
 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 

-1- 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 
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1   

092-8707353, 074-641082 190  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 
อาหาร เคร่ืองดื่ม เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  
คุณกานต์พิชชา  คงประพันธ์ 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

1 พนักงานควบคุบเครื่องเล่น
สวนเดอลอง 

ชาย / 
หญิง 

3 27 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

-ปฏิบัติงานประจ าสวนเดอลอง พัทลุง 
-มีประสบการณ์ท างานในสถานที่ท่องเที่ยว 
-รับผิดชอบ ดูแลควบคุมเครื่องเล่นประจ าฐาน
ต่างๆ เช่น Zipline รถไฟเหาะ เครื่องเล่นอ่ืนๆ 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม  
-ชุดฟอร์มพนักงาน 
-อ่ืนๆตามโครงสร้างบริษัท 

58 ต ำแหน่ง  98 อัตรำ 



 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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092-8707353, 074-641082 190  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 

อาหาร เครื่องด่ืม เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  
คุณกานต์พิชชา  คงประพันธ์ 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

2 พนักงานผลิตเค้ก  
และเบเกอรี่สวนเดอลอง 

ชาย / 
หญิง 

3 27 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

-ปฏิบัติงานประจ าสวนเดอลอง พัทลุง 
-มีประสบการณ์ท าเค้ก และเบเกอรี่ 
-รับผิดชอบผลิตเค้ก และเบเกอรี่ 
-พร้อมเรียนรู้พัฒนาสินค้าใหม่ๆส าหรับลูกค้า 
-งานอ่ืนๆตามได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม  
-ชุดฟอร์มพนักงาน 
-อ่ืนๆตามโครงสร้างบริษัท 

092-8707353, 074-641082 190  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 

อาหาร เครื่องด่ืม เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  
คุณกานต์พิชชา  คงประพันธ์ 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

3 หัวหน้าแผนกท่องเที่ยวและ
กิจกรรม 

ชาย / 
หญิง 

1 35 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

-ปฏิบัติงานประจ าสวนเดอลอง พัทลุง 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-บริหารทีมงานในแผนก 
-รับผิดชอบดูแลความพร้อมในการบริการ
ท่องเที่ยว เครื่องเล่นต่างๆ และฐานกิจกรรม
การเรียนรู้ของสวนเดอลอง 

-ประกันสังคม  
-ชุดฟอร์มพนักงาน 
-อ่ืนๆตามโครงสร้างบริษัท 
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094-5938488 98 ซอย 1 ถ.ปากแพรก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

ร้านคาร์แคร์ล้างรถ นายรักใหม่ เพ็งมาก 
คุณรักใหม่ เพ็งมาก 

4 พนักงานประจ าคาร์แคร์ ไม่จ ากัด 3 20 - 35 ปี ไม่จ ากัด ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-วันเวลาการท างาน จันทร์ - วันศุกร์ ( 08.30 
- 17.30 น. ) 
-งานคาร์แคร์ ล้างรถ/ขัดสี/เคลือบแก้ว/ซัก
เบาะซักพรหม/พ่นกันสนิม 
-(ไม่เป้นงานยินดีสอนงานให้ถ้ามีใจรักในการ
ท างาน) 

-ชุดพนักงาน 
-เบี้ยขยัน 
-ค่าคอมมิชชั่น 

087-9350003 152 ซอย 1 ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 
คุณอุบลตรี ด้วงเอียด 

5 พนักงานบัญชี หญิง 3 25 - 40 ปี ปวช.-ปวส. 
สาขา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-วันเวลาการท างาน จันทร์ - วันศุกร์ ( 07.00 
- 16.30 น. ) 
-จัดท ารายการบัญชี 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-อาหารกลางวัน 
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097-3646142 44/4 ถนนไชยบุรี ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

โรงเรียนสอนพิเศษ กวดวิชาแอลฟา 
คุณพรธิดา ภารชนไชย 

ใกล้สเต็กลุงหยิก 

6 ครูสอนวิทยาศาสตร์ หญิง 1 24 - 40 ปี ป.ตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ 

10,000 บาท/
ด. 

-เวลาการท างาน 10.00 - 18.00 น. ท างาน 6 
วัน/สัปดาห์  
-เป็นคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

-ตามนโยบายของบริษัท 

097-3646142 44/4 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

โรงเรียนสอนพิเศษ กวดวิชาแอลฟา 
คุณพรธิดา ภารชนไชย 

ใกล้สเต็กลุงหยิก 

7 ครูสอนคณิตศาสตร์ หญิง 1 24 - 40 ปี ป.ตรี สาขา
คณิตศาสตร์ 

10,000 บาท/
ด. 

