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ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 
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. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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. 
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1   

074-610733,074-841100,074-682011,087-969233 152 ซอย 1 ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 
ฝ่ายบุคคล 

1 พนักงานขับรถโรงเรียน ชาย 1 20 ปีข้ึนไป ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
ของโรงเรียน
หรือพ.ร.บ.
การศึกษา
เอกชน 

- มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดท่ี2 จะได้รับพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ 
-ไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือมีประวัติท าผิด
กฎหมายร้ายแรงหรือยาเสพติด 
-สามารถท างานได้ทุกสาขา 
-ขับรถรับ-ส่งนักเรียนตามเส้นทางเดินรถท่ีร.ร.
ก าหนด 
-ขับรถรับส่งครู นักเรียนในกิจกรรมต่างๆ 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ตามโครงสร้างของโรงเรียน
หรือพ.ร.บ.การศึกษาเอกชน 

52 ต ำแหน่ง  93 อัตรำ 
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087-6733497 63/1 ม.9 ต.ท่ามิหร า อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ หจก.สากลแก๊ส 
ฝ่ายบุคคล 

ก่อนถึงแม็คโครพัทลุง 100 เมตร 

2 พนักงานบัญชี ไม่จ ากัด 2 20 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี 
สาขาการบัญชี 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกบัญชี 
-ตรวจสอบเอกสารบัญชี บันทึกบัญชี ปิดงบ
การเงิน 
-ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 
-ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน 

-ประกันสังคม 

087-6733497 63/1 ม.9 ต.ท่ามิหร า อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
จ าหน่ายอาหารแช่แข็ง มหาชัยฟู้ดพัทลุง 
ฝ่ายบุคคล 

ตั้งอยู่ใน หจก.สากลแก๊ส ก่อนถึงแม็คโครพัทลุง 100 เมตร 

3 พนักงานขาย ไม่จ ากัด 2 20 ปีข้ึนไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ขายอาหารแช่แข็งหน้าร้าน 
-เสนอขายและดูแลลูกค้าที่ร้านค้าชุมชน 
-หากขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
-เวลาการท างาน 8.00 น.-17.00 น. 
-ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน 

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

ควนดินสอ 

4 เจ้าหน้าที่ห้องสหกรณ์
ร้านค้าโรงงาน 

ชาย/
หญิง 

1 20 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-จ าหน่ายสินค้าให้พนักงานหน้าร้าน 
-ซื้อสินค้าเพื่อน ามาจ าหน่าย 
-เช็คสต็อกวัสดุที่ใช้ในโรงงาน 
-ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงงาน 
-จัดท าเอกสารที่เกีย่วข้อง 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-อาหารกลางวัน 

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

เทศบาลต าบลนาโหนด 

5 พนักงานควบคุบเครื่องเล่น
สวนเดอลอง 

ชาย / 
หญิง 

3 27 ปีข้ึนไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

-ปฏิบัติงานประจ าสวนเดอลอง พัทลุง 
-มีประสบการณ์ท างานในสถานที่ท่องเที่ยว 
-รับผิดชอบ ดูแลควบคุมเครื่องเล่นประจ าฐาน
ต่างๆ เช่น Zipline รถไฟเหาะ เครื่องเล่นอื่นๆ 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

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

เทศบาลต าบลนาโหนด 

6 พนักงานผลิตเค้ก และเบ
เกอรี่สวนเดอลอง 

ชาย / 
หญิง 

3 27 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

-ปฏิบัติงานประจ าสวนเดอลอง พัทลุง 
-มีประสบการณ์ท าเค้ก และเบเกอรี่ 
-รับผิดชอบผลิตเค้ก และเบเกอรี่ 
-พร้อมเรียนรู้พัฒนาสินค้าใหม่ๆส าหรับลูกคา้ 
-งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม  
-ชุดฟอร์มพนักงาน 
-อื่นๆตามโครงสร้างบริษัท 

