
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จ ากัด 

99/9 หมู่ที่ 4 ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-386805 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

พนักงานรายวันท่ัวไป 
 จ านวน 3 อัตรา 

325-350 บาท/วัน สมัครได้ด้วยตนเองท่ี 
บจก. เซาท์เทิร์นแดรี่ หรือส่ง 
Resume มาท่ี 
Stdmilk2553@gmail.com 

 

1.เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป 
3.มีประสบการณ์ด้านงานโรงงาน 
4.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
5.สามารถเข้างานเป็นกะได้ 
 

1.เตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
การผลิตนม 
2.รักษาความสะอาดอุปกรณ์ 
เครื่องจักร พื้นท่ีท างานให้ตรง
ตามมาตรฐาน GMP/HACCP 
3.นับจ านวนนมขวดท่ีผลิตได้ใน
แต่ละวันพร้อมตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องต้น 
4.งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. รูปถ่าย 1 ใบ(ไม่เกิน 6 
เดือน) 
5. ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน 
(หากมี) 
6.ใบอนุญาตขับขี่ (หากมี) 
7.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จ ากัด 

99/9 หมู่ที่ 4 ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  074-386805 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

พนักงานห้องเย็น 
จ านวน 3 อัตรา 

 

325-350 บาท/วัน สมัครได้ด้วยตนเองท่ี 
บจก. เซาท์เทิร์นแดรี่ หรือส่ง 
Resume มาท่ี 
Stdmilk2553@gmail.com 

 

1.เพศชาย 
2.อายุ 18 ปีขึ้นไป 
3.วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป 
4..สามารถเข้างานเป็นกะได้ 
5.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
6.สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
7.ผ่านการเกณฑ์ทหาร 
 

1.เตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
การผลิตนม 
2.รักษาความสะอาดอุปกรณ์ 
เครื่องจักร พื้นท่ีท างานให้ตรง
ตามมาตรฐาน GMP/HACCP 
3.นับจ านวนนมขวดท่ีผลิตได้ใน
แต่ละวันพร้อมตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องต้น 
4.งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. รูปถ่าย 1 ใบ( 
ไม่เกิน 6 เดือน) 
5. ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน 
(หากมี) 
6.ใบอนุญาตขับขี่ (หากมี) 
7.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส จ ากัด 

ต าบลสะบ้าย้อย อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร   0896541331 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
จ านวน 2 อัตรา 

ตามโครงสร้างฯ สมัครได้ด้วยตนเองท่ี 
ส านักงานขายบ้านรุ่งทิวา   
129 ถ.วงศ์วานิช ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
หรือโรงไฟฟ้าชีวมวล รุ่งทิวา  
ไบโอแมส   ต.สะบ้าย้อย  
อ.สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  
 

1. อายุ 22-35 ปีบริบูรณ์ 
2. วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาบัญชี 
3. ประสบการณ์ในสายงานบัญชี 
อย่างน้อย 2 ปี 
4. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ด้านบัญชีได้  
5.ใช้โปรแกรมMicrosoft officeได้ 
6. มีใบขับข่ีรถยนต์ 

 

1.รับผิดชอบจัดท าแผนงบการเงิน
ประจ าเดือน ประจ าไตรมาสและ
ประจ าปี 
2.บันทึกข้อมูลและจัดท ารายงาน
ทางบัญชีและรายงานทางภาษี 
3.ดูแลเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเงิน
ทดรองจ่าย 
4.งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. รูปถ่าย 1 ใบ(ไม่เกิน 6 เดือน) 
5. ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน 
(หากมี) 
6.ใบอนุญาตขับขี่ (หากมี) 
7.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เจเอส มารีน ฟู๊ด จ ากัด 

105/16 ถ.ริมคลอง 8 ติณสูลานนท ์ต าบลพะวง  อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  094-5924114 คุณอมรา 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ  ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานขูดเนื้อปลา 
จ านวน 40 อัตรา 

 

325-350 บาท/วัน สมัครได้ด้วยตนเองติดต่อ คุณอมรา 
บจก. เจเอสมารีน ฟู๊ด ในเวลา 
12.00 -13.00 น. 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.อายุ 18 ปีข้ึนไป 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4..สามารถเข้างานเวลา 07.00 น. ได้ 
5.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
6.สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
7.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

1.ขูดหนังปลา,ขูดเลือด 
2.ขูดเนื้อปลา 
3.มีคุณภาพเบื้องต้น 
4.งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม 
2.บริการรถรับ-ส่งพนักงาน 
3.โบนัสประจ าเทศกาล 
4.ท่องเท่ียวประจ าปี 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
  
 



 กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีชา วอเตอร์ซิสเต้ม 

4 ถนนราษฎร์เสร ีต าบลหาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  083-5512112 คุณน้ า 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารในการสมัคร 
ช่างท่ัวไป 

จ านวน 2 อัตรา 

 

350 - 450 บาท/วัน สมัครได้ด้วยตนเองท่ี  
หจก. ปรีชา วอเตอร์ซิสเต้ม  
ในวันจันทร์ – วันศุกร์  
เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 

1.เพศชายอายุ 20 ปีข้ึนไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
4.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
5.ร่างกานแข็งแรง/มีความรับผิดชอบ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  2  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  2  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ (ถ้ามี) 
4. รูปถ่าย 1 ใบ(ไม่เกิน 6 เดือน) 
5. ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน (หากมี) 

ช่างประปา 
 จ านวน 2 อัตรา 

 

350 - 450 บาท/วัน สมัครได้ด้วยตนเองท่ี  
หจก. ปรีชา วอเตอร์ซิสเต้ม  
ในวันจันทร์ – วันศุกร์  
เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 

1.เพศชายอายุ 20 ปีข้ึนไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
4.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
5.ร่างกายแข็งแรง/มีความรับผิดชอบ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  2  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  2  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ (ถ้ามี) 
4. รูปถ่าย 1 ใบ(ไม่เกิน 6 เดือน) 
5. ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน (หากมี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 



 กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ไฮแคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

1197 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง(สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  087-4760412 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ เอกสารในการสมัคร 
พนักงาน Packing 

จ านวน 10 อัตรา 

 

320 - 450 บาท/วัน สนใจสมัครด้วยตนเองท่ี  
บจก.ไฮแคร์อินเตอร์เนช่ันแนล    
เวลา 08.30-16.00 น.  
(ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) 

 
 

1.เพศหญิง/ชายอายุ 20 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 
3.สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
4.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 
5.สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
6.รอบคอบ มีความรับผิดชอบ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  2  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  2  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ  
4. รูปถ่าย 1 ใบ(ไม่เกิน 6 เดือน) 
5. ส าเนาใบรับรองการผ่านงาน (หากมี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
  

 
  

  


