
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงน้้าดื่มดอกแก้ว 

ต้าบลเกาะยอ อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 080-9364282 

ต้าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขับรถส่งน้้า 

จ้านวน 2 อัตรา 
 

350-400 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตนเองท่ีโรงน้้าด่ืมดอกแก้ว 
ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 

1.เพศชาย  
2.อายุ 25 - 40ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ้ากัดวุฒิการศึกษา 
5.เวลาท้างาน 08.00 -18.00 
6.มีใบขับข่ีรถยนต์ 
7.สู้งาน/ตรงต่อเวลา 
8.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 
9.สามารถท้างานเป็นทีมได้ดี 

1.ขยายตลาดหาลูกค้าใหม่ 
2.ส่งน้้าและขายน้้า 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท จ.รุ่งโรจน์ปิโตรเลียม จ้ากัด 

444/8 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต้าบลพะวง อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-8347093 

ต้าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานอัดแก๊ส  
จ้านวน 2 อัตรา 

 

320-400 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเอง
ท่ี บจก. จ.รุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 
เวลา 08.00 -16.00 น. 

1.เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี 
2.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
3.ไม่จ้ากัดวุฒิการศึกษา 
4.สู้งาน/ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.ไม่สูบบุรี่ในเวลางาน 

1.ยกถังแก๊ส 
2.อัดแก๊ส 
3.ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีมอบหมาย 
4.ท้างานวันจันทร์- เสาร์ เวลา 
08:00-17:00 

พนักงานขับรถส่งของ 
จ้านวน 2 อัตรา 

320-400 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเอง
ท่ี บจก. จ.รุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 
เวลา 08.00 -16.00 น. 

1.เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี 
2.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
3.ไม่จ้ากัดวุฒิการศึกษา 
4.ขับรถยนต์ได้และมีใบขับข่ีรถยนต์ 
5.สู้งาน/ตรงต่อเวลา/ไม่สูบบุรี่ในเวลางาน 
6.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 

1.ขับรถส่งของตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
3.ท้างานวันจันทร์- เสาร์ เวลา 
08:00-17:00 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ไวภพ วิศวกรรม จ้ากัด 

 เลขที่ 452 หมู่ 5 ต้าบลพะวง อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-811621/096-6531519 คุณต่อ 

ต้าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

ช่างไฟฟ้า           
จ้านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี 
บริษัท ไวภพ วิศวกรรม จ้ากัด 
ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 

1.เพศชาย อายุ  20 – 50 ปี 
2.วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้าสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ขับรถยนต์ได้และมีใบขับข่ีรถยนต์ 
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.สู้งาน/ตรงต่อเวลา 
8.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 
9.ท้างานเป็นทีมได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
1.โอที 
2.ประกันสังคม 
3.เบ้ียเล้ียงกรณีไปต่างจังหวัด 
4.โบนัสประจ้าปี 
5.ยูนิฟอร์ม 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ซิงเกอร์  สาขาสิงหนคร สอบถามเพิ่มเติมโทร 063-5359022 

ต้าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารการสมัครงาน 
พนักงานขาย           

จ้านวน  50  อัตรา 
 

15,000 – 30,000 
บาท/เดือน 

***ตามความสามารถ 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี ซิงเกอร์ 
สาขาสิงหนคร ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00  

 

1.เพศหญิงหรือชายหรือเพศทางเลือก 
2. อาย ุ 20 – 35 ปี/ไม่จ้ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/เปิดใจรับความรู้ใหม่ๆ 
4.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 
5.รักการขาย/มีใจรักบริการ/สู้งาน/ตรงต่อเวลา 
6.ท้างานเป็นทีมได้/มีน้้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 

1. ส้าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส้าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ้านวน 1 รูป  

ธุรการ-ฝ่ายขาย 

จ้านวน 1 อัตรา 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี ซิงเกอร์ 
สาขาสิงหนคร ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00  

 

1.เพศหญิงหรือชายหรือเพศทางเลือก 
2.อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.-ป.ตรี การตลาด 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/สู้งาน/ตรงต่อเวลา 
4.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 
5.รักการขาย/มีใจรักบริการ 
6.ท้างานเป็นทีมได้/มีน้้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน 

1. ส้าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส้าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ้านวน 1 รูป  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แทนตะวัน เซอร์วิส 

เลขที่ 649 ถ.ไทรบุร ีต้าบลบ่อยาง อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-326620 

ต้าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างถ่ายน้้ามันเครื่อง 

จ้านวน 1 อัตรา 
 

325-350 บาท/วัน 
 

สามารถขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี 
หจก.แทนตะวัน เซอร์วิส  ต้ังแต่เวลา 
08.00 -16.00 น. 

