
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรม เอซี สปอร์ต เซ็นเตอร์ 

เลขที่ 224 ถ.ปลักธง-ควนจง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-216188,074-216199 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เอกสารสมัคร 
พนักงานโรงแรม 
จ านวน 3 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี 
โรงแรม เอซีสปอร์ตเซ็นเตอร์ 
วันจันทร์ – วันเสาร์  
เวลา08.00 -17.00 น. 
หรือส่งประวัติท่ีE-mail: 
rsvn.acsport@gmail.com 

1.เพศหญิง/เพศชาย  
2.อายุ 22 ปีข้ึนไป 
3.วุฒิ ป.ตรี สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.ส่ือสารภาษาอังกฤษ /จีน /มลายู 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.หากมีประสบการณ์งานโรงแรมจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
6.สามารถท างานเป็นกะได้ 
7.ขยัน  ซื่อสัตย์ และอดทน 
8.บุคลิกภาพด/ียิ้มแย้มแจ่มใส 
9.รักงานบริการ 

1.ให้บริการลูกค้าเรื่องห้องพัก 
2.ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับห้องพัก     
ส่ิงอ านวยความสะดวก  
3.บริการภายในโรงแรม 
4.ประสานงานกับแผนกอื่นๆเพื่อให้
บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.บริการอื่นๆท่ีมาใช้บริการในโรงแรม 
สวัสดิการ 
1.อาหาร 1 มื้อ/วัน 
2.ยูนิฟอร์ม 
3.ประกันสังคม 

1. Resume 
2.ส าเนาบัตรประชาชน   
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน   
4. ส าเนาวุฒิการศึกษา  
5. รูปถ่าย  1 รูป  
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้าน คลังแสงจักรยาน 

สี่แยกสนามบินนอก อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-812141 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เวลาปฏิบัติงาน 
พนักงานขายจักรยานเด็ก 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี ร้านคลังแสง
จักรยาน (ส่ีแยกสนามบินนอก) 

1.เพศหญิง  
2.อายุ 22 -35 ปี 
3.วุฒิ ปวส. สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.ขยัน  ซื่อสัตย์ และอดทน 
5.บุคลิกภาพด/ียิ้มแย้มแจ่มใส 
6.รักงานบริการ 
7.สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
8.มีประสบการณ์ด้านการขาย
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

1.ให้บริการลูกค้า 
2.ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า 
3.บริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.บริการอื่นๆท่ีมาใช้บริการ 
 

เวลา 09.00-18.00 น. 
หยุดทุกวันพุธ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
สวนอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน 

เลขที่ 5/2 หมู่ที่ 9 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-8533447,081-8533447,090-6762404 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานเสิร์ฟ 

พนักงานร้านกาแฟ 
จ านวน 3 อัตรา 

 

9,000-12,000 บาท/เดือน  
 

สมัครด้วยตนเองท่ี 
สวนอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน  
ติดต่อคุณ ปิยาภรณ์ 

1.เพศหญิง/เพศชาย  
2.อายุ 18 - 40 ปีข้ึนไป 
3.วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.ส่ือสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.ขยัน  ซื่อสัตย์ และอดทน 
6.บุคลิกภาพด/ียิ้มแย้มแจ่มใส 
7.รักงานบริการ 

1.ให้บริการลูกค้า 
2.เสิร์ฟอาหารและปรุงกาแฟและเครื่องด่ืมอื่นๆ 
3.บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.บริการอื่นๆท่ีมาใช้บริการในร้าน 
สวัสดิการ 
1.อาหาร 2 มื้อ/วัน 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอดิตี ้

เลขที่ 18 ซ.4 ประชายินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-4915406 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เวลาปฎิบัติงาน 
โฟร์แมน 

จ านวน 1 อัตรา 
 

16,000-18,000 
บาท/เดือน  

 

สมัครด้วยตนเองท่ี หจก. ฐาปนา 
เฮาส์ซิ่ง ควอดิต้ี 
ติดต่อคุณ ณัฎฐ์ธนัน 

1. เพศชาย  
2.อายุ 25 ปีข้ึนไป 
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ข้ึนไปสาขาก่อสร้าง 
สาขาวิศวกรรมการโยธาหรือท่ีเกี่ยวข้อง 
4.มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี ขึ้นไป  
5.ขยัน  ซื่อสัตย์ และอดทน 
6.อ่านแบบได้ ดูBOQ ได้ 
7.ท างานภายใต้แรงกดดันได้ 
8.ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมี
ใบอนุญาตขับขี่ 
9.สามารถท างานต่างจังหวัดได้ 

1.ควบคุมการท างานของผู้รับเหมา 
2.ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3.แก้ไขปัญหาเฉพาะท่ีเกิดขึ้นได้ 
 

วันจันทร์ – วันเสาร์ 
เวลา 08.00 -17.00 น. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอดิตี ้

เลขที่ 18 ซ.4 ประชายินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-4915406 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เวลาปฎิบัติงาน 
วิศวกรโยธา 

จ านวน 1 อัตรา 
 

16,000-18,000 
บาท/เดือน  

 

สมัครด้วยตนเองท่ี หจก. 
ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอดิต้ี 
ติดต่อคุณ ณัฎฐ์ธนัน 

1. เพศชาย  
2.อายุ 25 ปีข้ึนไป 
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ข้ึนไปสาขาก่อสร้าง 
สาขาวิศวกรรมการโยธาหรือท่ีเกี่ยวข้อง 
4.มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี ขึ้นไป  
5.ขยัน  ซื่อสัตย์ และอดทน 
6.อ่านแบบได้ ดูBOQ ได้ 
7.ท างานภายใต้แรงกดดันได้ 
8.ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมี
ใบอนุญาตขับขี่ 
9.สามารถท างานต่างจังหวัดได้ 

1.วางแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลภายในฝ่าย 
2.วางแผนงานและจัดหาจัดจ้าง วัสดุ 
3.แก้ไขปัญหาเฉพาะท่ีเกิดขึ้นได้ 
4..ใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับการ
ถอดแบบประเมินราคาได้อย่างดี 
 

วันจันทร์ – วันเสาร์ 
เวลา 08.00 -17.00 น. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 


