
 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

1   

074-821100 ต่อ 104-105 207 หมู่ที่ 9 ต.ท่ามิหร า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 
การขายส่งสินค้าทั่วไป บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด มหาชน 
ฝ่ายบุคคล 

ตรงข้าม จ.วินิต (ฟอร์ด พัทลุง) 

1 พนักงานจัดเรียงสินค้า ชาย 2 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

10,050 บาท/
เดือน 

-สามารถท างานเป็นกะได้ 
-รักในการบริการ 
-ละเอียดและรอบคอบ 
-แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

-ประกันสังคม 
-ค่ากะ/ค่าล่วงเวลา 
-ชุดยูนิฟอร์ม 

47 ต ำแหน่ง  66 อัตรำ 
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พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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. 

. 

. 

. 

074-821100 ต่อ 104-105 207 หมู่ท่ี 9 ต.ท่ามิหร า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 
การขายส่งสินค้าท่ัวไป บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด มหาชน 
ฝ่ายบุคคล 

ตรงข้าม จ.วินิต (ฟอร์ด พัทลุง) 

2 เจ้าหน้าที่ Checker ชาย 1 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

10,050 บาท/
เดือน 

-สามารถท างานเป็นกะได้ 
-รักในการบริการ 
-ละเอียดและรอบคอบ 
-แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

-ประกันสังคม 
-ค่ากะ/ค่าล่วงเวลา 
-ชุดยูนิฟอร์ม 

081-2973925 345 ม.6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
ให้เช่าพ้ืนที่ป้ายโฆษณา บริษัท มีเดีย พลัส 2017 จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

3 พนักงานบัญชี หญิง 1 22-27 ปี ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน คล่องแคล่ว 
-สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ตามภาระ
งาน 
-มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ดี 
-ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-การขึ้นเงินเดือนรายป ี
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พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 

3 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

081-2973925 345 ม.6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
ให้เช่าพื้นท่ีป้ายโฆษณา บริษัท มีเดีย พลัส 2017 จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

4 พนักงานธุรการ หญิง 1 22-27 ปี ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน คล่องแคล่ว 
-สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ตามภาระ
งาน 
-มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ดี 
-ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-การขึ้นเงินเดือนรายปี 

093-4290976,080-8017422 361 ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160 
ฟาร์มเลี้ยงไข่ไก่ บริษัทฟาร์มแม่ขรี จ ากัด 
คุณแหม่มและคุณปอ 

5 สัตวบาลประจ าฟาร์ม ไม่จ ากัด 1 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาสัตว
ศาสตร์ 

ตามโครงสร้าง
บริษัท  

-บริบาลสัตว์ (ไก่ไข่) 
-วันเวลาท างาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น. 

-ตามนโยบายของบริษัท 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
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4 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

093-4290976,080-8017422 361 ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160 
ฟาร์มเล้ียงไข่ไก่ บริษัทฟาร์มแม่ขรี จ ากัด 
คุณแหม่มและคุณปอ 

6 ช่างไฟฟ้า ชาย 1 20 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 
สาขาไฟฟ้าช่าง

เชื่อม 

335 บาท/วัน  -ดูแลระบบไฟฟ้า 
-สามารถท างานเป็นกะได้ 
-เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 

-ตามนโยบายของบริษัท 

093-4290976,080-8017422 361 ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160 
ฟาร์มเลี้ยงไข่ไก่ บริษัทฟาร์มแม่ขรี จ ากัด 
คุณแหม่มและคุณปอ 

7 ช่างเชื่อม ชาย 1 20 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 335 บาท/วัน  -เวลาท างาน 8.00-17.00 น. -ตามนโยบายของบริษัท 
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หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 

5 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 
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081-7386293 221 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
ร้านอาหาร ร้านหลานตาชูสเต็กเฮาส์ 
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนควนขนุน 

8 ผู้ช่วยกุ๊ก ชาย/
หญิง 

3 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ค่าจ้างตาม
ความสามารถ

และ
ประสบการณ์ 

-ต้ังใจท างาน ขยัน อดทน สนุกกับงาน 
-เป็นผู้ช่วยกุ๊กและดูแลงานในครัว 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ผ่านการทดลองงานมีชุดยูนิ
ฟอร์ม 
-ปรับเงินเดือนตาม
ความสามารถ 
-อาหารกลางวัน 
-รายได้พิเศษ(ทิป) 
-งานเลี้ยงประจ าปี 
-เงินพิเศษช่วงเทศกาล 