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

เทศบาลต าบลนาโหนด 

7 หัวหน้าแผนกท่องเที่ยวและ
กิจกรรม 

ชาย / 
หญิง 

1 35 ปีข้ึนไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

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

-ประกันสังคม  
-ชุดฟอร์มพนักงาน 
-อื่นๆตามโครงสร้างบริษัท 
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092-8707353 190  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 
อาหาร เครื่องดื่ม เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  
คุณกานต์พิชชา  คงประพันธ์ 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

8 หัวหน้าแผนกเกษตรและ
ภูมิทัศน์ 

ชาย 1 30 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

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

-ประกันสังคม 
-ชุดฟอร์มพนักงาน 
-อื่นๆตามโครงสร้างบริษัท 

092-8707353 190  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 
อาหาร เครื่องดื่ม เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  
คุณกานต์พิชชา  คงประพันธ์ 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

9 หัวหน้าแผนกเบเกอรี่สวน
เดอลอง 

ชาย/
หญิง 

1 30 ปีข้ึนไป ม.6 - ป.ตรี ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

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

-ประกันสังคม 
-ชุดฟอร์มพนักงาน 
-อื่นๆตามโครงสร้างบริษัท 
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หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 

6 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู ่                                                                ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

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

เทศบาลต าบลนาโหนด 

10 Graphic design and 
Maketing Online 

ชาย / 
หญิง 

1 27 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

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

-ประกันสังคม  
-ชุดฟอร์มพนักงาน  

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

เทศบาลต าบลนาโหนด 

11 Sales Admin ชาย / 
หญิง 

1 27 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสร้าง
ของบริษัท  

-ปฏิบัติงานประจ าสวนเดอลอง พัทลุง 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย ลูกค้า และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายใน/นอก 
-ด าเนินการด้านเอกสารฝ่ายขายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ออกใบก ากับภาษี  
-สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานขาย
ให้ส าเร็จลุล่วง  

-ประกันสังคม  
-ชุดฟอร์มพนักงาน 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู ่                                                                ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 

7 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู ่                                                                ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

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

เทศบาลต าบลนาโหนด 

12 ช่างภาพกิจกรรม ชาย/
หญิง 

1 25 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ปฏิบัติงานประจ าสวนเดอลอง พัทลุง 
-มีประสบการณ์ด้านถ่ายภาพ ท าคลิปวิดีโอ 
-ถ่ายภาพนักทอ่งเที่ยว และผู้มาท ากิจกรรมใน
สวนเดอลอง 
-ขายภาพ ถ่ายภาพ สร้าง Content ลง 
Social 
-ตัดต่อ ท าคลิป VDO 

-ประกันสังคม  
-ชุดฟอร์มพนักงาน 
-อื่นๆตามโครงสร้างบริษัท 

095-3716242 55/6 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  
ที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรร์ันส ์โบรคเกอร ์จ ากัด (สาขาพัทลุง) 

 คุณอารีย์ เทพรักษ์  
หลังห้างโคลิเซี่ยม  

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

ใหม ่

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-พร้อมเริ่มท างานทันที+ สัมภาษณ์ทราบผลทันที 
-เอกสารครบ+หาคนคนค้ าได้ 
-ดูแล-ติดต่อลูกค้าผ่านโทรศัพท์ 
-โทรติดต่อแนะน าเบี้ยประกัน 
-ท างานประจ าออฟฟิต 
-ขยัน ทัศนคติบวก มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อคนอื่น 
-ท างาน วันจันทร–์ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. 
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

-ค่าคอมมิชชั่น 
-มีท่องเที่ยวประจ าปี 
-ประกันสังคม 
-มีเทรน-อบรมงาน 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู ่                                                                ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู ่                                                                ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

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

คุณเจน 
ตรงข้ามป้อมต ารวจโคกกอก 

14 ผู้จัดการประจ าสาขา หญิง 1 20 ปี ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบงาน
ได้ 

-ประกันสังคม 
-อื่นๆตามโครงสร้างบริษัท 

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

คุณเจน 
ตรงข้ามป้อมต ารวจโคกกอก 

15 พนักงานโทรทัวร ์ หญิง 1 20 ปี ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบงาน
ได้ 

-ประกันสังคม 
-อื่นๆตามโครงสร้างบริษัท 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู ่                                                                ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู ่                                                                ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

