
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

เลขที่ 24-26 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ซ. 1 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามโทร  074-311651 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานไลน์ผลิต       
จ านวน 10 อัตรา 

 

325 -350 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ฝ่ายบุคคล   

1.เพศหญิงหรือเพศชายอายุ 18 - 48 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ตรงต่อเวลา 
4.ท างานเป็นทีมได้ 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
สวัสดิการ 
1.โอที 
2.ประกันสังคม 
3.สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด 

พนักงานขับรถ 10 ล้อ       
จ านวน 1 อัตรา 

 

350 -450 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ฝ่ายบุคคล   

1.เพศชายอายุ 22 - 45 ปี 
2.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ตรงต่อเวลา 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.ท างานเป็นทีมได้ 
5.มีใบอนุญาตขับรถ 10 ล้อ 
6.มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
1.โอที 
2.ประกันสังคม 
3.สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

tel:074-311651


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

เลขที่ 24-26 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ซ. 1 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามโทร  074-311651 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงาน GR แผนกรับวัตถุดิบ       
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ฝ่ายบุคคล   

1.เพศหญิงหรือเพศชายอายุ 20 - 45 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ตรงต่อเวลา 
4.มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
5.ท างานเป็นทีมได้/สามารถท างานเป็นกะได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
สวัสดิการ 
1.โอที 
2.ประกันสังคม 
3.สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด 

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท ์

จ านวน 1 อัตรา 
 

350 -450 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ฝ่ายบุคคล   

1.เพศชายอายุ 22 - 45 ปี 
2.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ตรงต่อเวลา 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.ท างานเป็นทีมได้ 
5.มีใบอนุญาตขับรถโฟล์คลิฟท์ 
6.มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 
1.โอที 
2.ประกันสังคม 
3.สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

tel:074-311651


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงเรียนสอนขับรถสงขลาสมาร์ท 

 เลขที่ 196 ม.7 ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร  086-3364102 / 087-9979009 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
ครูสอนขับรถ 

จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองท่ี 
โรงเรียนสอนขับรถสงขลาสมาร์ท  
อยู่ท่ี ถนนลพบุรีราเมศวร์สายใหม่ 
(ท่านางหอม) 
 

1.เพศหญิงหรือ เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
4.มีใบขับข่ีรถยนต์ มาแล้ว 3 ปีข้ึนไป (ไม่ขาดต่ออายุ) 
ขับรถยนต์เกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาได้อย่างดี 
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6.สถานท่ีท างาน อ าเภอรัตภูมิ , อ าเภอสทิงพระ  
 

1.ส าเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ 
2.ส าเนาใบขับข่ีรถยนต์1ฉบับ (3 ปี ขึ้นไป) 
3.ส าเนาใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ 1 ฉบับ       
( 3 ปี ขึ้นไป ถ้ามี) 
4.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
5.ส าเนาวุฒิการศึกษา (ไม่จ ากัดวุฒิ) (ถ้ามี) 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
อีซูซุสงขลา (บจก.หาดใหญ่สหมอเตอร์) 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 063-4745244 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ท่ีปรีกษาการขายรถเล็ก 

จ านวน 10 อัตรา 
ท างานประจ าสาขา 
-สาขา สนญ.ถ. ลพบุรีราเมศวร์ 
-สาขานครหาดใหญ่(เย้ืองร.ร.ญ.ว.) 
-สาขาล าไพล อ.เทพา 
-สาขาสิงหนคร (ชิงโค) 
-สาขารัตภูมิ 

ตามโครงสร้างบริษัท สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง
ท่ี บริษัทอีซูซุ (หาดใหญ่สหมอเตอร์)           
ได้ทุกสาขา และสามารถสแกน Qr-
Cord สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.อายุ 20 – 40 ปี 
4.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป 
5.รักในการขาย/มีใจรักบริการ 
6.บุคลิกภาพดี 
7.มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 

ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

สวัสดิการ 

1.คอมมิชช่ัน 
2.ประกันสังคม 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
อีซูซุสงขลา (บจก.หาดใหญ่สหมอเตอร์) 

สอบถามโทร 063-4745244 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานล้างอัดฉีด 

จ านวน 6 อัตรา 
ประจ าสาขา 
-สาขานครหาดใหญ่(เย้ืองร.ร.ญ.ว.) 
-สาขาล าไพล อ.เทพา 
-สาขาสิงหนคร (ชิงโค) 

ตามโครงสร้างบริษัท สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง
ท่ี บริษัทอีซูซุ (หาดใหญ่สหมอเตอร์)           
ได้ทุกสาขา และสามารถสแกน Qr-
Cord สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.อายุ 20 – 40 ปี 
3.ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่ 
4.มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
5.รักในการขาย/มีใจรักบริการ 

ลักษณะงาน 

- ท าความสะอาดรถยนต์ 

- ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
อีซูซุสงขลา (บจก.หาดใหญ่สหมอเตอร์) 

สอบถามโทร 063-4745244 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
คนสวน 

