
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านอาร์วีออร์โตคาร ์

เลขที่ 406/5 หมู่ที่ 2 ต าบลพะวง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 093-6762920 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
พนักงานขาย/

เสมียน 
จ าวน 3 อัตรา 

325-350 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ีร้านอาร์วีออร์โตคาร์ 

 

1.เพศชาย/หญิง  
2.อายุ 22 ปีข้ึนไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 
5.มีประสบการณ์ในการขายหรือ
เคยเป็นเซลล์จะพิจารณาพิเศษ 

-สามารถปิดการขายให้ลูกค้าได้ 
-มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ 
-ต้องท ายอดขายแต่ละเดือนได้ 
-ขยัน  อดทน ไม่เกี่ยงงาน 
-ตรงต่อเวลา 
-สามารถท างานเป็นทีมได้ 

 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เค ที ซี ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต 

เลขที่ 22/2  หมู่ที่ 3 ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 062-0794222 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

ธุรการบัญชี         
(ภาคาสนาม) 
จ าวน 2 อัตรา 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บริษัท เค ที ซี 
ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต  

1.เพศชาย/หญิง  
2.อายุ 20 ปีข้ึนไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี 
 

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม 
Microsoft Officeได้ดี  
-ท างานอื่นท่ีได้รับมอบหมายได้ 
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
-มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
-จัดท าบัญชีรายรัยรายจ่ายได้ 
-ตรงต่อเวลา 
-ขยัน  อดทน ไม่เกี่ยงงาน 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บจก.พินันท์พัฒน์ก่อสร้าง 

เลขที่ 97/8 หมู่ที่ 1 ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-334557 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
พนักงานบญัชี 
จ าวน 1 อัตรา 

9,000 บาท/เดือน สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก.พินันท์พัฒน์
ก่อสร้าง ต้ังแต่เวลา 08.00 -
16.00 น. 

1.เพศหญิง  
2.อายุไม่จ ากัด 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 

-จัดการเกี่ยวกับบัญชีในบริษัท 
-ท างานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายได้  

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

พนักงานขับรถJBC 
จ าวน 1 อัตรา 

 

 

325-350 บาท/วัน สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก.พินันท์พัฒน์
ก่อสร้าง ต้ังแต่เวลา 08.00 -
16.00 น. 

1.เพศหญิง  
2.อายุไม่จ ากัด 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ 
 

- ท าพื้นทางถนน ขุดดิน  ตักดิน 
- ท างานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายได้ 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 

เลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-336990-2 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 

เจ้าหน้าท่ีข้อมูล 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สนใจสมัครงานสามารถส่ง
ประวัติมาได้ท่ี  E-Mail : 
ns_job@hotmail.com หรือ
สมัครด้วยตนเองนเวลาท าการ 
จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 -
11.30 น และ13.30-16.30 น 
 

 

1.เพศหญิง 
2.อายุ 22  ปีข้ึนไป 
3.วุฒิการศึกษา ปวส- ป.ตรี      
สาขาการบัญชี/การจัดการ                    
/การตลาด /สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
4.ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 
6.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 

เลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-336990-2 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
ช่างซ่อมบ ารุง
รถโฟร์คลิฟท์ 

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สนใจสมัครงานสามารถส่ง
ประวัติมาได้ท่ี  E-Mail : 
ns_job@hotmail.com หรือ
สมัครด้วยตนเองนเวลาท าการ 
จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 -
11.30 น และ13.30-16.30 น 
 

 

1.เพศชาย 
2.อายุ 22  ปีข้ึนไป 
3.วุฒิ ปวส- ป.ตรี ช่างยนต์ /
สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
4.สามารถซ่อมรถโฟร์คลิฟท์ได้ 
5.มีประสบการณ์โดยตรงด้าน
รถโฟร์คลิฟท์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
6.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 

เลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-336990-2 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
ช่างซ่อมบ ารุง 

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สนใจสมัครงานสามารถส่ง
ประวัติมาได้ท่ี  E-Mail : 
ns_job@hotmail.com หรือ
สมัครด้วยตนเองนเวลาท าการ 
จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 -
11.30 น และ13.30-16.30 น 
 

 

1.เพศชาย 
2.อายุ 22 ปีข้ึนไป 
3.วุฒ ิปวส – ป.ตรี  ช่างเช่ือม  
ช่างยนต์ /สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
4.สามารถเช่ือมงานโลหะได้และ
สามารถซ่อมบ ารุงงานท่ัวไป
ภายในโรงงานได้      
6.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 

เลขที่ 150/2 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-336990-2 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 

ช่างเครื่องท าความเย็น 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สนใจสมัครงานสามารถส่ง
ประวัติมาได้ท่ี  E-Mail : 
ns_job@hotmail.com หรือ
สมัครด้วยตนเองนเวลาท าการ 
จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 -
11.30 น และ13.30-16.30 น 
 

 

1.เพศชาย 
2.อายุ 22 ปีข้ึนไป 
3.วุฒิ ปวส- ป.ตรี ช่างไฟฟ้า 
ไฟฟ้าก าลัง/สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
4.สามารถควบคุมเครื่องจักรท า
ความเย็นได้ 
5.มีประสบการณ์ในการท างาน
อย่างน้อย 1  ปีข้นไป 
6.สามารถท างานเป็นกะได้ 
7.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
หจก.เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจ (ร้านโกตี๋ค้าของเก่า) 