074-610733,074-841100,074-682011,087-969233 152 ซอย 1 ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 
ฝ่ายบุคคล 

16 ครูวิชาเอกภาษาไทย ชาย/
หญิง 

1 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี สาขา
ภาษาไทย 

ตามโครงสร้าง
ของโรงเรียน
หรือพ.ร.บ.
การศึกษา
เอกชน 

-เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 
-สามารถท างานได้ทุกสาขา 
-หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 
-มีใจรักในสายวิชาชีพคร ู
-ไม่มีลักษณะต้องห้ามจรรยามารยาทครูหรือมี
ประวัติท าผิดกฎหมายร้ายแรงหรือยาเสพติด 

-ตามโครงสร้างของโรงเรียน
หรือพ.ร.บ.การศึกษาเอกชน 

074-610733,074-841100,074-682011,087-969233 152 ซอย 1 ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 

ฝ่ายบุคคล 

17 ครูวิชาเอกคณิตศาสตร ์ ชาย/
หญิง 

1 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี สาขา
คณิตศาสตร์ 

ตามโครงสร้าง
ของโรงเรียน
หรือพ.ร.บ.
การศึกษา
เอกชน 

-เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 
-สามารถท างานได้ทุกสาขา 
-หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 
-มีใจรักในสายวิชาชีพคร ู
-ไม่มีลักษณะต้องห้ามจรรยามารยาทครูหรือมี
ประวัติท าผิดกฎหมายร้ายแรงหรือยาเสพติด 

-ตามโครงสร้างของโรงเรียน
หรือพ.ร.บ.การศึกษาเอกชน 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู ่                                                                ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู ่                                                                ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

074-610733,074-841100,074-682011,087-969233 152 ซอย 1 ถ.จ้ายเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเรวดีพัทลุง 
ฝ่ายบุคคล 

18 ครูวิชาเอกวิทยาศาสตร ์ ชาย/
หญิง 

1 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี สาขา
วิทยาศาสตร ์

ตามโครงสร้าง
ของโรงเรียน
หรือพ.ร.บ.
การศึกษา
เอกชน 

-เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 
-สามารถท างานได้ทุกสาขา 
-หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 
-มีใจรักในสายวิชาชีพคร ู
-ไม่มีลักษณะต้องห้ามจรรยามารยาทครูหรือมี
ประวัติท าผิดกฎหมายร้ายแรงหรือยาเสพติด 

-ตามโครงสร้างของโรงเรียน
หรือพ.ร.บ.การศึกษาเอกชน 

080-5997844 289-293 ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว บริษัท ริชช่ีไรซ์ โปรดักส์ จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

โรงแรมซีต้ีปาร์ค 

19 พนักงานบัญชี ไม่จ ากัด 2 22-35 ปี ปวส. ขึ้นไป  เงินเดือนตาม
ตกลง 

-วันเวลาท างาน จันทร์-เสาร์ 8.00 - 17.00 น. 
-จัดท ารายการบัญชีของบริษัท 
-มีความรู้พืน้ฐานด้านการบัญชีเป็นอย่างดี 

-ประกันสังคม 



 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู ่                                                                ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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094-5547227,081-5991119 ป้ัม PT สาขาท่าแค จังหวัดพัทลุง 
ร้านกาแฟ ร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาท่าแคพัทลุง 
คุณวรรณา จารีย ์

ป้ัม PT สาขาท่าแค 

20 บาริสต้า ชาย/
หญิง 

1 22-30 ปี ปวช. ข้ึนไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-งานชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆตามสูตรของ
บริษัทฯ 
-ต้อนรับลูกค้า,บริการลูกคา้ 
-เปิด-ปิด ท าความสะอาดรา้น 
-สามารถท างานเป็นกะได้ 
-งานอื่นๆตามท่ได้รับมอบหมาย 

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

090-9862739 176 ถ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 

โรงเรียนสอนพิเศษ โรงเรียนสอนภาษาครูอุ้ม 
คุณณัฏฐ์นรี ซุ้นสั้น 

ตึกสีเขียว 3 ช้ัน ถัดจากร้านกาละแมแม่ประคอง 

21 งานจราจร Part Time ชาย 1 25 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-วันเวลาท างาน จันทร์-พฤหัสบดี 14.30-
18.00น./เสาร์-อาทิตย์ 10.00-17.00น. 
-ร่ายกายแข็งแรง 
-บุคลิกดี 
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

-ตามนโยบายของบริษัท 
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ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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. 

