
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงก๋วยเตี๋ยวไทยเจริญผล ตราเสือ  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 065-4262494 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี   
โรงก๋วยเตี๋ยวไทยเจริญผล 

1.เพศชาย  
2.อายุ 25 – 40 ปี 
3.วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือทุกสาขา 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เก่ียงงาน 
5.มีประสบการณ์ด้านในสายงาน 3 ปีขึ้นไป 
6.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
7.มีความรับผิดชอบ/มีภาวะผู้น า 
8.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft OfficeและE-mail  ได้ 
9.ท างานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี 
10.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 

1.รับผิดชอบประสานงานและท างานร่วมกับ
ผู้จัดการโรงงาน 
2.วางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร 
บริหารต้นทุนพัฒนากระบวนการผลิตทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ 
3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกอ่ืนๆให้การด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน และเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
4.ควบคุมดูแลการท างานของพนักงานให้อยู่
ในระเบียบข้อบังคับ และให้มีความตระหนัก
ถึงเรื่องความปลอดภัยในการท างาน 
5.งานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงก๋วยเตี๋ยวไทยเจริญผล ตราเสือ  สอบถามเพ่ิมเติมโทร 065-4262494 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานขับรถส่งของ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี   
โรงก๋วยเตี๋ยวไทยเจริญผล 

1.เพศชาย  
2.อายุ 25 – 45 ปี 
3.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เก่ียงงาน/ท างานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี 
5.มีใบอนุญาตขับขี่ 
6.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้/มีความรับผิดชอบ 
 

ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พนักงานจัดของ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี   
โรงก๋วยเตี๋ยวไทยเจริญผล 

1.เพศชาย  
2.อายุ 25 – 45 ปี 
3.วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เก่ียงงาน/ท างานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี 
5.สามารถท างานกลางคืนwfh 
6.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้/มีความรับผิดชอบ 
7.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จ ากัด  สาขาบางกล่ า 

   เลขที่ 99/9  หมู่ 6 ถนนสายเอเชีย  ต าบลท่าช้าง  อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-8760034,082-4385006 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางสมัคร คุณสมบัติ 
ลักษณะงาน/
สวัสดิการ 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

พนักงานช่างไฟฟ้า 
จ านวน 1 อัตรา 

 

325-500 บาท/วัน 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี   
บจก.เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ 

1.เพศชาย อายุ 25 – 40 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เก่ียงงาน 
4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
5.มีความรับผิดชอบ 

ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

สวัสดิการ 
1.เงินนอกเวลาท างาน 
2.เงินขยันต่องวด 
3.ประกันสังคม 

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
3.ส าเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ 
4.วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 
5.ใบรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) 

พนักงานฝ่ายประกัน
คุณภาพ  

จ านวน 2 อัตรา 
 

325-500 บาท/วัน 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี   
บจก.เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  
2.อายุ 25 – 40 ปี 
3.วุฒิการศึกษา  ปวช. ขึ้นไป 
4.ขยัน/อดทน/ไม่เก่ียงงาน 
5.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
6.มีความรับผิดชอบ 

ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

สวัสดิการ 
1.เงินนอกเวลาท างาน 
2.เงินขยันต่องวด 
3.ประกันสังคม 

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
3.ส าเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ 
4.วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 
5.ใบรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ซูเลียน หาดใหญ่ จ ากัด  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-4894781 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เวลาท างาน 

พนักงานขายสินค้า 
จ านวน 2 อัตรา 

 

9,600 บาท/เดือน 
 

สามารถสมัครด้วยตนเอง
ที ่บจก. ซูเลียน หาดใหญ่  

1.เพศหญิง/ชาย อายุ 25 – 30 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เก่ียงงาน 
4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
5.มีความรับผิดชอบ 
6.ยิ้มแย้มแจ่มใส  
7.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
8.เชียร์ขายสินค้าเก่ง 

1.ขายสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ผ่านระบบโปรแกรม 
2.จัดเรียงเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย 
3.สรุปยอดขายแต่ละวันให้ตรงกับคอมพิวเตอร์ 
4.จัดของในสโตร์ให้เป็นระเบียบ 
5.สั่งสินค้าจากส านักงานใหญ่ 

ท างาน 6 วัน/สัปดาห์ 
เวลา 09.00-18.00 น. 
เลือกวันหยุดได้ 1 วัน 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 