จ านวน 5 อัตรา 
ประจ าสาขา 
-สาขาสนญ.ถ. ลพบุรีราเมศวร์ 
-สาขานครหาดใหญ่(เย้ืองร.ร.ญ.ว.) 
-สาขาล าไพล อ.เทพา 
-สาขาสิงหนคร (ชิงโค) 
-สาขารัตภูมิ 

ตามโครงสร้างบริษัท สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี 
บริษัทอีซูซุ (หาดใหญ่สหมอเตอร์)           
ได้ทุกสาขา และสามารถสแกน Qr-
Cord สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ 

 

1.เพศชาย 
2.อายุ 20 – 40 ปี 
3.ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่ 
4.มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 

ลักษณะงาน 

- ดูแลพื้นท่ี สภาพแวดล้อม ต้นไม้ 

สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้าน The Seaside Halal 

ถ.สงขลา-ระโนด ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร 098-010559,083-1994438 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
กุ๊ก  

 จ านวน 2 อัตรา 

ตามท่ีตกลง 
ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ

ความสามารถและผลงาน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี  
ร้าน The Seaside Halal  

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.ไม่จ ากัดอายุ  
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ตรงต่อเวลา 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.สามารถท าอาหารไทยได้ 
6.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.ไม่หน้าบูดเวลาลูกค้าเข้าร้านเยอะ 

ลักษณะงาน 

-เวลาเข้างาน 10.00 น.- 21.00 น 

สวัสดิการ 
-อาหารฟรี 2 มื้อ 
-ทริปรวมแจกรายสัปดาห์ 
-หยุดเดือนละ 4 วัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้าน The Seaside Halal 

ถ.สงขลา-ระโนด ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร 098-010559,083-1994438 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ผู้ช่วยกุ๊ก  

 จ านวน 2 อัตรา 

ตามท่ีตกลง 
ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ

ความสามารถและผลงาน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี  
ร้าน The Seaside Halal  

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.ไม่จ ากัดอายุ  
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ตรงต่อเวลา 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.สามารถท าอาหารประเภท ย า ต า ได้ 
6.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.มีใจรักในงานบริการ 
8.ไม่หน้าบูดเวลาลูกค้าเข้าร้านเยอะ 
 

ลักษณะงาน 

-เวลาเข้างาน 10.00 น.- 21.00 น 

-เตรียมของ เช็คของ จัดจาน 

-ดูแลความสะอาดของใช้ พื้นท่ีในครัว 

สวัสดิการ 
-อาหารฟรี 2 มื้อ 
-ทริปรวมแจกรายสัปดาห์ 
-หยุดเดือนละ 4 วัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้าน The Seaside Halal 

ถ.สงขลา-ระโนด ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร 098-010559,083-1994438 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานเสิร์ฟ 

 จ านวน 2 อัตรา 

ตามท่ีตกลง 
ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ

ความสามารถและผลงาน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี  
ร้าน The Seaside Halal  

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.ไม่จ ากัดอายุ  
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ตรงต่อเวลา 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักในการบริการ 
6.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.ไม่หน้าบูดเวลาลูกค้าเข้าร้านเยอะ 

ลักษณะงาน 

-เวลาเข้างาน 10.00 น.- 21.00 น 

สวัสดิการ 
-อาหารฟรี 2 มื้อ 
-ทริปรวมแจกรายสัปดาห์ 
-หยุดเดือนละ 4 วัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้าน The Seaside Halal 

ถ.สงขลา-ระโนด ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร 098-010559,083-1994438 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานเสิร์ฟ (Part Time) 

 จ านวน 3 อัตรา 

ตามท่ีตกลง 
ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ

ความสามารถและผลงาน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี  
ร้าน The Seaside Halal  

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.ไม่จ ากัดอายุ  
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ตรงต่อเวลา 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักในการบริการ 
6.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
8.ไม่หน้าบูดเวลาลูกค้าเข้าร้านเยอะ 

ลักษณะงาน 

1.ท างานตามท่ีได้รับหมอบหมาย 

2.เวลาเข้างาน 10.00 น.- 21.00 น 

3.ท างานวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

สวัสดิการ 
-อาหารฟรี 2 มื้อ 
-ทริปรวมแจกรายสัปดาห์ 
-หยุดเดือนละ 4 วัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้าน The Seaside Halal 

ถ.สงขลา-ระโนด ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร 098-010559,083-1994438 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานล้างจาน 

 จ านวน 1 อัตรา 

ตามท่ีตกลง 
ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ

ความสามารถและผลงาน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองท่ี  
ร้าน The Seaside Halal  

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.ไม่จ ากัดอายุ  
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ตรงต่อเวลา 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักในการบริการ 
6.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
8.รักความสะอาด ท างานว่องไว   
9.ไม่อารมณ์ร้อน ไม่หน้าบูดเวลาลูกค้าเข้าร้านเยอะ 

ลักษณะงาน 

1.ท างานตามท่ีได้รับหมอบหมาย 

2.เวลาเข้างาน 10.00 น.- 21.00 น 

สวัสดิการ 
-อาหารฟรี 2 มื้อ 
-ทริปรวมแจกรายสัปดาห์ 
-หยุดเดือนละ 4 วัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 