081-7386293 221 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
ร้านอาหาร ร้านหลานตาชูสเต็กเฮาส์ 
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนควนขนุน 

9 พนักงานบริการ ชาย/
หญิง 

5 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ค่าจ้างตาม
ความสามารถ

และ
ประสบการณ์ 

-ต้ังใจท างาน ขยัน อดทน สนุกกับงาน 
-บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ผ่านการทดลองงานมีชุดยูนิ
ฟอร์ม 
-ปรับเงินเดือนตาม
ความสามารถ 
-อาหารกลางวัน 
-รายได้พิเศษ(ทิป) 
-งานเลี้ยงประจ าป ี
-เงินพิเศษช่วงเทศกาล 
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พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
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081-7386293 221 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
ร้านอาหาร ร้านหลานตาชูสเต็กเฮาส์ 
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนควนขนุน 

10 พนักงานบริการพาร์ทไทม์ ชาย/
หญิง 

หลาย 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ค่าจ้างตาม
ความสามารถ

และ
ประสบการณ์ 

-ต้ังใจท างาน ขยัน อดทน สนุกกับงาน 
-บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ผ่านการทดลองงานมีชุดยูนิ
ฟอร์ม 
-ปรับเงินเดือนตาม
ความสามารถ 
-อาหารกลางวัน 
-รายได้พิเศษ(ทิป) 
-งานเลี้ยงประจ าปี 
-เงินพิเศษช่วงเทศกาล 

081-7386293 221 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
ร้านอาหาร ร้านหลานตาชูสเต็กเฮาส์ 
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนควนขนุน 

11 พนักงานบาร์น้ า ชาย/
หญิง 

2 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ค่าจ้างตาม
ความสามารถ

และ
ประสบการณ์ 

-ต้ังใจท างาน ขยัน อดทน สนุกกับงาน 
-บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ผ่านการทดลองงานมีชุดยูนิ
ฟอร์ม 
-ปรับเงินเดือนตาม
ความสามารถ 
-อาหารกลางวัน 
-รายได้พิเศษ(ทิป) 
-งานเลี้ยงประจ าป ี
-เงินพิเศษช่วงเทศกาล 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

081-7386293 221 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
ร้านอาหาร ร้านหลานตาชูสเต็กเฮาส์ 
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนควนขนุน 

12 พนักงานสต็อค ชาย/
หญิง 

2 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ค่าจ้างตาม
ความสามารถ

และ
ประสบการณ์ 

-ต้ังใจท างาน ขยัน อดทน สนุกกับงาน 
-บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ผ่านการทดลองงานมีชุดยูนิ
ฟอร์ม 
-ปรับเงินเดือนตาม
ความสามารถ 
-อาหารกลางวัน 
-รายได้พิเศษ(ทิป) 
-งานเลี้ยงประจ าปี 
-เงินพิเศษช่วงเทศกาล 

074-641082 190  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 
อาหาร เคร่ืองดื่ม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คชศิลป์ เบเวอร์เรจ 
ฝ่ายบุคคล 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

13 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ไม่จ ากัด 1 23 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 
สาขาที่เก่ียวข้อง 

ตามโครงสร้าง
บริษัท  

-ปฏิบัติงานประจ าสวนเดอลอง พัทลุง 
-มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ 
-บุคลิกดี พูดเก่ง ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทัศนคติดี 
-ใช้ Computer ได้ดี 
-ภาษาอังกฤษหรือภาษามาเลย์ ได้พอสมควร 

-ประกันสังคม  
-ชุดฟอร์มพนักงาน 
-อ่ืนๆตามโครงสร้างบริษัท 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

064-0415557 168 ม.15 ต.ต านาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีตส าเร็จรูป บริษัท พีทีแอล คอนกรีต จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

14 แม่บ้าน หญิง 1 ไม่จ ากัด ป.6 ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ดูแลและท าความสะอาดออฟฟิศ 
-ท างานบ้านทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายตาม
วันและเวลาที่ก าหนด 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 

064-0415557 168 ม.15 ต.ต านาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีตส าเร็จรูป บริษัท พีทีแอล คอนกรีต จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

15 พนักงานขับรถโม่ ชาย 2 ไม่จ ากัด ป.6 ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ขับรถโม่และปฏิบัติตามรูปแบบงาน 
-มีค่าวิ่งรถโม่ให้เป้นเที่ยว เที่ยวละ 80 บาท 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

