
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างทองรัตนมณี วชิรา สงขลา 

เลขที่ 37/1 ถนนทะเลหลวง ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา สาขาวชิรา(ติดKFC) สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-314888 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
ช่องทาง 
การสมัคร 

คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เวลาปฎิบัติงาน 

พนักงานขาย/ขายออนไลน ์
จ านวน 1 อัตรา 

 

15,000 บาท/เดือน 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี
ห้างทองรัตนมณี วชิรา สงขลา 
 

1.เพศหญิง 
2.อายุ 20 – 35 ปี 
3.วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
4.ขยัน/อดทน 
5.ซื่อสัตย์ 
6.มีความรับผิดชอบ 
 

1. มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา  
2.มีทัศนคติท่ีดี/เรียนรู้งานเร็ว 
3.ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
4.มีความมั่นใจในตัวเอง 
5.รักงานบริการ,งานขาย 
6.มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
7.พูดจาฉะฉาน เสียงดัง ฟังชัด 
8.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
9.มีเงินค้ าประกันและอื่นๆ13,000 บาท
10.มีข้าราชการค้ าประกัน 

07.30 - 18.00 น. 
หยุด 1 วัน/สัปดาห ์

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างทองรัตนมณี วชิรา สงขลา 

เลขที่ 37/1 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา สาขาวชิรา(ติดKFC)  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-314888 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
ช่องทาง 
การสมัคร 

คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ เวลาปฎิบัติงาน 

พนักงานบัญช ี
จ านวน 1 อัตรา 

 

15,000 บาท/เดือน 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี 
ห้างทองรัตนมณี วชิรา สงขลา 
 

1.เพศหญิง 
2.อายุ 20 – 35 ปี 
3.วุฒิ ปวช. สาขาบัญชี 
4.ขยัน/อดทน 
5.ซื่อสัตย์ 
6.มีความรับผิดชอบ 
 

1. มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา  
2.มีทัศนคติท่ีดี/เรียนรู้งานเร็ว 
3.ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
4.มีความมั่นใจในตัวเอง 
5.รักงานบริการ,งานขาย 
6.มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
7.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
8.มีเงินค้ าประกันและอื่นๆ13,000 บาท 
9.มีข้าราชการค้ าประกัน 

07.30 - 18.00 น. 
หยุด 1 วัน/สัปดาห ์

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ตั้งใจกลการ จ ากัด 

สาขาควนเนียงและสาขาเมืองใหม่ สอบถามเพิ่มเติมโทร 075-270870,093-5766397 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน สวัสดิการ 
ช่างซ่อม

รถจักรยานยนต์ 
จ านวน 4 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี 
ฝ่ายบุคคลคุณธิดารัตน์  สีสุข 
 

1.เพศชาย 
2.อายุ 20 – 32 ปี 
3.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง 
4.มีประสบการณ์ในสายงานซ่อม
รถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
5.ซื่อสัตย์/ขยัน/อดทน 
6.มีความรับผิดชอบ 
 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้
มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

1.ยูนิฟอร์ม 
2.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
3.ตรวจสุขภาพประจ าปี 
4.ประกันชีวิต 
5.วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
6.เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง 
7.เงินช่วยค่าน้ ามัน 
8.เงินช่วยค่าเช่าบ้าน 
9.เงินช่วยสาธาณูปโภค 
10.เงินช่วยค่าเล่าเรียนบุตร 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท หาดใหญ่ กิ๊ฟท์แลนด์ จ ากัด    

เลขที่ 1481  ถ.เพชรเกษม  ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-266200,086-4800782 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เวลาปฎิบัติงาน 
พนักงานขับรถส่งของ/ 

พนักงานยกของ 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างบริษัท 
พนักงานทดลองงาน  
3 เดือน เมื่อผ่านงาน
จะมีการปรับค่าแรง
ตามอัตราท่ีบริษัท
ก าหนด 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี 
บจก. หาดใหญ่ กิ๊ฟท์แลนด์ 
เวลา10:00น. - 18:00น.   
 

