
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

โรงแรมเอลิส สงขลา 
เลขที่  55  ถ.นาสาร ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา   สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-370312/092-7406600 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานเสิร์ฟ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

325 บาท/วัน 
 

สามารถสมัครงานได้ด้วย
ตัวเองท่ี โรงแรมเอลิส 
  
 

 

 

 

 

1.เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
2 วุฒิศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี 
3. มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย  
4.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัยในการท างาน 
5.มีความรวดเร็ว คล่องตัว มีความกระตือรือร้นในการท างาน ขยัน อดทน  
6.มีทักษะการส่ือสารที่ดี ท างานเป็นทีมได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
7..สามารถท างานเป็นกะได้ และสามารถท างานวันเสาร์-อาทิตย์-วันนักขัตฤกษ์ได้  
8.ไม่มีประวัติติดยาเสพติด ไม่ติดสุรา-บุหรี่ ไม่ติดการพนัน มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง 
9.หากสามารถเข้างานเช้ามืด หรือ เลิกงานดึกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
10.มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 122/36 ม. 8 ถ.ติณสูลานนท ์ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร  063-5359022 , 084-5230949 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

Collection Supervisor 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองท่ี  
บจก. อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์  
122/36  หมู่ท่ี 8  ถ. ติณสูลานนท์ (ท่าสะอ้าน) 
ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง จ.สงขลา หรือสมัครทาง
E-mail : rms3024@gmail.com  

 

 
 

1.เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย 
2.อายุระหว่าง 26-35 ปี 
3.ระดับปริญญาตรีสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.มีความละเอียด รอบคอบ 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี 
7.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
8.พร้อมเรียนรู้งานใหม ่

1. รับผิดชอบทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ 
2. ท างานภายใต้ความกดดันได้  
3.วางแผนการท างานให้ทีม 
4.ให้ข้อมูลสนับสนุนแก่ผู้บริหารและส่วนท่ี
เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท คูโบต้า หาดใหญ่ จักรกล จ ากัด 
เลขที่  46   ถ.นาสาร ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา   สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-370312/092-7406600 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างบริการรถ
แทรคเตอร์ 

จ านวน 5 อัตรา 
 

9,750 – 10,000 บาท 
 

สมัครงานได้ด้วยตัวเองท่ี  
บจก.คูโบต้า หาดใหญ่ จักรกล  
  
 

 

 

 

1.เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี 
2 วุฒิศึกษา ปวช – ป.ตรี สาขาช่างยนต์ และช่างกลเกษตร 
3. มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย  
4.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัยในการท างาน 
5.มีความรวดเร็ว คล่องตัว มีความกระตือรือร้นในการท างาน ขยัน อดทน  
6.มีทักษะการส่ือสารที่ดี ท างานเป็นทีมได้  
7.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
8..ท างาน วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น. 
9.ทดลองงาน 3 เดือน 
10.สามารถขับรถยนต์และมีใบขับข่ีรถยนต์ 

1.ซ่อมบ ารุง  
2.ตรวจเช็ครถแทรคเตอร์ 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บ้านของเด็กเด็ก 
หมู่บ้านปุณธารีย์ สวนตูล เลขที่ 30/16 หมู่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร 094-4608899 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ครูพี่เล้ียง  

จ านวน 1 อัตรา 
 

9,000 – 12,000 บาท 
 

ช่องทางการสมัคร: 
1.กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  
จาก Link ต่อไปนี้ (ผู้สมัครต้องมี 
e-mail ของ gmail) 
https://bit.ly/2tGMUAz 
หรือ 
2.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกใบ
สมัคร  
https://bit.ly/31CDjHw 

 
  

1.เพศหญิง ป.ตรี (ด้านปฐมวัย หรือ ด้านบริบาล
ศึกษา) หรือ สาขาท่ีเกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์
การเล้ียงเด็กหรือผ่านการอบรม  
3. อายุ 25 – 45 ปี 
4.รักเด็ก มีความรัก เข้าใจ และเมตตาต่อเด็ก 
5.สุขภาพ เรียบร้อย อารมณ์ดี 
6.พูดจาไพเราะ รู้จักกาลเทศะ มีมารยาท 
7.แต่งกายสุภาพ สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ 
8.มีความกระตือรือร้น ขยัน รักการเรียนรู ้
9.สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
10.ใจเย็น ซื่อสัตย์ อดทน มีความเมตตากรุณา 

ลักษณะงาน : 
1.ท างาน วันจันทร์ - วันศุกร์  
2.เริ่มท างานเวลา 07.30 - 17.30 น. 
3.ดูแลเด็ก ด้วยความรัก เมตตา ใจเย็นและอดทน 
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กให้
เหมาะสมตามวัย และมีความปลอดภัย 
5.ดูแลท าความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
สวัสดิการ: 
1.ท่ีพัก  
2.เงินขยันต้ังใจท างาน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 