061-1499494 222/2 ม.4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 
โรงแรมท่ีพัก บริษัท ปากประ ลากูน จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

16 พนักงานเสิร์ฟ ชาย/
หญิง 

1 ไม่เกิน 35 
ปี 

ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ดูแลลูกค้าทานอาหารเช้า 
-เช็คความเรียบร้อยของห้องอาหาร 
-จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อ
ลูกค้า 
-สามารถเข้างานเป็นกะได้ 

-ประกันสังคม 
-มีอาหารวันละ 2 ม้ือ 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-Service Charge 

061-1499494 222/2 ม.4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 
โรงแรมที่พัก บริษัท ปากประ ลากูน จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

17 พนักงานครัว(แม่ครัว) หญิง 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-จัดเตรียมวัตถุดิบในการท าอาหาร 
-ดูความสะอาดครัว 
-จัดเตรียมวัตถุอุปกรณ์ส าหรับลูกค้า 
-สามารถเข้างานเป็นกะได้ 

-ประกันสังคม 
-มีอาหารวันละ 2 ม้ือ 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-Service Charge 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

094-5547227,081-5991119 ป้ัม PT สาขาท่าแค จังหวัดพัทลุง 
ร้านกาแฟ ร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาท่าแคพัทลุง 
คุณวรรณา จารีย์ 

ป้ัม PT สาขาท่าแค 

18 บาริสต้า ชาย/
หญิง 

1 22-30 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-งานชงกาแฟและเครื่องด่ืมอ่ืนๆตามสูตรของ
บริษัทฯ 
-ต้อนรับลูกค้า,บริการลูกค้า 
-เปิด-ปิด ท าความสะอาดร้าน 
-สามารถท างานเป็นกะได้ 
-งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

-กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
-การประกันภัยอุบัติเหตุ 
-ยูนิฟอร์ม 
-เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลใน
ครอบครัวถึงแก่กรรม 
-ทุนการศึกษาของบุตร 
-โบนัสประจ าปี 

085-4887940 18/1-2 ถ.เอเชีย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 
สัญญาเช่าทางการเงินส าหรับยานยนต์ 

บริษัท ศรีสวัสด์ิพาวเวอร์ จ ากัด สาขา
พัทลุง 

คุณลิขสิทธิ์ สุมาลี 

19 พนักงานบัญชี ชาย/
หญิง 

1 22 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป  13,000 บาท/
ด. 

-ท างาน วันจันทร์-เสาร์  
-สามารถปรับเปลี่ยนสาขาท างานได้ 

-ประกันสังคม 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

085-4887940 18/1-2 ถ.เอเชีย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 
สัญญาเช่าทางการเงินส าหรับยานยนต์ บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ จ ากัด สาขาพัทลุง 

คุณลิขสิทธิ์ สุมาลี 

20 พนักงานขายสินเชื่อ ชาย/
หญิง 

1 22 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป  13,000 บาท/
ด. 

-ท างาน วันจันทร์-เสาร์  
-สามารถปรับเปลี่ยนสาขาท างานได้ 

-ประกันสังคม 

091-0789550 213 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 

เครือข่ายโทรศัพท์ ทรู ช็อป สาขาพัทลุง 
คุณนุ้ย 

21 พนักงานขายภาคสนาม ชาย/
หญิง 

2 ไม่เกิน 35 
ปี 

ม.6 ขึ้นไป 11,000 บาท/
ด. 

-มีใจรักงานขาย งานบริการ และชอบ
เทคโนโลยีใหม่ 
-มีความชื่นชอบในงานขาย และงานบริการ 
-สามารถปฏิบัติงาน ภาคสนามได้ 

-ตามนโยบายของบริษัท 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 

12 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

084-2588887 137 ม.10 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 

จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริษัท รุ่งโรจน์ก้าวหน้า จ ากัด 
คุณศุภเดช เกียรติไพบูลย ์

ติดกับธนาคารออมสินสาขาป่าบอน 

22 พนักงานขับรถเครน ชาย 1 18-42 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

350-400 บาท/
วัน 

-ขับรถเครนยกของ 
-วันเวลาท างาน จันทร์-เสาร์ 08.00-15.00 น. 