-เวลาการท างาน 10.00 - 18.00 น. ท างาน 6 
วัน/สัปดาห์  
-เป็นคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

-ตามนโยบายของบริษัท 
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095-3716242 55/6 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  

ท่ีปรึกษาประกันภัยและการเงิน บริษัท ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ อินชัวร์รันส์ จ ากัด (สาขาพัทลุง) 

 คุณอารีย์ เทพรักษ์  
ห้างโคลิเซ่ียม  

8 พนักงานเทเลเซลล์     ไม่จ ากัด หลาย 20 - 40 ปี ม.3 ขึ้นไป+ยินดี
รับนักศึกษาจบ

ใหม่ 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-พร้อมเร่ิมท างานทันที+ สัมภาษณ์ทราบผลทันที 
-เอกสารครบ+หาคนคนค้ าได้ 
-ดูแล-ติดต่อลูกค้าผ่านโทรศัพท์ 
-โทรติดต่อแนะน าเบี้ยประกัน 
-ท างานประจ าออฟฟิต 
-ขยัน ทัศนคติบวก มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อคนอื่น 
-ท างานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. 
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-ค่าคอมมิชชั่น 
-มีท่องเที่ยวประจ าปี 
-ประกันสังคม 
-มีเทรน-อบรมงาน 

081-0920472 152/15  ม.2 ต.เขาเจียก  อ.เมือง  จ.พัทลุง 

กิจกรรมของตัวแทนที่ท าหน้าที่เรียกเก็บเงิน บริษัท เอ็น แอนด์ เอฟ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

คุณณรงค์เดช วรสารนันท์ 
หลังโรงแรมวังโนรา ตึกสีส้ม ห้องที่ 4 

9  พนักงานเร่งรัดหนี้สินทาง
โทรศัพท์ 

ชาย/
หญิง 

1  30 - 40 ปี ม.6 ขึ้นไป  ต่ ากว่า ป.ตรี 
วันละ 400 บ. 
ป.ตรี450 บาท  
ถ้าผ่านโปร ต่ า

กว่า ป.ตรี 
เงินเดือน เดือน
ละ10,000 ป.ตรี 

11000 บาท 

- ติดตามลูกค้าทางโทรศัพท์ 
-ขยัน อดทน ไม่ลางานบ่อย  
-ท างาน วันจันทร์ -วันเสาร์  08.30-17.30  
-2เสาร์แรก หยุด เสาร์ อาทิตย์ หยุดตาม
นักขัตฤกษ์ 

-ประกันสังคม 
-ค่าคอมมิชชั่นให้ตามยอด
จัดเก็บ 
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061-374-3528  169 หมู่ที่ 1 ต าบลนาโหนด อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
 

การผลิตประตูและหน้าต่าง บริษัท วูจิน สแตนดาร์ด จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

ตรงข้าม รพ.ต าบลนาโหนด 

10 ที่ปรึกษาโครงการ ชาย 1 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ที่ปรึกษาผู้บริหารโครงการ 
- มีประสบการณ์ด้านงานรับเหมาก่อสร้าง 
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
-สามารถท างานต่างจังหวัดได้ 
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 
-รับงานจากผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามค าสั่ง 
-จักท ารายการจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐและ
เอกชน 

-ประกันสังคม 
-อาหารกลางวัน 
-ค่าล่วงเวลา 

090-2178994,061-9688539 195 ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 

รับเหมางานระบบไฟฟ้า นางสาวพรพิมล ประเสริฐ 
คุณพรพิมล ประเสริฐ 

11 ช่างไฟฟ้า ชาย 3 20 - 40 ปี ปวช.ขึ้นไป 335 - 500 
บาท/ว. 

-วัน/เวลาท างาน จันทร์ - เสาร์ (08.00 - 
17.00 น.) 
-เดินท่อ ร้อยสาย ติดต้ังอุปกรณ์ 
-งานระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร - 
โรงงาน 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-อาหาร 3 ม้ือ 
-ที่พัก 
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087-9350003 152 ซอย 1 ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

โรงเรียนเอกชน โรงเรียนอนุบาลเรวดี 
คุณอุบลตรี ด้วงเอียด 

12 ครูภาษาอังกฤษ หญิง 1 23 - 45 ปี ป.ตรี - ป.โท 
สาขา

ภาษาอังกฤษ 

9,000 - 
15,000 บาท/

ด. 

-วันเวลาการท างาน จันทร์ - วันศุกร์ ( 07.00 
- 16.30 น. ) 
-สอนให้ความรู้นักเรียนด้านภาษาอังกฤษ 
-จัดท าแผนการสอน,สื่อการสอน 
-ดูแลนักเรียน 

-อาหารกลางวัน 

064-4495496 763 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัท บ้านมังกรทอง ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด  

แผนกบุคคล 

13 ช่างเขียนแบบ Autocad / 
SketchUp 3D 

ไม่จ ากัด 2 20 ปีขึ้นไป ปวส. - ป.ตร ี เงินเดือนตาม
ตกลง 

-สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad 
และ SketchUp 3D ได้ 
-เวลาการท างาน : จันทร์ - เสาร์ 07.30 - 
17.15 น. 

