
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรม ทิพย์ปริกา  ริเวอร์วิว 

เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 1 ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-6353629 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เวลาปฏิบัติงาน 
แม่บ้าน 

 จ านวน 1 อัตรา 
 

8,000 บาท/เดือน สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีคุณกมลชนก 

1.เพศหญิง  
2.อาย ุ27 – 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.มีประสบการณ์งานแม่บ้าน
โรงแรม จะพิจารราเป็นพิเศษ 
6.มีใจรักงานบริการ 

1.ดูแลความเรียบร้อยบริเวณโรงแรม 
2.ดูแลห้องพัก ปูเตียง 
3.ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับจากผู้บังคับบัญชา 

 วันจันทร์ – วันเสาร์  
เวลา 07.00 -18.00 
สามารท างานเป็นกะได้ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท  เอ.พี.เค.เฟอร์นิซิ่ง จ ากัด 

เลขที่ 508 หมู4่ ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 098-6837618 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
เอกสารการ

สมัคร 
พนักงานขับรถดูดฝุ่น 

 จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง สามารถเขียนใบสมัครได้
ด้วยตนเองท่ีคุณกมลชนก 

1.เพศชาย  
2.อายุ 22 – 50 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 
5.มีประสบการณ์งานพิจารณาเป็นพิเศษ 
6.มีความซื่อสัตย์ 

1.ขับรถดูดฝุ่นช่วงเช้าและช่วงบ่าย 
2.ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับจาก
ผู้บังคับบัญชา 

1.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.ส าเนาบัตรประชาชน 
3.วุฒิการศึกษา 
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท  นันทะวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 

เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 8 ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 088-7886008,074-542921 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
เลขานุการ 

 จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามโครงสร้าง สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก.นันทะวัสดุก่อสร้าง  

1.เพศหญิง อายุ 27 – 45 ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีมนุษย์สัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 
5.มีความละเอียดรอบคอบ /ซื่อสัตย์ 
6.มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
7.มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
8.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
9.สามารถท างานล่วงเวลาได้ 

1.จัดท ารายงานการประชุม 
2.ดูแลตารางงานให้ผู้จัดการ 
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
หรือบุคคลอื่นท่ีผู้จัดการมอบหมาย 
4.ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับจากผู้บังคับบัญชา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท  นันทะวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 

เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 8 ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 088-7886008,074-542921 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขับรถ 6 ล้อ 

 จ านวน 1 อัตรา 
 

380 บาท/วัน สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก.นันทะวัสดุก่อสร้าง  

1.เพศชาย อายุ 25 – 50 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีมนุษย์สัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 
5.มีความละเอียดรอบคอบ /ซื่อสัตย์ 
6.มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
7.มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
8.สามารถขับรถและมีใบอนุญาตขับขี่ 
9.สามารถใช้เครนได้ 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับจากผู้บังคับบัญชา 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท  นันทะวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 

เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 8 ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 088-7886008,074-542921 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขับรถ 6 ล้อ 

 จ านวน 1 อัตรา 
 

380 บาท/วัน สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก.นันทะวัสดุก่อสร้าง  

1.เพศชาย อายุ 25 – 50 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีมนุษย์สัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 
5.มีความละเอียดรอบคอบ /ซื่อสัตย์ 
6.มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
7.มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
8.สามารถขับรถและมีใบอนุญาตขับขี่ 
9.สามารถใช้เครนได้ 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับจากผู้บังคับบัญชา 

 

 