-ตามนโยบายของบริษัท 

089-5994595 373/4 ม.11 ต.ต านาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
จ าหน่ายกล้องวงจรปิด บริษัท รุ่งเรืองเทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด 
คุณประดิษฐ เกาะทอง 

23 ช่างคอมพิวเตอร์ ไม่จ ากัด 1 20-40 ปี ปวส.ขึ้นไป  เงินเดือนตาม
ตกลง 

-สามารถเขียนแบบได้ 
-ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
-วันเวลาท างาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น. 
-สามารถออกต่างจังหวัดได้ 

-ตามนโยบายของบริษัท 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

089-5994595 373/4 ม.11 ต.ต านาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
จ าหน่ายกล้องวงจรปิด บริษัท รุ่งเรืองเทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด 
คุณประดิษฐ เกาะทอง 

24 พนักงานขาย ไม่จ ากัด 4 20-40 ปี ปวช. ขึ้นไป เงินเดือนตาม
ตกลง 

-ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
-วันเวลาท างาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น. 
-สามารถออกต่างจังหวัดได้ 

-ตามนโยบายของบริษัท 

086-4900919 53 ม.1 ถ.เอเชีย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 
ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์โตโยต้า บจก.โตโยต้า (1988)  
คุณสรชา แววภักดี 

25 ช่างยนต์ ชาย 1 25 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 
สาขาช่างยนต์ 

ตามตกลง
ขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์ 

-ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-วันเวลาท างาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. 

-ตามนโยบายของบริษัท 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
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ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

086-4900919 53 ม.1 ถ.เอเชีย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 

ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์โตโยต้า บจก.โตโยต้า (1988)  
คุณสรชา แววภักดี 

26 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า หญิง 1 25 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ให้บริการและดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-วันเวลาท างาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. 

-ตามนโยบายของบริษัท 

088-5866770 198/1 ม.1 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 
โรงพยาบาลสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สาขาพัทลุง 
คุณนุชนาถ 

ตรงข้าม ปั๊มเชลล์ สี่แยกเอเชียพัทลุง 

27 พนักงานบริการส่วนหน้า หญิง 1 20-35 ปี ปวส.-ป.ตร ี 11,000-
12,000 บาท/

ด. 

-ต้อนรับและให้บริการลูกค้าในส่วนหน้า 
-ท างานเป็นกะได้ 
-กะแรก 08.00-17.00 น. 
-กะที่สอง 11.00-20.00 น. 

-ตามนโยบายของบริษัท 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
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ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

088-5866770 198/1 ม.1 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 
โรงพยาบาลสัตว ์โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สาขาพัทลุง 
คุณนุชนาถ 

ตรงข้าม ป๊ัมเชลล์ ส่ีแยกเอเชียพัทลุง 

28 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ไม่จ ากัด 1 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 11,000-
12,000 บาท/

ด. 

-รักสัตว์/ดูแลสัตว์เลี้ยง 
-ท างานเป็นกะได้ 
-กะแรก 08.00-17.00 น. 
-กะที่สอง 11.00-20.00 น. 

-ตามนโยบายของบริษัท 

081-9908300 364 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93160 
การบ ารุงรักษาและการซ่อมระบบเคร่ืองยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อู่ ก.รุ่งโรจน์ เซอร์วิส (นายกุศล ชูแก้ว) 
คุณกุศล ชูแก้ว 

ตรงข้ามโลตัส สาขาแม่ขรี 

29 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่าง ชาย 2 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

335 บาท/วัน -ซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่าง/รถยนต์ 4/6/10 ล้อ 
-มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
-มีความช านาญในงาน 
-วันเวลางาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น. 

-ตามนโยบายของบริษัท 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

098-5842257 228 ม.10 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
จ าหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งบ้าน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (สาขาพัทลุง) 

ฝ่ายบุคคล 
บวรเวชสมุนไพร 

30 ผู้อ านวยการสาขา ชาย/
หญิง 

1 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีประสบการณ์ด้านการบริหารจะพิจารณา
เป็นพิเศษ 
-สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี 
-ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม 

-ตามนโยบายของบริษัท 

098-0132122 99 ม.3 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง  
แปรรูปไม้ยางพารา  บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

ควนดินสอ 

31 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 1 20 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป  ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ซ่อมเครื่องจักรทั่วไป 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
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ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
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ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

074-610947,061-8830791 56 ม.10 ต.ท่ามิหร า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ตัวแทนจ าหน่ายรถฟอร์ด บริษัท ฟอร์ดพัทลุง จ.วินิต จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