. 

. 

. 

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

ควนดินสอ 

22 เสมียนไม้เปียก ชาย/
หญิง 

1 20 ปี ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-เช็คไม้ที่ได้รับของโรงงานและไม้ลูกค้า 
-เขียนบิล ติดบิลไม้ 
-ท าค่าแรงพนักงานในแผนก 
-ตรวจดูความเรียบร้อยของงาน 
-ตรวจดูคุณภาพไม้  
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-อาหารกลางวัน 

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

ควนดินสอ 

23 เสมียนโรงเลื่อย ชาย/
หญิง 

1 20 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ตรวจสอบดูแลคุณภาพไม้ เช็คไม้ และวัดไม้ 
-ดูแลคนงานในส่วนหน้างานของโรงเลื่อย 
-จัดท าเอกสารงานที่เกี่ยวข้อง 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-อาหารกลางวัน 
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. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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ที่ 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 

24 ช่างไฟฟ้า ชาย/
หญิง 

2 20 ปี ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 
สาขาไฟฟ้า 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีใบรับรองการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ซ่อมและดูแลบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าของ
เครื่องจักร และโรงงาน 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 

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

ควนดินสอ 

25 ผู้ควบคุมบอยเลอร์เตาอบ ชาย 1 30 ปี ขึ้นไป ป.ตรี สาขาช่าง
ไฟฟ้า 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีใบรับรองการควบคุมหม้อน้ า(ถ้าม)ี 
-รับผิดชอบเกี่ยวกับการท างานชองระบบบอย
เลอร์ เตาอบ และไฟฟ้า 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิจารณาเป็น
พิเศษ 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-การขึ้นเงินเดือนรายปี 
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. 

. 
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14 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
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ที่ 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 

26 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์  ชาย 1 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ขับรถโฟล์คลิฟท์ หน้าลาน ยกไม้เข้า-ออกเตา 
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 

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

โรงเรียนควนขนุน 

27 ผู้ช่วยกุ๊ก ชาย/
หญิง 

3 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ค่าจ้างตาม
ความสามารถ

และ
ประสบการณ์ 

-ตั้งใจท างาน ขยัน อดทน สนุกกับงาน 
-เป็นผู้ช่วยกุ๊กและดูแลงานในครัว 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

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

. 

. 
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พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
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 ที่อยู ่                                                                ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที่ 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 

โรงเรียนควนขนนุ 

28 พนักงานบริการ ชาย/
หญิง 

5 18 ปี ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ค่าจ้างตาม
ความสามารถ

และ
ประสบการณ์ 

-ตั้งใจท างาน ขยัน อดทน สนุกกับงาน 
-บริการลูกค้าทีเ่ข้ามาใช้บริการ 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

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

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

โรงเรียนควนขนุน 

29 พนักงานบริการพารท์ไทม์ ชาย/
หญิง 

หลาย 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ค่าจ้างตาม
ความสามารถ

และ
ประสบการณ์ 

-ตั้งใจท างาน ขยัน อดทน สนุกกับงาน 
-บริการลูกค้าทีเ่ข้ามาใช้บริการ 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ผ่านการทดลองงานมีชุดยูนิ
ฟอร์ม 
-ปรับเงินเดือนตาม
ความสามารถ 
-อาหารกลางวัน 
-รายได้พิเศษ(ทิป) 
-งานเล้ียงประจ าปี 
-เงินพิเศษช่วงเทศกาล 
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081-7386293 221 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
ร้านอาหาร ร้านหลานตาชูสเต็กเฮาส์ 
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนควนขนนุ 

30 พนักงานบาร์น้ า ชาย/
หญิง 

2 18 ปี ข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ค่าจ้างตาม
ความสามารถ

