ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ เค แกรนด์ โฮเต็ล
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 42 ม.7 ถ.กาญจนวนิช 2 ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
ลาดับ
ที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
การตลาด

จานวน
(อัตรา)
1

ประเภทกิจการ โรงแรม
โทรศัพท์ 074-557111,074-557530-3 โทรสาร 074-557539

เพศ

อายุ
(ปี )

วุฒ/ิ สาขา

ค่ าจ้ าง
(บาท)

หญิง

25-35 ปี

ปริ ญญาตรี

ไม่ระบุ

เงือ่ นไข ลักษณะงาน
และความต้ องการอืน่ ๆ
-

สวัสดิการ
-

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั บีแอลที โลจิสติกส์ จํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่าย Flexivag ในตู ้ Container
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 43 ถนน โชติวิทยะกุล 3 ตําบล หาดใหญ่ อําเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์ 093-5784483/087-9694696(มิว)( จ-ศ 08.30-17.30 น)
ลาดับ
ที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
พนักงานคุมโหลด

จานวน
(อัตรา)
2

เพศ

อายุ
(ปี )

ชาย

25-35 ปี

วุฒ/ิ สาขา

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือ่ นไข ลักษณะงาน
และความต้ องการอืน่ ๆ

ป.6 ขึ้นไป

9,600 บ.

-มีรถกะบะเป็ นของตนเอง และมี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
-มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน
ซื่ อสัตย์ อดทน กระตือรื อร้น และ
มีความรับผิดชอบ
-ไม่จาํ เป็ นต้องมีประสบการณ์มา
ก่อน
-มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ น จ.สุ ราษฎร์ ธานี
จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

หมายเหตุ ปฏิบัติงานทีจ่ งั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี
สนใจติดต่ อสมัครงาน ส่ งอีเมลล์ หรือ โทรมาสอบถามเท่ านั้น
ส่ งประวัติมาที่ Email: accounting.thailand@bltflexitank.com

สวัสดิการ
-ค่านํ้ามันรถ และค่าสึ ก
หรอรถให้
-ค่าฟิ ตติง้ /โอที(กรณี
ไปปูถุง)
-ประกันสังคม
-ยูนิฟอร์ ม

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมซี ซ่า
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 20 ซ.4 ถ.ราษฏร์ อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ลาดับ
ที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
แม่ครัว

จานวน
(อัตรา)
1

ประเภทกิจการ โรงแรม
โทรศัพท์ 074 - 252051

เพศ

อายุ
(ปี )

วุฒ/ิ สาขา

ค่ าจ้ าง
(บาท)

ช/ญ

22-50 ปี

ป.6 ขึ้นไป

9,600 บ.

เงือ่ นไข ลักษณะงาน
และความต้ องการอืน่ ๆ
-ทําอาหาร
-วันหยุด 1 วัน
-ทํางาน จันทร์ -อาทิตย์ 05.0014.00 น

สวัสดิการ
-

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ จะนะแบตเตอรี่
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 492/1 ม.2 ถ.เอเซี ย ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
ลาดับ
ที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ช่างยนต์

จานวน
(อัตรา)

เพศ

อายุ
(ปี )

1

ชาย

20-30 ปี

ประเภทกิจการ ขายแบตเตอรี่ รถยนต์
โทรศัพท์ 088-7840433 โทรสาร วุฒ/ิ สาขา
ปวช. – ปวส.
ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย
2.00 ขึ้นไป

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือ่ นไข ลักษณะงาน
และความต้ องการอืน่ ๆ

สวัสดิการ

9,600 ขึ้นไป -ทํางาน จ-ส 08.00-17.00 น.
-การขึ้นเงินเดือนรายปี
-เปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์
-โบนัส
-ซ่ อมไดชาร์ ต ไดสตาร์ ท
-ประกันสังคม
-บริ การนอกสถานที่โดยรถบริ ษทั
-มีความรู ้ความสามารถด้าน
เครื่ องยนต์
-ประสบการณ์ทาํ งาน 2 ปี
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
-ทดลองงาน 3 เดือน

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทยดิสทริ บิวชัน่ จํากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 111 ถ.แจ้งวัฒนะ เขต หลักสี่ กทม.
ลาดับ
ที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ลูกจ้างขับรถบรรทุก
สี่ ลอ้ หกล้อ สิ บล้อ
จัดส่ งนํ้ายาล้างไต
(ประจําคลังสิ นค้าบาง
นา และสํานักงาน
หลักสี่ กทม.

