
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านต้นไผ่เคร่ืองครัว 

เลขที่ 824 ถ.เพชรเกษม ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 093-5822724,090-
0809059 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารในการสมัคร 

พนักงานขาย 
 จ านวน 2 อัตรา 

 

300-350 บาท/วัน 
 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองท่ีร้านต้น
ไผ่เครื่องครัว (ติดกับโรงเรียนพาณิชย์
การหาดใหญ่  ตรงข้ามสงวนพาณิชย์
ได้ต้ังแต่เวลา 09.00 -16.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ18 ปี ขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (ถ้ามี) 
4. รูปถ่าย 2.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป  

พนักงานบัญช ี
พนักงานแคชเชียร์ 
จ านวน 2 อัตรา 

300-350 บาท/วัน 

 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองท่ีร้านต้น
ไผ่เครื่องครัว (ติดกับโรงเรียนพาณิชย์
การหาดใหญ่  ตรงข้ามสงวนพาณิชย์
ได้ต้ังแต่เวลา 09.00 -16.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย 
2.อายุ 18 ปี ข้ึนไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ปวส .สาขาท่ีเกี่ยงข้อง 
 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 



 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สงขลาลิฟเติ้ล จ ากัด  

เลขที่ 42130 ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-1841812 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างไฟฟ้า 

 จ านวน 3 อัตรา 
 

ตามข้อตกลงฯ 
 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองท่ี
บริษัท สงขลาลิฟเต้ิล จ ากัด โรง
น้ าแข็งม่วงงาม 
 

1.เพศชาย  
2.อายุ 22 - 30 ปี  
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ปวส.การไฟฟ้าหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
5.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี 
6.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

1.ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 
2.ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าด่ืม 
3.ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องท าน้ าแข็ง 
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม 
2.ท่ีพัก 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ซีฮอร์ส ฟู้ดส์ จ ากัด 

เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   074-317999 /090-7182193 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
ช่องทาง 
การสมัคร 

คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต 
 จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลงฯ 
 

สมัครด้วยตนเองเท่านั้นท่ี
ฝ่ายบุคคล (คุณนิสากร) 
วันจันทร์ – ศุกร์ ต้ังแต่
เวลา 10.00 – 15.00 น. 
หรือส่งประวัติทาง  
E-mail.seahorse.hr@ 
gmail.com 
 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 22 - 35 ปี  
3.ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร/อุตสาหกรรม
เกษตร/วิศวกรรมอาหาร 
4.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ
ISO, HACCP, GMP 
5.มีความเป็นผู้น า 
6.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
7.มีประสบการณ์ด้านอาหารแช่แข็ง
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

1.บริหารงานด้านการผลิตภายใน 
2.วางแผน และควบคุมการผลิต
ให้ได้ตามเป้าหมาย 
3.บริหารบุคคลภายในแผนก เพื่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
4.ปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชา 

 
 

1.รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว  2 รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ซีฮอร์ส ฟู้ดส์ จ ากัด 

เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   074-317999 /090-7182193 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
ช่องทาง 
การสมัคร 

คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 

ช่างไฟฟ้า 
 จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลงฯ 
 

สมัครด้วยตนเองเท่านั้นท่ี
ฝ่ายบุคคล (คุณนิสากร) 
วันจันทร์ – ศุกร์ ต้ังแต่
เวลา 10.00 – 15.00 น. 
หรือส่งประวัติทาง  
E-mail.seahorse.hr@ 
gmail.com 
 

 

1.เพศชาย  
2.อายุ 22 - 35 ปี  
3.ปวส. – ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลังหรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  
4.มีความรู้ ความสามารถด้านไฟฟ้า 
5.มีความรับผิดชอบและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
6.หากมีประสบการณ์และมีหนังสือ
รับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคารจากสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

1.บริหารงานด้านการผลิตภายใน 
2.วางแผน และควบคุมการผลิต
ให้ได้ตามเป้าหมาย 
3.บริหารบุคคลภายในแผนก เพื่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
4.ปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชา 

 
 

1.รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว  2 รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 



บริษัท อี ฮับ ฮวด จ ากัด 
เลขที่ 152 ม.3 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร   074-292182 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
ช่องทาง 
การสมัคร 

คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 

พนักงานฝ่ายผลิต 
จ านวน 3 อัตรา 

 

325 บาท/วัน 
 

สมัครด้วยตนเองเท่านั้นท่ี
ฝ่ายบุคคล บจก. อีฮับฮวด  
 

 

1. เพศชาย อายุ 20-45 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3..มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์  
4.ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
3.พร้อมเรียนรู้งานในทักษะต่างๆ 
4.รู้หน้าท่ีและมีความกระตือรือร้น 
5.สามารถเข้ากะได้ 
 

ปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชา 

 
 

1.รูปถ่าย 2 รูป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด (ถ้าม)ี 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

  
 

 


