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074-610567 17 ถ.เอเชีย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ผลิตและจ าหน่ายแผ่นหลังคาเมทลัชีท บริษัท เมืองใต้ สตีล  
คุณนิตยา 

ตรงข้ามศูนย์โตโยต้า 

1 หัวหน้าช่างเชื่อม ชาย 1 30 ปีขึ้น
ไป 

ปวช. ปวส. 
ขึ้นไป หรือมี
ประสบการ

ณ์ 

ตามโครงสร้าง
บริษัท+

ประสบการณ์ 

−มีใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซต ์และรถยนต์ 
−มีประสบการณ์การท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
−ดูแลควบคุมงานเช่ือม ประตูม้วน แผ่นหลังคา  
−วิเคราะห์และวางแผน 
−ประสานงานกับลูกค้า 
−ตรวจสอบความถูกต้องในงาน 
−ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

−ประกันสังคม 
−โบนัสประจ าปี 
−ชุดยูนิฟอร์ม(ผ่านทดลอง
งาน3เดือน) 

58 ต ำแหน่ง  105 อัตรำ 
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074-610567 17 ถ.เอเชีย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ผลิตและจ าหน่ายแผ่นหลังคาเมทลัชีท บริษัท เมืองใต้ สตีล  
คุณนิตยา 

ตรงข้ามศูนย์โตโยต้า 

2 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 3 25 ปีขึ้น
ไป 

ปวช. ปวส. 
ขึ้นไป หรือ มี
ประสบการ

ณ์ 

ตามโครงสร้าง
บริษัท+

ประสบการณ์ 

−มีใบอนุญาตขับข่ีรถมอเตอร์ไซต์ และ
รถยนต์ 
−มีประสบการณ์การท างานจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
−ผลิตแผ่นหลังคาเมทัลชีท ประตูม้วน 
−ประสานงานกับลูกค้า 
−ตรวจสอบความถูกต้องในงาน 
−ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

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

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

ตรงข้ามศูนย์โตโยต้า 

3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หญิง 2 23-35 ปี ป.ตรี ขึ้นไป ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ พูดจาไพเราะ 
หน้าตายิ้มแย้มแจม่ใส 

−หากสามารถใชโ้ปรแกรม Express ได้  
−มีประสบการณ์ในการขายแผ่นหลังคาเมทัลชีท 
(จะพิจารณาเปน็พิเศษ) 

−ประสานงานกับลูกค้า  
−ตรวจสอบความถูกต้องในงาน เพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาด 

−งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

−ประกันสังคม 
−โบนัสประจ าปี 
−ชุดยูนิฟอร์ม(ผ่านทดลองงาน
3เดือน) 
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088-6922635 ม. 1 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ท่ีพักอาศัย เดลต้า เอสวิศวกรรม 
พ่ีอร 

รร.บ้านขันหมู่ 

4 ช่างไฟฟ้า ชาย 5 20-30 ปี ปวส.-ป.ตรี 
สาขาการ

ไฟฟ้า 

10,000-
15,000 บาท 

−ยินดีรับผู้สมัครไม่มีประสบการณ์ 
−ติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานไีฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม  
−งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
−งานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
−สามารถเดินทางไปท างานต่างจังหวัดได้ 

 

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

ควนดินสอ 

5 เสมียน  ชาย/
หญิง 

1 20 ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−มีความรับผิดชอบ 
−มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
−รับและเชคสต๊อกสินค้า 
−งานเอกสารเกี่ยวกับตัวเลข 
−สามารถท างานเป็นกะได้ 
−งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

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

ควนดินสอ 

6 แม่บ้าน หญิง 1 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ขยัน อดทน และมีความซื่อสัตย์ 
−มีใจรักในงาน 
−มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
−ท าความสะอาด ท าอาหารกลางวัน 
ดูแลรับผิดงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
−งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

−ประกันสังคม 

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

ควนดินสอ 

7 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์  ชาย 1 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
−ขับรถโฟล์คลิฟท์ 
−งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

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

ควนดินสอ 

8 ช่างไฟฟ้า  ชาย 1 20 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 
สาขาช่าง

ไฟฟ้า 

ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−มีใบรับรองการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า 
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
−มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
−ซ่อมไฟฟ้า ดูแล บ ารุงรักษาเก่ียวกับ
ระบบไฟฟ้าของเคร่ืองจักร และโรงงาน 
−งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

−ประกันสังคม 

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

โรงเรียนควนขนุน 

9 แผนกบาร์น้ า  ชาย/
หญิง 

1 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย −ผ่านทดลองงานมีชุดยูนิฟอร์ม 
−ปรับเงินเดือน  
−เลี้ยงอาหารกลางวัน 
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ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ-เงื่อนไขพิเศษ 

. 