-ประกันสังคม 
-โบนัส (ตามผลประกอบการ) 
-ปรับเงินเดือนเม่ือผ่าน
ทดลองงาน 
-วันหยุดประจ าป ี
-วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
-สัมมนา/อบรม 
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087-2915358 72 ถนนไชยบุรี ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

โรงเรียนเอกชน โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 
คุณนงเยาว์ มุสิกะพงศากุล 

14 ครูสอนวิทยาศาสตร์ ไม่จ ากัด 1 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ 

เงินเดือนตาม
ตกลง 

-เป็นคุณครูสอนนักเรียนระดับ ประถมศึกษา 
และ มัธยมศึกษาตอนต้น 

-ตามนโยบายของบริษัท 

098-5842257 228 ม.10 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

จ าหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (สาขาพัทลุง) 

ฝ่ายบุคคล 
บวรเวชสมุนไพร 

15 พนักงานประชาสัมพันธ์ ชาย/
หญิง 

1 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีประสบการณ์การท างานจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า 
-มีใจรักงานบริการ และมีระเบียบวินัย 

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

ฝ่ายบุคคล 
บวรเวชสมุนไพร 

16 พนักงานขาย ชาย/
หญิง 

หลาย 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-รักงานบริการ มีความรับผิดชอบและรักการ
เรียนรู้ 
-บุคคลิกดี สนใจงานขาย  
-หากมีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อนจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า 

-ตามนโยบายของบริษัท 

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

ฝ่ายบุคคล 
ควนดินสอ 

17 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์  ชาย 1 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ขับรถโฟล์คลิฟท์ 
-งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
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099-2519240 4 ม.4 ต.ปรางหมู๋ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

ร้านอาหาร แดดด้ี สเต็กเฮ้าส์ แอนด์ กริลล์ 
ฝ่ายบุคคล 

ร้านทเวฟล์ 

18 พนักงานในครัว (พาร์ท
ไทม์) 

ชาย/
หญิง 

1 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัด 40-50 บาท/
ชม. 

-วันท างานเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ 
-รับผิดชอบงานในครัว  
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-เบี้ยขยัน 
-ทิปรายเดือน 
-อาหาร (ไม่อนุญาตให้เอา
กลับบ้าน) 

099-2519240 4 ม.4 ต.ปรางหมู๋ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

ร้านอาหาร แดดด้ี สเต็กเฮ้าส์ แอนด์ กริลล์ 
ฝ่ายบุคคล 

ร้านทเวฟล์ 

19 พนักงานในครัว (ประจ า) ชาย/
หญิง 

1 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัด 35-50 บาท/
ชม. 

-เข้างาน 10 หรือ 11 โมงจนถึงร้านปิด 
-ท างาน 6 วัน/สัปดาห์ 
-รับผิดชอบงานในครัว  
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม (กรณีผ่านงาน) 
-เบี้ยขยัน 
-ทิปรายเดือน 
-อาหาร (ไม่อนุญาตให้เอา
กลับบ้าน) 
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061-2149082 272 หมู่ที่ 2 ต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมือง จ.พัทลุง 93000 
ร้านจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์,ผลิตท่ีนอน, เตียง,โซฟา บริษัท ส สุกอินทร์ จ ากัด 
เจ้าของกิจการ 

แมคโครพัทลุง 

20 พนักงานขายประจ าร้าน หญิง 1 30 - 35 ปี ปวช.-ปวส. 10,050 บาท/
ด. 

-พนักงานขายประจ าร้านพัทลุง 
-ท างาน เวลา ( 09.00 - 18.00 น. ) 
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้ 

-การขึ้นเงินเดือนรายปี 
-โบนัสประจ าปี 

087-2946945 94/31 หมู่ที่ 13 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ บริษัท ยูนายพลัส จ ากัด 
คุณวาสนา หนูก้าน 

อยู่ซ้ายมือ ก่อนถึงสามแยกบางแก้ว 

21 กราฟฟิคดีไซน์ ไม่จ ากัด 1 18 - 35 ปี ม.6 - ป.ตร ี 10,000 - 
15,000 บาท/

ด. 

