
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด 

  เลขที่ 3/2 หมู่ 7 ซ.วัดเกาะถ้ า ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-317800 ต่อ 110 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
วิศวกรส่ิงแวดล้อม 

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี
ออฟฟิศ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด
เวลา 09.00-15.00 น 
 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 23  ปี ขึ้นไป 
3.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 
5.มีประสบการณ์ท างานในระบบผลิตน้ า,ตรวจสอบ
คุณภาพน้ าจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

1.ดูแลตรวจระบบการผลิตน้ า 
2.ตรวจสอบคุณภาพของน้ า 
3.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท โยธาเอก จ ากัด 

  เลขที่ 74/1 หมู่ 1 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 095-1026688 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
แม่บ้านส านักงาน 

จ านวน 1 อัตรา 
 

350 บาท / วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี
ออฟฟิศ ติดต่อ คุณ แนน ฝ่ายจัดซื้อ
และธุรการ วลา 09.00-15.00 น 
 

1.เพศหญิง  
2.อายุ  30 - 53  ปี ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.รักความสะอาดและรักงานบริการ 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 
5.มีสามารถเดินทางไป-กลับได้สะดวก 
6.มีความสามารถท าอาหารได้ 
7.ท างานวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี 
8.เวลาท างาน 09.00 – 15.00 

1.ดูแลความสะอาดภายในส านักงาน 
2.ท าความสะอาดในส่วนท่ีได้รับผิดชอบ 
3.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อีซูซุสหมอเตอร์ จ ากัด สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-820777,063-475244 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานช่างยนต์ 

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถกรอกใบสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี 
บจก.หาดใหญ่สหมอเตอร์ ทุกสาขา 
1.ส านักงานใหญ่สาขา ถ.ลพบุรีราเมศวร์ 
2.สาขานครหาดใหญ่ เย้ือง ร.ร. ญ.ว. 
3.สาขาล าไพล อ.เทพา 
4.สาขาสิงหนคร ต.ชิงโค อ.สิงหนคร 
5.สาขารัตภูมิ ต.ก าแพงเพชร หรือสมัคร
ออนไลน์ ตาม Qr-Code ด้านล่าง 

 

1.เพศชาย อายุ  20 - 45  ปี 
2.วุฒ ิปวช.ขึ้นไป สาขาเทคนิคยานยนต์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.รักความสะอาดและรักงานบริการ 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 
5.มีความรับผิดชอบ/มีระเบียบวินัย 
6.ท างานประจ าท่ีสาขาละ 1 คน ล าไพลและสาขารัตภูมิ  

1.ดูแลตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ 
2.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท อีซูซุสหมอเตอร์ จ ากัด สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-820777,063-475244 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ท่ีปรึกษาการขาย 

จ านวน 5 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถกรอกใบสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี 
บจก.หาดใหญ่สหมอเตอร์ ทุกสาขา 
1.ส านักงานใหญ่สาขา ถ.ลพบุรีราเมศวร์ 
2.สาขานครหาดใหญ่ เย้ือง ร.ร. ญ.ว. 
3.สาขาล าไพล อ.เทพา 
4.สาขาสิงหนคร ต.ชิงโค อ.สิงหนคร 
5.สาขารัตภูมิ ต.ก าแพงเพชร หรือ 
สมัครออนไลน์ ตาม Qr-Code ด้านล่าง 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ  20 - 45  ปี 
2.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.รักงานบริการ/บุคลิกภาพดี 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/ใจเย็น/ซื่อสัตย์ 
5.มีความรับผิดชอบ/มีระเบียบวินัย 
6.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ 
7.หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป้นกรณีพิเศษ 
8.ท างานประจ าสาขาละ 1 คน 
   8.1.ส านักงานใหญ่สาขา ถ.ลพบุรีราเมศวร์ 
   8.2.สาขานครหาดใหญ่ เย้ือง ร.ร. ญ.ว. 
   8.3.สาขาล าไพล อ.เทพา 
   8.4.สาขาสิงหนคร ต.ชิงโค อ.สิงหนคร 
   8.5.สาขารัตภูมิ ต.ก าแพงเพชร 

1.ดูแลและให้บริการในการขาย 
2.ให้ค าปรึกษาในด้านการขาย 
3.ท างานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  