จานวน
(อัตรา)
50

เพศ

อายุ
(ปี )

ไม่ 23 ปี ขึ้นไป
ระบุ

ประเภทกิจการ บ.ในเครื อ ไปรษณี ยไ์ ทย
โทรศัพท์ 02-8313704 ต่อ 301/304
วุฒ/ิ สาขา
ป.4 ขึ้นไป
อ่านออก
เขียนได้

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือ่ นไข ลักษณะงาน
และความต้ องการอืน่ ๆ

15,000 ขึ้นไป -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท
+ ค่าเที่ยว บค.(บค.,บ.2,ท.2,ท.3,ท.4)
-ใบอนุญาตประเภทบุคคล บุคคล
วิง่ เสริ ม

สาธารณะ ต้องมีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้น
ไป
-ใบอนุญาตประเภท ท.2 ต้องมี
ประสบการณ์ 6 เดือนขึ้นไป
-รู ้เส้นทางกทม. ปริ มณฑล และ
ต่างจังหวัด(ภาคกลาง/เหนือ/ใต้/
ตะวันออกเฉียงเหนือ)สามารถ
ปฏิบตั ิงานตามเส้นทางและเวลาที่
บริ ษทั กําหนดได้
มีความขยันขันแข็ง และมีความ
รับผิดชอบในการทํางานสูง

หมายเหตุ สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่คลังสิ นค้าบางนา(ถ.บางนาตราด กม.19)และหลักสี่ กทม.ได้
-ผู้สนใจสามารถสมัครด้ วยตนเองได้ ที่สานักงานใหญ่ และคลังสิ นค้าบางนา(ถ.บางนาตราด กม.19)และสานักงานหลักสี่ ในวันทาการ จ-ศ 09.00-16.00 น.

สวัสดิการ
-ยูนิฟอร์ ม
เอกสารประกอบการ
สมัครงาน
-สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
-สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
-สําเนาหลักฐานการศึกษา 1
ชุด
-รู ปถ่าย 1 นิ้ว 2 รู ป
-สําเนาใบอนุญาตขับขี่
ประเภท บ.2 ขึ้นไป 1 ชุด
-สําเนาใบผ่านงาน 1 ชุด
(กรณีมี)

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เอ็ม.เจ.พาราวูด้ จก.
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 15/4 ม.2 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ลาดับ
ที่

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง

1

คนขับรถ

2

ช่างไม้

จานวน
(อัตรา)

เพศ

อายุ
(ปี )

1

ชาย

28-40 ปี

ไม่ระบุ

หลาย
อัตรา

ชาย

25-40 ปี

ไม่ระบุ

วุฒ/ิ สาขา

ประเภทกิจการ แปรรู ป ไม้ยางพารา
โทรศัพท์ 092-8351499
ค่ าจ้ าง
(บาท)
350 บาท
ต่อวัน

เงือ่ นไข ลักษณะงาน
และความต้ องการอืน่ ๆ

- ทํางาน จ-ส 08.00-17.00 น
- ขับรถออกต่างจังหวัดกับทีมช่าง
ของบริ ษทั
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- ทดลองงาน 90 วัน
- ประสบการณ์ในการทํางาน 1 ปี
320-400 - ทํางาน จ-ส 08.00-17.00 น
บาทต่อวัน - แปรรู ปไม้เป็ นเฟอร์ นิเจอร์ บวิ้ อิน
-มีความชํานาญเครื่ องมือช่าง
-ทดลองงาน 90 วัน
-ประสบการทํางาน 1 ปี

สวัสดิการ
- การขึ้นเงินเดือนรายปี
- เบี้ยเลี้ยงรายวัน
- ประกันสังคม

- ที่พกั
- ประกันสังคม

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บ. บ.ซายน์อะนาลิสก์ จก.
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 81 ซ.เลื่อนอนุสรณ์ ถ.ราษฎร์ อุทิศ อ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ลาดับ
ที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
พนักงานขนส่ ง

จานวน
(อัตรา)

เพศ

อายุ
(ปี )

1

ชาย

25-35 ปี

วุฒ/ิ สาขา
ม.6

ประเภทกิจการ จําหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 074-363669/0649705887 โทรสาร ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือ่ นไข ลักษณะงาน
และความต้ องการอืน่ ๆ

