
 

ต าแหน่งงานว่าง 
  

ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด ์โคลด ์สตอเรจ จ ากดั  ประเภทกจิการ  รับฝากหอ้งเยน็  
สถานทีต่ั้งเลขที ่34  ซอย 3  ถ.สงขลาพลาซ่า  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา             โทรศัพท์  074 – 326222 /074 – 322637 - 40     
สนใจสมคัรงานติดต่อ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล     
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

1 พนกังานช่างซ่อม
บ ารุง 

1 ชาย 20 – 35  ปวส.ข้ึนไป 
สาขา

เคร่ืองกล
โรงงาน สาขา
ไฟฟ้าก าลงั 
หรือสาขา
อ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ตามโครงสร้าง
บริษทั 

- สามารถท างานเป็นกะได ้
- มีประสบการณ์ทางดา้นเคร่ือง
ท าความเยน็และซ่อมบ ารุง
โรงงานอุตสาหกกรมจะไดรั้บ 
พิจารณาเป็นพิเศษ 

*เอกสารประกอบการ
สมคัร***** 
-เอกสารการศึกษา 1 ฉบบั 
-รูปถ่ายหนา้ตรง 1 รูป 
-ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 
-ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั 
-เอกสารอ่ืนๆท้ีก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัท่ี 19 มีนาคม 2562 



 

ต าแหน่งงานว่าง 
  

ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั นิสซุย (ประเทศไทย) จ ากดั  ประเภทกจิการ  อาหารทะเลแช่แขง็  
สถานทีต่ั้งเลขที ่34  ซอย 3  ถ.สงขลาพลาซ่า  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา             โทรศัพท์  074 – 326222 /074 – 322637 - 40     
สนใจสมคัรงานติดต่อ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล     
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

1 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 22-40 ป.ตรี 15,000 บาท/
เดือน 

-ตรวจสอบ ดูแล การผติการท า
สินคา้ 
-ใชโ้ปรแกรม Microsoft office 
ได ้

-ค่าเดินทาง/ค่าหาหาร/
ประกนัสังคม/ 
ยนิูฟอร์ม 
 
 
 

2 ฝ่ายประกนัคุณภาพ 2 ช/ญ 22-40 ป.ตรี 15,000 บาท/
เดือน 

-ตรวจสอบรายละเอียดสินคา้ท่ีท า
การผา่นผลิตมาแลว้ 

-ค่าเดินทาง/ค่าหาหาร/
ประกนัสังคม/ 
ยนิูฟอร์ม 
 
 
 

 
 

วนัท่ี 19 มีนาคม 2562 



 

ต าแหน่งงานว่าง 
  

ช่ือสถานประกอบการ  ศูนยก์ารคา้ไดอาน่าคอมเพลก็ซ์ จ  ากดั  ประเภทกจิการ  หา้งสรรพสินคา้  
สถานทีต่ั้งเลขที ่55/3  ถนนศรีภวูนารถ  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา             โทรศัพท์  074 - 272222     
สนใจสมคัรงานติดต่อ  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล     
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

1 พนกังานขาย 1 หญิง 20 - 35 ปวส. 320 บาท/วนั -ท างานจนัทร์-เสาร์ 
เวลา 10.00 – 22.00 น. 
-ถา้มีประสบการณ์ดา้นการขายจะ
พิจารณาเป้นพิเศษ 

- เบ้ียขยนั/ยนิูฟอร์ม 
/ประกนัสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ต าแหน่งงานว่าง 
  

ช่ือสถานประกอบการ  บจก. โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ (มหาชน) จ ากดั หาดใหญ่  ประเภทกจิการ  จ าหน่ายสินคา้  
สถานทีต่ั้งเลขที ่33/40   ม.5   ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา                           โทรศัพท์  074 - 803100     
สนใจสมคัรงานติดต่อ  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล     
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

1 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 1 ข/ญ 25 – 35 ป.ตรี 15,000-17,000/
เดือน 

-ท างานจนัทร์-เสาร์  
เวลา 08.00-17.00 น. 
-เนน้ฝ่ายขาย 
-เขา้งานเป็นกะ 
-หยดุ 6 วนั/เดือน  
 

 
 
