ่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 

จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 

เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 
และชํวงเวลาท างาน 

สวัสดิการ 
1 Network  Engineer 3 ชาย/หญิง 21-35 ปี  ป.ตรี – ป.โท 18,000 + -ตามท่ีบริษัทกําหนด 

-ตามท่ีบริษัทกําหนด 
-ตามท่ีบริษัทกําหนด 
-ตามท่ีบริษัทกําหนด 

2 System Engineer 3 ชาย/หญิง 21-35 ปี  ป.ตรี – ป.โท 18,000 + 

3 Network Admin 3 ชาย/หญิง 21–35 ปี  ป.ตรี – ป.โท 15,000+ 
4 System Admin 3 ชาย/หญิง 21–35 ปี ป.ตรี – ป.โท 15,000+ 

  

หมายเหตุ ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Recruitment@Somapait.com


 
ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ 

งานวันนัดพบแรงงานสงขลา “Songkhla Job Fair 2021” 
ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง  

 
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท  ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จํากัด (มหาชน)    ประเภทกจิการ  ที่ปรึกษาประกันภัยทุกประเภท 
สถานที่ตั้งเลขที่  123  ถนนลาดปลาเค๎า   แขวงจรเข๎บัว  เขตลาดพร๎าว  จังหวัดกรุงเทพ    เลขทะเบียนผู๎เสียภาษี 0105540084143 
ชื่อบุคคลที่ติดตํอ  คุณณุชณาช วรนาม โทรศัพท์ 02-119-8888 ตํอ 3098  โทรสาร 02-119-8000   E-mail : nuchchanach.vor@tgm.co.th 
  

ล าดับ 
ที ่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 

จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 

เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 
และชํวงเวลาท างาน 

สวัสดิการ 
1 Programmer 3 ชาย/หญิง 23 - 35 ปี  ป.ตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ตามโครงสร๎าง+

ความรู๎ 
ความสามารถ+
ประสบการณ์ 

-กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนเงินทดแทน สหกรณ์ 
กู๎ยืมเงินชํวยเหลือสมรส 
ฌาปณกิจบุคคลในครอบครัว 
ของเยี่ยมไข๎ เงินชํวยเหลือ
คลอดบุตร ยูนิฟอร์ม ตรวจ
สุขภาพประจําปี มีแพทย์
และห๎องพยาบาลดูแล
พนักงาน เบิกคําเทอมบุตร 
(อนุบาล – ป.ตรี) เงิน
ชํวยเหลือเมื่อได๎รับภัยพิบัติ 
(ไฟไหม-๎น้ําทํวม –วาตภัย)
ปรับเงินเดือนประจําปี โบนัส 
(หยุด เสาร์เว๎นเสาร์) 

2 Web Programmer 3 ชาย/หญิง 23 - 35 ปี  ป.ตรีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ตามโครงสร๎าง+
ความรู๎ 
ความสามารถ+
ประสบการณ์ 

3 System Analyst 3 ชาย/หญิง 22- 35 ปี ป.ตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ตามโครงสร๎าง+
ความรู๎ 
ความสามารถ+
ประสบการณ์ 

  

หมายเหตุ ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง  



ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ 
งานวันนัดพบแรงงานสงขลา “Songkhla Job Fair 2021” 

ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง  
 ชื่อสถานประกอบการ  เต๎าหู๎ปลาสยาม  ประเภทกิจการ  ผลิตและจ าหนํายลูกชิ้นปลา 
 สถานที่ตั้ง...44   ซอย 2 ถนนสงขลาพลาซํา  ต.บํอยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา      โทรศัพท์  074 436919   
 
ล าดับ 

ที่ ชื่อต าแหนํงงานวําง 
จ านวน 
(อัตรา) 

เพศ อายุ วุฒ/ิสาขา 
อัตราคําจ๎าง 

(บาท) 
เงื่อนไข/ลักษณะงาน/ 

ชํวงเวลาท างาน 
สวัสดิการ 

1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
 

1 ช/ญ 23-26  ปี ป.ตรี 
สาขา
เทคโนโลยี 
อาหาร 

ตามโครงสร๎าง มีประสบการณ์ท างาน 
 1  ปี  ข้ึนไป 

1.ประกันสังคม 
2.การขึ้นเงินเดือน 
รายปี 
 
 

2 เจ๎าหน๎าที่ควบคุมคุณภาพ 1 หญิง 28-32  ปี ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสร๎าง มีประสบการณ์ท างาน 
 2  ปี  ข้ึนไป 

1.ประกันสังคม 
2.การขึ้นเงินเดือน 
รายปี 
 
 

 
หมายเหตุ ต าแหนํงงานวํางฝากประชาสัมพันธ์ ผู๎ที่สนใจสมัครงานสามารถติดตํอบริษัทได๎โดยตรง  

 