แมคโครพัทลุง 

32 พนักงานขาย ชาย/
หญิง 

1 18 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ต้ังใจท างาน ขยัน อดทน สนุกกับงาน 
-ดูแลงานขาย ให้ค าแนะน าและดูแลลูกค้า 
-สามารถขับรถยนต์ได้ 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-ค่าคอมมิชชั่น 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

081-9907925 149 ม.11 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
การขายส่งสัตว์มีชีวิต บริษัท โชคสุขโภคภัณฑ์ จ ากัด 
คุณกาญจนา อ่อนแก้ว 

ถัดจากร้าน "หนมป า By เจ๊เกษ" 200 เมตร 

33 สัตวบาลประจ าฟาร์ม ชาย/
หญิง 

2 20-35 ปี ป.ตรี สาขาสัตว
ศาสตร์ 

10,000-
15,000 บาท/

ด. 

-ดูแลฟาร์มหมู 
-ผสมพันธุ์หมู 
-ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิจารณา 

-ประกันสังคม 
-ที่พัก/อาหารกลางวัน 
-ชุดฟอร์มพนักงาน 
-ท่องเที่ยวประจ าป ี



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

081-5422005,074613511-2  63/6 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 

โรงแรมและร้านกาแฟ โรงแรมซิต้ีปาร์ค 
ฝ่ายบุคคล 

ตรงข้ามตลาดเจ๊เหี้ยง 

34 บาริสต้า ชาย/
หญิง 

1 20-40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-งานชงกาแฟและเครื่องด่ืมอ่ืนๆตามสูตรของ
บริษัทฯ 
-ต้อนรับลูกค้า,บริการลูกค้า 
-งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

-ตามนโยบายของบริษัท 

081-5422005,074613511-2  63/6 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 

โรงแรมและร้านกาแฟ โรงแรมซิต้ีปาร์ค 
ฝ่ายบุคคล 

ตรงข้ามตลาดเจ๊เหี้ยง 

35 พนักงานต้อนรับ ชาย/
หญิง 

1 20-40 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ดูแลและให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรม 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ตามนโยบายของบริษัท 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

081-5422005,074613511-2  90 ม.2 ต.ท่ามิหร า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 
การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  บริษัท พัทลุงฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

ตรงข้ามมิตซูไทยยนต์กลการก่อนถึงแม็คโคร 

36 ช่างยนต์ ชาย 2 20-40 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีประสบการณ์ซ่อมรถยนต์ 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ตามนโยบายของบริษัท 

096-9082132 189/1 ม.9 ต.ท่ามิหร า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 
การจ าหน่ายของฝาก บริษัท ธาม รอยัล เพสทร้ี จ ากัด (สาขาพัทลุง) 

คุณเจนจิรา อินทร์ช่วย 
ตรงข้ามป้อมต ารวจโคกกอก 

37 ผู้จัดการประจ าสาขา หญิง 1 25 ปี ขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบงาน
ได้ 

-ประกันสังคม 
-อ่ืนๆตามโครงสร้างบริษัท 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

089-1333041,074-613777 100 ถ.พิเศษกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 

โรงแรมท่ีพัก โรงแรมชัยคณา ธานี 
คุณอินทิรา 

สามแยกไฟแดงหลังจวรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

38 ช่างแอร์ ช่างไฟ ชาย 2 25-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
ของบริษัท 

-ซ่อมบ ารุงและดูแลระบบภายในอาคารทั่วไป 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-อาหาร 1 ม้ือ 

089-1333041,074-613777 100 ถ.พิเศษกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 
โรงแรมที่พัก โรงแรมชัยคณา ธานี 
คุณอินทิรา 

สามแยกไฟแดงหลังจวรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

39 พนักงานจัดเลี้ยง ชาย 1 25-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
ของบริษัท 

-เตรียมอุปกรณ์ ของงานต่างๆ และ จัด set up 
เพื่อเตรียมความพร้อมของงานเลี้ยง 
-ให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
-ดูแลคอยให้บริการ ลูกค้าตลอดเวลาที่ลูกค้าใช้
บริการ 
-จัดเก็บอุปกรณ์ภายในงาน รวมทั้งของใช้ภายใน
แผนกให้เรียบร้อย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-อาหาร 1 ม้ือ 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

089-1333041,074-613777 100 ถ.พิเศษกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 
โรงแรมที่พัก โรงแรมชัยคณา ธานี 
คุณอินทิรา 

สามแยกไฟแดงหลังจวรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

40 พนักงานต้อนรับ ชาย/
หญิง 

2 25-45 ปี ป.ตรี ตามโครงสร้าง
ของบริษัท 

-สามารถท างานเป็นกะได้ 
-ดูแลการจองห้องพัก/Check in – Check out ของลูกค้า
ที่มาเข้าพัก 
-รับโทรศัพท์ / ตรวจเช็ค E-mail 
-ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และบริษัทฯ ที่เก่ียวข้อง 
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และรักงานบริการ 
-มีความขยัน คล่องแคล่ว และอดทน 
-มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
-ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-อาหาร 1 ม้ือ 

086-4894084,075-219937 194 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
จ าหน่ายไอศรีมและผลิตภัณฑ์แช่แข็ง บริษัท เจ แอนด์ วี ไอศกรีม จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนบริบาลพัทลุง 

41 พนักงานขาย  ชาย 2 ไม่เกิน 35 
ปี 

ม.3 ขึ้นไป เงินเดือนตาม
ตกลง 

-ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
-สามารถขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ พร้อม
ใบอนุญาตขับขี่ 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
-เอกสารการสมัคร (1)ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(2)ส าเนาบัตรประชาชน (3)ส าเนาวุฒิการศึกษา
(4)ส าเนาใบขับขี่(5)รูปถ่าย 1น้ิว (ถ่ายไม่เกิน6
เดือน) 

-ตามนโยบายของบริษัท 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

098-0132122 99 ม.3 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง  
แปรรูปไม้ยางพารา  บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

ควนดินสอ 

42 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์  ชาย 1 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ขับรถโฟล์คลิฟท์ หน้าลาน ยกไม้เข้า-ออกเตา 
-งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 

098-0132122 99 ม.3 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง  
แปรรูปไม้ยางพารา  บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

ควนดินสอ 

43 ช่างไฟฟ้า ชาย/
หญิง 

1 20 ปี ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 
สาขาไฟฟ้า 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีใบรับรองการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ซ่อมและดูแลบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าของ
เครื่องจักร และโรงงาน 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 
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098-0132122 99 ม.3 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง  
แปรรูปไม้ยางพารา  บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

ควนดินสอ 

44 ผู้ควบคุมบอยเลอร์เตาอบ ชาย 1 30 ปี ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 
สาขาช่างไฟฟ้า 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีใบรับรองการควบคุมหม้อน้ า(ถ้ามี) 
-รับผิดชอบเก่ียวกับการท างานชองระบบบอย
เลอร์ เตาอบ และไฟฟ้า 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิจารณาเป็น
พิเศษ 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-การขึ้นเงินเดือนรายปี 

063-7965109 127 ม.10 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ ร้านช่างยอด 

ช่างยอด 

45 ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ ชาย 1 21-35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

เงินเดือนตาม
ตกลงและ

ประสบการณ์ 

-มีประสบการณ์ซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ 
-พ้นภาระทางเกณฑ์ทหาร 
-ปะยาง/เปลี่ยนยาง/ถ่ายน้ ามันเครื่อง/
แก้ปัญหาเบื้องต้น/ถอดประกอบ 

-ตามนโยบายของบริษัท 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   
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. 

. 

. 
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พบเห็นองค์กร/บุคคล ท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
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074-606456-8,088-7836780,061-6293924 242 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000  
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริษัท ชีย้งเฮง โฮมมาร์ท จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

ติดถนนสายเอเชีย 

46 พนักงานรายวัน ชาย 1  18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

 335 บาท/วัน -รับผิดชอบด้านการจัดส่งสินค้า 
-รับผิดชอบจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-งานเลี้ยงสรรค์ 
-โบนัส(อ้ังเปา) 
-ชุดฟอร์ม 

074-613025,074-613001,085-0778880,088-7824540 220/1-3 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริษัท ชีย้งเฮง จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

ตรงข้ามโคลีเซี่ยมพัทลุง 

47 พนักงานรายวัน ชาย 1  18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

 335 บาท/วัน -รับผิดชอบด้านการจัดเก็บสินค้า 
-รับผิดชอบด้านการขนส่งสินค้า 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-งานเลี้ยงสรรค์ 
-โบนัส(อ้ังเปา) 
-ชุดฟอร์ม 


