
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท มิตซูทักษิณ สงขลา จ ากัด  

เลขที่ 234/5 หมู่ที่ 2 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-536226-8 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
ช่างยนต์       

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก.มิตซูทักษิณ สงขลา 
สาขา ห้าแยกน้ ากระจาย 

1.เพศชาย  
2.อายุ25 – 40 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ปวช.สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
5.สามารถขับรถยนต์ได้ 
6.มีใบขับข่ีรถยนต์ 
7.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บมจ.ซิงเกอร์ สาขาสิงหนคร 

เลขที่ 122/36 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร 093-3915075,063-5359022 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
พนักงานขาย       

จ านวน 10 อัตรา 
 

15,000 – 30,000 
บาท/เดือน ขึ้นอยู่
กับความสามารถ 

 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ออฟฟิศ เลขท่ี 122/36 
ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา  

1.เพศหญิงหรือเพศชายและเพศทางเลือก 
2.อายุ 20 – 40 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ตรงต่อเวลา 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.รักการขาย/มีใจรักบริการ 
6.ท างานเป็นทีมได้/ใจเย็น 
7.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (ถ้ามี) 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอส สปอร์ต จ ากัด 

เลขที่ 59/22 หมู่ที่ 10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 097-3501689 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารในการสมัคร 
ช่างคุมเครื่องจักรปัก 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
ทดลองงาน 300 บาท/วัน 
 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองท่ี 
บจก.เอส สปอร์ต และพร้อมทดลองงาน  

1.เพศชาย  
2.อายุ25 - 35ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
7.ต้ังใจท างานและตรงต่อเวลา 
8.เวลาท างาน 08.00 -17.00 วันจันทร์ – วันเสาร์ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. รูปถ่าย  1 รูป  
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษทั สตีฟดีไซน ์จ ากัด 

เลขที่ 59/22 หมู่ที่ 10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 097-3501689 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารในการสมัคร 
ช่างเย็บผ้า  

จ านวน 6 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองท่ีบจก.สตีฟดีไซน์  1.เพศหญิง 
2.อายุ18 - 50ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ซื่อสัตย์ 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
7.ต้ังใจท างานและตรงต่อเวลา 
8.เวลาท างาน 08.00 -17.00 วันจันทร์ – วันเสาร์ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. รูปถ่าย จ านวน  1 รูป  
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 