320 ต่อวัน

-ทํางาน จ-ส 08.30-17.30 น
-จัดส่ งสิ นค้าตามหน่วยงานที่
สั่งซื้ อ/ส่ งไปรษณี ย/์ Kerry
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
/
จักรยานยนต์
-มีความรู ้ Word/Excel
-มีความอดทนอดกลั้น/รอบคอบ
-ขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้
-ทําลองงาน 3 เดือน

สวัสดิการ
-การขึ้นเงินเดือนรายปี
-โบนัส
-เบี้ยเลี้ยงเวลาออก
ต่างจังหวัด
-โอที

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ โกก๊องก๋ วยเตี๋ยวหางหมู (หาดใหญ่)
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 27 ตรวข้ามร้านก้ามปู ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สนใจสมัคร คุณไพลิน ปิ ยวนิชพงษ์ / มรุ เดช แสงเสน่ห์
ลาดับ
ที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
พนักงานเสิ ร์ฟ,
ล้างจาน

จานวน
(อัตรา)

เพศ

อายุ
(ปี )

1

ชาย

22 – 35

วุฒ/ิ สาขา
ไม่จาํ กัดวุฒิ
การศึกษา

ประเภทกิจการ ร้านก๋ วยเตี๋ยว
โทรศัพท์ 086 – 9949911 / 087 - 4793614
ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือ่ นไข ลักษณะงาน
และความต้ องการอืน่ ๆ

9000 – 10000 - ทํางานเสิ ร์ฟ,ล้างจาน,ลวกกว๋ ยเตี๋ยว บาท/เดือน - สามารถพูดภาษังกฤษได้จะ
พิจารณาเป็ นพิศษ
- พูดภาษาจีน/อังกฤษ ได้
- ทํางาน 05.00
– 14.00 น
- ถ้ามีปะสบการณ์จะพิจารณ เป็ น
พิเศษ

สวัสดิการ

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จํากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 34 ซอย 3 ถ.สงขลาพลาซ่ า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
ลาดับที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
พนักงานช่างซ่ อมบํารุ ง

จานวน
(อัตรา)
1

เพศ
ชาย

อายุ
(ปี )
20 – 35 ปี

ประเภทกิจการ ห้องเย็นรับฝากอาหารแช่แข็ง
โทรศัพท์ 074-326222,074-322637

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
สวัสดิการ
(บาท)
ปวส.ขึ้นไป สาขา
ตาม
- สามารถทํางานเป็ นกะได้ ซ่ อมบํารุ ง เครื่ องกลโรงงาน, โครงสร้าง อุปกรณ์ภายในบริ ษทั
ไฟฟ้ ากําลัง,หรื อ
บริ ษทั
- มีประสบการณ์ทางด้านเครื่ องทํา
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความเย็นและซ่ อมบํารุ งโรงงาน
อุตสาหกรรมและจะได้รับพิจารณา
เป็ นพิเศษ
วุฒ/ิ สาขา

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ยงวิวฒั น์ แบริ่ งส์
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 161/3 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สนใจติดต่ อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 ฝ่ ายขาย

จานวน
เพศ
(อัตรา)
2
ชาย

อายุ
(ปี )
23 – 45 ปี

วุฒ/ิ สาขา
ไม่จาํ กัดวุฒิ
การศึกษา

ประเภทกิจการ จําหน่ายตลับลูกปื น
โทรศัพท์ 074 - 230488
ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
อัตรา - จําหน่ายตลับลูกปื นสามารถออกต่างจังหวัดได้
ค่าจ้างตาม - ทํางานจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.15 – 17.15 น.
โครงสร้าง - มีโบนัส , เบี้ยเลี้ยง,ค่าคอมมิชชัน่
บริ ษทั

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั สมิหลา เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 57/80 ม.6 ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
Email : samilaengineering.2012@gmail.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 ผูช้ ่วยช่าง

2

ช่างเชื่อม

จานวน
อายุ
เพศ
(อัตรา)
(ปี )
2
ชาย 18-40 ปี

1

ชาย 18-40 ปี

ประเภทกิจการ รับเหมา งานเหล็ก ให้เช่าตูค้ อนเทนเนอร์
โทรศัพท์ 089 – 4622154 , 089 - 7386691

วุฒ/ิ สาขา
ม.3 ขึ้นไป

ปวช. – ปวส.