. 

. 

. 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

081-7386294 222 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
ร้านอาหาร ร้านหลานตาชูสเตก็เฮาส์  สาขาควนขนนุ  
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนควนขนุน 

10 พนักงานบริการ ชาย/
หญิง 

หลาย
อัตรา 

20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย −ผ่านทดลองงานมีชุดยูนิฟอร์ม 
−ปรับเงินเดือน  
−เลี้ยงอาหารกลางวัน 

081-7386295 223 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
ร้านอาหาร ร้านหลานตาชูสเตก็เฮาส์  สาขาควนขนนุ  
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนควนขนุน 

11 พนักงานเคลียร์ ชาย/
หญิง 

2 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย −ผ่านทดลองงานมีชุดยูนิฟอร์ม 
−ปรับเงินเดือน  
−เลี้ยงอาหารกลางวัน 



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

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และมีต าแหน่งงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ   

-7- 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ-เงื่อนไขพิเศษ 

. 

. 

. 

. 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

081-7386296 224 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
ร้านอาหาร ร้านหลานตาชูสเตก็เฮาส์  สาขาควนขนนุ  
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนควนขนุน 

12 แผนกผลิตและเตรียมวัตถุดิบ ชาย/
หญิง 

2 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย −ผ่านทดลองงานมีชุดยูนิฟอร์ม 
−ปรับเงินเดือน  
−เลี้ยงอาหารกลางวัน 

081-7386297 225 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
ร้านอาหาร ร้านหลานตาชูสเตก็เฮาส์  สาขาควนขนนุ  
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนควนขนุน 

13 ผู้ช่วยกุ๊ก ชาย/
หญิง 

2 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย −ผ่านทดลองงานมีชุดยูนิฟอร์ม 
−ปรับเงินเดือน  
−เลี้ยงอาหารกลางวัน 



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

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และมีต าแหน่งงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ   

-8- 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ-เงื่อนไขพิเศษ 

. 

. 

. 

. 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

081-7386298 226 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
ร้านอาหาร ร้านหลานตาชูสเตก็เฮาส์  สาขาควนขนนุ  
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนควนขนุน 

14 พนักงานล้างจาน ชาย/
หญิง 

2 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย −ผ่านทดลองงานมีชุดยูนิฟอร์ม 
−ปรับเงินเดือน  
−เลี้ยงอาหารกลางวัน 

081-7386299 227 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
ร้านอาหาร ร้านหลานตาชูสเตก็เฮาส์  สาขาควนขนนุ  
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนควนขนุน 

15 แม่บ้าน ชาย/
หญิง 

1 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย −ผ่านทดลองงานมีชุดยูนิฟอร์ม 
−ปรับเงินเดือน  
−เลี้ยงอาหารกลางวัน 



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

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และมีต าแหน่งงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ   

-9- 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ-เงื่อนไขพิเศษ 

. 

. 

. 

. 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

081-7386300 228 ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 
ร้านอาหาร ร้านหลานตาชูสเตก็เฮาส์  สาขาควนขนนุ  
ฝ่ายบุคคล 

โรงเรียนควนขนุน 

16 พนักงานพาร์ทไทม ์ ชาย/
หญิง 

หลาย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย −เลี้ยงอาหารกลางวัน 

 095-0369543 ต.นาโหนดอ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ฟาร์มสุกร สิทธิโชคฟาร์ม 
สิทธิโชคฟาร์ม 

สี่แยกนาโหนด 

17 คนงานเลี้ยงหมู  ชาย/
หญิง 

1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 12,000-
15,000 
บาท/ด. 

−สามารถพักท่ีฟาร์มได้  
−ดูแลหมูขุน 300 ตัว 
−ท าความสะอาดคอก 
−ให้อาหารหม ู
−ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

−ตามนโยบายบริษัท 



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

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และมีต าแหน่งงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ   

-10- 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ-เงื่อนไขพิเศษ 

. 

. 

. 

. 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

089-5975183 493 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์การสื่อสาร ร้านพัทลุงสื่อสาร 
คุณชัยยัญ ชูสกุล 

ตรงข้าม อีซูซุ ช่องโก 

18 ช่างไฟฟ้าหรือช่างอีเลคโทรนิคส์ ชาย 2 28 ปีขึ้น
ไป 

ปวช.  
ปวส.หรือมี

ความรู้
เกี่ยวกับ
ไฟฟ้า 

ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−มีควารู้เรื่องระบบอิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้า 
−มีความรับผิดชอบ/มีภาวะความเป็น
ผู้น า 
−มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
−ท างานเก่ียวกับไฟฟ้า ตู้สาขา 
−งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