-ออกแบบงานกราฟฟิกตามที่บริษัทแจ้ง
จุดประสงค์ 
--PhotoShop,illustrator,In Design 
-ตัดต่อวีดีโอ Adobe Premiere Pro 
-มีความต้ังใจ คิดสร้างสรรค์ ริเริ่มแบบใหม่ๆ 

-ประกันสังคม 
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081-9631286 150 หมู่ที่ 3 ต าบลชะมวง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

สวนผลไม ้สวนสละ สุภาพร 
คุณสมคิด โยมเอียด 

สายเอเชียช่วงพัทลุง-นครศรีฯ 

22 คนสวน(พาร์ทไทม์) ไม่จ ากัด 1 25 - 50 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

380 บาท/วัน -ท างาน ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ ( 8.00-17.00 น.) 
-หน้าที่ผสมเกสรสละ,ผูกโยง/ตัดแต่งสละ,เก็บ
ผลผลิต,ดูแลระบบน้ า 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ท างานครบ 8 เดือน จะ
พิจารณาปันผลโบนัสสวนให้
ตามเง่ือนไขที่ทางสวนก าหนด 

097-2895987,092-7892247 241 หมู่ 5 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัท บอนนี่ โฮม แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

คุณธ ารงค์ แผ้วพันธ์ชู 
ถาวรแทรคเตอร์ 

23 โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ชาย 1 25 - 40 ปี ปวส.-ป.ตรี 
สาขาโยธา

ก่อสร้าง หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง 

15,000 บาท -มีประสบการณ์ 2 ปีข้ึนไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-รักงานภาคสนาม สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้ 
-สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์(จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ) 
-ควบคุมช่างและงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาหน้างาน 
-ควบคุมการใช้วัสดุ,ความปลอดภัย,ตรวจสอบและติดตามการ
ท างานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 

-ประกันสังคม 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 
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090-8859119 68 ซ.31 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

ศูนย์ฯไอศกรีมวอลล์ พัทลุง บริษัท สิทธิโสม จ ากัด 
คุณคมเดช 

รร.เรวดี ส้มตรีด 

24 ผู้ช่วยขับรถส่งสินค้า/
จัดเรียงสินค้า 

ชาย 2 25 - 35 ปี ม.6 หรือ ปวช 
ขึ้นไป 

335 บาท/ว. 
(ช่วงทดลอง
งาน 3ด.) 

ตามโครงสร้าง
บริษัท (ผ่าน
ทดลองงาน) 

-ขับรถ ส่งสินค้า เก็บเงิน ส่งบัญชี บริษัทฯ 
-จัดเรียงและติดสื่อ ป้าย ร้านค้าที่ส่ง ในพื้นที่ จ.
พัทลุง 
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
-(ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ และ ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว) 
-หากมีประสบการณ์/งานที่ใกล้เคียงจะรับ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

-ประกันสังคม 
-มีโบนัส/ขึ้นเงินเดือน  
-ประกันชีวิต 
-ยูนิฟอร์ม 

090-2294056 100 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 

ตัวแทนจ าหน่ายและกระจายสินค้า บริษัท พัทลุงสิงห์ภัทร จ ากัด 

คุณสุภาพ ยิ้มฉ้วน  
ตรงข้ามเขาอกทะลุ 

25 พนักงานขับรถและพนักงาน
จัดส่งสินค้า 

ชาย 4 20 - 35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 
-ขยัน อดทน ซ่ือสัตย์ 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-เอกสารการสมัครงาน 1.ส าเนาบัตร
ประชาชน 2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 3.ส าเนา
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 4.รูปถ่าย 1 รูป 5.วุฒิ
การศึกษา (ถ้ามี)  

-ประกันสังคม 
-ยูนิฟอร์ม 
-ประกันอุบัติเหตุ 
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090-8859119 68 ซ.31 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

ศูนย์ฯไอศกรีมวอลล์ พัทลุง บริษัท สิทธิโสม จ ากัด 
คุณคมเดช 

รร.เรวดี ส้มตรีด 

26 พนักงานขาย (Sale) ชาย 2 25 - 35 ปี ม.6 หรือ ปวช 
ขึ้นไป 

เริ่มต้น 10,000 
บาท/ด. (ช่วง
ทดลองงาน 3

ด.) 
ตามโครงสร้าง
บริษัท (ผ่าน
ทดลองงาน) 

-ดูแลร้านค้า และ เสนอขายสินค้า ตามตลาดที่
ได้รับมอบหมาย 
-ขยายตลาดเพิ่มเติม ปิดตัวเลขการขาย 
-ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ และ ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว 
-หากมีประสบการณ์ หรือ ลักษณะงานที่ใกล้เคียง 
จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-มีโบนัสการขาย/ขึ้นเงินเดือน  
-ประกันชีวิต 
-ยูนิฟอร์ม 

066-1157356, 081-6314895 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

ผู้ผลิตและส่งออกเน้ือสัตว์ บริษัท ฟาร์เมช จ ากัด  (สาขาพัทลุง) 
คุณนอมม, คุณเม 

27 พนักงานขาย  ชาย/
หญิง 

1 22 ปีขึ้นไป ป.ตร ี ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-น าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 
-พนักงานขาย ดูแลและบริหารยอดกลุ่มฐาน
ลูกค้า 
-เอกสารงานขาย 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
-สามารถโอนย้ายสาขาบริษัทฯ ในภาคใต้ 

