
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ทีเอสวี ออยล์ จ ากัด 

เลขที่ 47/5 หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 064-5715924,080-8682978 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เอกสารในการสมัคร 
พนักงานหน้าลาน 
จ านวน 4 อัตรา 

 

325-350 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีบริษัท ทีเอสวี ออยล์ 
(ปั๊ม ปตท. ลพบุรีราเมศวร์) 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อาย1ุ8 ปีข้ึนไป 
3.วุฒิการศึกษา  ม.3 ข้ึนไป 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.ท างานเป็นกะได้ 
6.มีความรับผิดชอบ 
7.ตรงต่อเวลา 
8.สามารถท างานเป็นทีมได้ 

1.เติมน้ ามัน 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 

1.ประกันสังคม 
2.ยูนิฟอร์ม 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (ถ้ามี) 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

เลขที่ 122/36 หมู่ที่ 8 ถ.ติณสูลานนท ์ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 093-3915075 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายุคคล 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก.อาร์เอ็มเอสฯ
หรือส่งประวัติมาทาง  E-mail: 
rms3024@gmail.com 

1.เพศหญิง 
2.อาย ุ23 - 30ปี 
3.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.มีความละเอียด รอบคอบ 
6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
7.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
8.พร้อมเรียนรู้งานใหม ่

1.ดูแลเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายของพนักงาน 
2.ท าหน้าท่ีรับสมัครงาน 
3.ดูแลการเข้า – ออก งานของพนักงาน 
4.ดูแลเอกสารทั่วไปท่ีเกี่ยวข้อง 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



 

 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
Joolie Hair & Nail 

ห้าแยกเกาะยอ สงขลา ต าบลขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 099-1106454 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ผู้ช่วยช่าง      

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองร้าน 
อยู่เลยครัวทองแดง ธนดี ติดต่อคุณจุ๊ 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 20  - 35 ปี 
3.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.มีใจรักงานบริการ 
6.มีทัศนคติท่ีดี/ตรงต่อเวลา 
7.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
8.มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
9.เวลาท างาน 08.30-19.00 น. 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

สวัสดิการ 
1.หยุด 1 วัน/สัปดาห์ 
2.วันหยุดพิเศษประจ าปี 
3.ฝึกอบรมสัมมนา 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อคินฟาร์ม 

(หลังโรงงานเครือเจริญโภคภัณฑ์) ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 080-3992206 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานดูแลฟาร์มนกกระทา     

จ านวน  2 อัตรา 
 

9,000 – 9,500 บาท/เดือน 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี หจก.อคินฟาร์ม 
(หลังโรงงานเครือเจริญโภคภัณฑ์) 

1.เพศชาย อายุ18 - 30ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีความรับผิดชอบ 
5.ตรงต่อเวลา 
6.สามารถ บวก  ลบ เลขได้ 
7.มีความละเอียดและรอบคอบ 
8.เวลาท างาน 06.00 -17.00 น. 
9.รักความสะอาด 

1.ดูแลความเรียบร้อยภายในฟาร์ม 

2.ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

สวัสดิการ 
1.หยุด 2 วัน/เดือน 
2.ท างานครบ 3 เดือนจะปรับเงินเดือน 
3.ประกันสังคม 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 
 
 
 
 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จ ากัด 

เลขที่ 249/3 ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-331429 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 

ช่างยนต์       
จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก.เขาแดงคอน
สตรัคช่ัน ติดต่อ คุณอรนุช 

1.เพศชาย อายุ 18 – 55 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.อดทน/ไม่เกี่ยงงานขับรถยนต์ได้ 
4.ต้ังใจท างาน/มีความซื่อสัตย์ 
5.ซ่อมเครื่องจักรหนัก เครื่องยนต์ได้ 
6.มีประสบการณ์ในการท างาน 

1.ซ่อมเครื่องจักร  
2.บ ารุงรักษาเครื่องจักร 
3.ซ่อมเครื่องยนต์ 
4.บ ารุงรักษาเครื่องยนต์ได้ 
5.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

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

พนักงานสโตร ์

จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก.เขาแดงคอน
สตรัคช่ัน ติดต่อ คุณอรนุช 

1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป 
2.ปวช.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์ 
3.ต้ังใจท างาน/มีความซื่อสัตย์ 
4.มีความรู้ด้านอะไหล่/เครื่องมือช่าง 
5.ขับรถยนต์ได้ 
6.มีประสบการณ์ในการท างาน 

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. ใบขับข่ีรถยนต์ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 


