
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
คุณฟาอีส  ถนอมศัดิ์ด ารงค ์

เลขที่ 35/2 หมู่ที่ 3 อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 093-7404829 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างก่อสร้าง 

จ านวน 4 อัตรา 
 

350-400 บาท/วัน 
 

สามารถโทรสอบถามเพื่อนัด
สัมภาษณ์โทร 093-7404829 

1.เพศชาย  
2.อายุไม่เกิน 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.มีความรับผิดชอบ 
6.มีทีพักให ้
7.มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างท่ีได้รับ
มอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 

เลขที่  315/1 ถ.ไทรบุรี อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-324563, 083-1904471 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตัวเองท่ี โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 
(วันจันทร์- วันศุกร์ ) เวลา 
8.30-17.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อาย ุ25 – 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิ ป.ตรี สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
5.มีความรับผิดชอบ   
6.ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความ
ละเอียดรอบคอบ 
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ใจเย็น รักเด็ก 
8.มีประสบการณ์การท างานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 

เลขที่ 150/2 ม.3 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   074336990-2 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานคลังสินค้า
จ านวน 2 อัตรา 

 

325-350 บาท/วัน 
 

สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติมาได้
ท่ี  E-Mail : ns_job@hotmail.com หรือ
เข้ามาสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ – เสาร์ 
เวลา 9.00 -11.30 น และ13.30-16.30 น 

 

1.เพศชายอายุ 18  ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 
3.สามารถท างานเป็นกะได้ 
4.สามารถยกของได้ 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความละเอียดรอบคอบ 
7.สามารถควบคุมเครื่องจักรท าความเย็นได้ 
8.มีประสบการณ์ในการท างาน 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



 

 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
หจก.พีซีพี วิศวกรรมและบริการ 

เลขที่ 399 ม. 3 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   074333191 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานซ่อมบ ารุง 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี 
หจก.พีซ๊พี วิศวกรรมและบริการ 
ในเวลา 08.00 -16.00 น. 

1.เพศชาย  
2.อายุ 22 – 45 ปี 
3.วุฒิ ปวช -ป.ตรี สาขาช่างเช่ือม/ช่างไฟฟ้า/ช่างกล/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/
ช่างก่อสร้าง  สาขาการจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.เกรดเฉล่ีย 2.5 ขึ้นไป 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความละเอียดรอบคอบ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บจก.ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ (มาสด้า สาขาสงขลา - บางดาน) 

เลขที่  4/4 ม.1 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 088-2589414 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ท่ีปรึกษาการขายรถมาสด้า 

จ านวน 6 อัตรา 
 

7,500 -9,000 บาท/เดือน 
 

สนใจสมัครงานติดต่อ : 
1. ส่งไฟล์ประวัติมาท่ี E-mail : 
pongpunwongkao@gmail.com 
2. ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง : 
บจก.ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ 
(มาสด้าสาขาสงขลา-บางดาน) 
 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ18 - 30ปี 
2.วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ด้านฝ่ายขายรถยนต์จะ
พิจารณาพิเศษ 
4.ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ขับ
รถยนต์ได้ท้ัง 2 เกียร์) 
5.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
6.บุคลิกภาพดี / มนุษย์สัมพันธ์ดี 
7.มีความทะเยอทะยาน 
8.มีความคิดสร้างสรรค์ 
9.ใจรักบริการ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
สวัสดิการ : 
1. ชุดฟอร์ม 
2. ประกันสังคม 
3. ตรวจสุขภาพประจ าปี 
4. วันหยุดนักขัตฤกษ ์
5. วันหยุดพักร้อน 
6. โบนัส 
7. ปรับเงินเดือนประจ าปี 
8. คอมมิชช่ัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บจก.ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ (มาสด้า สาขาระโนด) 

เลขที่  96/2 ม.1 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 088-2589414 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ท่ีปรึกษาการขายรถมาสด้า 

จ านวน 6 อัตรา 
 

7,500 -9,000 บาท/เดือน 
 

สนใจสมัครงานติดต่อ : 
1. ส่งไฟล์ประวัติมาท่ี E-mail : 
pongpunwongkao@gmail.com 
2. ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง : 
บจก.ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ 
(มาสด้าสาขาระโนด) 
 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ18 - 30ปี 
2.วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ด้านฝ่ายขายรถยนต์จะ
พิจารณาพิเศษ 
4.ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ขับ
รถยนต์ได้ท้ัง 2 เกียร์) 
5.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
6.บุคลิกภาพดี / มนุษย์สัมพันธ์ดี 
7.มีความทะเยอทะยาน 
8.มีความคิดสร้างสรรค์ 
9.ใจรักบริการ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
สวัสดิการ : 
1. ชุดฟอร์ม 
2. ประกันสังคม 
3. ตรวจสุขภาพประจ าปี 
4. วันหยุดนักขัตฤกษ ์
5. วันหยุดพักร้อน 
6. โบนัส 
7. ปรับเงินเดือนประจ าปี 
8. คอมมิชช่ัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เบทาโกร  จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 275/1 หมู่ที่ 13 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  
สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-498548-51/061-7572225-26/090-9465420-21 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานคลังสินค้า 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี
บริษัท เบทาโกร  จ ากัด (มหาชน) 
โรงงานอาหารสัตว์สงขลา (รัตภูม)ิ 
หรือส่งประวัติส่วนตัวทาง E-mai: 
ananm@betagro.com 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 20 - 45ปี 
3.วุฒิ ปวส.ไม่จ ากัดสาขา 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้ดี 
6.สามารถท างานเป็นกะได้ 
7.ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา  
8.มีความละเอียดรอบคอบ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เบทาโกร  จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 275/1 หมู่ที่ 13 ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  
สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-498548-51/061-7572225-26/090-9465420-21 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานผลิต(ไลน์ผลิต)

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ีบริษัท 
เบทาโกร  จ ากัด (มหาชน) โรงงานอาหาร
สัตว์สงขลา (รัตภูม)ิ หรือส่งประวัติส่วนตัว
ทาง E-mai: ananm@betagro.com 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 18 - 45ปี 
3.วุฒิ ม.3 ข้ึนไป 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.ร่างกายแข็งแรง 
6.สามารถท างานเป็นกะได้ 
7.ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา  
8.มีความละเอียดรอบคอบ 
9.สามารถยกของหนักได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 