−ประกันสังคม 
−ทดลองงาน 3 เดือน 

094-5547227 62/45 ถ.สายเอเซีย ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
สถานีบริการน้ ามัน ปั้ม PT สาขาวัดพระบาท (บ้านพร)ุ 
คุณวรรณา จารีย์ 

ไม่ระบ ุ

19 ผู้จัดการสถานีบริการน้ ามัน PT ชาย/
หญิง 

1 27 ปีขึ้นไป ป.ตรี  
ทุกสาขา 

ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−บริหารยอดขาย - บริหารงานภายในสถานีบริการ
น้ ามัน 

−ควบคุมพนักงาน/ดูแลความเรียบร้อย 
−ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย 
และงานเอกสารท่ัวไปภายในสถานบีริการ 

−ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
−สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ 
−มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการสถานีบริการ อย่าง
น้อย 1 ปี 

−กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
−ประกันภัยอุบัติเหตุ 
−ยูนิฟอร์ม 
−ทุนการศึกษาของบุตร 
−โบนัสประจ าปี 



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

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และมีต าแหน่งงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ   

-11- 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ-เงื่อนไขพิเศษ 

. 

. 

. 

. 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

082-2636574 60 ม.7 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

ขายรถยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบคุคล เอ็มจี พัทลุง 
ผู้จัดการฝ่ายศูนย์บรกิาร  

ไม่ระบ ุ

20 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หญิง 1 27 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 10,000 - 
13,000 
บาท/ด. 

−บุคลิกภาพดี / มนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรัก
งานบริการ 
−สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / 
รับมือกับลูกค้าร้องเรียน 
−ขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี ่
−มีประสบการณ์ด้านบริการ #จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ 

−ตามนโยบายของบริษัท 

081-2973925, 074-682498 345 ม.6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
ให้เช่าพ้ืนท่ีป้ายโฆษณา มีเดียพลัส 2017  
มีเดียพลัส 2017  

ไม่ระบ ุ

21 ธุรการประสานงาน ชาย/
หญิง 

2 ไม่ระบุ ป.ตรี ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

− มีความรู้ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร ์
−สามารถเดินทางออกต่างจงัหวัดได้ตาม
ภาระงาน 
−มีควาสามารถติดต่อต่อสื่อสารกับผู้อื่น
ได้ดี 
−ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

−ประกันสังคม  
−การข้ึนเงินเดือนรายปี  
−โบนัส  
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074-610415,087-7609879 152 บ้านธรรมเถียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
ท่ีพัก โรงแรม Varni Homestay 
Varni Homestay 

กระจูดวรรณี 

22 เลขา ชาย 1 ไม่เกิน 37 
ปี 

ไม่จ ากัด 15,000-
25,000 
บาท/ด. 

−มีความขยัน 
−เจรจาค้าขายเก่ง 
−กล้าคิดกล้าท าพร้อมลุยงาน 
−บุคลิกภาพดีเป็นมิตร 
−ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
− 

−ตามนโยบายของบริษัท 

091-8217547 132 ม.2 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
สถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอารียาศึกษา 
โรงเรียนอารียาศึกษา 

อารียาปาร์ค 

23 ครูพละ ชาย/
หญิง 

1 25-35 ปี ป.ตรีขึ้นไป 
(พละศึกษา, 
วิทยาศาสต
ร์การกีฬา 
และอื่นๆที่
เก่ียวข้อง)  

ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−มี/ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 
−ท าหน้าที่ครูผู้สอนพละ 
−ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้ดี 
−ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

−ตามนโยบายของบริษัท 
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074-615395,098-2900862 84 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัท ตั้งติเวชกุล จ ากัด 
คุณธิดารัตน ์

โรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนธิิ(ระดับมัธยม) 

24 แม่บ้าน หญิง 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 320 บาท/
วัน 

−ท างานจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-
18.00 น. 
−ท าความสะอาดร้านทั้งหมด 

−ประกันสังคม 

093-7427595 ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
ร้านขายเครื่องเขียน ร้านเกียรติรัตน์ 
คุณเด่นนริศร ์

ตลาดป่าพะยอม 

25 พนักงานขาย หญิง 1 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป รายเดือน
ตามตกลง 

−ขับรถยนต์ได้ 
−ขายเครื่องเขียนและส่งเครื่องเขียน
ตามส่วนราชการในอ าเภอป่าพะยอม 

−ประกันสังคม  
−ทดลอง 3 เดือน 
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082-2633354 126/3 ถ.วีระศักดิ์ราษฎร์พัฒนา ต.คูหาสวรรค์อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

รับเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้า หจก. มั่งมีบัวฉัตรบานสะพรั่ง ทวีทรัพย์ 
คุณยาใจ 

