
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ร้าน อาหารคูเต่า 3 สงขลา (ฝากประชาสัมพันธ)์ 
ติดกับโรงเรียนสุมิตรา ถ.สะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-9962622 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
แม่ครัว,ผู้ช่วยแม่ครัว 

จ านวน 3 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี ร้านอาหารคูเต่า 3 สงขลา 
ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ในเวลา 09.00 -
11.00 น. พร้อมสัมภาษณ์งานทันที 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  อายุ 22 – 35 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/บุคลิกภาพดีและอัธยาศัยดี 
4.ซื่อสัตย์/ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.ท างานเวลา 06.00 -15.00 น. 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมาย 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 

พนักงานตักอาหาร
หน้าเคาน์เตอร์ 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี ร้านอาหารคูเต่า 3 สงขลา 
ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ในเวลา 09.00 -
11.00 น. พร้อมสัมภาษณ์งานทันที 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  อายุ 22 – 35 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/บุคลิกภาพดีและอัธยาศัยดี 
4.ซื่อสัตย์/ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.ท างานเวลา 07.00 -16.00 น. 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมาย 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ร้าน อาหารคูเต่า 3 สงขลา (ฝากประชาสัมพันธ)์ 
ติดกับโรงเรียนสุมิตรา ถ.สะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-9962622 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานชงน้ า/ 

เสริฟ์น้ าและอาหาร 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สมัครด้วยตนเองท่ี ร้านอาหารคูเต่า 3 สงขลา 
ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ในเวลา 09.00 -
11.00 น. พร้อมสัมภาษณ์งานทันที 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  อายุ 22 – 35 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/บุคลิกภาพดีและอัธยาศัยดี 
4.ซื่อสัตย์/ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.ท างานเวลา 07.00 -16.00 น. 

ปฏิบัติงานตามท่ีได้มอบหมาย 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

  

 

 



 

 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จ ากัด 

เลขที่ 88 หมู่10 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 074-803168 ต่อ 143,147   
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ/สวัสดิการ ลักษณะงาน 

หัวหน้าหน่วยวางแผน 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

1. สมัครทางไปรษณีย์ 
2. สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ
,ศุกร์) เวลา (08.30 - 11.30)  
3. ส่งประวัติมาท่ี Email: 
recruitment_hr@sif.co.th 
4.สามารถลงทะเบียนสมัครงาน
ได้ท่ีระบบ Smart job ของ
กรมการจัดหางาน เว็บไซต์
https://smartjob.doe.go.th  
 

1.เพศชาย/หญิง อายุต้ังแต่ 20 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 
3.ใช้คอมพิวเตอร์Excell,word,power point  
4.มีทักษาในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ 
5.มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการ
ประสานงานท่ีดี 
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี 
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์ม  
3.ตรวจสุขภาพประจ าปี 
4.ประกันสังคม 

1. วางแผนการผลิตและแผนการส่งออกประจ าสัปดาห์  
2. เตรียมความพร้อมในด้านส่วนประกอบการผลิตทุก
ด้านให้สอดคล้องกับ แผนการผลิตและแผนการส่งออก  
3. ติดตามการท างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามแผน  
4. แก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
5. สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าวันและประจ าสัปดาห์
ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ  
6. งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

https://smartjob.doe.go.th/


 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพีพี กรุ๊ป 

เลขที่  148/21 ม.3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-802434 / 093-6328219 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน 

 
พนักงาน(โฟน)เร่งรัดหนี้สิน 

จ านวน 10 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี หจก.เอพีพี กรุ๊ป 

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป 
3.มีประสบการณ์ด้านการทวงถามหนี้  
4.มีใบอบรม พรบ.ทวงถามหนี้ 
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 
6.มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีได้ดี  
7.มีไหวพริบในการท างาน 
8.สามารถท างานเป็นทีมได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามคิทเช่นฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 

เลขที่ 44 ซ.2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 095-0399789,074-436919 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างซ่อมบ ารุง 

จ านวน 5 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างของบริษัทฯ 
หรือตามตกลง และตาม
ประสบการณ์ 
 

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง 
หรือส่งประวัติสมัครงานมาท่ี
siamkitchenfood@hotmail.com
วันจันทร์- เสาร์ เวลา 08.00-17.00  

 

1.เพศชายอายุต้ังแต่ 23 - 40 ปี 
2.วุฒิ ปวช,ปวส ,ป.ตรี สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์งานด้านควบคุม
เครื่องจักรโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.ขยัน /อดทน/มีความรับผิดชอบ  
5.มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักร
โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
6.ท างานภายใต้แรงกดดันได้ 

1.ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรก่อนการใช้งาน 
2.ตรวจสอบช้ินงานก่อนส่งมอบงานให้แผนกต่างๆ 
3.บ ารุงรักษาเครื่องจักรตามแผนท่ีก าหนด 
4.ท าความสะอาดเครื่องจักรและบริเวณเครื่องจักร
เมื่อใช้งานเสร็จ 
5.สามารถท าโอทีได้ในกรณีงานต่อเนื่องหรือเร่งด่วน 
6.ท างานงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
4. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
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