1.เพศชาย อายุ 20 – 45 ปี 
2.วุฒิ ปวส. สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3..ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ท้างาน 6 วัน/สัปดาห์ 
5.เวลาท้างาน 08.00 -17.00 น. 
6.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 
7.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บจก.ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ (มาสด้า สาขาระโนด) 

เลขที่  96/2 ม.1 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 088-2589414 

ต้าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
จ้านวน 5 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สนใจสมัครงานติดต่อ : 
1. ส่งไฟล์ประวัติมาท่ี E-mail : 
pongpunwongkao@gmail.com 
2. ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง : 
บจก.ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ 
(มาสด้าสาขาระโนด) 
 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 22 – 45 ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี ข้ึนไป สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ฝ่ายขาย การตลาด จะพิจารณาพิเศษ 
4.ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ขับรถยนต์ได้ท้ัง 2 เกียร์) 
5.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
6.บุคลิกภาพดี /มนุษย์สัมพันธ์ดี/ใจรักบริการ 
7.มีความทะเยอทะยาน/มีความคิดสร้างสรรค์ 
8.ซื้อสัตย์ตรงกับลูกค้า 
 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
สวัสดิการ : 
1. ชุดฟอร์ม 
2. ประกันสังคม 
3. ตรวจสุขภาพประจ้าปี 
4. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
5. วันหยุดพักร้อน 
6. โบนัส/ปรับเงินเดือนประจ้าปี 
7. คอมมิชช่ัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

  

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ้ากัด 

เลขที่  206/10,206/11 หมู่ 1 ต้าบลสทิงหม้อ อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-300-435 -36 

ต้าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างเทคนิค 

จ้านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี          
บจก. สยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส  
ได้ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 
หรือสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี :  
Email : trairat-t@siamcalibration-th.com 
 

1.เพศชาย อายุ 25 – 45 ปี 

2.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ขยัน, อดทน,มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร 
4. มีความละเอียดรอบคอบ/มีความกระตือรือร้น 
5. มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
6. มีความรู้ภาคทฤษฎีและสามารถน้ามา
ประยุกต์ใช้กับการท้างานได้ 
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี/มีใจรักงานบริการ 
8. สามารถท้างานเป็นทีมได้ 
9. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี 

1.ซ่อมไฮดรอลิค 
2.อัดสายไฮดรอลิค 
3.เทสแรงดัน 
4.ติดต่อลูกค้า 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
สวัสดิการ  

1.อาหารกลางวัน 
2. ค่าคอม 
3.โบนัส 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จ้ากัด 

เลขที่  240/11 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา (ร้านโกตี๋ค้าของเก่า) สอบถามโทร 061-1752555,074-448115 

ต้าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 

จ้านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี      
บจก. จีที ทรานสปอร์ต 2012              
วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 

 
 

1.เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี  
2.มีใบอนุญาตขับรถประเภท ท.4 
3.ไม่จ้ากัดวุฒิการศึกษา 
4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.ไม่ติดประวัติอาชญากรรม 
7.สามารถท้างานเป็นทีมได้ 
8.ต้ังใจ/ใฝ่รู้/สามารถยกของได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ซีเวลท์ โฟร์เซ่น ฟู้ด จ้ากัด 

เลขที่  70 หมู่ที่ 6 ต้าบลท้านบ อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   สอบถามโทร  074-302900-15 
ต้าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
เจ้าหน้าท่ี IT 

จ้านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี      
บริษัท ซีเวลท์ โฟร์เซ่น ฟู้ด จ้ากัด      
วันจันทร์-เสาร์  08.00 - 16.00 น. 
หรือสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี :  
Email:aoi1903@hotmail.com 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี  
2.วุฒ ิป.ตรี  สาขา IT ,คอมพิวเตอร์, วิศวคอม, MIS 
3.ความสามารถพิเศษ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  

4.ใช้อินเตอร์เน็ตคล่อง ทันสมัยใฝ่รู้เรื่อง IT 
5.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
7.สามารถท้างานเป็นทีมได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

   


