
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จ ากัด 

เลขที่  240/11 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา (ร้านโกตี๋ค้าของเก่า) สอบถามโทร 061-1752555,074-448115 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่
บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จ ากัด
ได้ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 
08.00 - 17.00 น. 
 

1.เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี  
2.มีใบอนุญาตขับรถประเภท ท.4 
3.ไม่ติดประวัติอาชญากรรม 
4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
6.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
7.สามารถท างานเป็นทีมได ้
8.ตั้งใจ/ใฝ่รู/้สามารถยกของได้ 

ปฏิบัติงานที่มอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ท่ี  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา 

เลขที่  3 ถ.ชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  088-7736353 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

พนักงานเสมียน
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองที่สนใจสมัครได้ที่โรงแรม
เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา
หรือสมัครทาง E-mail : 
thebed.HR@gmail.com 

 

1.เพศชาย/หญิง  
2.อายุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป  
3.ขับรถจักรยานยนต/์รถยนต์ ได้(เกียร์
ธรรมดา/ออโต้) มีใบอนุญาตขับขี่   
4.ขยัน อดทน รับผิดชอบงาน สามารถ
ท างานล่วงเวลาได ้
5.ใช้คอมพิวเตอร ์โปรแกรมส านักงานได ้
6. ร่างกายแข็งแรง /ตรงต่อเวลา 
7.หากมีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ 
โรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ปฏิบัติงานที่มอบหมาย 
สวัสดิการ  

1.อาหารกลางวัน  
2.ประกันสังคม  
3.ชุดยูนิฟอร์ม  
4.ที่พัก 
5.สวัสดิการตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

1.รูปถ่าย  1  รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
5.หนังสือรับรองการท างาน(ถ้าม)ี 1 ชุด 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ท่ี  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา 

เลขที่  3 ถ.ชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  088-7736353 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

ช่างศิลป ์
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองที่สนใจสมัครได้สมัครได้
ด้วยตัวเองที่โรงแรม หรือสมัคร
ทาง พร้อมส่ง Resumeผลงาน
กราฟฟิก,ส าเนาบัตร
ประชาชน , ส าเนาทะเบียน
บ้าน , ทาง E-mail : 
thebed.HR@gmail.com 

 

1.เพศชายหรือเพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป  
2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง 
3.มีความรูแ้ละความสามารถด้านงานออกแบบกราฟฟิกได ้
4.สามารถออกแบบงานเขียน งานโฟม งานไวนิล ได ้
5.สามารถสื่อสารงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด ี
6.มีไหวพริบ ในการแก้ไขการท างาน 
7.สามารถท างานโดยเข้างานเป็นกะได ้ 
8.มีประสบการณ์งานออกแบบ ด้านงานศิลป์ในโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
9.มีแนวความคิดใหม่ๆ ที่ทันสมัย  มีแนวทางการท างานสมัยใหม่ 

ปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ท่ี  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา 

เลขที่  3 ถ.ชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  088-7736353 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

คนสวน 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองที่สนใจสมัครได้ที่โรงแรม
เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา
หรือสมัครทาง E-mail : 
thebed.HR@gmail.com 

 

1.เพศชาย    อายุ  25  ปีข้ึนไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒ ิ
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง   
4.รักต้นไม ้ รักงานบริการ 
5.มีความรับผิดชอบในหน้าที ่ 
4.ขยัน อดทน ร่างกายแข็งแรง    
7.หากมีประสบการณใ์นการท า
สวนโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
8.ตรงต่อเวลา 

ปฏิบัติงานที่มอบหมาย 
สวัสดิการ  

1.อาหารกลางวัน  
2.ประกันสังคม  
3.ชุดยูนิฟอร์ม  
4.สวัสดิการตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

1.รูปถ่าย  1  รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด (ถ้าม)ี 
5.หนังสือรับรองการท างาน (ถ้าม)ี 1 ชุด 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ท่ี  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา 

เลขที่  3 ถ.ชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  088-7736353 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

กุ๊กครัวยุโรป 
จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองที่สนใจสมัครได้ที่โรงแรม
เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา
หรือสมัครทาง E-mail : 
thebed.HR@gmail.com 

 

1.เพศชาย/หญิง  อาย ุ 25  ปีข้ึนไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒกิารศึกษา 
3.มีประสบการณ์ด้านครัวยุโรป
(สามารถข้ึนหน้าเตาได้) 
4.สามารถท างานเป็นกะได ้
5.มีความรับผิดชอบในหน้าที ่ 
6. ร่างกายแข็งแรง    
7.ขยัน/อดทน/ตรงต่อเวลา 

ปฏิบัติงานที่มอบหมาย 
สวัสดิการ  

1.อาหารกลางวัน  
2.ประกันสังคม  
3.ชุดยูนิฟอร์ม  
4.ที่พัก 
5.สวัสดิการตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