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
300-350 - งานทาสี ,เจียร์ เหล็กตดเหล็ก
บาท/วัน - อาจมีงานออกต่างจังหวัดบ้างบางครั้ง
- ทํางานจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

350-400 - งานเชื่อมและประกอบเหล็ก
บาท/วัน - อาจมีงานออกต่างจังหวัดบ้างบางครั้ง
- ทํางานจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั คิง ไลออน ซัพพลาย จํากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 10 ซอยฉวาง-กําแพงเพชร ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
Email : kinglionsupply.sale@gmail.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 ช่างเชื่อม

2

พนักงานทัว่ ไป

จานวน
อายุ
เพศ
(อัตรา)
(ปี )
2
ชาย 20-45 ปี

3

ชาย 20-45 ปี

ประเภทกิจการ ร้านขายปลีกอุปกรณ์สาํ หรับให้แสงสว่าง
โทรศัพท์ 074 – 312095 , 064 - 4218584

วุฒ/ิ สาขา
ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
308-350 - งานเชื่อมทัว่ ไป
บาท/วัน - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

308-350 - ผูช้ ่วยช่าง
บาท/วัน - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั หนํ่าฮัว่ รับเบอร์ จํากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 99 ม.3 ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
Email : phattama@sritrnggroup.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 ช่างซ่ อมบํารุ ง

จานวน
อายุ
เพศ
(อัตรา)
(ปี )
1
ชาย 20 ปี ขึ้น
ไป

ประเภทกิจการ ยางพารา
โทรศัพท์ 074 – 379987,094-5155458
ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
ปวช.ขึ้นไป สาขา
11500 - มีประสบการณ์อย่างน้อง 1 ปี
ไฟฟ้ า,ช่างยนต์
บาท/เดือน - ทํางาน จันทร์ -เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
เครื่ องกล หรื ออื่นๆที่
- มีที่พกั ,ขึ้นเงินเดือนรายปี ,โบนัส,เบี้ยเลี้ยงกรณี
เกี่ยวข้อง
ปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด
วุฒ/ิ สาขา

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ออฟฟิ ศ ซัพพลาย จํากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 29/4 ถนนราษฎร์ ยนิ ดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สนใจติดต่ อ คุณรุ่ งทิพย์
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 พนักงานส่ งของ

จานวน
อายุ
เพศ
(อัตรา)
(ปี )
1
ชาย 20-50 ปี

ประเภทกิจการ ค้าปลีก,ทาสี (เครื่ องเขียน)
โทรศัพท์ 074 – 220993 , 081-6903203

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
ไม่จาํ กัดวุฒิการศึกษา
ตาม
- ขับรถส่ งของและจัดของ
โครงสร้าง - สามารถขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
บริ ษทั
วุฒ/ิ สาขา

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จํากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 88 ม.5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุ ราษฎร์ ธานี
สนใจติดต่ อ คุณวรรณวิศา บํารุ งพานิช
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 เจ้าหน้าที่บญั ชี

จานวน
อายุ
เพศ
(อัตรา)
(ปี )
5
หญิง 23-35 ปี

ประเภทกิจการ ขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์
โทรศัพท์ 087 - 6318863

วุฒ/ิ สาขา
ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี

ค่ าจ้ าง
(บาท)
12500

เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
สวัสดิการ
- ปฏิบตั ิงานด้านบัญชี รับจ่าย-เงิน
- มีคามรู ้พ้นื ฐานทางด้านบัญชี
- มีที่พกั ,ขึ้นเงินเดือนรายปี ,ชุดฟอร์ ม 3 ชุด,
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ออฟฟิ ต Money 2 yoy จํากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 22 ถนนเลื่อนอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สนใจติดต่ อ คุณวิทรู คลีบาํ รุ ง
ลาดับ
จานวน
อายุ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
เพศ
ที่
(อัตรา)
(ปี )
1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/
10 ชาย/ 18-45 ปี
ประสานงาน
หญิง

วุฒ/ิ สาขา
ปวช.ขึ้นไป

ประเภทกิจการ งานออนไลน์
โทรศัพท์ 088 - 7893595
ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
ตาม
- ประชาสัมพันธ์/ออนไลน์/อินเตอร์ เน็ต
ความสามารถ