The woof cafe 

26 คนงานทั่วไป ชาย 2 ไม่จ ากัด ม.3 ขึ้นไป 320 บาท/วัน −ขับรถยนต/์รถจักรยานยนต์ได้ และมี
ใบขับข่ี 
−ปักเสาไฟฟ้า 

−ตามนโยบายของบริษัท 

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

เทศบาลต าบลนาโหนด 

27 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ( R&D ) 

ชาย/
หญิง 

2 27 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−คิดค้นพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ   
−ค านวณ และควบคุมต้นทุนให้
เหมาะสม 
−ทดสอบสูตรเพื่อการผลิต 
−สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

−ประกันสังคม 
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092-8707354 191  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 
อาหาร เครื่องดื่ม เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  
คุณกานต์พิชชา  คงประพันธ์ 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

28 เจ้าหน้าที่เกษตร ชาย 2 27 ปีขึ้นไป ม.6 - ป.ตรี ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ดูแลการปลูกผัก ดอกไม้ ต้นไม้ จัด
สวน 
−ตกแต่งดูแลภูมิทัศน์ในสวนเดอลอง
ให้สวยงามเรียบร้อย 

−ประกันสังคม 

092-8707355 192  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 
อาหาร เครื่องดื่ม เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  
คุณกานต์พิชชา  คงประพันธ์ 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

29 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม
การตลาด 

ชาย/
หญิง 

1 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−เพ่ิมยอดขายด้วยวิธีการต่างๆ 
−หาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพ่ิม 
−ดูแลภาพรวมการตลาดของสวนเดอ
ลอง 
−สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ 

−ประกันสังคม 
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092-8707356 193  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 
อาหาร เครื่องดื่ม เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  
คุณกานต์พิชชา  คงประพันธ์ 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

30 หัวหน้าแผนกร้านคาเฟ่ ชาย/
หญิง 

1 30 ปีขึ้นไป ม.6 , ป.ตรี ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−มีประสบการณ์การร้านคาเฟ่ 
−ควบคุมดูแลงานในร้านคาเฟ่ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
−เพ่ิมยอดขายสินค้าในร้านกาแฟ 
−สามารถชงเครื่องดื่มได้ 

−ประกันสังคม 

092-8707357 194  ม.11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 
อาหาร เครื่องดื่ม เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์  
คุณกานต์พิชชา  คงประพันธ์ 

เทศบาลต าบลนาโหนด 

31 พนักงานแอดมิน ออนไลน์ ชาย/
หญิง 

2 25 ปีขึ้นไป ม.6 - ป.ตรี ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−มีประสบการณ์การขายออนไลน์ 
−ดูแลการขายออนไลน์ในช่องทาง
ต่างๆ 
−รับยอดขาย จัดส่ง ตอบค าถามลูกค้า 

−ประกันสังคม 
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089-6551141 68/4 ม.5 ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
รับเหมาก่อสร้างท่ัวไป หจก.ด้วงนิล เอ็นจิเนียร่ิง 
คุณมงคล  ด้วงนิล 

ปั๊มน้ ามันพีที (นาท่อม) 

32 ช่างเชื่อม ชาย 2 20-45 ปี ไม่จ ากัด 
เน้น

ประสบการ
ณ์ 

350-500 
บาท/วัน 

−เชื่อมเหล็กงานรั้ว/ราวกันตก 
−งานเชื่อมเหล็กทั่วไป 
−ท างานที่โรงงาน 
−สามารถท างานนอกสถานที่/ต่างจังหวดั
ได้บางครั้ง 
−ขยัน ปรับตัว ยืดหยุ่น และอดทน 
−ท างานเวลา 08.00-17.00 น. 

−ประกันสังคม 
−ยูนิฟอร์ม 
−อาหารกลางวัน 

088-6922635 ม. 1 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ท่ีพักอาศัย เดลต้า เอสวิศวกรรม 
พ่ีอร 

รร.บ้านขันหมู่ 

33 ช่างไฟฟ้า ชาย 5 20-30 ปี ปวส.-ป.ตรี 
สาขาการ

ไฟฟ้า 

10,000-
15,000 บาท 

−ยินดีรับผู้สมัครไม่มีประสบการณ์ 
−ติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานไีฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม  
−งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
−งานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
−สามารถเดินทางไปท างานต่างจังหวัดได้ 

−ประกันสังคม 
−การข้ึนเงินเดือนรายปี 
−ประกันชีวิต 
−ยูนิฟอร์ม 
−มีเบี้ยเลี้ยงกรณีออกท างาน
ต่างจังหวัด 
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095-4297703 212 ม. 9 ต.ท่ามิหร า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน ซี.เอส.กรุ๊ป ออโต้เซลส์ 
ฝ่ายบุคคล 

