
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้าน ปังเจ๋งเป้ง และเบอเกอรี ่

เลขที่ 25/1  ถ.ทะเลหลวง ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-6949731/095-1066853 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานทําขนม 
จํานวน 1 อัตรา 

 

9,000 – 10,000 บาท/เดือน 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี ร้านปังเจ๋งเป้ง   
ท่ีคุณสรศักด์ิ หรือ คุณศิริพร ในเวลา 
10.00 - 17.00 น. 

1.เพศหญิง  อายุ 20 – 35 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ทํางานวันจันทร์ – วันเสาร์ 
5.ทํางานเวลา 08.30 -17.00  น. 
6.มีประสบการณ์การทําเบอเกอรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.สามารถทํางานเป็นทีมได้/สามารถยกของได้ 
8.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 

1.ผลิตเบอเกอรี่ ขนมปังต่างๆ 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ไอทีวิว กรุ๊ป จ ากัด 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 095-9486690,063-7498437 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างปูน,ช่างโครงสร้าง 

จํานวน 5 อัตรา 
 

400 - 450 บาท/วัน 
 

สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมท่ี
คุณกมลลักษณ์  อารีย์ 

1.เพศชาย  อายุ ไม่เกิน 60 ปี 
2.ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา  
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ทํางานวันจันทร์ – วันอาทิตย์ 
5.ทํางานเวลา 08.00 -17.00  น. 
6.มีประสบการณ์การจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.สามารถทํางานเป็นทีมได้/สามารถยกของได้ 
8.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
9.สถานท่ีทํางาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ทางไปสวนสัตว์สงขลา 
ถนน สงขลา – นาทวี ทางเข้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 

1เทปูนและทําโครงสร้างเหล็ก 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ไอทีวิว กรุ๊ป จ ากัด 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 095-9486690,063-7498437 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างไฟฟ้า  

 จํานวน 2 อัตรา 
 

400 - 450 บาท/วัน 
 

สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมท่ี
คุณกมลลักษณ์  อารีย์ 

1.เพศชาย  อายุ ไม่เกิน 60 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ปวช – ปวส .สาขาช่างไฟฟ้าหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ทํางานวันจันทร์ – วันอาทิตย์ 
5.ทํางานเวลา 08.00 -17.00  น. 
6.มีประสบการณ์การจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.สามารถทํางานเป็นทีมได้/สามารถยกของได้ 
8.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
9.สถานท่ีทํางาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ทางไปสวนสัตว์สงขลา 
ถนน สงขลา – นาทวี ทางเข้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 

1ทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊เกียว (ร้านลูกชิ้นกลับเพชร สาขาห้าแยกธนดี) 

เลขที่ 743/4 ม.2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา (ห้าแยกเกาะยอ) จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 0806296979 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานหน้าร้าน/เสริฟ 

จํานวน 2 อัตรา 
 

300-325 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี
ร้านก๋วยเต๋ียวเจ๊เกียว (ลูกช้ินกลับเพชร
สาขาห้าแยกธนดี)  

 

1.เพศหญิง 
2.อายุไม่เกิน 35 ปี แข็งแรง ไม่มีภาระ 
3.สะอาด/ขยัน/ทํางานเร็ว 
4.อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา 

1.เสริฟอาหารและเครื่องด่ืม 
2.เก็บร้านล้างของ  
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
4.เข้างานเช้า 6:45น เก็บร้าน 17:00 น  
5.ร้านหยุดทุกวันอาทิตย์  

สวัสดิการ 

1.มื้อเช้าค่ากับข้าวให้ 30 บาทซื้อมาเอง 
2.มื้อเท่ียงทานก๋วยเต๋ียวที่ร้าน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ทีเอสวี ออยล ์จ ากัด 

เลขที่ 47/5 หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 064-5715924 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เอกสารในการสมัคร 
พนักงานหน้าลาน 
จํานวน 5 อัตรา 

 

325-350 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองเวลา 09.00 -17.00 น.
ท่ีบริษัท ทีเอสวี ออยล์      
(ปั๊ม ปตท. ลพบุรีราเมศวร์ 
สายใหม)่  ตรงข้ามสหหกรณ์
ออมทรัพย์ครู 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อาย1ุ8 ปีข้ึนไป 
3.วุฒิการศึกษา  ม.3 ขึ้นไป 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.ทํางานเป็นกะได้ 
6.มีความรับผิดชอบ 
7.ตรงต่อเวลา 

1.เติมน้ํามัน 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 

1.ประกันสังคม 
2.ยูนิฟอร์ม 

1. สําเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. สําเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (ถ้ามี) 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 


