
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

โรงแรมเดอะซิงกอรา 
โรงแรมเดอะซิงกอรา ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-314555 หรือ 095-2626243 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ สวัสดิการ 
พนักงานเสิร์ฟ
จ านวน 2 อัตรา 
 

9,000 บาท /เดือน สามารถส่งใบสมัครและสัมภาษณ์ 
ด้วยตนเองท่ี โรงแรมเดอะซิงกอรา 
ต้ังแต่วันท่ี 23 - 31 มีนาคม 2564 
เวลา 09.00 - 17.00 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 20-35 ปี  
2.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป  
3.มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
4.มีความเป็นผู้น าและมีความขยัน ซื่อสัตย์ ใจเย็น 
5.มีประสบการณท์ างานร้านอาหาร/ห้องอาหารโรงแรมอย่างน้อย 6 เดือน 
5.มีความยืดหยุ่นในการท างาน สามารถท างานเป็นกะได้  
6.สามารถท างานประจ าร้านออนบอร์ดบาร์แอนด์บิสโทรได้ 

1.ค่าล่วงเวลา  
2.ยูนิฟอร์มพนักงาน  
3.อาหารกลางวัน 
4.ประกันสังคม  
5.วันหยุดพักร้อนประจ าปี  
6.วันหยุดนักขัตฤกษ์  
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
  

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

โรงแรมเดอะซิงกอรา 
โรงแรมเดอะซิงกอรา ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-314555 หรือ 095-2626243 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ สวัสดิการ 
ผู้ช่วยพ่อครัว 

จ านวน 1 อัตรา 
 

11,000 บาท /เดือน สามารถส่งใบสมัครและสัมภาษณ์ 
ด้วยตนเองท่ี โรงแรมเดอะซิงกอรา 
ต้ังแต่วันท่ี 23 - 31 มีนาคม 2564 
เวลา 09.00 - 17.00 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 20-35 ปี  
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
3.มีประสบการณ์ในการเตรียมอาหาร ประกอบอาหาร จัดจาน ในร้านอาหาร
หรือโรงแรมอย่างน้อย 6 เดือน 
4.มีใจรักงานครัว งานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้น า 
5.มีความขยัน ซื่อสัตย์  
6.มีความยืดหยุ่นในการท างาน สามารถท างานเป็นกะได้  
7.ประจ าห้องอาหารโรงแรมเดอะซิงกอรา 

1.ค่าล่วงเวลา  
2.ยูนิฟอร์มพนักงาน  
3.อาหารกลางวัน 
4.ประกันสังคม  
5.วันหยุดพักร้อนประจ าปี  
6.วันหยุดนักขัตฤกษ์  
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

โรงแรมเดอะซิงกอรา 
โรงแรมเดอะซิงกอรา ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-314555 หรือ 095-2626243 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ สวัสดิการ 
แม่บ้าน 

 จ านวน 2 อัตรา 
 

9,800 บาท /เดือน สามารถส่งใบสมัครและสัมภาษณ์ 
ด้วยตนเองท่ี โรงแรมเดอะซิงกอรา 
ต้ังแต่วันท่ี 23 - 31 มีนาคม 2564 
เวลา 09.00 - 17.00 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 20-35 ปี  
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
3.มีประสบการณ์ในงานแม่บ้าน ซักรีด ท าความวะอาดในโรงแรมหรือรีสอร์
ทอย่างน้อย 1 ปี 
4.มีใจรักงานครัว งานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้น า 
5.มีความขยัน ซื่อสัตย์  
6.มีความยืดหยุ่นในการท างาน สามารถท างานเป็นกะได้  
7.ประจ าโรงแรมเดอะซิงกอรา 

1.ค่าล่วงเวลา  
2.ยูนิฟอร์มพนักงาน  
3.อาหารกลางวัน 
4.ประกันสังคม  
5.วันหยุดพักร้อนประจ าปี  
6.วันหยุดนักขัตฤกษ์  
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จ ากัด 

เยื้องปั๊ม ปตท.เปิดท้ายประมงใหม่ อยู่ติด หจก.แพปลาเบอร์11 อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร  095-6596803 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานบริการ
จ านวน 2 อัตรา 

 

325 บาท/วัน 
 

สมัครด้วยตนเอง ท่ี  11วงจร เทรดด้ิง ฯ
(เย้ืองปั๊ม ปตท.เปิดท้ายประมงใหม่) อยู่
ติด หจก.แพปลาเบอร์11  
ติดต่อ 0956596803 คุณตาล  

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป  
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 
6.ตรงต่อเวลา/รักความสะอาด 

ขนถ่ายสินค้า เบิกจ่ายให้แก่ลูกค้า  

สวัสดิการ  
1.ประกันสังคม /โอที 
2.เส้ือพนักงาน  
3.ตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

