
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรม เบญจพร แกรนด์วิว สงขลา 

หมู่ที่ 1 ถนน 30 เมตร ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-334222-4, 086-4981482 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

บาริสต้า 
พนักงานชงกาแฟ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครได้ท่ี :  โรงแรม 
เบญจพร แกรนด์วิว สงขลา 
หรือส่งเรซูเมได้ท่ี E-mail : 
sufeeyah.bj@gmail.com 

 

1.เพศชายหรือเพศหญิงอายุ 20 – 45 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีใจรักในงานบริการ/ตรงต่อเวลา/ท างานเป็นกะดึกได้ 
5.มีประสบการณ์ในการท างานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.อยู่ในเขตพื้นท่ีสงขลาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
เอกสารการสมัครงาน 
1.  รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด (ถ้าม)ี 

รูมเมท 
จ านวน 2 อัตรา 

 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครได้ท่ี :  โรงแรม 
เบญจพร แกรนด์วิว สงขลา 
หรือส่งเรซูเมได้ท่ี E-mail : 
sufeeyah.bj@gmail.com 

 

1.เพศหญิงอายุ 20 – 47 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีประสบการณ์ทางด้านจัดเก็บและปูเตียง พร้อมท้ังดูแลส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในห้องพัก 
4.ขยัน อดทน รับผิดชอบงาน สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
5.มีใจรักงานบริการ/สามารถท างานหนักได้ 
6.อยู่ในเขตพื้นท่ีสงขลาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

1.จัดเก็บและปูเตียง พร้อมท้ังดูแลส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในห้องพัก 
2.ปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
เอกสารการสมัครงาน 
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ส าเนาว 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรม เบญจพร แกรนด์วิว สงขลา 

หมู่ที่ 1 ถนน 30 เมตร ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-334222-4, 086-4981482 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานท าความ
สะอาด(คลีนเนอร์) 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครได้ท่ี :  โรงแรม 
เบญจพร แกรนด์วิว สงขลา 
หรือส่งเรซูเมได้ท่ี E-mail : 
sufeeyah.bj@gmail.com 

 

1.เพศหญิงอายุ 20 – 45 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/รับผิดชอบงาน 
4.มีใจรักในงานบริการ/ตรงต่อเวลา/ท างานเป็นกะดึกได้ 
5.มีประสบการณ์ทางด้านท าความสะอาดของโรงแรมฯ จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
6.สามารถท างานล่วงเวลาได้/สามารถท างานหมุนกะได้ 
7.อยู่ในเขตพื้นท่ีสงขลาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

ท าความสะอาดในบริเวณท่ีก าหนดให้
และปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
เอกสารการสมัครงาน 
1.  รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด (ถ้าม)ี 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
หจก.ทุ่งส่งสหภัณฑ์ 1982 สาขา00001 

เลขที่  10/19 หมูท่ี ่7 ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 061-2164745 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
พนักงานบัญช ี  

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สถานท่ียื่นเอกสารสมัครงานท่ี
คุณวัลย์ ณ หจก.ทุ่งส่งสหภัณฑ์ 
1982 สาขา00001 หรือส่งได้
ประวัติมาท่ี E-mail: 
tssp.oxigen@hotmail.com  

 

1.เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี 
2.วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
3.สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้ (หากเป็น 
Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
4.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word และ 
Excel ได้เป็นอย่างดี 
5.มีความขยัน ซื่อสัตย์  
6.มีความรับผิดชอบและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
7.ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์ได้และมี
ใบขับข่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 1.ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
5.ใบรับรองการผ่านงาน (หากมี) 
6 .ส าเนาใบขับข่ีรถมอเตอร์ไซต์
หรือรถยนต์ 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

  
 
 
 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัทเจ้าพระยาท่าเรือสากล จ ากัด 

ซ.ท่าเรือสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา สอบถามเพ่ิมเติมโทร 074331070-8 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
Trailer Driver 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

ส่งประวัติส่วนตัวมาได้ท่ี personnel@ctic.co.th 
รับสมัครถึง 30 กันยายน 2563  

 

1.เพศชาย อายุ 20-35 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ 
3.มีใบขับข่ีรถยนต์ 
4.สุขภาพแข็งแรง  
5.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
5.มีความขยัน ซื่อสัตย์  
6.มีความรับผิดชอบและมนุษย์สัมพันธ์ดี 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 

เลขที่ 315/1 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-324563, 083-1904471 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารในการสมัคร 

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถกรอกใบสมัครด้วยตัวเองท่ี 
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา   
ในวันจันทร์ – วันศุกร ์  
เวลา 8.30-15.30 น.   

 

1.เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 22- 45 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี ข้ึนไป สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีความรู้ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี  
4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.มีความรับผิดชอบ  ความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์  
6.ตรงต่อเวลาและมีความละเอียดรอบคอบ 
7..มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเย็น รักเด็ก 
8.มีประสบการณ์สอน หรือ มีใบประกอบวิชาชีพครู   
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
9.มีความรับผิดชอบและมนุษย์สัมพันธ์ดี 

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.วุฒิการศึกษา 1 ชุด 
4.รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 

เลขที่ 315/1 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-324563, 083-1904471 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารในการสมัคร 

ครูพี่เล้ียง 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถกรอกใบสมัครด้วยตัวเองท่ี 
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา   
ในวันจันทร์ – วันศุกร ์  
เวลา 8.30-15.30 น.   

 

1.เพศหญิง อายุ 22- 45 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี ข้ึนไป สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเย็น รักเด็ก 
4.มีความรับผิดชอบ  ความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์  
5.ตรงต่อเวลาและมีความละเอียดรอบคอบ 
6..มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเย็น รักเด็ก 
7.มีประสบการณ์สอน หรือ มีใบประกอบวิชาชีพครู   
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
8.มีความรับผิดชอบและมนุษย์สัมพันธ์ดี 

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.วุฒิการศึกษา 1 ชุด 
4.รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 

 