 
-ชุดพนกังาน/
ประกนัสังคม/ประกนั
สุขภาพพนกังาน/ 
เบ้ียขยนั-ไม่ขาดลามา
สาย 
เบ้ียครองชีพ 

2 เจา้หนา้ท่ีขาย
โครงการ 

1 ช/ญ 25 – 35  ป.ตรี 15,000 บาท/
เดือน 

-ท างานจนัทร์-เสาร์  
เวลา 08.00-17.00 น. 
-ออกหาลูกคา้รายใหญ่ 
-จดัท าใบเสนอราคา 
-ประสบการท างาน 2 ปี 
-มีความรู้เก่ียวกบัการขายพิจารรา
เป็นพิเศษ 
 



 

ต าแหน่งงานว่าง 
  

ช่ือสถานประกอบการ   บจก.เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด ์ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย)จ ากดั  ประเภทกจิการ  ผลิตถุงมือยาง 
สถานทีต่ั้งเลขที ่200  ม.8  ต.ปริก  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา                                            โทรศัพท์  074 - 410100    
สนใจสมคัรงานติดต่อ  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล     
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

1 เจา้หนา้ท่ีบญัชี 4 ช/ญ 24 – 45  ป.ตรี สาขา
การบญัชี 

18,000 – 
40,000 บาท/

เดือน 

-การท าบญัชีต่างประเทศ 
-ท าบญัชีเจา้หน้ี 
-งานวิเคราะห์บญัชี 
-งานดา้น GL 
-ประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี 
-ใชโ้ปรแกรม Ms office และ 
SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ใชภ้าษาองักฤษไดจ้ะพิจารณา
เป็นพิเศษ 
-พดูอ่าน เขียน ภาษาองักฤษได ้
-สัมภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ 

- มีท่ีพกั 
-มีการข้ึนเงินเดือนราย
ปี 
-โบนสั 
-รถรับ-ส่ง 
-เคร่ืองแบบพนกังาน 
-ประกนัชีวิต 
-ประกนัสุขภาพ 
 
 
 
 
 

 



 

ต าแหน่งงานว่าง 
  

ช่ือสถานประกอบการ  โรงพยาบาลศิครินทร์  ประเภทกจิการ  โรงพยาบาล  
สถานทีต่ั้งเลขที ่169  ถนนนิพทัธ์สงเคราพห์ 1 ซ.2  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา   โทรศัพท์  074 – 310310 ต่อ 8851     
สนใจสมคัรงานติดต่อ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล     
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

1 เจา้หนา้ท่ีการเงิน
ผูป่้วย 

2 หญิง 23 - 35  ป.ตรี 13,500 บาท/
เดือน 

-รับช าระการเงิน ผูป่้วยใน
โรงพยาบาล 

-ชุดยนิูฟอร์ม/ 
ประกนัสังคม/เบ้ียขยนั 
/ค่ารักษาพยาบาล
50,000 /ปี หลงัผา่น
โปร 

2 เจา้หนา้ท่ีการเงิน
ทัว่ไป 

1 หญิง 23 -35  ป.ตรี สาขา
การเงิน/บญัชี 

13,500 บาท/
เดือน 

-ช าระค่ายา หรือ ค่ารักษาอ่ืนๆแก่
ผูป่้วยหรือญาติผูป่้วย 

3 เจา้หนา้ท่ีลูกคา้
สัมพนัธ์ 

2 หญิง 22 – 35 ป.ตรี
ภาษาองักฤษ 

13,500 บาท/
เดือน 

-ติดต่อ พดูคุย ใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ 
หรือผูป่้วย เก่ียวกบั event ของ
ทางโรงพยาบาล 
-พดู ภาษาองักฤษ,จีน ได ้

 
 

 



 

ต าแหน่งงานว่าง 
  

ช่ือสถานประกอบการ  โรงพยาบาลศิครินทร์  ประเภทกจิการ  โรงพยาบาล  
สถานทีต่ั้งเลขที ่169  ถนนนิพทัธ์สงเคราพห์ 1 ซ.2  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา   โทรศัพท์  074 – 310310 ต่อ 8851     
สนใจสมคัรงานติดต่อ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล     
 