แมคโคร 

34 ที่ปรึกษาการขาย ชาย/
หญิง  

1 20 ปีขึ้น
ไป 

ม.6 หรือ 
ปวช. ขึ้นไป 

ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ 
−พร้อมเรียนรู้งานขาย 
−ตรงต่อเวลา ขยัน ซ่ือสัตย์และรับเงื่อนไขของบรษัิทได้ 
−มีประสบการณ์งานขายรถยนต์พจิารณาเป็นพิเศษ 
−วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
−เอกสารใช้ในการสมัคร (1)ส าเนาบัตรประชาชน 
(2)ส าเนาทะเบียนบ้าน (3)วุฒิการศึกษา (4)รูปถ่าย 
ขนาด  1 นิ้ว 1 รูป (5)ใบผ่านงาน (ถ้ามี)**เอกสาร
ครบ/แต่งกายสุภาพ/ย่ืนใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์
ทันที** 

−ประกันสังคม 
−ค่าคอมมิชชั่นขายรถ 

074-615395,098-2900862 84 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัท ตั้งติเวชกุล จ ากัด (K Center) 
คุณธิดารัตน ์

โรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนธิิ(ระดับมัธยม) 

35 พนักงานบัญชี หญิง 1 25-35 ปี ป.ตรี 9,000-
10,000 
บาท/ด. 

−จัดท าบัญชีร้าน 
−ใส่ใจรายละเอียด ซื่อสัตย์  
−ปิดงบภายใน 
−คีย์สินค้าเข้าระบบ 
−เบิก-จ่าย ค่าขนส่ง 
−เวลาท างาน 09.00-18.00 น. 

−ประกันสังคม 
−เสื้อฟอร์มพนักงาน 
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074-610554 272 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป พัทลุงอินเตอร์การแพทย ์
พัทลุงอินเตอร์การแพทย ์

สถานีขนส่งพัทลุง 

36 นักการตลาดบริการ ไม่จ ากัด
เพศ 

1 25-35 ปี ปวส. หรือ 
ป.ตรี 

ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−มีประสบการณ์ด้านการตลาด 2 ปีขึ้น
ไป 
−หากมีความสามารถในงานกราฟฟิคจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
−มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
คล่องแคล่ว 
−งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

−ประกันสังคม 
−สวัสดิการเพิ่มเติมหากผ่าน
ทดลองงาน 3 เดือน 

081-5422774 116 ม. 5 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
รับเหมาก่อสร้างท่ัวไป เอเชียพัทลุงวิศวกรรม 
"-" 

- 

37 พนักงานบัญชี ชาย/
หญิง 

1 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี 
 สาขาบัญชี 
เกรด 3.00 

ขึ้นไป 

รายเดือน
ตามตกลง 

−สามารถขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้ และ
มีใบขับขี ่
−ท างาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ เวลา 
08.00-17.00น. 

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

จ าหน่ายสินค้าวสัดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งบ้าน บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (สาขาพัทลุง) 
ฝ่ายบุคคล 

บวรเวชสมุนไพร 

38 ผู้จัดการแผนกเทคนิค ชาย/
หญิง 

1 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−มีความรู้เรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า 
ประปา อาคาร คอมพิวเตอร์/Network 
−มีความยืดหยุ่นในการท างานใน
สถานการณ์ต่างๆ 
−มีความอดทนต่อการท างานและทนแรง
กดดันสูง 
−มีความรับผิดชอบ/มีภาวะความเป็นผู้น า 

−ประกันสังคม 

087-9836364 703 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ร้านผลไม้น าเข้าเกรดพรีเมี่ยม ร้านอะหงุ่น 
ร้านอะหงุ่น 

ธกส.สาขาท่ามิหร า 

39 พนักงาน หญิง 1 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−มีความรับผิดชอบ 
−มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
−ขายผลไม้หน้าร้าน 
−จัดกระเช้า/ดอกไม้-เช็คสต๊อคสินค้า 
−ท างาน จันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-21:00 น. 
−งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

−ประกันสังคม 
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061-3931168  94/31 ม.13 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 
การขายส่งสินค้าท่ัวไป บริษัท ยูนายพลัส จ ากัด 
ผู้จัดการ 

การยางแห่งประเทศไทย สาขาบางแก้ว 

40 ฝ่ายขาย ไม่จ ากัด 10 25-50 ปี ไม่จ ากัด 9,000-
20,000 
บาท/ด. 

