
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
หจก.เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจ (ร้านโกตี๋ค้าของเก่า) 

เลขที่  240/10 หมู่ที่ 2 ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   061-1752555 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานท่ัวไป  
(Manpower) 

จ านวน 3 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถกรอกใบสมัครได้ท่ี 
หจก.เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจ 
ห้าแยกเกาะยอสงขลา 
 
 

1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 20-45 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ไม่มีโรคประจ าตัวและไม่ติดประวัติอาชญากรรม 
4.มีประสบการณ์ ด้านการตัด,การเช่ือมเหล็กโลหะ  
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.สามารถท างานล่วงเวลาได้ 

1.ประสานงาน จัดเก็บ เคล่ือนย้าย สินค้า ,ท่อขุดเจาะ
น้ ามันท่ี warehouse และภายในพื้นท่ีท่ีบริษัทก าหนด 
2.ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายอื่นๆ 

สวัสดิการ: 
1.ชุดยูนิฟอร์ม  
2.ประกันสังคม 
3.วันหยุดประจ าปี 
4.เบ้ียเล้ียง (กรณีท างานต่างจังหวัด) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา 

เลขที่  3 ถนนชลาทัศน์ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวัดสงขลา สอบถามโทร  088-7736353, 083-1961992 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารการสมัครงาน 
 เจ้าหน้าท่ีดูแลสวนน้ า 

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตัวเองท่ีโรงแรม
เดอะเบด  เวเคช่ัน ราชม้งคลา   
หรือส่งมาท่ี Email 
:thebed.HR@gmail.com 

 
 

1.เพศชายหรือเพศหญิง  อายุ  25  ปีข้ึนไป 
2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาด้านพละศึกษาหรือ 
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์ด้านการดูแลสระว่ายน้ า /
สวนน้ า /ว่ายน้ าได้  
4.สามารถท างานเป็นกะได้ 
5.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  
6.ใจเย็นและมีใจรักงานบริการ 

1.รูปถ่าย  1  รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
5.ส าเนาหนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี) 1 ชุด 
สวัสดิการ: 
1.อาหารกลางวัน  
2.ประกันสังคม  
3. ท่ีพัก 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านแบล็คแคนยอน สาขาโรงพยาบาลสงขลา 

สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-211049 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
 พนักงานเตรียมเครื่องด่ืม 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

โทรสอบถามรายละเอียด  
ในการสมัครที่เบอร์  
074-211049 

 
 

1.เพศชายหรือเพศหญิง  อายุ  20  ปีข้ึนไป 
2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  
3. มีประสบการณจ์ะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
4.ใจเย็นและมีใจรักงานบริการ 
5.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  

1.ชงกาแฟ 
2.ดูแลความสะอาดภายในบาร์ 
3.ดูแลและบริการลูกค้า 

กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

โทรสอบถามรายละเอียด  
ในการสมัครที่เบอร์  
074-211049 

 
 

1.เพศชายหรือเพศหญิง  อายุ  20  ปีข้ึนไป 
2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 
3. มีประสบการณใ์นการท าอาหารและเป็น
ผู้ช่วยกุ๊กมาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
4.ใจเย็นและมีใจรักงานบริการ 
5.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  

1.ท าอาหารตามออเดอร์ของลูกค้า 
2.ดูแลความการท างาน 
3.ดูแลความสะอาดภายในครัว 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท นายไล้ ทรานสปอร์ต (1995) จ ากัด 

เลขที่  1 ถนนเทียนจ่ออุทิศ 1 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   063-5165065 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม
ตามเบอร์ 063-5165065  
คุณนุ่น (ฝ่ายบุคคล) เพื่อนัด
วันเวลาในการสัมภาษณ์ 
 
 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุต้ังแต่ 20-45 ปี 
3.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชีหรือจบสาขาอื่น
แต่เคยท าบัญชีมาก่อน 
4.ต้ังใจท างาน/มีความรับผิดชอบ 
5.มีประสบการณด้์านท าบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6.ใช้โปรแกรม MS-Excel ได้ช านาญ 

1.บันทึกข้อมูลบัญชีผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป 
2.รับช าระบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ 
3.จัดท าเอกสารการวางบิล 
4.จัดท ารายการเช็คจ่าย 
5.รายงานบัญชีสต็อค 
6.ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายอื่นๆ 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

  

 

 