และ
ประสบการณ์ 

-ตั้งใจท างาน ขยัน อดทน สนุกกับงาน 
-บริการลูกค้าทีเ่ข้ามาใช้บริการ 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

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

074-671593 ต่อ 103 35/1 ม.1 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 
สหกรณ์ สหกรณ์โคนมพัทลุง จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

31 พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ
(QA) 

ชาย/
หญิง 

1 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี วท.บ
(สาขา

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหาร)ที่

เกี่ยวข้อง 

12,270บาท/ด.  -ประกันสังคม 
-วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
-โบนัส (ขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการ) 
-ปรับเงินเดือน 
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074-820582 182/1 ม.5 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง 
บริษัท สยามธนาพิทักษ์ จ ากัด 

คุณวิษา เพ็ชรบรรจบ 

32 พนักงานเร่งรัดหน้ีสินทาง
โทรศัพท์ 

ชาย/
หญิง 

20 18-45 ปี ม.6 ข้ึนไป 9000 ข้ึนไป -วันเวลาท างาน จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น. 
เสาร์ 9.00-16.30 น. 
-โทรติดตามคา่งวดรถ,รถไฟแนนซ์,บัตรเครดิต
ต่างๆ 
-มีความขยันโทรเจรจาต่อรองกับลูกค้า 
-สามารถท างานเป็นทีมได้ดี 

-โบนัสประจ าปี 
-เบ้ียขยัน 
-ค่าคอมมิชชั่น 

095-1687924 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ร้านอาหาร Roof 6/6 Bar & Bistro 
คุณนันทวิทย์ 

ตรงข้ามร้านอาหารคู่หู 

33 พนักงานบริการ ไม่จ ากัด หลาย 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

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

-เงินพิเศษ 
-อาหาร 
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074-262220-3ต่อ135,088-2589414 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
บริษัท ชูเกียรติมอเตอร์(1996) จ ากัด 

ฝ่ายบุคคล 

34 เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่จ ากัด 2 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-สนับสนุนงาน เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ 
-จัดเตรียมเอกสารสัญญาต่างๆ 
-ติดตามการช าระค่างวดของลูกค้า 
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ตามนโยบายของบริษัท 

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 

35 สัตวบาลประจ าฟารม์ ชาย/
หญิง 

2 20-35 ปี ป.ตรี สาขาสัตว
ศาสตร์ 

10,000-
15,000บาท/ด. 

-ดูแลฟาร์มหมู 
-ผสมพันธุ์หมู 
-ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิจารณา 

-ประกันสังคม 
-ที่พัก/อาหารกลางวัน 
-ชุดฟอร์มพนักงาน 
-ท่องเที่ยวประจ าปี 
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081-9907925 149 ม.11 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
การขายส่งสัตว์มีชีวิต บริษัท โชคชัยทวีทรัพย์ ฟาร์ม จ ากัด 
คุณกาญจนา อ่อนแก้ว 

ถัดจากร้าน "หนมป า By เจ๊เกษ" 200 เมตร 

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

12,000-
15,000บาท/ด. 

-สามารถใช้โปรแกรมExpressได้ด ี
-สามารถใช้คอมพวิเตอร์Microsoft officeได้ด ี
-มีความรับผิดชอบ ขยันซ่ือสัตย์ 
-บันทึกบัญชีรับ-จ่าย และปิดงบการเงิน
ประจ าเดือน 
-ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีจะรับพิจารณา
เป็นพิเศษ 

-ประกันสังคม/ประกัน
อุบัติเหตุ 
-ท่องเที่ยวประจ าปี 
-อาหารกลางวัน 
-แบบฟอร์มพนักงาน 

082-8190653 156 หมู่ที่11 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 
การติดตั้งไฟฟ้า หจก.เอ็มเอ็นไฟฟ้า 
คุณปิยเดช  พรหมด้วง 

37 ช่างไฟฟ้า ชาย 1  18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

350 บาท/วัน -งานที่ได้รับมอบหมาย -มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
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094-9895616,089-3922255 149 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
การขายส่งอาหารสัตว์ บริษัท สมชายฟาร์มพัทลุงจ ากัด 
คุณสมชาย 