1.เพศชาย อายุ 24 – 35 ปี 
2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า  
3.มีใบอนุญาตขับรถประเภท 3 หรือ
ใบอนุญาตขับรถประเภท 4 และไม่หมดอายุ 
4.ผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์หรือ
ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับสารเสพติด ส่ิงมึนเมา 
สายตา การมองเห็น ตาบอดสี การได้ยิน 
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี /ความอดทน/รอบคอบ 
7.สามารถยกของหนักได้ 
8..มีประสบการณ์การในการท างานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

09.30 - 19.00 น. 
หยุด 1 วัน/สัปดาห ์

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท หาดใหญ่ กิ๊ฟท์แลนด์ จ ากัด    

เลขที่ 1481  ถ.เพชรเกษม  ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-266200,086-4800782 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เวลาปฎิบัติงาน 
แคชเชียร์ 

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างบริษัท 
พนักงานทดลองงาน  
3 เดือน เมื่อผ่านงาน
จะมีการปรับค่าแรง
ตามอัตราท่ีบริษัท
ก าหนด 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี 
บจก. หาดใหญ่ กิ๊ฟท์แลนด์ 
เวลา10:00น. - 18:00น.   
 

1.เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี 
2.วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า  
3.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี /ความอดทน/รอบคอบ 
5.สามารถยกของหนักได้ 
6..มีประสบการณ์การในการท างานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

09.30 - 19.00 น. 
หยุด 1 วัน/สัปดาห ์

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 

  
 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จ ากัด 

เลขที่ 508 ม.4 ถ. สนามบิน-บ้านกลาง  ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-502288 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน สวัสดิการ 
คนเล่ือยไม้/นายม้า/

หางผ่า/คนซอย/ 
หางซอย/คนเรียง 
จ านวน 30 อัตรา 

เอกสารใช้ในการสมัคร
1.วุฒิการศึกษา  
2.ส าเนาบัตรประชาชน 
3.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป 

 
 

เหมาตามฟุต 

 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี 
บริษัท เอ.พ.ีเค.เฟอร์นิช่ิง 
พาราวู้ด จ ากัด 

 

1.เพศหญิง/เพศชาย อายุ 18 – 50 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีความอดทน/ร่างกายแข็งแรง 
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
5.สามารถยกของหนักได้ 
6..มีประสบการณ์การในการท างานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
7.สามารถท างานเป็นทีมได้ 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

1.ยูนิฟอร์ม 
2.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
3.ตรวจสุขภาพประจ าปี 
4.โบนัสประจ าปี 
5.วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
6.เบ้ียขยัน 
7.เงินช่วยค่าเล่าเรียนบุตร 
8.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
9.รถ รับ-ส่ง 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จ ากัด 

เลขที่ 508 ม.4 ถ. สนามบิน-บ้านกลาง  ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-502288 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน สวัสดิการ 
พนักงานเรียงไม้ 
จ านวน 10 อัตรา 

เอกสารใช้ในการสมัคร
1.วุฒิการศึกษา  
2.ส าเนาบัตรประชาชน 
3.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป 
 
 
 

300-350 บาท/วัน 

 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี 
บริษัท เอ.พ.ีเค.เฟอร์นิช่ิง 
พาราวู้ด จ ากัด 

 

1.เพศหญิง/เพศชาย อายุ 18 – 40 ปี 
2.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 
3.มีความอดทน/ร่างกายแข็งแรง 
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
5.สามารถยกของหนักได้ 
6..มีประสบการณ์การในการท างานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
7.สามารถท างานเป็นทีมได้ 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

1.ยูนิฟอร์ม 
2.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
3.ตรวจสุขภาพประจ าปี 
4.โบนัสประจ าปี 
5.วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
6.เบ้ียขยัน 
7.เงินช่วยค่าเล่าเรียนบุตร 
8.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
9.รถ รับ-ส่ง 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
 