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั จํากัด
ประเภทกิจการ งานออนไลน์
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 22 ถนนเลื่อนอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 088 - 7893595
สนใจติดต่ อ คุณวิทรู คลีบาํ รุ ง
ลาดับ
จานวน
อายุ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
เพศ
ที่
(อัตรา)
(ปี )
1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/
10 ชาย/ 18-45 ปี
ประสานงาน
หญิง

วุฒ/ิ สาขา
ปวช.ขึ้นไป

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
ตาม
- ประชาสัมพันธ์/ออนไลน์/อินเตอร์ เน็ต
ความสามารถ

ตาแหน่ งงานว่ าง
ประเภทกิจการ บริ การให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง
โทรศัพท์ 093 - 1398877

ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ฟ้ าใสคอนสตรัคชัน่ ทูลส์ จํากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 13/7 ม.5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สนใจติดต่ อ คุณประเทศ ลิ่มเจริ ญ (ผช.ผจก.)
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 พนักงานต้อนรับลูกค้า

จานวน
อายุ
เพศ
(อัตรา)
(ปี )
3
ชาย/ 25-35 ปี
หญิง

วุฒ/ิ สาขา
ป.ตรี

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
13000 บาท/ - ต้อนรับลูกค้า
เดือน
- อดทน มีมานะ

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เคทีซีซีทีวี จํากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 34/165 ม.2 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สนใจสมัคร คุณชุรีภรร์ ศรี สุวรรณ์
ลาดับ
ที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

จานวน
(อัตรา)

เพศ

อายุ
(ปี )

2

ชาย

23 – 35

ประเภทกิจการ บริ การติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 074 -260766 , 085-8923808

วุฒ/ิ สาขา
ปวส.-ป.ตรี
สาขา
คอมพิวเตอร์
,อิเล็กทรอนิกส์,
สารสนเทศ

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือ่ นไข ลักษณะงาน
และความต้ องการอืน่ ๆ

12000 บาท/
เดือน

- ลงโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์
,ติดตั้ง Software กล้องวงจรปิ ดได้ใช้
โปรแกรม Auto CAD,วิเคราะห์งาน
ติดตั้งภายนอกได้
- หากขับรถได้จะพิจารณาเป็ นพิเศษ
- สามารถติดตั้ง Software ระบบ
คอมพิวเตอร์ ได้
- สามารถเขียนโปรแกรม AutoCAD
ได้
-สามารถทํางานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ
-ขึ้นเงินเดือน
รายปี
-โบนัส
-ยูนิฟอร์ ม
-ค่าล่วงเวลา

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เบทเตอร์ เวย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหน่ายเครื่ องสําอางแบรนด์มิสทีน
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 210 อาคารเบทเตอร์ เวย์ ถนนรามคําแหง แขวงราษฎร์ พฒั นา เขตสะพานสู ง กทม.10240 โทรศัพท์ 02 – 9170000 , 063-8854222
สนใจติดต่อ คุณสวัตต์ กิตติสิริพฒั น์
ลาดับที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ผูจ้ ดั การสาขาเขต
(สาขาสงขลา)

จานวน
เพศ
(อัตรา)
3
หญิง

อายุ
(ปี )
24 – 40

วุฒ/ิ สาขา
ม.6 ขึ้นไป

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
ตาม
- รักษายอดขายในเขตพื้นที่สงขลา
โครงสร้าง - หายอดขายเพิ่มในเขตพื้นที่
บริ ษทั
สงขลา
- สามารถทํางานนอกสถานที่ได้
- มีรถยนต์เป็ นของตัวเองในช่วง
ทดลองงาน และขับขี่รถยนต์ได้
- ต้องอบรมการทํางาน 3 วัน
ที่กรุ งเทพ สํานักงานใหญ่ก่อนเริ่ ม
งาน

สวัสดิการ
-ขึ้นเงินเดือนราย
ปี
-โบนัส
-รถยนต์ประจํา
ตําแหน่ง หลัง
ผ่านทดลองงาน
-ท่องเที่ยวต่าง
ประทศทุกปี
-ประกันอุบตั ิเหตุ

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ หจก.โฟกัสสงขลาเซอร์ วิส
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 20 ซอย 1 ถนนราษฎร์ ยนิ ดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สนใจติดต่ อ คุณอรทัย ไชยแก้ว
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 พนักงานบริ การ