38 แม่บ้าน หญิง 1 25-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ร่างกายแข็งแรง 
-บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
-สามารถท าอาหารได้ 

-ประกันสังคม 
-วันหยุดประจ าปี 
-วันลาป่วย/ลากิจ 
-โบนัสประจ าป ี

083-5663991 262 ม.8 ต.ต านาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 
การผลิตน้ าดื่มบริสุทธิ์และน้ าแร่บรรจุขวด  น้ าดื่มเอราวัณ 
คุณภาคิน 

เยื้องกับวัดต านาน - โตระ 

39 พนักงานผลิตและจัดส่ง ชาย/
หญิง 

1 25 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

335 บาทขึ้น
ไป/วัน 

-บรรจุน้ าดื่มชนิดถัง 
-จัดส่งน้ าดื่ม 
-ขับขี่รถสามล้อพ่วงข้างและรถยนต์ได้ 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-ขึ้นเงินเดือนประจ าปี 
-สิทธิเบิกน้ าดื่มประจ าเดือน 
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081-2973925 345 ม.6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
ให้เช่าพื้นที่ป้ายโฆษณา บริษัท มีเดีย พลัส 2017 จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

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

-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน คล่องแคล่ว 
-สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ตามภาระ
งาน 
-มีความสามารถในการแกป้ัญหาเฉพาะหน้าได้
ดี 
-ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-การขึ้นเงินเดือนรายปี 

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

แมคโครพัทลุง 

41 พนักงานขาย ชาย/
หญิง 

1 18 ปีข้ึนไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ตั้งใจท างาน ขยัน อดทน สนุกกับงาน 
-ดูแลงานขาย ให้ค าแนะน าและดูแลลูกค้า 
-สามารถขับรถยนต์ได้ 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-ค่าคอมมิชชั่น 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-ค่าตอบแทนอื่นๆ 
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ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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. 

. 

. 

. 

099-3019154,093-2582078 354 ม.1 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
กิจการรับเหมากอ่สร้าง หจก.เพชรศรียา 
ฝ่ายบุคคล 

ร้อยทองรีสอร์ท 

42 ช่างซ่อมบ ารุงประจ า
เครื่องจักร 

ชาย 3 25 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

เงินเดือนตาม
ตกลง 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งาน และ
กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา 
-วันเวลาท างาน : จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.  
-สามารถท างานล่วงเวลาได้ 

-ตามนโยบายของบริษัท 

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

จ าหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งบ้าน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (สาขาพัทลุง) 

ฝ่ายบุคคล 
บวรเวชสมุนไพร 

43 ผู้อ านวยการสาขา ชาย/
หญิง 

1 35 ปีข้ึนไป ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-มีประสบการณ์ด้านการบริหารจะพจิารณา
เป็นพิเศษ 
-สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี 
-ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม 

-ตามนโยบายของบริษัท 
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 ที่อยู ่                                                                ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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ที่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

081-1480500 235/4-5 หมู่2 .เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 
บริษัทประกันภัย บริษัทสยามสไมล์ 
คุณอัญชลี ยิ่งด านุ่น 

44 เจ้าหน้าที่การตลาด ไม่จ ากัด 1 20-28 ปี ปวช.-ปวส. ทุก
สาขา 

15,000บาท/ด. -เวลาการท างาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 
17.00 น. 
-มีมนุษยสัมพันธ์ด ี
-เสนอขายประกันกลุ่มอุบัติเหตุและสุขภาพ,
ประกันรถยนต์ 
-ออกนอกพื้นที่-ลงพื้นที่พบลูกค้า หน่วยงาน
ราชการ,บริษัท 

-ประกันสังคม 
-ประกันอุบัติเหตุ/ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 
-ค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าชดเชย 
-ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร 
-สินเชื่อส่วนบุคคล 
-เคร่ืองแบบพนักงาน 

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

โรงแรมที่พัก โรงแรมชัยคณา ธานี 

คุณอินทิรา 
สามแยกไฟแดงหลังจวรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

45 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 1 25-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
ของบริษัท 

-ซ่อมบ ารุงและดูแลระบบอาคารทั่วไป 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-อาหาร 1 มื้อ 
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. 