-ตามนโยบายบริษัท 



 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 

-15- 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานท่ีใกล้เคียง                                          .      
 ท่ีอยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ท่ี ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

066-1157356, 081-6314896 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

ผู้ผลิตและส่งออกเนื้อสัตว ์บริษัท ฟาร์เมช จ ากัด  (สาขาพัทลุง) 
คุณนอมม, คุณเม 

28 สัตวบาล ชาย 1 ไม่เกิน 35 
ปี 

ป.ตรี สาขาสัตว
บาล/สัตว
ศาสตร์ที่
เก่ียวข้อง 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี ขยัน ซื่อสัตย์ ตรง
ต่อเวลา และมีอัธยาศัยดี 
-รับผิดชอบงานการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ 
-ติดตาม และ บันทึกข้อมูล ด้านการผลิต 
ขยายพันธุ์สัตว์ 
-วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิตตามเป้า 
-ค้นหาส่งเสริมเกษตรกร รายใหม่ที่สนใจ เข้า
โครงการ  

-ตามนโยบายบริษัท 

066-1157356, 081-6314895 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

ผู้ผลิตและส่งออกเน้ือสัตว์ บริษัท ฟาร์เมช จ ากัด  (สาขาพัทลุง) 
คุณนอมม, คุณเม 

29 พนักงานบัญชี ชาย/
หญิง 

1 ไม่เกิน 35 
ปี 

ป.ตรี สาขาการ
บัญชี 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-บันทึกรายการ ซ้ือ-ขาย,รับ-จ่าย 
-ท าบัญชีต้นทุนต่างๆ (สุกร,ไก่) 
-จัดท าสต็อกสินค้า 
-งานระบบบัญชีบริษัท 
-ปิดงบดุลของบริษัทได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-สามารถโอนย้ายสาขาบริษัทฯ ในภาคใต้ 

-ตามนโยบายบริษัท 
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095-1687924 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

ร้านอาหาร Roof 6/6 Bar & Bistro 
คุณนันทวิทย ์

ร้านอาหารคู่หู  

30 พนักงานบริการ ไม่จ ากัด 2 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ขยัน อดทน ซ่ือสัตย์ 
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
-เวลาการท างาน 14.00 น. จนถึง 24.00 น. 

-เงินพิเศษ 
-อาหาร 

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

โรงเรียนบริบาลพัทลุง 

31 พนักงานขาย  ชาย 3 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 
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081-2718884,080-8705541 383 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 

ร้านท าป้าย ร้านมีดีโฆษณา 
คุณรัชนีวรรณ 

เลยคลองนาท่อม ประมาณ300เมตร ร้านอยู่ขวามือ 

32 ช่างทั่วไป ชาย 1 ไม่เกิน 35 
ปี 

ปวช. ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ท าป้ายโฆษณา 
-สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
-ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 

081-2718884,080-8705541 383 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 

ร้านท าป้าย ร้านมีดีโฆษณา 
คุณรัชนีวรรณ 

เลยคลองนาท่อม ประมาณ300เมตร ร้านอยู่ขวามือ 

33 ช่างกราฟฟิกดีไซน์ ชาย 2 ไม่เกิน 35 
ปี 

ปวส./ป.ตรี 10,000-
18,000 บาท/
เดือน ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์

และ
ความสามารถ 

-ออกแบบภาพ และตัวอักษรเพ่ิอใช้ในการ
สื่อสารเป็นแผ่นโฆษณา 

-ประกันสังคม 
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074-610568 18 ถ.เอเชีย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ผลิตและจ าหน่ายแผ่นหลังคาเมทัลชีท บริษัท เมืองใต้ สตีล  
คุณนิตยา 

ตรงข้ามศูนย์โตโยต้า 

34 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 5 25 ปี ขึ้นไป ปวช. ปวส. ขึ้น
ไป  

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ผลิตแผ่นหลังคาเมทัลชีท ประตูม้วน 
-ประสานงานลูกค้า 
-ตรวจสอบความถูกต้องในงาน 
-ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม                                                                      
-โบนัสประจ าปี                                                                         
-ชุดยูนิฟอร์ม(ผ่านทดลองงาน
3เดือน) 

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

แมคโครพัทลุง 

35 พนักงานขาย ชาย/
หญิง 

1 20 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ต้ังใจท างาน ขัยน อดทน สนุกกับงาน 
-ดูแลงานขาย ให้ค าแนะน าและดูแลลูกค้า 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-ค่าคอมมิชชั่น 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
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074-610948 56 ม.10 ต.ท่ามิหร า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ตัวแทนจ าหน่ายรถฟอร์ด บริษัท ฟอร์ดพัทลุง จ.วินิต จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

