
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ฟิตฮีโร่ ฟิตเนส (สาขาราชภัฎสงขลา) 

ชั้นที่ 2  ร้านชาบูอินดี้สงขลา ตรงข้ามราชภัฎสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 099-3695551 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เวลาปฎิบัติงาน 
แม่บ้าน 

 จ านวน 1 อัตรา 
 

10,000 – 12,000 
บาท/เดือน 

 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยท่ี 
ฟิตฮีโร่ ฟิตเนส 

1.เพศหญิง  
2.อายุ 25 – 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.มีประสบการณ์ด้านงานแม่บ้าน
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

1.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
2. ดูแลความเรียบร้อยในฟิตเนส 

ท างานวันละ 8 ช่ัวโมง และ
ท างาน 6 วันต่อสัปดาห์ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 

 

 



 

 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท พัชรินทร์ อุตสาหกรรม จ ากัด 

เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2  ต าบลป่าขาด อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 091-8615106 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานขับรถ 6 ล้อ 

 จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลงฯ 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี  
ฝ่ายบุคคล (คุณวรรณนา) ของ 
บจก. พัชรินทร์ อุตสาหกรรม  

 

1.เพศชาย อายุ 25 – 45 ปี 
2.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
3.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า 
4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
5.มีใบอนุญาตขับขี่ 

1.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
2. รู้จักเส้นทางพอสมควร 

พนักงานขับรถกระบะ 
 จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลงฯ 
 

เขียนใบสมัครด้วยตนเองท่ี  
ฝ่ายบุคคล (คุณวรรณนา) ของ 
บจก. พัชรินทร์ อุตสาหกรรม  

 

1.เพศชาย.อายุ 25 – 45 ปี 
2.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
3.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า 
4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
5.มีใบอนุญาตขับขี่ 

1.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
2. รู้จักเส้นทางพอสมควร 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 0080-5412055 คุณตาล 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารการสมัคร 
พี่เล้ียงเด็กกึ่งแม่บ้าน 

จ านวน 1 อัตรา 
 

350 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตนเองทีคุณตาล (ใกล้โชว์รูม
โตโยต้า สาขาน้ ากระจาย) . 

1.เพศหญิง 
2.อายุ 22 – 40 ปี 
3.วุฒฺ ม.6 หรือ ปวช.3 ขึ้นไป 
4.มีประสบการณ์ในการเล้ียงเด็ก 
ในเนอสเซอร์รี่หรือโรงเรียน 
5.มีความรับผิดชอบ/รักเด็ก 
6.รักความสะอาด พูดจาไพเราะ 
7.ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา 
8.ใจเย็น รักเด็ก ชอบเล่นกับเด็ก 
9.ท างาน 07.30-18.30 หยุดทุก
วันอาทิตย์ 
 

1.ดูแลเด็กและเล่นกับเด็ก 
2.ป้อนข้าว นม อาหารเสริม 
อาบน้ า 
3.เล่นเสริมพัฒนาการเด็กตามท่ี
ทางแม่ก าหนด 
4.ล้างขวดนม จานชาม ซักผ้าเด็ก 
5.กวาดถู ท าความสะอาด บริเวณ
ของเล่นเด็ก 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จ ากัด 

เลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ถ.เอเชียจะนะ ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-216396ถึง8 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานรายผลิต 
จ านวน 4 อัตรา 

 

300-350 บาท/วัน 
 

สามารถส่งประวัติสมัครได้ท่ี: 
thaveevong_hdy@yahoo.com 
หรือสมัครด้วยตัวเองท่ีบริษัท ฯ 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.อายุ 20 ปีข้ึนไป 
3.รูปร่างสูงสุขภาพแข็งแรง 
4.ยกของหนักได้ 
5.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
6.มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี 
7.เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วหรือได้รับการยกเว้น 

1.ผสมวัตถุดิบต่างๆ 
2.ประกอบเครื่องขึ้นรูป 
3.ยกของ 
4.งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 