จานวน
เพศ
(อัตรา)
2
ชาย

อายุ
(ปี )
20 – 35

วุฒ/ิ สาขา
ไม่ระบุ

ประเภทกิจการ บริ การกําจัดปลวก
โทรศัพท์ 084 - 9374063
ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
9000 บาท/ - งานบริ การนอกสถานที่
เดือน - สามารถขับขี่รถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่
- ทํางานจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
-ทดลองงาน 30 วัน

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมเดอะสมาวิท
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 100 ซอย 27 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Email : info@thesmarthotelhatyai.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 พนักงานต้อนรับ

จานวน
อายุ
เพศ
(อัตรา)
(ปี )
2
ชาย/ 22 – 35
หญิง

วุฒ/ิ สาขา
ป.ตรี

ประเภทกิจการ โรงแรม
โทรศัพท์ 074 – 802438 - 9
ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
9600 – - ต้อนรับลูกค้าส่ วนหน้า/ขายห้องพัก/แนะนําลูกค้า/
11000 เก็บเงิน/ออกใบเสร็ จรับเงิน
บาท/เดือน -บุคลิกดี
-สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้
- นํ้าหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม
-ทดลองงาน 119 วัน
-ขึ้นเงินเดือนรายปี
-โบนัส

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ซิ ต้ ีอมั เบรล่า จํากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 326 ถนนสามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 พนักงานทัว่ ไปชาย

จานวน
เพศ
(อัตรา)
1
ชาย

อายุ
(ปี )
18 – 35

ประเภทกิจการ ผลิตร่ ม
โทรศัพท์ 074 – 221922 - 4
วุฒ/ิ สาขา
ไม่จาํ กัดวุฒิการศึกษา

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
320 บาท/ - ไม่จาํ เป็ นต้องมีประสบการณ์
วัน

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั ภาคใต้เชื้อเพลิงชีวมวล จํากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 157 ถนนควนสะตอ ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา
สนใจติดต่อ คุณ ศุภอัฐ เกียรติโสภณ
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 พนักงานรายวัน

จานวน
อายุ
เพศ
(อัตรา)
(ปี )
5
ชาย 25 ปี ขึ้น
ไป

ประเภทกิจการ แปรรุ ปไม้ยางพารา
โทรศัพท์ 061 – 2502818 , 086 - 9554550

วุฒ/ิ สาขา
ไม่จาํ กัดวุฒิการศึกษา

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
320 บาท/ - พนักงานป้ อนไม้
วัน
- มีบา้ นพัก/อุปกรณ์ Safty /ค่าล่วงเวลา

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ หสม.อัพทูํู คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์ วิส
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 245 ถนนราษฎร์ อุทิศ 1 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
ลาดับ
ที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ช่างเทคนิค
คอมพิวเตอร์

จานวน
(อัตรา)

เพศ

อายุ
(ปี )

1

ชาย

22 – 35

ประเภทกิจการ จําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 074 - 322012
วุฒ/ิ สาขา

ปวส.-ป.ตรี
สาขา
คอมพิวเตอร์

ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือ่ นไข ลักษณะงาน
และความต้ องการอืน่ ๆ

7000 – 12000 - ซ่ อมและติดตั้งคอมพิวเตอร์ , กล้อง
บาท/เดือน วงจรปิ ด
- ทํางานจันทร์ – เสาร์
เวลา 08.00-17.00 น.
- ประสบการณ์การทํางาน 1 ปี

สวัสดิการ

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ ห้างแว่นสงขลา
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 14 ถนนทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
สนใจติดต่อ คุณศุภชัย ลิ่มพฤกษ์เกษม
ลาดับที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
พี่เลี้ยงเด็ก

จานวน
เพศ
(อัตรา)
1
หญิง

อายุ
(ปี )
20 – 35

ประเภทกิจการ จําหน่ายแว่นตา
โทรศัพท์ 088 - 3988918

วุฒ/ิ สาขา
ไม่จาํ กัดวุฒิ
การศึกษา

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
12,000 - เลี้ยงเด็กและทําความสะอาดใน
บาท/เดือน พื้นที่ของเด็กที่คลานหรื อเล่น
- ทํางานจันทร์ – เสาร์
เวลา 07.30-19.00 น.