แมคโครพัทลุง 

36 ช่างศูนย์บริการ ชาย หลาย 20 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ต้ังใจท างาน ขัยน อดทน สนุกกับงาน 
-ซ่อมบ ารุงและดูแลรถที่เข้าใช้บริการ 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-ค่าคอมมิชชั่น 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

098-0132122 99 ม.3 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง  

แปรรูปไม้ยางพารา  บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

ควนดินสอ 

37 เสมียนไม้เปียก ชาย/
หญิง 

1 20 ปี ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ตรวจสอบคุณภาพไม้และเช็คไม้แปรรูป 
-จัดท าเอกสารและเขียนบิล 
-ดูแลคนงานในส่วนหน้างานของแผนก 
-จัดท าเอกสารงานที่เก่ียวข้อง 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-อาหารกลางวัน 
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089-9948529 279 ม.11 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 

สวนผลไม ้นายเดชะ  นะแหละ 
คุณเดชะ 

ธ.ก.ส. สาขากงหรา 

38 คนสวน ชาย 5 18-50 ปี ไม่จ ากัด เงินเดือนตาม
ตกลง 

-ดูแลสวนผลไม้ 
-ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้  เก็บผลผลิต 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ที่พัก 
-อ่ืนๆตามนโยบายของบริษัท 

089-9948529 279 ม.11 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 

ท่ีพักรีสอร์ท กงหราริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 
คุณเดชะ 

ธ.ก.ส. สาขากงหรา 

39 แม่บ้าน หญิง 1 18-50 ปี ไม่จ ากัด เงินเดือนตาม
ตกลง 

-เวลาท างาน 08.00-18.00 น. 
-ดูแลท าความสะอาด 
-จัดเตรียมของในห้องพัก 
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ที่พัก 
-อ่ืนๆตามนโยบายของบริษัท 
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099-2519240 4 ม.4 ต.ปรางหมู๋ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

ร้านอาหาร แดดด้ี สเต็กเฮ้าส์ แอนด์ กริลล์ 
ฝ่ายบุคคล 

ร้านทเวฟล์ 

40 พนักงานบริการ (ประจ า) ชาย/
หญิง 

1 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัด 35-50 บาท/
ชม. 

-เข้างาน 10.00-11.00 น.จนถึงร้านปิด 
-ท างาน 6 วัน/สัปดาห์ 
-งานบริการลูกค้า  
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม (กรณีผ่านงาน) 
-ทิปรายเดือน 
-เบี้ยขยัน 
-อาหาร (ไม่อนุญาตให้เอา
กลับบ้าน) 

099-2519240 4 ม.4 ต.ปรางหมู๋ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

ร้านอาหาร แดดด้ี สเต็กเฮ้าส์ แอนด์ กริลล์ 
ฝ่ายบุคคล 

ร้านทเวฟล์ 

41 พนักงานพาร์ทไทม์ ชาย/
หญิง 

2 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัด 40-50 บาท/
ชม. 

-วันท างานเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ 
-งานบริการลูกค้า  
-งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

-เบี้ยขยัน 
-ทิปรายเดือน 
-อาหาร (ไม่อนุญาตให้เอา
กลับบ้าน) 
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092-8707353 190  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 

อาหาร เครื่องด่ืม เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  
คุณกานต์พิชชา  คงประพันธ์ 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

42 หัวหน้าแผนกเกษตรและ
ภูมิทัศน์ 

ชาย 1 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-ปฏิบัติงานประจ าสวนเดอลอง พัทลุง 
-รับผิดชอบการเพาะ ผลิตเห็ดแครง และฐาน
การเรียนรู้ของสวนเดอลอง 
-ดูแลความสวยงามของสวนเดอลอง 

-ประกันสังคม 
-ชุดฟอร์มพนักงาน 
-อ่ืนๆตามโครงสร้างบริษัท 

092-8707353 190  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 

อาหาร เครื่องด่ืม เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  
คุณกานต์พิชชา  คงประพันธ์ 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

43 หัวหน้าแผนกเบเกอรี่สวน
เดอลอง 

ชาย/
หญิง 

1 30 ปีขึ้นไป ม.6 - ป.ตร ี ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-ปฏิบัติงานประจ าสวนเดอลอง พัทลุง 
-รับผิดชอบ บริหารจัดการแผนกเบเกอรี่  
-พัฒนาสินค้าใหม่ๆส าหรับลูกค้า 
-บริหารการสั่งซ้ือวัตถุดิบให้เหมาะสม  

-ประกันสังคม 
-ชุดฟอร์มพนักงาน 
-อ่ืนๆตามโครงสร้างบริษัท 
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089-7386082 68 ม.1 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