ล าดั
บที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

4 เจา้หนา้ท่ีดา้นการตลาด 1 ช/ญ 23 – 35  ป.ตรี 
การตลาดหรือ 
บริหารจดัการ 

13,500-15,000 
บาท/เดือน 

-จดัท าแผน event ท่ีจะจดัใน
โรงพยาบาล เพื่อน าเสนอและ 
โปรโมทแต่ละพิน้ท่ี 

-ชุดยนิูฟอร์ม/ 
ประกนัสังคม/เบ้ียขยนั 
/ค่ารักษาพยาบาล
50,000 /ปี หลงัผา่น
โปร 

5 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ชาย 22 -35  ปวส.สาขา
ไฟฟ้าหรือ
อิเลก็ทรอ 
นิกส์ 

12,000-15,000
บาท/เดือน 

-ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆในแต่ละส่วน
ในโรงพยาบาล 

6 กุ๊ก (ไทยพุทธ) 
 
 
 

2 ช/ญ 22 – 35 ม.3 12,000-15,000 
บาท/เดือน 

-พ่อครัว ท าอาหารใหผู้ป่้วยเนน้
ไตร์ไทย 

 
 



 

ต าแหน่งงานว่าง 
  

ช่ือสถานประกอบการ  โรงพยาบาลศิครินทร์  ประเภทกจิการ  โรงพยาบาล  
สถานทีต่ั้งเลขที ่169  ถนนนิพทัธ์สงเคราพห์ 1 ซ.2  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา   โทรศัพท์  074 – 310310 ต่อ 8851     
สนใจสมคัรงานติดต่อ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล     
 

ล าดั
บที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

7 แม่บา้น,พ่อบา้น 10 ช/ญ 22 – 35  ม.3 10,000-12,000
บาท/เดือน 

-ท างานเป็นกะ 07.00-19.00น.
และ19.00-07.00น.คอยดูแลรักษา
ความสะอาดในแต่ละพื้นท่ี วนั
ท างานอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา 

-ชุดยนิูฟอร์ม/ 
ประกนัสังคม/เบ้ียขยนั 
/ค่ารักษาพยาบาล
50,000 /ปี หลงัผา่น
โปร 

8 เจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยั 

3 ชาย 22 – 35  ม.6 10,000-12,000
บาท/เดือน 

-ท างานเป็นกะ 07.00-19.00น.
และ19.00-07.00น.คอยดูแลรักษา
ความสะอาดในแต่ละพื้นท่ี วนั
ท างานอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา 

 
 
 



ต าแหน่งงานว่าง 
  

ช่ือสถานประกอบการ  โรงพยาบาลศิครินทร์  ประเภทกจิการ  โรงพยาบาล  
สถานทีต่ั้งเลขที ่169  ถนนนิพทัธ์สงเคราพห์ 1 ซ.2  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา   โทรศัพท์  074 – 310310 ต่อ 8851     
สนใจสมคัรงานติดต่อ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล     
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

9 เจา้หนา้ท่ีเคร่ืองมือ
ทางการแพทย ์

1 ช/ญ 22 – 35 ป.ตรี สาขา
วิศวกรรม
เคร่ืองมือ
การแพทย ์

15,000  บาท/
เดือน 

-ดูแล ตรวจสอบ อุปกรณ์ทาง
การแพทยใ์หใ้ชก้ารไดต้ลอดเวลา 

-ชุดยนิูฟอร์ม/ 
ประกนัสังคม/เบ้ียขยนั 
/ค่ารักษาพยาบาล
50,000 /ปี หลงัผา่น
โปร 10 เจา้หนา้ท่ีเคล่ือนยา้ย

ผูป่้วย 
4 ชาย 22 – 35 ม.6 10,000 บาท/

เดือน 
-ท างาน 2 กะ 07.00-19.00น.และ
19.00-07.00น. คอยดูแลผูป่้วยที่
เดินไม่ไดไ้ปส่งตามตึกต่างๆ 

11 พนกังานขบัรถ 2 ชาย 22 – 35 ม.3 10,000 บาท/
เดือน 

-ท างาน 2 กะ 07.00-19.00 และ 
19.00-07.00 น.ขบัรถรับส่ง
เจา้หนา้ท่ีไปสถานท่ีตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย เวลาวนัท างานอาจมี
เปล่ียนแปลง 

 
 