(ทดลองงาน 
1 เดือน) 

−มีใจรักในงานขาย 
−สร้างยอดขายตามที่บริษัทก าหนด 
−ออกหาลูกค้า และหาร้านค้าเพ่ิม 
−ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

−ประกันสังคม 
−ขึ้นเงินเดือนรายปี 

085-6401518 - 
สถานตรวจสภาพรถ สถานตรวจสภาพรถ (ส้มตรีด) 
คุณว่าน 

ไม่ระบ ุ

41 ช่างตรวจสภาพรถ ชาย 1 25 ปีขึ้นไป ปวส.  
ช่างยนต์ 

ตาม
โครงสร้าง
ของบริษัท 

−ขับรถยนต์ได้ : เกียร์ธรรมดา/เกียร์
ออโต้ 
−มีใบอนุญาตขับขี ่
−มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
−ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

−ตามนโยบายของบริษัท 
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074-615395,098-2900862 84 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัท ตั้งติเวชกุล จ ากัด (K Center) 
คุณธิดารัตน ์

โรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนธิิ(ระดับมัธยม) 

42 แม่บ้าน หญิง 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 320 บาท/
วัน 

−ท างานจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-
18.00 น. 
−ท าความสะอาดร้านทั้งหมด 

−ประกันสังคม 

074-615395,098-2900862 84 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัท ตั้งติเวชกุล จ ากัด (K Center) 
คุณธิดารัตน ์

โรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนธิิ(ระดับมัธยม) 

43 พนักงานบัญชี หญิง 1 25-35 ปี ป.ตรี 9,000-
10,000 
บาท/ด. 

−จัดท าบัญชีร้าน 
−ใส่ใจรายละเอียด ซื่อสัตย์  
−ปิดงบภายใน 
−คีย์สินค้าเข้าระบบ 
−เบิก-จ่าย ค่าขนส่ง 
−เวลาท างาน 09.00-18.00 น. 

−ประกันสังคม 
−เสื้อฟอร์มพนักงาน 
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061-06293924  242 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง บริษัท ชีย้งเฮง โฮมมาร์ท จ ากัด 
คุณวุฒิพงศ์ 

เทสโก้โลตัสพัทลุง 

44 พนักงานรายวัน  ชาย 4 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 320 บาท/ว. −รับผิดชอบด้านการจัดส่งสินค้า 
−รับผิดชอบจัดเก็บสินค้าภายใน
คลังสินค้า 
−ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

−ประกันสังคม 
−โบนัส (อ่ังเปา) 
−ชุดฟอร์ม 
−งานเลี้ยงสังสรรค์ 

095-3716242 55/6 ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  
ท่ีปรึกษาประกันภัยและการเงิน บริษัท ทีคิวเอ็ม โบรคเกอร์ อินชัวร์รนัส์ จ ากัด (สาขาพัทลุง) 

 คุณอารีย์ เทพรักษ์  
ห้างโคลิเซี่ยม  

45 พนักงานเทเลเซลล์     ชาย/
หญิง 

5 20 - 40 ปี ม.3 ขึ้นไป+
ยินดีรับ

นักศึกษาจบ
ใหม ่

ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ขับรถยนต์ได้ และมีรถส่วนตัว 
−หาคนคนค้ าได้ 
−ขยัน ทัศนคติบวก มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อคนอื่น 
−ท างาน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. 
−โทรแนะน า ขายประกันทางโทรศัพท์  
−สามารถออกพื้นที่ในจงัหวดัพัทลุงครั้งคราว 
−ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

−ค่าคอมมิชชั่น 
−มีท่องเที่ยว 
−เงินรางวัลจากสะสมยอดขาย 
−ประกันสังคม 
−เงินส ารองเลี้ยงชีพ 
−ปรับต าแหน่ง/เงินเดือน 
−มีเทรน อบรม งาน 
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081-7484613 155 ม.10 ต.ท่ามิหร า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ผลิตเฟอร์นิเจอร&์บิวท์อิน บริษัท บิวท์เทคพัทลุง จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

แมคโครพัทลุง 

46 ช่าง ชาย 1 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−งานผลิต ประกอบ ติดต้ัง เฟอร์นิเจอร์ และงานตกแต่งภายใน 
−มีทักษะการใช้เครื่องมือช่างต่าง ๆ  
−ซื่อสัตย์ ขยัน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นและอดทนในงานท่ีท า 
−ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในงานท่ีท า 
−มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติท่ีดีต่องาน 
−มีประสบการณ์ งานเฟอร์นิเจอร์ / ไม้โครง จะได้รับการพิจารณา
พิเศษ 

−ขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
−หากไม่มีประสบการณ์ บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้ 
− 
− 

−ประกันสังคม 
−ค่าล่วงเวลา 

091-8217547 81 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
ท่ีพัก ร้านอาหาร อารียาปาร์ค 
คุณกรวีร์ ขาวดี 