. 

. 

. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
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. 

. 

. 

. 

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

โรงแรมที่พัก โรงแรมชัยคณา ธานี 
คุณอินทิรา 

สามแยกไฟแดงหลังจวรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

46 พนักงานจัดเลี้ยง ชาย 1 25-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
ของบริษัท 

-เตรียมอุปกรณ์ ของงานต่างๆ และ จัด set up 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของงานเล้ียง 
-ให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
-ดูแลคอยให้บริการ ลูกค้าตลอดเวลาท่ีลูกค้าใช้
บริการ 
-จัดเก็บอุปกรณ์ภายในงาน รวมท้ังของใช้ภายใน
แผนกให้เรียบร้อย ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-อาหาร 1 มื้อ 

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

แมคโครพัทลุง 

47 ช่างศูนย์บริการ ชาย หลาย 18 ปีข้ึนไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-ตั้งใจท างาน ขยัน อดทน สนุกกับงาน 
-ซ่อมบ ารุงและดูแลรถที่เข้าใช้บริการ 
-สามารถขับรถยนต์ได้ 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-ค่าคอมมิชชั่น 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-ค่าตอบแทนอื่นๆ 
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. 

. 

. 
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พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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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 

48 พนักงานรายวัน ชาย 4  18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

 335 บาท/วัน -รับผิดชอบด้านการจัดส่งสินค้า 
-รับผิดชอบจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-งานเลี้ยงสรรค์ 
-โบนัส(อั้งเปา) 
-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 

49 พนักงานรายวัน ชาย 2  18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

335 บาท/วัน -รับผิดชอบด้านการจัดเก็บสินค้า 
-รับผิดชอบด้านการขนส่งสินค้า 
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

-ประกันสังคม 
-งานเลี้ยงสรรค์ 
-โบนัส(อั้งเปา) 
-ชุดฟอร์ม 
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พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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. 
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092-9353406 254 สวิงประชา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 

ร้านขายยา ร้านเจริญเภสัช สาขาแม่ขรี 
ฝ่ายบุคคล 

อยู่ในซอยเซเว่น ตลาดสดแม่ขรี 

50 พนักงานขาย/ผู้ช่วยเภสัช
กร 

ไม่จ ากัด 1 25 - 30 ปี ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสร้าง
ของบริษัท 

-มีประสบการณ์ร้านขายยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี 
-มีบุคลิกภาพท่ีดี รักในงานขาย เข้าใจลูกค้า ขยัน 
และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น 
Word,Powerpoint,Excelได ้
-สามารถขับรถมอเตอร์ไซต์ได้และมีใบขบัขี่ 
-สามารถเข้างานเป็นกะได้ 

-ตามนโยบายของบริษัท 

061-6355851 40/4 ถ.พัฒนา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 
ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จ ากัด (มหาชน) สาขาพัทลุง 

คุณไหม 

51 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 
(Part-time) 

หญิง 1 ไม่เกิน 30 
ปี 

ไม่จ ากัดวุฒิ
การศึกษา 

ตามโครงสร้าง
ของบริษัท 

-เป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจ าสาขาควน
ขนุน 
-มีใจรักงานบริการ 
-สามารถท างานสาขาอื่นได้ 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

-ตามนโยบายของบริษัท 



พบเห็นองค์กร/บุคคล ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน แจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 074-614141 
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดตอ่สถานประกอบการดว้ยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู ่                                                                ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อายุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

092-1946446,074-617929 96/2-3 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

บริษัทประกันชีวิต กรุงไทย แอกซ่า สาขาพัทลุง 

ฝ่ายบุคคล 

52 ที่ปรึกษาทางการเงิน AXA 
PRIME BLUE 

ไม่จ ากัด หลาย 20 - 45 ปี ป.ตรี รายได้ขั้นต่ า 
20,000บาท/ด. 

-บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
-สมัครถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 
09.00-17.00 น. 

-ตามนโยบายของบริษัท 

  