1.รูปถ่าย  1  รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
4.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
5.หนังสือรับรองการท างาน(ถ้าม)ี 1 ชุด 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ท่ี  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จ ากัด 

เลขที่  199 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-317999 /062-1719624 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 

ช่างไฟฟ้า 
 จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่าย
บุคคล (คุณสุภลักษณ์) 
074-317999 ต่อ 902  
และสามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตนเองที่บริษัท ฯวันจันทร์ – ศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.หรือ 
ส่งประวัติส่วนตัวทาง  E-mail  
.seahorse.hr@ gmail.com 
 

 

1.เพศชาย  อายุ 22 - 35 ปี 
2.วุฒิ ปวส. – ป.ตรี สาขาช่างไฟฟ้าก าลังหรือ
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3.มีความรู้ ความสามารถด้านไฟฟ้า 
4.มีความรับผิดชอบ 
5.สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
6.มีประสบการณ์และมีหนังสือรับรองความรู้
ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
7.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ท างานเป็นทีมได้ 

ปฏิบัติงานที่มอบหมาย
ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 

1.รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว  2 รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
3.ทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ท่ี  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่ม (สวนน้ าสวนสัตว์สงขลา) 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 065-9246579 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานชงกาแฟ/

บาริสต้า     
จ านวน 2 อัตรา 

 

ทอลอง 325 บาท/วัน 
เป็นเวลา 3 เดือน   

ผ่านทดลองงานจะปรับ
ตามข้อตกลง 

 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งResume 
Suphitchayasimjaroen33@gmail.com 

1.เพศหญิง 
2.อาย ุ20 ปีข้ึนไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
6.มีใจรักงานบริการ 
7.ตรงต่อเวลา/รกความสะอาด 
8.บุคลิกภาพดี/มนุษย์สัมพันธ์ด ี
9.มีประสบการณ์จะพิจารณากรณีเป็นพิเศษ 

1.ชงกาแฟและเครื่องดื่ม 
2.รักออเดอร์จากลูกค้า 
3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านและ
อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
4.ท างาน 6 วัน/สัปดาห ์
5.เวลาท างานตั้งแต่ 08.30 – 17.30 น 
6.ปฏิบัติงานที่มอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ท่ี  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้าน นครหาดใหญ่ ออโต้แม็กซ์ 

เลขที่ 66/204-206 ถ.ลพบุรีราเมศวร ์ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามโทร 083-1926125,062-8975350 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างเปลี่ยนแม็ก 
ช่างเปลี่ยนยาง 
ช่างช่วงล่าง  

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วย
ตนเองที่ร้าน นครหาดใหญ่ 
ออโต้แม็กซ์ หรือโทรสอบถาม 
083-1926125 คุณทราย 
062-8975350 คุณเจี๊ยบ 

1.เพศชาย  
2.อาย ุ20 - 50ปี 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
5.มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา 
6.มีประสบการณ์ด้านช่างจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
7.มีทักษะในการแนะน าและขายสินค้าเกี่ยวกับงานที่ท า 
8.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยางรถยนต์/แม็กและงานที่เกี่ยวข้อง 

1.ซ่อมช่วงล่าง 
2.เปลี่ยนแม็ก+ยาง 
3.ยกสูงโหลดเตี้ย 
4.เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง เกียร์ คลัท 
5.ปฏิบัติงานที่มอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ท่ี  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท หะรินสุตขนส่ง จ ากัด 

เลขที่  165-9 ถ.นครนอก อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร  074-311837,074-311514,087-9036477 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ช่างไฟฟ้า 
 จ านวน 2 อัตรา 
 

10,000 บาท/เดือน 
 

สนใจสามารถติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่คุณสุวรรณา 
087-9036477 และสามารถ
เขียนใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 
หรือส่งประวัติทาง  E-mail 
sumitranuch.hr@gmail.com 
 

 

1.เพศชาย  อายุ 23 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิ ปวส. – ป.ตรี สาขาช่างไฟฟ้าก าลังหรือ
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3.มีความรู้ ความสามารถด้านไฟฟ้า 
4.มีความรับผิดชอบ/ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
5.สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
6.มีประสบการณ์และมคีวามรู้ความสามารถ 
สาขาช่างไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.สามารถเดินระบบไฟฟ้าหรือเชื่อมเหล็ก รวมถึง
การซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องจักร 
8.มีความรู้เกี่ยวกับงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรหรือ
เครื่องดูดสินค้าหรืองานเชื่อมและงานไฟฟ้าต่างๆ 

1.ปฏิบัติงานที่มอบหมายที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 
2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
3.เวลาท างาน 08.00 – 17.00 น. 
4.ท างานวันจันทร์ – วันเสาร์ 

สวัสดิการ 

1.ประกันสังคม 
2.อาหารกลางวัน 
3.สวัสดิการตามที่กฎหมายก าหนด 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ท่ี  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 