โรงเรียนอารียาศึกษา 

47 บาริสต้า ไม่จ ากัด 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
−มีความสามารถในการสื่อสาร 
−ทดลองงาน 3 เดือน 

−ประกันสังคม 
−การข้ึนเงินเดือนรายปี 
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074-841675 ต่อ 101 199 ถ.สายเอเชีย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
ผลิตและจ าหน่ายน้ ายางข้น บริษัท เซาท์แลนด์ลาเทก็ซ์(พัทลุง) จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

แยกห้วยทราย 

48 พนักงานรายวันทั่วไป (ประจ า
โรงงาน) 

ชาย/
หญิง 

หลาย 
อัตรา 

18 ปีขึ้น
ไป 

ไม่จ ากัด รายวัน+ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ล้างท าความสะอาดเครื่องจักรตาม
มาตรฐานการท างาน 
−ถอดและประกอบเครื่องปั่นแยกน้ ายาง
ตามมาตรฐานการท างาน 
−ปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (สลับกันหยุด) 
−สามารถเข้ากะได ้(กะกลางวันและกะ
กลางคืน) 
−ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วอย่างน้อย 1 เข็ม 

−ตามนโยบายบริษัท 

074-841675 ต่อ 101 199 ถ.สายเอเชีย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
ผลิตและจ าหน่ายน้ ายางข้น บริษัท เซาท์แลนด์ลาเทก็ซ์(พัทลุง) จ ากัด 
ฝ่ายบุคคล 

แยกห้วยทราย 

49 พยาบาลวิชาชีพ ชาย/
หญิง 

1 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี 
(สาขา

พยาบาล
วิชาชีพ)+มี
ใบประกอบ

วิชาชีพ 

ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−มีมนุษย์สัมพันธ์ดี/ใจรักบริการ/แกไ้ขปญัหาเฉพาะ
หน้าได้ด ี

−ประเมินอาการผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
−รักษาพยาบาลเบื้องต้นให้พนกังาน 
−จัดท าประวัติพนักงานที่มาใช้บริการ 
−จัดท าเบิก-จ่ายยา บัญชีรายการยา ตรวจสอบ
อุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน 

−เวลาท างาน 6วัน/สัปดาห์ 
−ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

−ประกันสังคม 
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074-617497 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
แปรรูปเนื้อสัตว์ บริษัท เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากัด (โรงงานแปรรูปสุกร) 

คุณอรวรรณ เกื้อประพันธ์ 
หมู่บ้านศรีบุรินทร ์

50 พนักงานฝ่ายผลิต  ชาย 5 18-45 ปี ไม่จ ากัด ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
−ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
−ทดลองงาน 90 วัน 

−ประกันสังคม 
−การขึ้นเงินเดือนรายป ี
−โบนัส/ เบี้ยขยัน 
−ค่าอาหาร 
−ชุดยูนิฟอร์ม 
−กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
−ทุนการศึกษาบุตร 

074-617498 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
แปรรูปเนื้อสัตว์ บริษัท เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากัด (โรงงานแปรรูปสุกร) 

คุณอรวรรณ เกื้อประพันธ์ 
หมู่บ้านศรีบุรินทร ์

51 พนักงานฝ่ายผลิต  ไม่จ ากัด 1 
(ผู้พิการ) 

18-45 ปี ไม่จ ากัด ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ ์
−ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
−ทดลองงาน 90 วัน 

−ประกันสังคม 
−การขึ้นเงินเดือนรายป ี
−โบนัส/ เบี้ยขยัน 
−ค่าอาหาร 
−ชุดยูนิฟอร์ม 
−กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
−ทุนการศึกษาบุตร 



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

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และมีต าแหน่งงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ   

-27- 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ-เงื่อนไขพิเศษ 

. 

. 

. 

. 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

086-8895281 52 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ชุดและเครื่องหมายหนว่ยงานราชการ หจก.ลายพรางพัทลุง 
ฝ่ายบุคคล 

ธนาคารกสิกรไทย 

52 พนักงานขับรถส่งของ  ไม่จ ากัด 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ขับรถส่งของ 
−ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
−ทดลองงาน 3 เดือน 

−ประกันสังคม 
−เครื่องแบบพนักงาน 
−เบี้ยขยัน 

086-8895282 53 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ชุดและเครื่องหมายหนว่ยงานราชการ หจก.ลายพรางพัทลุง 
ฝ่ายบุคคล 

ธนาคารกสิกรไทย 

53 พนักงานคุมจักรปัก   หญิง 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ใฝ่รู้งาน ขยัน 
−ควบคุมเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ 
−ไม่ต้องมีพ้ืนฐาน ทางร้านสอนงานให้ 
−ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

−ประกันสังคม 
−เครื่องแบบพนักงาน 
−เบี้ยขยัน 



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

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และมีต าแหน่งงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ   
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ-เงื่อนไขพิเศษ 

. 

