
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ซี เอส ที กรีน เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด 

เลขที่ 27/26 หมู่ที่ 3 ต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 095-0308441 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
วิศวกรไฟฟ้า   

จ านวน 1 อัตรา 
 

30,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีคุณภัทรวดี  สุทธิชาติ 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อาย ุ22 – 50 ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
5.สามารถท างานได้ทุกจังหวัดในภาคใต้ 

1.ออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

โฟร์แมน 

   จ านวน 1 อัตรา 
 

12,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีคุณภัทรวดี  สุทธิชาติ 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อาย ุ22 – 50 ปี 
2.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
5.สามารถท างานได้ทุกจังหวัดในภาคใต้ 

1.คุมงานก่อสร้าง 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ซี เอส ที กรีน เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด 

เลขที่ 27/26 หมู่ที่ 3 ต าบลเขารูปช้าง  อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 095-0308441 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
สถาปัตยกรรม   
จ านวน 1 อัตรา 

 

13,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีคุณภัทรวดี  สุทธิชาติ 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อาย ุ22 – 50 ปี 
2.วุฒิ ปวส - ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวข้อง 
3.สามารถใช้โปรแกรม Sketch Up  ได้ 
4.สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ 
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.สามารถท างานได้ทุกจังหวัดในภาคใต้ 
7.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 

1.เขียนแบบอาคาร 
2.ออกแบบ 3 มิติ อาคารได้ 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 88/8 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 092-1974564,074-305714 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/ 
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

พนักงาขับรถยนต์ 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี บริษัท ฯ 
หรือส่งประวัติส่วนตัวและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องท่ี E-mail : 
kj.survey888@gmail.com 
  
 

 

1.เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีความรับผิดชอบ/ขยัน/อดทน 
4.กระตือรือร้น/ตรงต่อเวลา  
5.มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี/ซื่อสัตย์สุจริต 
6.หากสามารถท างานต่างจังหวัดได้
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
7.มีใจรักในการเรียนรู้  
8.มีประสบการณ์และช านาญ
เส้นทาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

1.ขับรถเพื่อใช้ติดต่อการท างาน  
2.งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม  
2.ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.อาหารกลางวัน 
5.เส้ือยูนิฟอร์ม    

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
4.รูปถ่าย จ านวน 2 รูป 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท วายาโม จ ากัด 

เลขที่ 46/8 หมู่ที่ 11 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติม 074-498518-20 , 0621962771 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

คนสวน 
จ านวน 2 อัตรา 

 

325-350 บาท/วัน 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี บจก.วายาโม 
(บริษัทอยู่ตรงแยกแพรกสุวรรณ 
ถ.เพชรเกษม) หรือสอบถามได้ท่ี 
074-498518-20,086-9687579 

1.เพศชายอายุระหว่าง 20 - 35 ปี 
2.มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์  
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

1.ดูแลสวน เช่น ตัดตกแต่งต้นไม้  
2.ท างานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

พนักงานการตลาด 
จ านวน 1 อัตรา 

15,000 บาท/เดือน สมัครด้วยตนเองท่ี บจก.วายาโม 
(บริษัทอยู่ตรงแยกแพรกสุวรรณ 
ถ.เพชรเกษม) หรือสอบถามได้ท่ี 
074-498518-20,086-9687579 
หรือส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี 
wayamo@windowslive.com 

 

1.เพศชายหรือเพศหญิง 
2.อายุระหว่าง 20 - 35 ปี วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 
3.มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์  
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.สามารถขับรถยนต์ได้  
6.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.มีใจรักในด้านการขายการตลาด  
8.มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 

1.ดูแลในส่วนงานขาย 
2.ท างานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด ( มหาชน ) Siam Makro Public Company Limited 

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

 

23,000 - 30,000 บาท/
เดือน 

 

วิธีการสมัคร 
1.สมัครทาง E-mail 
siammakro_219@trustmail.jobthai.com 
2. Line ID :@makrojob 
ติดต่อ คุณมาร์ช, คุณมะนาว, คุณปุ๊ก 
เอกสารประกอบการสมัครงาน  
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 
2.ส าเนาวุฒิการศึกษา 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4.ส าเนาบัตรประชาชน 
5.ส าเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น 
สด. 8, หรือ สด. 43 
6.ใบผ่านงาน (ถ้ามี) 

1.เพศชายหรือเพศหญิง 
2. อายุ 22 – 45 ปี 
3.วุฒิ ป.ตรี สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในฝ่าย 
Fresh Food ในธุรกิจค้าส่ง-ปลีก 
5.ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้  
6.สามารถท างานเป็นกะได้ 
7.ทัศนคติดี  
8.มีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน  
9.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ 
10.ปฏิบัติงานท่ีmakro หาดใหญ่ 
 
 

1.ก ากับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้
เพียงพอ และน าสินค้ามาเติมให้  
2.ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจรับ
สินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ / ผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า  
3.ตรวจสอบราคาสินค้ากับตลาดและคู่แข่งขัน 
4.ตรวจสอบสินค้าท่ีเข้ามาใหม่และดูตลาด
สินค้าท่ีลูกค้านิยมใช้ท่ีห้างของเราไม่มีขาย 
และส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อ  
5.เตรียมการส่ังรายการสินค้าประจ าสัปดาห์ 
ให้ค าแนะน า,ปรับเปล่ียนหรือยกเลิกรายการ
เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติการส่ังสินค้า  
6.ตรวจสอบสินค้าท่ีหมดอายุเพื่อท าให้ยอด
สูญเสียและปริมาณสินค้าช ารุดลดน้อยลง  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

javascript:void(0)


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์สงขลา 
เลขที่ 275/1 ม.13 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติม  074-498548-51 ต่อ 103,105 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน
การผลิต 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

วิธีการสมัคร 
•สมัครด้วยตนเอง ติดต่อ คุณอนันต์,คุณอ าไพพร 
 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
Tel. 074-498-548-49  ต่อ 103,105/ 0909465420, 
090 9465421 
•ส่งResumeผ่านอีเมล : 
ananm@betagro.com,ampaipornt@betagro.com 

 

1.เพศชายหรือเพศหญิง 
2.อายุ 27-35 ปี 
3.วุฒิ ป.ตรี(วศ.บ) วิศวกรรมอุตสาหการหรือ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
4.มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือปรับปรุงผลิต
ภาพ(Productivity Tools)เช่น 
7QCTools/TPm/TQM/QCC/Lean/Kaizen 
5.ทัศนคติดี  
6.มีน้ าใจต่อเพื่อนร่วมงาน  
7.มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ 
8.ปฏิบัติงานท่ีโรงงานรัตภูมิ จ.สงขลา 

1.วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.สนับสนุนการจัดท าระบบ
มาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ระบบคุณภาพและระบบการ
จัดการต่างๆในไลน์ผลิต 
3.ท างานอื่นๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  