เลขที่  240/10 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  061-1752555,074-448115 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

ช่างตัดเหล็ก 
จ านวน 3 อัตรา 

 

325 – 400 บาท/วัน 
 

สามารถกรอกใบสมัครได้ท่ี 
หจก.เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจ 
สงขลา(ร้านโกตี่ค้าของเก่า) 
ท่ีฝ่ายบุคคล  
 

 

1.เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี 
2.ไม่ติดประวัติอาชญากรรม 
3.ไม่มีโรคประจ าตัว 
4.สามารถตัดเหล็ก เช่ือมเหล็กได้ 
5.มีประสบการณ์จะพิจารณา  
เป็นพิเศษ 
6. สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
7.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
8.ท างานวันจันทร์ – วันเสาร์ 
เวลา 08.00 -17.00 น. 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก 

สวัสดิการ: 
1.ชุดยูนิฟอร์ม 
2.วันหยุดประจ าป ี
3.ประกันสังคม 
4.ตรวจสุขภาพประจ าปี 
5.การอบรมประจ าป ี
 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
หจก.เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจ (ร้านโกตี๋ค้าของเก่า) 

เลขที่  240/10 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  061-1752555,074-448115 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

พนักงานท่ัวไป 
จ านวน 3 อัตรา 

 

325 – 400 บาท/วัน 
 

สามารถกรอกใบสมัครได้ท่ี 
หจก.เพิ่มพูลพานิชโลหะกิจ 
สงขลา(ร้านโกตี่ค้าของเก่า) 
ท่ีฝ่ายบุคคล  
 

 

1.เพศชาย อายุ 20 - 45 ปี 
2.ไม่ติดประวัติอาชญากรรม 
3.ไม่มีโรคประจ าตัว 
4.ตรงต่อเวลา 
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
6. สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
7.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
8.ท างานวันจันทร์ – วันเสาร์ 
เวลา 08.00 -17.00 น. 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจาก 

สวัสดิการ: 
1.ชุดยูนิฟอร์ม 
2.วันหยุดประจ าป ี
3.ประกันสังคม 
4.ตรวจสุขภาพประจ าปี 
5.การอบรมประจ าป ี
 

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

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท จินมารีนโปรดักท์ (1994) อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด 

เลขที่ 120/5 หมู่ที่ 8 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-313890,092-5131888 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
พนักงานขาย   

จ านวน 4 อัตรา 
 

325-400 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก.จินมารีนโปรดักท์ 
สาขาสงขลา 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ20 – 35 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.มีประสบการณ์ในการท างานจะ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.ท างานเป็นกะได้  
  กะเช้า 04.00 – 12.00 น. 
  กะบ่าย 12.00 -19.00 น. 
7.สามารถท างานท่ีสาขาหาดใหญ่ได้ 

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. ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน 
(หากมี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เบญจพร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์ 

เลขที่ 15/229 หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-890721 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานต้อนรับ  
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี หสม.เบญจพรฯ หรือ
ส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี E-mail: 
sufeeyah.bj@gmail.com 

1.เพศชาย  
2.อายุ 18 – 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 
5.มีประสบการณ์ในการท างานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.ท างานเป็นกะดึกได้  
7.มีใจรักในงานบริการ 
8.สามารถท างาน เบญจพร แกรนด์ วิว โฮเต็ล  
9.ตรงต่อเวลา 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เบญจพร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์ 

เลขที่ 15/229 หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-890721 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานเบลล์บอย  
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี หสม.เบญจพรฯ หรือ
ส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี E-mail: 
sufeeyah.bj@gmail.com 

1.เพศชาย  
2.อายุ 18 – 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
5.มีประสบการณ์ในการท างานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.ท างานเป็นกะดึกได้  
7.มีใจรักในงานบริการ 
8.สามารถท างาน เบญจพร แกรนด์ วิว โฮเต็ล  
9.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 

1.ยกสัมภาระให้ผู้มาใช้บริการ 

2.สามารถยกของหนักได้ 

3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 
 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เบญจพร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์ 

เลขที่ 15/229 หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-890721 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานจัดเล้ียง  
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี หสม.เบญจพรฯ หรือ
ส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี E-mail: 
sufeeyah.bj@gmail.com 

1.เพศชาย  
2.อายุ 18 – 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
5.มีประสบการณ์ในการท างานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.ท างานเป็นกะดึกได้  
7.มีใจรักในงานบริการ 
8.สามารถท างาน เบญจพร แกรนด์ วิว โฮเต็ล  
9.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 

1.จัดเล้ียงอาหารและเตรียมสถานท่ี 

2.ตกแต่งจัดห้องอาหารให้ดูสะอาด 

3.จัดวางโต๊ะอาหารให้เป็นระเบียบ 

4.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เบญจพร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์ 

เลขที่ 15/229 หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-890721 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
รูมบอย 

  จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี หสม.เบญจพรฯ หรือ
ส่งประวัติส่วนตัวมาท่ี E-mail: 
sufeeyah.bj@gmail.com 

1.เพศชาย  
2.อายุ 18 – 45 ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
5.มีประสบการณ์ในการท างานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.ท างานเป็นกะดึกได้  
7.มีใจรักในงานบริการ 
8.สามารถท างาน เบญจพร แกรนด์ วิว โฮเต็ล  
9.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 

1.ท าความสะอาดและจัดเตรียมห้องพัก
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 


