
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านก้องประเสริฐยนต ์

เลขที่ 31/5 ต.เตาหลวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-9655559,083-6559939 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  
จ านวน 3 อัตรา 

 

ตามประสบการณ์ 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตัวเองได้
ท่ีออฟฟิศ ร้านก้องประเสริฐยนต์ 
เวลา 09.00-17.00น 
 

1.เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 
4.มีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถจักรยานยนต์ 
5.ท างานวันจันทร์ – วันเสาร์ 
6.เวลาท างาน 08.00 -18.30 น. 

1.ซ่อมรถจักรยานยนต์และเช็คสภาพของรถได้ 
2.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

  

 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อีซูซุ จ ากัด (สาขาจะนะ) 

เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-207650,074-207651,074-207652 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

ท่ีปรึกษาการขาย 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามประสบการณ์ 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตัวเอง
ได้ท่ี โชว์รูมอีซูซุ สาขาจะนะ 
เวลา 09.00-17.00น 
 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 20 - 45 ปี  
2.วุฒิปวส-ป.ตรี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 
4.มีสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ 
5.หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ 

1.ให้รายละเอียดและค าปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล
ของสินค้าท่ี 
2.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอยีสติคส์ จ ากัด  

เลขที่ 15/9 หมู่ที่ 2 ต าบลชิงโค อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074 338501 – 10 ต่อ 104 & 105 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน 
(Safety Officer)  
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครงานด้วยตนเองใน 
วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา  
09.00 – 15.30 น. ณ ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ หรือส่งประวัติมายัง E-mail 
hrskl1@amarit.co.th & 
personnelskl@amarit.co.th 

 

1. เพศชาย อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป 
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า 
3. เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
4. พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี 
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี 
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 
7. มีประสบการณ์ทางด้าน ความปลอดภัยในการท างาน อย่างน้อย 2-3 ปี 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
  

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ศิริภัณฑ์ อลูมิเนียม จ ากัด 

เลขที่  262/13 ม. 2 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  080-0355255 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานยกสินค้า 
จ านวน 3 อัตรา 

 

9,000 – 10,000 
บาท/เดือน 

 

สามารถสมัครงานด้วยตนเองท่ี  
บริษัท ศิริภัณฑ์ อลูมิเนียม จ ากัด 

 

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 
2. เป็นคนละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน  
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีสูง ไม่หยุดงานบ่อย 
4. สามารถท า OT และออกต่างจังหวัดได้ 

1.ยกสินค้าประเภทอลูมิเนียม กระจก ฝ้าเพดาน  
2.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

พนักงานขายกระจก 
จ านวน 2 อัตรา 

 

9,000 – 10,000 
บาท/เดือน 

 

สามารถสมัครงานด้วยตนเองท่ี  
บริษัท ศิริภัณฑ์ อลูมิเนียม จ ากัด 

 

1.เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  
2.วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา 
3.เป็นคนละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน  
4.มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีสูง ไม่หยุดงานบ่อย 
5.พูดเก่ง แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 
6.เก่งในเรื่องการค านวณตัวเลข 

1.เปิดบิลขาย  
2.ค านวณหน้ากระจกตัดแบ่งขาย  
3.จัดท าสต๊อก รับเข้า – ขายออก 
4.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ซีฮอร์ส ฟู้ดส์ จ ากัด 

เลขที่   199 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-317999 /062-1719624 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร 

ช่างไฟฟ้า  
จ านวน 3 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครงานด้วยตนเองท่ี  
บริษัท ซีฮอร์ส ฟู้ดส์ จ ากัด 

 

 

1.เพศชาย อายุ 22-35 ปี 
2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังหรือ
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีความรู้ ความสามารถด้านไฟฟ้า 
4.มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
5.หากมีประสบการณ์และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคาร จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

1.รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 2รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
4.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 


