
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
 บริษัท คลังเหล็กสงขลา จ ากัด 

47/ 1 ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  063-0846886 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

แคชเชียร์/การเงิน 
จ านวน 1 อัตรา 

 

9,000 -10,000 
บาท/เดือน 

 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก.คลังเหล็กสงขลา 
ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2. อายุ25-40 ปี 
3.วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
4.มีประสบการณท์ างานแคชเชียร์/การเงิน 
ในร้านเหล็กหรือร้านวัสดุก่อสร้างมา1-2ปี
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
5.ต้ังใจ ขยัน ทุ่มเท คนขี้เกียจไม่ต้องมา   
6.มีใจรักในงานบริการ 
 
 
 

1.เรียนรู้ตัวสินค้าเหล็กและอุปกรณ์แต่ละชนิดได้อย่างรวดเร็ว  
2.รับโทรศัพท์รับออเดอร์จากลูกค้า  
3.เปิดบิลขาย เก็บเงิน ทอนเงินและ น าเงินไปเข้าธนาคาร  
4.รับเข้าสินค้า ท าต้นทุนสินค้า  
5.ปิดยอดขายประจ าวัน/ประจ าเดือน  
6.สรุปค่าใช้จ่ายประจ าวัน/ประจ าเดือน  
7.ท าหัก ณ ท่ีจ่ายค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่ง ค่าจ้าง
พิมบิล ค่าจัดท าบัญชี  
8.ท าเบิกล่วงหน้าพนักงานทุกวันท่ี10-20 -จัดท าเงินน าส่ง
ประกันสังคมแต่ละเดือน ยื่นเข้า ยื่นออกพนักงาน  
9.เช็คสต็อคเดือนละครั้งในวันหยุด  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 

เลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-336990-2 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 

ช่างเครื่องท าความเย็น 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สนใจสมัครงานสามารถส่ง
ประวัติมาได้ท่ี  E-Mail : 
ns_job@hotmail.com หรือ
สมัครด้วยตนเองนเวลาท าการ 
จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 -
11.30 น และ13.30-16.30 น 
 

 

1.เพศชาย 
2.อายุ 22 ปีข้ึนไป 
3.วุฒิ ปวส- ป.ตรี ช่างไฟฟ้า 
ไฟฟ้าก าลัง/สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
4.สามารถควบคุมเครื่องจักรท า
ความเย็นได้ 
5.มีประสบการณ์ในการท างาน
อย่างน้อย 1  ปีข้นไป 
6.สามารถท างานเป็นกะได้ 
7.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก 1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
5. ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน (หากมี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด 

เลขที่  1 ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-323998-9 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารในการสมัคร 
พนักงานฝ่ายขาย 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สนใจสมัครที่ฝ่ายบุคคล         
จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.  
หรือส่งประวัติทาง Email:    
hr_songkhlamermaid@hotmail.com 
 

1.เพศหญิง อายุ  25 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาดและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.บุคลิกดี/หน้าตาดี/ มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
4. มีใจรักในงานบริการ/มีความมั่นใจ 
5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office 
(Word/Excel/Power Point) ได้เป็นอย่างดี 
6.มีประสบการณ์ฝ่ายขายด้านโรงแรมอย่างน้อย  1  ปี 

1.รูปถ่าย  1 นิ้ว 1 รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ 
4.ส าเนาวุฒิการศึกษา   1 ฉบับ 
5.ส าเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน1 ฉบับ 
6.อื่นๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

เลขที่ 32  ซอย 2 ถนนสงขลา-พลาซ่า ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-436919 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานธุรการ/บัญชี 

 จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี
ร้านเต้าหู้ปลาสยาม  หรือส่งประวัติท่ี
อีเมล์ 
siamkitchenfood@hotmail.com 
เวลา 08.00น.-17.00น. วันจันทร์-เสาร์ 

1.เพศหญิง อายุ 25 - 45ปี 
2.วุฒิ ปวช.–ป.ตรีบัญชี/สาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ตรงต่อเวลา 
5.มีความรับผิดชอบ 
6.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 
 