สวัสดิการ
-

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ นางสาว ธฤษวรรณ สุ ขเกษม
ประเภทกิจการ จําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ าํ ยาซักผ้า
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 83/202 ซอยกาญจนวนิช 20/1 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 066 – 0057308/087-3905940
สนใจติดต่ อ คุณอรทัย ไชยแก้ว
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 พนักงานขายสิ นค้า

จานวน
เพศ
(อัตรา)
3
ชาย/
หญิง

อายุ
(ปี )
22 – 50

วุฒ/ิ สาขา
ม.6 ขึ้นไป

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
300- 400 - จําหน่ายสิ นค้า,หาตลาดส่ งสิ นค้า
บาท/วัน - สถานที่ทาํ งานอําเภอหาดใหญ่ และสถานที่ใกล้เคียง
- มียานพาหนะ,ใบขับขี่รถยนต์
- มีค่าคอมมิชชัน่

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั แป๊ ะแชสงขลา จํากัด (ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายนํ้าดื่ม แมนเออากัว) ประเภทกิจการ
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 56 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074 – 323317 - 9
Email : info@thesmarthotelhatyai.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
(จป.)

จานวน
อายุ
เพศ
วุฒ/ิ สาขา
(อัตรา)
(ปี )
1
ชาย/ ไม่ระบุ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย
หญิง
และความปลอดภัยหรื อ
สาขาที่เกี่ยวข้อง

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายปลาป่ น

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
ตามโครงสร้าง - มีความสมารถบริ หารความปลอดภัยและ
บริ ษทั
สิ่ งแวดล้อม
- มีความสามารถบริ หารความปลอดภัยและ
สิ่ งแวดล้อม
- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับงานได้ดี
- มีความขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั แป๊ ะแชสงขลา จํากัด (ผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายนํ้าดื่ม แมนเออากัว) ประเภทกิจการ
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 56 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074 – 323317 - 9
Email : info@thesmarthotelhatyai.com
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
2 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
QC

จานวน
อายุ
เพศ
วุฒ/ิ สาขา
(อัตรา)
(ปี )
1
ชาย/ ไม่ระบุ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์
หญิง
การอาหารหรื อสาขาที่
เกี่ยวข้อง

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายปลาป่ น

ค่ าจ้ าง
เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
(บาท)
สวัสดิการ
ตามโครงสร้าง - มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพ QC
บริ ษทั
- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับงานได้ดี
- มีความขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ตาแหน่ งงานว่ าง
ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จํากัด
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 34 ซอย 3 ถ.สงขลาพลาซ่ า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
ลาดับ
จานวน
ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
ที่
(อัตรา)
1

เจ้าหน้าที่
ตรวจรับ-จ่าย
(เช็คเกอร์ )

1

เพศ

อายุ
(ปี )

วุฒ/ิ สาขา

ประเภทกิจการ ห้องเย็นสาธาณะรับฝากอาหารแช่แข็ง
โทรศัพท์ 074 – 326222, 074 - 322637
ค่ าจ้ าง
(บาท)

เงือ่ นไข ลักษณะงาน
และความต้ องการอืน่ ๆ

ชาย/ 22 ปี ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป
ตาม
- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการ
หญิง
ไม่จาํ กัดสาขา โครงสร้าง ตรวจนับสิ นค้า จะพิจารณาเป็ น
บริ ษทั
พิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
-เอกสารการศึกษา 1 ฉบับ
-รู ปถ่ายหน้าตรง 1 รู ป
-สําเนาบัตรประชาชน 1
ฉบับ
-เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตาแหน่ งงานว่ างฝากประชาสั มพันธ์
ชื่อสถานประกอบการ นาง มาสะหย๊ะ หลับจันทร์
สถานทีต่ ้ งั เลขที่ 42 ม.5 บ้านหนองบัว ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สนใจติดต่อ คุณ กชพร โฆภาพันธ์
ลาดับที่
1

ชื่อตาแหน่ งงานว่ าง
พนักงานรายวัน

จานวน
(อัตรา)
3

เพศ
ชาย

อายุ
(ปี )
20 - 45 ปี

ประเภทกิจการ เลื่อยไม้
โทรศัพท์ 089 - 4688355

วุฒ/ิ สาขา
ไม่จาํ กัดวุฒิ
การศึกษา

ค่ าจ้ าง
(บาท)
600 บาท/
วัน

เงือ่ นไข/คุณสมบัติ
- เลื่อยไม้ , ขนไม้ ,ขับรถยนต์
- ทํางาน 09.00 – 18.00 น.

สวัสดิการ
- เบี้ยเลี้ยงวันละ
50 บาท

