
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 

หมู่ที่ 2 ถนนทางหลวง 43 ต.บ้านนา  อ.จะนะ  จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-5996657 คุณกัลยา 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ภารโรง 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างฯ สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี
โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 

 

 
 
  
 

 

1.เพศชาย  
2.อายุไม่เกิน 40 ปี 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.ต้องเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ใน ต.บ้านนา 
หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง  

1.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงเรียน 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บจก.อิงลิชโนฮาว 

เลขที่ 326 ถนนปุณณกัณฑ ์ต.คอหงส ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 064-9681991 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ครูภาษาอังกฤษ 

จ านวน 2 อัตรา 
 

250 – 350 บาท 

ต่อชั่วโมง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองที ่บจก.อิงลิขโนฮาว 

 

 

1.เพศชาย/หญิง 
2.อายุ 23 – 40 ปี 
3.วุฒิป.ตรีภาษาอังกฤษ 
4.มีคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่ ากว่า 
IELTS 6.5 , TOEIC 850 , TOFEL 
iBT 80 CERF level 1 หรือใบ
ประกาศ TEFL 
 
 

1.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท โฮมรัน พร๊อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

เลขที่ 41/234 ซอยชื่นจิต ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 097-9269553 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานธุรการ
ประจ าส านักงาน 

จ านวน 1 อัตรา 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองที่ บริษัท โฮมรัน พร๊อพ
เพอร์ตี้ จ ากัด 

 
 

1.เพศหญิง  อายุ 20 ปีขึ้นไป 
2.วุฒิป.ตรีขึ้นไป 
3.สามารถท างานล่วงเวลาได้ (มีเงิน
พิเศษ) 

4. ถา้มีใบขบัข่ีรถยนตไ์ดจ้ะรับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

 
 

1.ถ้ามีความถนัดทางด้านกราฟฟิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ซีเอชเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จ ากัด 

เลขที่ 233 หมู่ 8 ต.บ้านพร ุอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-553522 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างกลึง 

จ านวน 2 อัตรา 

ตามโครงสร้างฯ สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย

ตนเองที่ บริษัท ซีเอชเอ็ม เอ็นจิ

เนียริ่ง ซัพพลาย จ ากัด 

1.เพศชาย  
2.อายุ 20 – 45 ปี 
3.ไม่จ ากัดวุฒิ 

1.สามารถกลึงข้ึนรูปโลหะได้ และควบคุมเครื่องจักรได้  
2.มีพ้ืนฐานด้านเครื่อง CNC 

วิศวกรประเมินราคา 

จ านวน 2 อัตรา 

10,000 – 15,000  

บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย

ตนเองที่ บริษัท ซีเอชเอ็ม เอ็นจิ

เนียริ่ง ซัพพลาย จ ากัด 

1.เพศชาย/หญิง 
2.อายุ 20 – 45 ปี 
3.ป.ตรีวิศวกรรมเครื่องกล 

1.ออกแบบ เขียนแบบเครื่องจักรได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ดี 

ช่างเชื่อม 

จ านวน 11 อัตรา 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย

ตนเองที่ บริษัท ซีเอชเอ็ม เอ็นจิ

เนียริ่ง ซัพพลาย จ ากัด 

1.เพศชาย 
2.อายุ 20 – 45 ปี 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

1.สามารถประกอบงานเชื่อมได้ เชื่อมอาร์กอน , ไฟฟ้า ,MIG 
ได้เบื้องต้น มีความขยัน รับผิดชอบ 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ธนาภิวัฒน์ซัพพลายส์ จ ากัด (สถานีบริการน้ ามันบางจาก) 

เลขที่ ถนนสายเอเชีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 065-5578833/061-3751718 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างช่วงล่าง  

(รถใหญ่) 

จ านวน 2 อัตรา 

15,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองที่ บริษัท ธนาภิวัฒน์ซัพ
พลายส์ จ ากัด 
 

1.เพศชาย  
2.อายุไม่ 20 – 45 ปี 
3.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

1.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ช่างช่วงล่าง  

(รถเล็ก) 

จ านวน 2 อัตรา 

15,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองที่ บริษัท ธนาภิวัฒน์ซัพ
พลายส์ จ ากัด 
 

1.เพศชาย  
2.อายุไม่ 20 – 45 ปี 
3.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

1.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ธนาภิวัฒน์ซัพพลายส์ จ ากัด (สถานีบริการน้ ามันบางจาก) 

เลขที่ ถนนสายเอเชีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 065-5578833/061-3751718 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างตั้งศูนย์ 

(รถใหญ่) 

จ านวน 2 อัตรา 

15,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองที่ บริษัท ธนาภิวัฒน์ซัพ
พลายส์ จ ากัด 
 

1.เพศชาย  
2.อายุไม่ 20 – 45 ปี 
3.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

1.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ช่างตั้งศูนย์  

(รถเล็ก) 

จ านวน 2 อัตรา 

15,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองที่ บริษัท ธนาภิวัฒน์ซัพ
พลายส์ จ ากัด 
 

1.เพศชาย  
2.อายุไม่ 20 – 45 ปี 
3.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

1.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ธนาภิวัฒน์ซัพพลายส์ จ ากัด (สถานีบริการน้ ามันบางจาก) 

เลขที่ ถนนสายเอเชีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 065-5578833/061-3751718 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างปะยาง 

(รถใหญ่) 

จ านวน 2 อัตรา 

15,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองที่ บริษัท ธนาภิวัฒน์ซัพ
พลายส์ จ ากัด 
 

1.เพศชาย  
2.อายุไม่ 20 – 45 ปี 
3.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

1.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ช่างปะยาง  

(รถเล็ก) 

จ านวน 2 อัตรา 

15,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองที่ บริษัท ธนาภิวัฒน์ซัพ
พลายส์ จ ากัด 
 

1.เพศชาย  
2.อายุไม่ 20 – 45 ปี 
3.วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

1.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ธนาภิวัฒน์ซัพพลายส์ จ ากัด (สถานีบริการน้ ามันบางจาก) 

เลขที่ ถนนสายเอเชีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 065-5578833/061-3751718 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานเติมน้ ามัน 

จ านวน 2 อัตรา 

400 บาทต่อวัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองที่ บริษัท ธนาภิวัฒน์ซัพ
พลายส์ จ ากัด 
 

1.เพศชาย/หญิง 
2.อายุไม่ 20 – 35 ปี 
3.ไม่จ ากัดวุฒิ้ 

1.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

 

 

 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 