1.รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลซื้อ-ขาย / รับ-จ่ายในระบบ
บัญชี และ จัดเก็บเอกสารประกอบบัญชี 
2.จัดท ารายงานภาษีและรายงานอื่นๆท่ีส่งหน่วยงานราชการ 
3.ท ารายงานสรุปผลด าเนินการ 
4.งานธุรการหน้าร้านอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
4.ท างานใช้โปรแกรม MS /โปรแกรมส าเร็จรูป Express ได้ 
5.ท างานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
สวัสดิการ     
1.ประกันสังคม           
2.เงินขยัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

เลขที่ 32  ซอย 2 ถนนสงขลา-พลาซ่า ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-436919 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานรายวัน 
จ านวน 5 อัตรา 

 

325-350 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ีร้าน
เต้าหู้ปลาสยาม หรือส่งประวัติท่ี อีเมล์
siamkitchenfood@hotmail.com 
เวลา 08.00น.-17.00น. วันจันทร์-เสาร์ 

1.เพศหญิง/เพศชาย อายุ 20 – 42 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.สามารถโยกย้ายหน้างานได้ 
4.สุขภาพแข็งแรง/ขยัน//ไม่เกี่ยงงาน 
5.ท างานวันจันทร์ – วันศุกร ์
6.เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
7.สามารถท างานตามท่ีได้รับมอบหมายให้ใน
ลักษณะอื่นได้   
8.มีความอดทน  สุขภาพร่างกาย แข็งแรง 
 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย  
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ  
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (ถ้าม)ี 
สวัสดิการ      
1.ประกันสังคม           
2.เงินขยัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

เลขที่ 32  ซอย 2 ถนนสงขลา-พลาซ่า ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-436919 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานธุรการบุคคล 

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ีร้าน
เต้าหู้ปลาสยาม หรือส่งประวัติท่ี อีเมล์
siamkitchenfood@hotmail.com 
เวลา 08.00น.-17.00น. วันจันทร์-เสาร์ 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 
4.ส าเนาใบผ่านงาน  1 ฉบับ 
5.รูปถ่าย 1 รูป 

 

1.เพศหญิง/เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี ทางสาขาการบริหารการจัดการ 
บริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 
หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มีทัศนคติดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
4. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน มีความรู้
และเข้าใจเรื่องแรงงานสัมพันธ์และพื้นฐาน
งานบริหารบุคคล 
5.มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น 
6.เรียนรู้งานเร็วและพร้อมท่ีเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
7.สามารถท างานตามท่ีได้รับมอบหมายได้   
8.มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณา
เป็นพิเศษ 

1.ทบทวน พิจารณาเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล 
2.ด าเนินการปฐมนิเทศ/ให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ 
3.บริหารจัดการท้ังหมดของแผนกฝ่ายบุคคล 
4.ช่วยเหลือ สนับสนุนงานฝ่ายบุคคลในด้านต่างๆ 
เช่น การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน การอบรม
พนักงาน ค่าจ้าง และเรื่องแรงงานต่างด้าว 
5.ดูแลผังก าลังคนให้เพียงพอตามแผนงาน 
6.อบรมกฎระเบียบ สุขลักษณะ ความปลอดภัย 
7.บันทึกประวัติการท างาน และค านวณค่าแรง 
8.จัดท าใบประเมินงาน 
9.งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 
สวัสดิการ      
1.ประกันสังคม          2.เงินขยัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
Tantawan construction & service Co.,Ltd. 

เลขท่ี 613/13 ถนนสงขลา-จะนะ หมู่ท่ี 2 ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 096-259-9954 คุณสุมัทนา  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน การสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
Marketing Officer 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครโดยใบสมัคร
ภาษาอังกฤษเท่านั้น  

1.Female, Age 22 - 28 years old. 
2.Bachelor's degree in 
administration, marketing, 
economic, or related field 
3.At least 0-2 years of 
experience in Oil & gas 
Construction is preferable (New 
graduate are welcome 
4.Fluent command of English in 
communicationandwriting skill 
5.Excellent communication and 
coordination ability 
6.Proficient in MS Office 
Application and other computer 
applications 