. 

. 

. 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

086-8895283 54 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ชุดและเครื่องหมายหนว่ยงานราชการ หจก.ลายพรางพัทลุง 
ฝ่ายบุคคล 

ธนาคารกสิกรไทย 

54 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า  ชาย/
หญิง 

10 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ใฝ่รู้งาน ขยัน 
−มีความรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า แพทเทิร์น
เบื้องต้น 
−มีความสามารถในเรื่องการตัดเย็บผ้า
เบื้องต้น 
−ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

−ประกันสังคม 
−เครื่องแบบพนักงาน 
−เบี้ยขยัน 

086-4132114 213 ถ.ราเมรศว์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และอินเทอร์เน็ต  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัดมหาชน (สาขาพัทลุง) 

พี่ตูน HR 
ติดโรงรับจ าน า เทศบาลเมืองพัทลุง  

55 พนักงานขายอินเทอร์เน็ตบ้าน  ชาย/
หญิง 

หลาย 
อัตรา 

18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000-
20,000 
บาท/ด. 

−แนะน าสินค้าทรู ตามเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบโดยเน้นขายอินร์เทอร์
เน็ตทรู 
−วันท างาน 6 วัน/สัปดาห์ (08.00-
17.00 น.) 
−ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

−ประกันสังคม 
−ประกันกลุ่ม 



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

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และมีต าแหน่งงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ   
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 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ-เงื่อนไขพิเศษ 

. 

. 

. 

. 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

066-1157356, 081-6314895 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ผู้ผลิตและส่งออกเนื้อสัตว์ บริษัท ฟาร์เมช จ ากัด  (สาขาพัทลุง) 
คุณนอมม, คุณเม 

ไม่ระบ ุ

56 พนักงานขาย  ชาย/
หญิง 

1 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−น าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 
−พนักงานขาย ดูแลและบริหารยอด
กลุ่มฐานลูกค้า 
−เอกสารงานขาย 
−งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

−ตามนโยบายบริษัท 

066-1157356, 081-6314896 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ผู้ผลิตและส่งออกเนื้อสัตว์ บริษัท ฟาร์เมช จ ากัด  (สาขาพัทลุง) 
คุณนอมม, คุณเม 

ไม่ระบ ุ

57 สัตวบาล ชาย 1 ไม่เกิน  
35 ปี 

ป.ตรี สาขา
สัตวบาล/
สัตวศาสตร์
ที่เก่ียวข้อง 

ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
−ท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี ขยัน ซ่ือสัตย์ ตรงต่อ
เวลา และมีอัธยาศัยดี 

−รับผิดชอบงานการผลิต ขยายพันธุส์ัตว์ 
−ติดตาม และ บันทึกข้อมูล ด้านการผลิต 
ขยายพันธุ์สัตว์ 

−วางแผนการผลิต, ควบคุมการผลิตตามเป้า 
−ค้นหาส่งเสริมเกษตรกร รายใหม่ที่สนใจ  
เข้าโครงการ  

−ตามนโยบายบริษัท 



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

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง เนื่องจากต าแหน่งงานว่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และมีต าแหน่งงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ   

-30- 

 ชื่อบริษัท                                                 ประเภทกิจการ                                         สถานที่ใกล้เคียง                                          .      
 ที่อยู่                                                                 ติดต่อ                                                       โทร.                                          .   

ที ่ ต าแหน่ง เพศ จ านวน อาย ุ วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง รายละเอียดงาน สวัสดิการ 

. 

. 

. 

. 

066-1157356, 081-6314897 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 
ผู้ผลิตและส่งออกเนื้อสัตว์ บริษัท ฟาร์เมช จ ากัด  (สาขาพัทลุง) 
คุณนอมม, คุณเม 

ไม่ระบ ุ

58  พนักงานบัญชี ชาย/
หญิง 

1 ไม่เกิน  
35 ปี 

ป.ตรี สาขา
การบัญชี 

ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

−สามารถโอนย้ายสาขาบริษัทฯ ในภาคใต้ 
−หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี ปศุสัตว์
อสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

−ท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี 
−บันทึกรายการ ซ้ือ-ขาย รับ - จ่าย 
−ท าบัญชีต้นทุนต่างๆ (สุกร , ไก่)  
−จัดท าสต็อกสินค้า 
−ปิดงบดุลของบริษัท ได้จะพิจารณาเป็นพเิศษ 

−ตามนโยบายบริษัท 


