
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอส.พี.สตาร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

เลขที่ 75 ม.1  ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-580094,081-3541617 

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

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองติดต่อ 
คุณปู ฝ่ายบุคคล บจก. เอส.พ.ีสตาร์ฯ  

1.เพศชาย  
2.อายุ 20 – 50 ปี 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.บุคลิกภาพดี 
7.มีใจรักงานบริการ 
8.หากมีประสบการณ์ด้านการเป็น
พนักงานเก็บเงินพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 

1.วันหยุดประจ าสัปดาห์ 
2.วันลาพักผ่อน 
3.เงินขยัน 
4.สวัสดิการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรมเดอะซิกเนเจอร์โฮเทลแอร์พอร์ต 

เลขที่ 2449 ถ.ลพบุรีราเมศวร-์สนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 093-5758803 

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

 

ตามข้อตกลง 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเอง  
ท่ีฝ่ายบุคคล ใกล้กับการ
ประปา ม.หาดใหญ่ อาคาร 
C  เวลา 09.00 -16.00 น. 
ในวันจันทร์ – วันเสาร์   

1.เพศชาย อายุ 20 – 50 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป 
3.มีความรับผิดชอบ 
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.บุคลิกภาพด/ีมีใจรักงานบริการ 
7.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
8.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
9.สามารถท างานเป้นกะได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 

1.วันหยุดประจ าสัปดาห์ละ 1 วัน 
2.อาหารกลางวัน 
3.ยูนิฟอร์ม 
4.ประกันสังคม 
5.เงินขยัน 
6.วันลาพักผ่อน 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4.ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน 
(หากมี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านดิเรกการช่าง 

ร้านดิเรกการช่าง  ต.บ้านพรุ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 082-9044620,065-4066618 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานเช่ือม 
จ านวน 5 อัตรา 

 
 
 

ตามข้อตกลง 

 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี ร้านดิเรกการช่าง 
 

1. เพศชาย อายุ 18 – 50 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
3.เช่ือมเหล็กเป็น 
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
5.สามารถยกของหนักได้ 
6..มีประสบการณ์การในการท างาน  
7.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
8.มีความอดทน/ร่างกายแข็งแรง 
 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีซีพี วิศวกรรมและบริการ 

เลขที่ 399 หมู่ 3 ถนนกาญจนวนิชย์ ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-333191 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานซ่อมบ ารุง 
จ านวน 2 อัตรา 

 
 
 

ตามข้อตกลง 

 

สมัครด้วยตนเองท่ี หจก.พีซีพี 
วิศวกรรมและบริการ 
(แยกสัญญาณไฟควนหิน) 

  

1. เพศชาย อายุ 20 – 45 ปี 
2.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างเช่ือม/ช่างไฟฟ้า/ช่างกล/ช่าง
ก่อสร้าง/ ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีความซื่อสัตย์  ขยัน อดทน  กระตือรือร้น  มีน้ าใจ  
4.เกรดเฉล่ีย 2.5 ขึ้นไป 

1.ควบคุมเครื่องจักรและผลิตสินค้า
ให้กับลูกค้า 
2.วางแผนงานผลิตดูแล บ ารุงรักษา
เครื่องจักร 
3.ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมาย 

พนักงานธุรการ 
จ านวน 1 อัตรา 

 
 
 

ตามข้อตกลง 

 

สมัครด้วยตนเองท่ี หจก.พีซีพี 
วิศวกรรมและบริการ 
(แยกสัญญาณไฟควนหิน) 

  

1. เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 20 – 45 ปี 
2.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ /สาขาทรัพยากรมนุษย์/
สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาศิลปะศาสตร์ /สาขานิติศาสตร์/  
สาขาการจัดการระบบสารสนเทศหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง           
3.มีความซื่อสัตย์  ขยัน อดทน  กระตือรือร้น  มีน้ าใจ  
4.เกรดเฉล่ีย 2.5 ขึ้นไป 

1.ควบคุมเครื่องจักรและผลิตสินค้า
ให้กับลูกค้า 
2.วางแผนงานผลิตดูแล บ ารุงรักษา
เครื่องจักร 
3.ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 


