
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์ จ ากัด 
เลขที่  44 ซ.2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-436919, 083-9493972 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
เจ้าหน้าท่ีวิจัยผลิตภัณฑ์ R&D 

จ านวน 1 อัตรา 

เอกสารในการสมัคร 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด 
4.รูปถ่าย 1- 2 นิ้ว  1 รูป  
5.ใบผ่านงาน  1 ฉบับ (ถ้าม)ี 
 

ตามโครงสร้างของ
บริษัทหรือตามตกลง
หรือตามประสบการณ ์

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่ง
ข้อมูลของท่านมาได้ท่ี Email:  
siamkitchenfood@hotmail.com 

 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชายอายุ 25 – 40 ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขา Food Science 
Technology หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.เรียนรู้งานเร็ว/พร้อมท่ีเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
4.มีทัศนคติดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
5.มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น 
6.มีประสบการณ์ด้านพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

1.รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจวัด 
ส่วนผสม สารเคมีและบรรจุภัณฑ์ก่อน
น ามาใช้ในกระบวนการผลิต 
2.วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์  
เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน 
3.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าให้สอดคล้องตาม
กฎหมาย 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์ จ ากัด 

เลขที่  44 ซ.2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-436919, 083-9493972 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

หัวหน้าช่างเช่ือม  
จ านวน 1 อัตรา 

 
 
 
 

ตามโครงสร้างบริษัทฯ 
หรือตามตกลง หรือตาม
ประสบการณ์ 

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่ง
ข้อมูลของท่านมาได้ท่ี Email:  
siamkitchenfood@hotmail.com 

เอกสารในการสมัคร 

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

1.เพศชายอายุต้ังแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี 
2.วุฒิ ปวส ขึ้นไป  ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์งานด้านควบคุม
เครื่องจักรโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.มีใจรักในอาชีพ ขยัน  
5.ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา 
6.สามารถท าโอทีได้ในกรณีงานต่อเนื่อง
หรือเร่งด่วน พร้อมให้ความร่วมมือ และ
ช่วยเหลืองานในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.ออกแบบเพื่อการปรับปรุง เพื่อพัฒนา หรือสร้าง
เครื่องจักรใหม่ๆร่วมหัวหน้า 
2.ซ่อมเครื่องจักรให้ใช้งานได้ตรงตามความเหมาะสม 
3.งานฉุกเฉินท่ีฝ่ายผลิตแจ้งซ่อม ให้ประเมินการซ่อม
หน้างานทันที หลังจากตกลงกับหัวหน้างานเรื่อง
วิธีการซ่อม อุปกรณ์อะไหล่ท่ีต้องใช้ซ่อม  
4.วางแผนงาน ดูแลปัญหาระหว่างงานให้ลูกทีม หาก
มีปัญหาให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบและแก้ไขปัญหา 
5.วางแผนงานระหว่างทีมอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
6.สวมเครื่องมือป้องกันความปลอดภัยทุกครั้งท่ี
ปฏิบัติงาน /จัดห้องท างานให้เป็นระเบียบง่ายต่อการ
ดูแล และปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จ ากัด 
เลขที่   150/2 ม.3 ต. เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   074336990-2 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานคลังสินค้า
จ านวน 10 อัตรา 

 

325 บาท/วัน สามารถส่งประวัติมาได้ท่ี  E-Mail : 
ns_job@hotmail.com หรือสมัครด้วย
ตนเองในเวลาท าการ วันจันทร์ – วันเสาร์ 
เวลา 9.00 -11.30 น และ13.30-16.30 น 

  

 

1.เพศชายอายุ 18 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษา ม.3  ขึ้นไป 
3.ละเอียด รอบคอบ มีความกระตือรือร้น 
4.สามารถยกหนักของได้ 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 
4.ทนต่อสภาวะกดดันได้ มีความยืดหยุ่น  
5.สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
 

1.ยกสินค้าไว้ในท่ีจัดเตรียมไว้ให้  
2.งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
3.ท างานวันจันทร์ – เสาร์ 

 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 



 กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

Power Buy ห้างลีทรัพย์สิน สงขลา  
Power Buy สาขาลีทรัพย์สินสงขลา  ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  065-9290483 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขายและแคชเชียร์ 

จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามโครงสร้างของบริษัท 
หรือตามประสบการณ์ 

สามารถสอบถามเพิ่มเติม คุณต้นน้ า  

065-9290483 ID Line : thanawin22 
หรือ ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ 
https://www.centralgroupcareers.com/
application/project-44 
 
 

1.เพศหญิง อายุไม่เกิน25ปี 
2.วุฒิ ม.6 / ปวช ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
3.รักงานบริการ สามารถท างานเข้ากะได้ 
4.บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
5.มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
6.มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความอดทน 
 

1.ช่วยงานขายท่ัวไป 
2.คิดเห็นหน้าเคาน์เตอร์ 
3.งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 