1.tPreparing proposals,qualifications and presentations for prospective 
clients  
2.tDrafting, editing, organizing and proofing various marketing 
collateral, including proposal content, project sheets, CV, and 
presentations to ensure content is comprehensive, competitive and 
client-specific  
3.tDevelop Marketing Strategy, Planning, implement and evaluate 
marketing strategy  
4.tContact and coordinate with customer, supplier and agency in order 
to process follow the plan assigned  
5.tVisiting customer for brief work and corporate team for creating a 
product from the requirement.  
6.tPrepare proposal documents for support bidding new project  
7.tAssisting in the management of project and client data in firm wide 
databases and marketing collateral  
8.tIssue quotation, sales contract and distributor agreement   

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่ 074-314845 

 

tel:096-259-9954


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
Tantawan construction & service Co.,Ltd. 

เลขท่ี 613/13 ถนนสงขลา-จะนะ หมู่ท่ี 2 ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 096-259-9954 คุณสุมัทนา  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน การสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
Project Engineer 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครโดยใบสมัคร
ภาษาอังกฤษเท่านั้น  

1.male, Age 22 - 28 years old. 
2.Bachelor's degree in 
Mechanical Engineering or 
related field 
3.At least 0-3 years of 
experience in Oil & gas 
Construction is preferable 
(New graduate are welcome) 
4.Flexible and mobility to 
work in Offshore 
5.Good command in AutoCad 
/ Solid Work program would 
be advantage 
6.Good command of both 
written and spoken English 
and computer literacy 

1.TCS is currently able to provide One-Stop End to End Solution for EPC 
Green Field Developments and Brown Field Modification Works both in 
Upstream and Downstream Oil & Gas Industries. Duties & Responsibilities:  
2.tPrepare and follow up daily progress reporting  
3.tPrepares execution plan, including project schedule, project 
organization, project document list  
4.tCoordinates with engineering team to ensure all engineering/design 
issues can be solved in-time of fabrication  
5.tCoordinates with procurement for critical items and closely monitor 
status along procurement process including solve issue which impact to 
fabrication schedule  
6.tMonitor progress against plan and ensure all activities align with plan or 
catch up if delay/tDevelops/delivers weekly report and minutes ofmeeting  
8.tCoordinate with customer for requirement and possibility of apply 
changes in timely manner  
9.tLead project handover process including close-out activities   

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่ 074-314845 
 

 

 

 

tel:096-259-9954


 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
หสม.อัพทูญู คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

เลขที่ 245 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ่อยาง  อ.เมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-322012 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  

จ านวน 1 อัตรา 
 

9,000 – 12,000 
บาท/เดือน 

 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตนเองท่ี หสม.อัพทูญู ฯ  
ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 

1.เพศชาย อายุ 20  - 35 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ปวส – ป.ตรี สาขากี่เกี่ยวข้องกับงาน 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ท างานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
5.ใช้คอมพิวเตอร์ Word  Excel Powerpoint Emailได้ 
6.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

1.สามารถตรวจสอบ/ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ 
2.สามารถติดต้ังและซ่อมกล้องวงจรปิด 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ขุนกอบ ๙ จ ากัด 

เลขที่ 109/12 หมู่ที่ 8 ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-307220,061-5844989 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขับรถ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

325-500 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี บจก.
ขุนกอบ 9  ต้ังแต่เวลา 08.00 -15.00 น. 

1.เพศชาย อายุ18 - 40ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ท างานเวลา 07.00 – 15.30 น. 
5.สามารถขับรถยนต์และมีใบขับข่ี 

1.ขับรถส่งปลาท่ีอยู่ในลัง 
2.ขับรถส่งน้ าแข็ง 
3.ดองปลา 
4.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พนักงานรายเหมา 
จ านวน 10 อัตรา 

320-700 บาท/วัน สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี บจก. 
ขุนกอบ 9  ต้ังแต่เวลา 08.00 -15.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 18 – 45 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ท างานเวลา 07.00 – 15.30 น. 
5.ท างานเป็นทีมได้ 