ติดต้ังอุปกรณ์ท าความเย็น หจก.นพฤทธิ์ คูลเซ็นเตอร์ 
 คุณเทพวิมล หนูแก้ว 

อบต.พนมวังก์ 

44 ช่างแผนกทั่วไป ชาย 2 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด ตามตกลง -พร้อมท างาน+เรียนรู้งาน 
-มีความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับงานช่างไฟฟ้า 
-ดูแลงานช่างทั่วไป 
-ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-มีการสอนงาน 
-อ่ืนๆตามนโยบายของบริษัท 

089-7386082 68 ม.1 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
ติดตั้งอุปกรณ์ท าความเย็น หจก.นพฤทธิ์ คูลเซ็นเตอร์ 
 คุณเทพวิมล หนูแก้ว 

อบต.พนมวังก์ 

45 ช่างไฟฟ้า ชาย 1 18-40 ปี ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง -(ถ้ามี)ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และ
รถยนต์ 
-มีประสบการณ์การท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
-ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
-วันท างาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08.00- 
17.00 น. 
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม   
-การขึ้นเงินเดือนรายป ี
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095-0212555 212 ม. 9 ต.ท่ามิหร า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

ศูนย์จ าหน่ายรถยนต์ ซี.เอส.กรุ๊ป ออโต้เซลส์ 
ฝ่ายบุคคล 

แมคโคร 

46 ที่ปรึกษาการขาย(เซลส์) ไม่จ ากัด 4 22 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป ทุก
สาขา 

335 บาท/วัน -มีทักษะการขาย/การเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
-มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีความอดทนสูง 
-มีใบอนุญาตขับขี่ ขับรถยนต์ได ้
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย *พิจารณาเป็นพิเศษ 
-ให้ค าปรึกษาเรื่องรถยนต์ เสนอแคมเปญโปรโมชัน่ 
-น าเสนอการขายรถยนต ์และสามารถปิดการขาย 
-ติดตามสอบถามเอกสารลูกค้า เพื่อจัดสง่ไฟแนนซ์ 
-ตรวจรายการอุปกรณ์และความพรอ้มรถยนต์ ก่อนส่งมอบลูกค้า 
-ดูแลความเรียบร้อย อุปกรณ์ส่งเสริมการขายภายในโชวร์ูม 
-สอบถามความพึงพอใจของลูกค้า บริการหลังการขาย 

-ค่าคอมมิชชั่นขายรถยนต์ 
-วันหยุดประจ าสัปดาห์ 
-วันหยุดตามประกาศบริษัท 
-ประกันสังคม 

093-8718438 451 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

สถานีบริการน้ ามัน บริษัท สโตน ออยล์ จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

สี่แยกไฟแดงเขาชันสน 

47 พนักงานเติมน้ ามัน ชาย/
หญิง 

5 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด ตามโครงสร้าง
ของบริษัท 

-มีความต้ังใจ รักงานบริการ 
-งานบริการหน้าลาน 
-ดูแลหัวจ่ายที่รับผิดชอบ 
-ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
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074-613777 100 ถ.พิเศษกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

โรงแรมท่ีพัก โรงแรมชัยคณา ธานี 
คุณอินทิรา 

สามแยกไฟแดงหลังจวรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

48 แม่บ้านห้องพัก หญิง 1 25-40 ปี ไม่จ ากัด ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีหน้าที่ท าความสะอาด และให้บริการต่างๆ
ภายในโรงแรม 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-อาหาร 1 ม้ือ 

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

โรงแรมท่ีพัก โรงแรมชัยคณา ธานี 
ฝ่ายบุคคล 

สามแยกไฟแดงหลังจวรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

49 พนักงานจัดเลี้ยง ชาย 2 25-45 ปี ไม่จ ากัด ตามโครงสร้าง
ของบริษัท 

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

-ประกันสังคม 
-อาหาร 1 ม้ือ 
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091-8217547 132 ม.2 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

สถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอารียาศึกษา 
โรงเรียนอารียาศึกษา 

อารียาปาร์ค 

50 ครูสอนภาษาอังกฤษ ไม่จ ากัด 1 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี  ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-เอกภาษาอังกฤษ/มีประสบการณ์สอน
ภาษาอังกฤษ 
-มี/ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 
-สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
-งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ตามนโยบายของบริษัท 

081-9907925  149 ม. 11 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  

ผลิตสุกรและอาหารสัตว์ บริษัท โชคสุขโภคภัณฑ์ จ ากัด 

คุณกาญจนา อ่อนแก้ว 
ตลาดป่าไผ่สร้างสุข 

51 พนักงานบัญชี หญิง 2 20-35 ปี ป.ตรี สาขาการ
บัญชี 

12,000-
15,000 บาท/

ด. 

