
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท ทีเอสวี ออยล์ จ ากัด 
ปั้มปตท.ลพบุรีราเมศวร์ (สายใหม่)คลองวง ตรงข้าม สหกรณ์ออมทรัพย์คร ู จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 064-5715924 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
พนักงานหน้าลาน  

(เติมน้้ามัน) 
จ้านวน 4 อัตรา 

320-330 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตัวเองได้ท่ีออฟฟิศ เวลา
09.00-17.00 น. 

1.เพศหญิง/เพศชาย อายุ18 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิการศึกษา  ม.3 ขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ท้างานเป็นทีมได้/มีใจรักงานบริการ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 1. ส้าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส้าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. รูปถ่าย จ้านวน 1 รูป  

พนักงานออฟฟิศ 
จ้านวน 1 อัตรา 

11,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตัวเองได้ท่ีออฟฟิศ เวลา
09.00-17.00น 
 

1.เพศหญิง/เพศชาย อายุ18 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิการศึกษา  ปวส. จนถึง ป.ตรี 
3.จบการบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.ท้างานเป็นทีมได้/มีใจรักงานบริการ 
5.บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี  
6.ใช้ Microsoft office ได้ทุกโปรแกรม 
7.ดูแลจัดการพนักงานในองค์กร 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 1. ส้าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส้าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. รูปถ่าย จ้านวน 1 รูป  
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้ียนเฮงวัสดุก่อสร้าง 
121/6, 121/38 หมู่ที่ 1 ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  097-3511839 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขาย

จ้านวน 1 อัตรา 
ตามข้อตกลง 

 
สมัครด้วยตนเองท่ี หจก. เกี้ยนเฮงวัสดุ
ก่อสร้าง สาขาน้้าน้อย หรือส่งประวัติ
มาท่ี Line  0973511839  สามารถน้า
เบอร์โทรนี้แอดไลน์นี้เพื่อสอบถามได้ 
 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย   
2.อายุ 23 ปีข้ึนไป 
3.วุฒิการศึกษาปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 
4.บุคลิกดี และมีทักษะในการขายและการ
บริการลูกค้า 
5.กระตือรืนร้นในการท้างาน 
6.มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง 
7.ท้างานเป็นทีมได้/มีใจรักงานบริการ 
8.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
9.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

1.น้าเสนอขายสินค้าและบริการลูกค้า 
2.ดูแลยอดขายกลุ่มฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่  
3.รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายท่ีก้าหนด 
4.สามารถประสานงานขายกับ Owner ผู้ออกแบบ 
ผู้รับเหมา และช่างได้ดี 
5.งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้ียนเฮงวัสดุก่อสร้าง 
121/6, 121/38 หมู่ที่ 1 ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  097-3511839 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานบัญชี

จ้านวน 1 อัตรา 
ตามข้อตกลง 

 
สมัครด้วยตนเองท่ี หจก. เกี้ยนเฮงวัสดุ
ก่อสร้าง สาขาน้้าน้อย หรือส่งประวัติ
มาท่ี Line  0973511839  สามารถน้า
เบอร์โทรนี้แอดไลน์นี้เพื่อสอบถามได้ 
 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย   
2.อายุ 23 ปีข้ึนไป 
3.วุฒิการศึกษาปวส.-ป.ตรี สาขาการบัญชี 
4.บุคลิกดี /กระตือรืนร้นในการท้างาน 
6.มีประสบการณ์ด้านการบัญชีจะพิจารณา
เป็นพิเศษ 
7.ท้างานเป็นทีมได้/มีใจรักงานบริการ 
8.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
9.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

1.สรุปยอดขาย รายวัน   
2.ออกใบก้ากับภาษี รวบรวมเงินสดประจ้าวัน 
3.งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 
 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้ียนเฮงวัสดุก่อสร้าง 
121/6, 121/38 หมู่ที่ 1 ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  097-3511839 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานแคชเชียร์ 
จ้านวน 1 อัตรา 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี หจก. เกี้ยนเฮงวัสดุ
ก่อสร้าง สาขาน้้าน้อย หรือส่งประวัติมา
ท่ี Line  0973511839  สามารถน้า
เบอร์โทรนี้แอดไลน์นี้เพื่อสอบถามได้ 
 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย   
2.อายุ 23 ปีข้ึนไป 
3.วุฒิการศึกษาปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 
4.บุคลิกดี /กระตือรืนร้นในการท้างาน 
6.มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์จะพิจารณา
เป็นพิเศษ 
7.ท้างานเป็นทีมได้/มีใจรักงานบริการ 
8.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
9.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

1.คิดเงินทอนเงิน 
2.รวบรวมเงินสดประจ้าวันส่งฝ่ายบัญชี 
3.งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

โรงเรียนบ ารุงศาสน์ (ปอเนาะคลองลึก) 
 เลขที่ 5 ม.3 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  0831715515 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ครูผู้สอนวิชาพละศึกษา 

จ้านวน 1 อัตรา 
ตามข้อตกลง 

 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 
083-1715515 หรือส่ง Resume 
ประวัติส่วนตัวมาได้ท่ี
อีเมล์ conunya@gmail.com 
หรือ 
bs.islamic.school@gmail.com 

 

1.เพศชาย  อายุ 23 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีตามสาขาท่ีก้าหนด 
3.มีทัศนคติท่ีดี มีใจรักการสอน  
4.เป็นมุสลิม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
5.มีใบประกอบวิชาชีพครู  
6.มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี 
7.สามารถดูแล นศท. ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
8.สามารถท้างานเป็นทีมได้/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
9.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

1.สอนวิชาพละศึกษา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษา  
2.งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน 
ถนนบ้านสวนใหม่ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-9480034 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
คนเล้ียงปลา 

จ้านวน 1 อัตรา 
8,000 – 9,000 

บาท/เดือน 
 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
ร้าน ร้านอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน 
โทร คุณป้อม  081-9480034 
 

 

1.เพศชาย  อายุ 20 ปีข้ึนไป 
2.ไม่จ้ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีทัศนคติท่ีดี /ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน  
4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
5.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
6.สามารถน้าครอบครัวมาอยู่ด้วยได้ 

1.เฝ้าปลาในกระชังมีท่ีพักเฝ้าปลาและเล้ียงปลา
ในช่วงเช้าขับเรือเป็นรึไม่เป็นสอนได้มีคนช่วยดูแล
ก้ากับการเล้ียงและงานอื่นเกี่ยวกับการเล้ียงปลา 
2.งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 


