
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ศิรดา เกาะยอ 1995 จ ากัด 

เลขที่  8/2 ม.2 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-2997444 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานบริการ 
จ านวน 3 อัตรา 

 

ทดลองงาน 3 เดือน จะได้ค่าจ้าง 
7,.000 บาท/เดือน ผ่านทดลองงาน
แล้ว บรรจุเป็นพนักงาน ปรับ
เงินเดือน 9,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตนเองท่ี บจก.ศิรดา เกาะยอ   
ต้ังแต่เวลา 10.00 -15.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 18 ปีข้ึนไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ท างานช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.ท างาน 6 วันต่อสัปดาห์ 
6.รักงานด้านบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
7.มีใบขับข่ีรถยนต์และสามารถขับรถยนต์เกียร์
ธรรมดาได้จะพิจารราเป้นกรณีพิเศษ 
8.ส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้ จะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 

1.ต้อนรับลูกค้า จัดโต๊ะ เตรียมจานและ
อุปกรณ์ รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร 
2.เก็บโต๊ะ เคลียจาน เศษอาหาร ท าความ
สะอาด บริเวณท่ีให้บริการ 
3.งานจัดเล้ียงนอกสถานท่ี 
4.เข้าเวรท าความสะอาดก่อนร้านแก 
5.เข้าเวรบริการลุกค้าหลังครัวปิด 
6ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก 
สวัสดิการ 
1.ท่ีพัก                    2.อาหาร  
3.ประกันสังคม           4.วันหยุดประจ าปี 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท  พีดับบลิวเอ เซอร์วิสเซส  จ ากัด 

เยื้องโชว์รูมมิซูบิชิ พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 096-9406025 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างซ่อมบ ารุง 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างของบริษัทฯ 
หรือตามตกลง และตาม
ประสบการณ์ 
 

สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง 
ท่ีฝ่ายบุคคล ติดตือคุณเจ  

 

 

1.เพศ ชาย  อายุ 20 - 45 ปี  
2.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
3.มีประสบการณ์ท างานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
4.ท างานภายใต้ความกดดันได้ดี  
5.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
6.มีความช านาญด้านซ่อมบ ารุง ประปา ทาสี งาน
ก่อสร้าง ซ่อมแซม กระเบ้ือง 
7.ท างานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น. 
8.สามารถท างาน 2 ท่ีได้ในบริเวณท่ีใกล้เคีบงกัน 

1.ช่างซ่อมบ ารุงท่ัวไป  
2.งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.ส าเนาบัตรประชาชน 
3.รูปถ่าย 
4.ส าเนาวุฒิการศึกษา 
5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี) 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงน้ าดื่มดอกแก้ว 

โรงน้ าดื่มดอกแก้ว ต.เกาะยอ  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา   สอบถามเพิ่มเติมโทร 080-9364282 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานผลิตน้ าด่ืม 
จ านวน 2 อัตรา 

 

300 บาท/วัน 
 

สามารถสมัครงานได้ด้วยตัวเองท่ี 
โรงน้ าด่ืมดอกแก้ว 
  

1.เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 25 - 40 ปี 
2 ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีความรับผิดชอบ ไม่หยุดงานบ่อย 
4.ขยัน มีความอดทนอดกล้ัน สู้งาน 
5.มีความคิดและเข้าใจในเรื่องบริการ 
6.ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ 
7.ท างานเวลา 08.00 – 18.00 น. 
 

1.ล้างขวดและผลิตน้ า 
2.ผลิตน้ าด่ืมแบบขวดและแบบแพ็ค 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา 

เลขที่  3  ถนนชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา   สอบถามเพิ่มเติมโทร  0887736353 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน การสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ/เอกสารสมัครงาน 
พนักงานล้างภาชนะ 

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตัวเองท่ีโรงแรม    
หรือส่งมาท่ี Email 
:thebed.HR@gmail.com 

 

1.เพศชายหรือเพศหญิง     
2.อาย ุ 25  ปีข้ึนไป 
3.ไม่จ ากัดวุฒิ 
4.มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี  
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 
6.ขยัน มีความอดทนอดกล้ัน สู้งาน 
7.มีความคิดและเข้าใจในเรื่องบริการ 
8.ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ 
  
 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ  
1.อาหารกลางวัน  
2.ประกันสังคม  
3. ท่ีพัก 
เอกสารการสมัครงาน 
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 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



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.มีความสนใจ มีความรัก งานเกี่ยวกับการสอน การ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น 
3.สามารถขับรถได้ดี รถยนต์เกียร์ออโต้ เกียร์ธรรมดา 
และรถจักรยานยนต์ ถ้าขับรถบรรทุกได้ และมีใบขับข่ี
รถบรรทุกจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.มีใบขับข่ีรถแต่ละประเภท ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
5.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
6.รักงานบริการ และเป็นผู้มีอารมณ์ขัน 
7.ท่ีท างาน อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอรัตภูมิ , อ าเภอนาทวี  

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 
TANTAWAN CONSTRUCTION AND SERVICE CO., LTD (TANTAWAN)  

 เลขที่ 613/13 ถ.สงขลา-จะนะ หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  สอบถามโทร  063-219-5910,096-2599954 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
QC Engineer 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองติดต่อ 
Khun SumatthanaKoumkaew 
Tantawan construction & 
service Co.,Ltd. 
 

1.male, Age 22 - 28 years old 
2.Thai national only 
3.Bachelor's degree in Mechanical Engineering, 
Material Engineering or related field 
4.At least 0-3 years of experience in Oil & gas 
Construction is preferable (New graduate are 
welcome) 
5.Flexible and mobility to work in Onshore and 
Offshore 
6.Knowledge in steel structure, piping fabrication 
and welding with knowledge in industrial code, 
standard and quality management system are 
advantage 
7. Good command of both written and spoken 
English and computer literacy 

Duties & Responsibilities: Responsible for 
establishing, implementing and maintaining the 
quality system and workmanship for every 
activities Familiarity with the related fabrication, 
welding codes and Standard •In charge of the 
control, and monitor all activities, inspection, test 
reports related to Quality Taking care of QA/QC 
documents of the entire project, identify quality 
related nonconformance and initiate corrective 
actions Assist the management at various stages 
of production by inspection and test in 
accordance with the approved Inspection and 
Test Plan and/or specification Coordinate with 
production/construction team In-charge and 
Client’s representative for Inspection 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่              
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

tel:063-219-5910
tel:096-2599954