-สามารถใช้โปรแกรม Expressได้ดี 
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Ofice ได้ 
-ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีจะรับพิจารณา
เป็นพิเศษ 
-บันทึกบัญชีรับ-จ่าย 
-ปิดงบการเงินประจ าเดือน 

-ประกันสังคม/ประกัน
อุบัติเหตุ 
-ท่องเที่ยวประจ าป ี
-อาหารกลางวัน 
-แบบฟอร์มพนักงาน 
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074-610568 18 ถ.เอเชีย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ผลิตและจ าหน่ายแผ่นหลังคาเมทัลชีท บริษัท เมืองใต้ สตีล  
คุณนิตยา 

ตรงข้ามศูนย์โตโยต้า 

52  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
(สต๊อค) 

ไม่จ ากัด 2 23-35 ปี ปวส. ขึ้นไป ทุก
สาขา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-สามารถไช้โปรแกรม Microsolf office โดยเฉพาะ 
Excell ได้ดี   
-ควบคุมติดตาม ตรวจสอบ รับเข้า - เบิกออก ของ
สินค้าส าเร็จรูป 
-บันทึก ความเคล่ือนไหวของสินค้า - วัตถุดิบ  
-ตรวจนับสินค้าคงคลัง ทุกส้ินเดือน                                                        
-ดูแลสต๊อกสินค้าในคลัง จัดเรียงสินค้าในสต๊อกให้
ถูกต้อง 
-ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม                                                                      
-โบนัสประจ าปี                                                                         
-ชุดยูนิฟอร์ม(ผ่านทดลองงาน
3เดือน) 

081-5992173 60/5 ถ.ช่วยทุกขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

ที่พัก เดอะเรสซิเดนซ์ แมนช่ัน 
คุณสุอารี 

โรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนิธิ(มัธยม) 

53 แม่บ้าน หญิง 1 30-55 ปี ไม่จ ากัด 335-350 บาท/
วัน 

ท างานวันอังคาร-อาทิตย์ 
ชงเคร่ืองด่ืมท่ีลูกค้าส่ัง ตามสูตรของร้าน 
ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน และอุปกรณ์ต่างๆ 
งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 

-ตามโครงสร้างของบริษัท 
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089-1333041 100 ถ.พิเศษกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 

โรงแรมท่ีพัก โรงแรมชัยคณา ธานี 
ฝ่ายบุคคล 

สามแยกไฟแดงหลังจวรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

54 พนักงานต้อนรับ ชาย/
หญิง 

1 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 

074-613025,074-613001, 
085-0778880,088-7824540 

220/1-3 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริษัท ชีย้งเฮง จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

โคลีเซียม 

55 พนักงานรายวัน  ชาย 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 335 บาท/วัน -รับผิดชอบด้านการขนส่งสินค้า 
-รับผิดชอบจัดเก็บสินค้า 
-ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-โบนัส (อ่ังเปา) 
-ชุดฟอร์ม 
-งานเลี้ยงสังสรรค์ 
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088-6922635 ม. 1 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพักอาศัย เดลต้า เอสวิศวกรรม 
คุณอรพร 

รร.บ้านขันหมู่ 

56 ช่างไฟฟ้า ชาย 3 20-30 ปี ปวส. สาขาการ
ไฟฟ้า 

10,000 บาท -ยินดีรับผู้สมัครไม่มีประสบการณ์ 
-ติดต้ังระบบไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม  
-งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
-งานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
-สามารถเดินทางไปท างานต่างจังหวัดได้ 

-ประกันสังคม 
-การขึ้นเงินเดือนรายปี 
-ประกันชีวิต 
-ยูนิฟอร์ม 
-มีเบี้ยเลี้ยง(ต่างจังหวัด) 

092-8707353, 074-641082 190  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 

อาหาร เครื่องด่ืม เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  
คุณกานต์พิชชา  คงประพันธ์ 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

57 Graphic design and 
Maketing Online 

ชาย / 
หญิง 

1 27 ปีขึ้นไป ป.ตร ี ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

-ปฏิบัติงานประจ าสวนเดอลอง พัทลุง 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-ออกแบบกราฟฟิค และงาน Content ต่างๆ
ของสวนเดอลอง 
-ดูแลการตลาดบนโลก Online สร้างการรับรู้
และการรู้จักสินค้า  

-ประกันสังคม  
-ชุดฟอร์มพนักงาน  
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092-8707353, 074-641082 190  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 

อาหาร เครื่องด่ืม เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  
คุณกานต์พิชชา  คงประพันธ์ 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

58 Sales Admin ชาย / 
หญิง 

1 27 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

-ปฏิบัติงานประจ าสวนเดอลอง พัทลุง 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย ลูกค้า และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน/นอก 
-ด าเนินการด้านเอกสารฝ่ายขายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ออกใบก ากับภาษี  
-สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
ให้ส าเร็จลุล่วง  

-ประกันสังคม  
-ชุดฟอร์มพนักงาน 

  