พนักงานขับรถยก 
จ านวน 1 อัตรา 

 

325 บาท/วัน 
 

สมัครด้วยตนเอง ท่ี  11วงจร เทรดด้ิง ฯ
(เย้ืองปั๊ม ปตท.เปิดท้ายประมงใหม่) อยู่
ติด หจก.แพปลาเบอร์11  
ติดต่อ 0956596803 คุณตาล  

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีความรู้ด้านคลังสินค้าพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง 
6.ตรงต่อเวลา/รักความสะอาด 

จัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า 

สวัสดิการ  
1.ประกันสังคม /โอที 
2.เส้ือพนักงาน  
3.ตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 



 
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท แพนด้าไซน์ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 

เลขที่ 626/31 หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 090-2261616 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

ช่างประกอบการและติดต้ัง 
 จ านวน 2 อัตรา 

 

300 -400 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตัวเองได้ท่ีออฟฟิศ  บริษัทฯ 
ติดต่อคุณจักรพงศ์ เวลา 
09.00-16.00น 
 

1.เพศชายอายุ 25 - 35 ปี  
2.วุฒิการศึกษา  ม.6 ขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 -2 ปี 
5.มีใจรักงานบริการ/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 
6.สามารถใช้เครื่องมือช่างได้และมีความรู้ด้านงานช่าง 
7.ท างานวันจันทร์ – วันเสาร์  
8.เวลาท างาน 09.00 -18.00 น. 
9.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์จะ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

1.ผลิตและประกอบงานป้ายทุกชนิดพร้อม
ติดต้ังงาน 
2.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค็อกพิท สงขลาการาจ 

เลขที่ 457 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา (ข้าง ธ.กสิกร สาขาไทรบุรี) สอบถามโทร 074-322620, 089-9781144 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานบัญช ี

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี
ออฟฟิศ หจก.ค็อกพิท สงขลาการาจ 

เวลา 09.00-16.00น 
 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขางานท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีใจรักงานบริการ/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 

1.บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป Express 
2.ใช้ Microsoft Word , Excel ได้ 
3.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พนักงานขาย 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี
ออฟฟิศ หจก.ค็อกพิท สงขลาการาจ 

เวลา 09.00-16.00น 
 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขางานท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีใจรักงานบริการ/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 
5.มีความคล่องแคล่วในการท างาน 
6.พูดเก่ง มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี 

1.ออกใบรับรถให้ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ 
2.น าเสนอขายสินค้า และบริการ 
3.ดูแลติดตามงาน 
4.ส่งมอบรถลูกค้าเมื่อเสร็จเรียบร้อย 
5.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค็อกพิท สงขลาการาจ 

เลขที่ 457 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา (ข้าง ธ.กสิกร สาขาไทรบุรี) สอบถามโทร 074-322620, 089-9781144 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานอะไหล่ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี
ออฟฟิศ หจก.ค็อกพิท สงขลาการาจ 
เวลา 09.00-16.00น 
 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขางานท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีใจรักงานบริการ/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 
5.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  

1.เบิกจ่ายอะไหล่ให้กับช่าง 
2.ตรวจเช็คสินค้าอะไหล่ 
3.จัดซื้อและจัดหาอะไหล่ 
4.ควบคุมดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องอะไหล่  

ลูกค้าสัมพันธ์ 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี
ออฟฟิศ หจก.ค็อกพิท สงขลาการาจ 
เวลา 09.00-16.00น 
 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขางานท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/มีความรับผิดชอบ 
4.มีใจรักงานบริการ/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 
5.มีความคล่องแคล่วในการท างาน 
6.พูดเก่ง มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี 

1.โทรติดตามลูกค้าหลังจากท่ีน ารถเข้ามาใช้บริการ  
2.โทรแจ้งลูกค้าตามระยะการซ่อมบ ารุง 
3.ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โปรโมช่ันต่างๆ ให้ลูกค้า 
4.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ค็อกพิท สงขลาการาจ 

เลขที่ 457 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา (ข้าง ธ.กสิกร สาขาไทรบุรี) สอบถามโทร 074-322620, 089-9781144 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานคาร์แคร์ 
จ านวน 3 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี
ออฟฟิศ หจก.ค็อกพิท สงขลาการาจ 
เวลา 09.00-16.00น 
 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีใจรักงานบริการ/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 
5.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  

1.ล้างอัดฉีดรถยนต์ 
2.เช็ดรถ ดูดฝุ่น และท าความสะอาดภายในรถยนต์ 
3.ขัดเคลือบสี ท าสปา 
4.ฟอกเบาะ ซักพรม รื้อพรม 
5.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 