1.ขูดหนังและขูดสะอาด 
2.ท าเนื้อปลาทูน่า 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ จ ากัด 

เลขที่ 89/3 ม.3 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   095-4427780 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ผู้ช่วยนักวิชาการ 
(เล้ียงกุ้ง) 

 จ านวน 10 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครโดย 
1.ส่งเรซูเม มาเพื่อพิจารณา 
Email: topgen.aquaculture@gmail.com 
2.ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง บจก. ท๊อปเจน อควา
คัลเจอร์ เลขท่ี 89/3 ม.3 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ 
จ.สงขลา   (ภายใน 15 สิงหาคม 2563) 

 

1.เพศชาย อายุ ไม่เกิน 45 ปี 
2.วุฒิ ปวส. ทางด้านประมง เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
หรือสาขาอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.ปฏิบัติงานได้ท่ีฟาร์ม ต.สนามชัย อ.สทิงพระ  

1.ลักษณะงาน เล้ียงกุ้ง ให้อาหาร 
ถ่ายน้ า เตรียมน้ า ดูแลโซน อื่น ๆ
ตามท่ีรับมอบหมาย 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
1.มีท่ีพักและค่าน้ า ค่าไฟฟรี  
2.ประกันสังคม 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เบญจพร แกรนด์วิว โฮเต็ล 

ถนน 30 เมตร ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวัดสงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร  086-4981482 , 074-890722 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
หัวหน้าแม่บ้าน 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครได้ท่ีโครงการเบญจพร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
(ลพบุรีราเมศวร์)  ติดต่อสอบถามโทร. 074-890722, 
086-4981482 
ส่งเรซูเมได้ท่ี E-mail : sufeeyah.bj@gmail.com 

 

1.เพศหญิง  
2.อายุ 20 – 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.ตรงต่อเวลา 
7.มีใจรักในงานบริการ 
8.สามารถท างาน เบญจพร แกรนด์ วิว โฮเต็ล  
9.อยู่ในเขตพื้นท่ีสงขลาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
เอกสารการสมัครงาน 

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
  
  
 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เบญจพร แกรนด์วิว โฮเต็ล 

ถนน 30 เมตร ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวัดสงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร  086-4981482 , 074-890722 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานท าความ

สะอาด 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครได้ท่ีโครงการเบญจพร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
(ลพบุรีราเมศวร์)  ติดต่อสอบถามโทร. 074-890722, 
086-4981482 
ส่งเรซูเมได้ท่ี E-mail : sufeeyah.bj@gmail.com 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.อายุ 20 – 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.ตรงต่อเวลา 
7.มีใจรักในงานบริการ 
8.สามารถท างาน เบญจพร แกรนด์ วิว โฮเต็ล  
9.อยู่ในเขตพื้นท่ีสงขลาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
เอกสารการสมัครงาน 

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
  
 
 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ จ ากัด 

เลขที่ 89/3 ม.3 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   095-4427780 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

เจ้าหน้าท่ี QC ฟาร์มกุ้ง 
 จ านวน 5 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครโดย 
1.ส่งเรซูเมเพื่อพิจารณา Email: 
topgen.aquaculture@gmail.com 
2.ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง บจก. ท๊อปเจน 
อควาคัลเจอร์ เลขท่ี 89/3 ม.3 ต.สนามชัย 
อ.สทิงพระ จ.สงขลา    
(ภายใน 15 สิงหาคม 2563) 

 

1.เพศชาย อายุ ไม่เกิน 45 ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี ด้านประมงเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
วาริชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณา
เป็นพิเศษ 
4.ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับข่ี 
5.ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ขยัน อดทน  
6.ท างานนอกเหนือเวลาได้  
7.มีน้ าใจต่อส่วนรวม 

1.ตรวจสอบคุณภาพนอเพลียส กุ้งพี งาน
ส่ิงแวดล้อม งาน PCR test kit งานห้องแลป
เช้ือแบคทีเรีย งานห้องแลปคุณภาพกุ้งและ
ลักษณะทางกายภาพ 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
1.มีท่ีพักและค่าน้ า ค่าไฟฟรี  
2.ประกันสังคม 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 
 
 

 


