
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จ ากัด 

เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถ.จะนะ-สงขลา ต.ทุ่งหวัง อ าเภอเมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-317999,093-5757190 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต 

จ านวน 2 อัตรา 
 

10,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเอง
ท่ี บจก. ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด  

 

1.เพศหญิงหริเพศชาย อายุ 22 – 35 ปี 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ผลิตหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีประสบการณ์จะพิจารณากรณีพิเศษ 

1.บริหารงานด้านการผลิต/ควบคุมการผลิต 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
3.ท างานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -
17.00 น. 

ช่างไฟฟ้า         
จ านวน 1 อัตรา 

 

10,000 บาท/เดือน 
 

สามารถเขียนใบสมัครด้วยตนเอง
ท่ี บจก. ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด  

 

1.เพศชาย อายุ 22 – 35 ปี 
2.วุฒิ ปวส - ป.ตรี ไฟฟ้า,ไฟฟ้าก าลัง,วิศวกรรมไฟฟ้า
หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.มีประสบการณ์งานไฟฟ้าจะพิจารณากรณีพิเศษ 

1.บริหารงานด้านการผลิต/ควบคุมการผลิต 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
3.ท างานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -
17.00 น. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด 

เลขที่ 27/4 หมู่ที่ 7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-303999 ต่อ602,603,616 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

หัวหน้าแผนกกรีทอร์ท 
จ านวน 1 อัตรา 

สวัสดิการ 
1.กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
2.สหกรณ์ออมทรัพย์ 
3.ชุดยูนิฟอร์ม 
4.ตรวจสุขภาพประข าปี 
5.บริการรถ รับ-ส่ง 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองท่ี
แผนกสรรหาและคัดเลือก   
ฝ่ายบุคคลทรัพยากรมนุษย์  
ต้ังแต่เวลา 08.00 -17.00 น. 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  

2.อายุ 25  - 50 ปี 
3. วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร/
สาขาอุตสาหกรรมเกษตรหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
4.ผ่านการเป็นผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายส าหรับอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมี
ความเป็นกรดต่ าและปรับกรด 
5.มีประสบการณ์กระบวนการฆ่าเช้ือด้วยความร้อนจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

1.วางแผนการผลิตสินค้าตามการผลิต
ประจ าวัน 
2.การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร
อุปกรณ์ในการผลิต 
3.ควบคุมการผลิตให้ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 
4.ควบคุมต้นทุนและการลดค่าใช้จ่ายของแผน 
5.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานด้านเทคนิค/
วิธีการปฏิบัติงานและระบบต่างๆ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านอาหารมหัศจรรย์เกาะยอ 

ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามโทร 084-2363536,095-6324466 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/ สวัสดิการ 
ผู้ช่วยกุ๊กครัวจีน 
จ านวน 1 อัตรา 

 

18,000 – 25,000 บาท/เดือน 
 

สามารถมาเขียนใบสมัครได้ท่ี 
ร้านอาหารมหัศจรรย์เกาะยอ 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 25 ปีข้ึนไป   
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.ขยัน อดทน สู้งาน ทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี 
5.เวลาท างาน 09.30 – 22.00 น.  
6.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
7.มีใจรักงานบริการ 
8.ซื่อสัตย์ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

สวัสดิการ 

1.ท่ีพัก                 2.เงินขยัน 
3.ประกันสังคม       4.อาหารกลางวัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

เลขที่ 32 ซอย 2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-436919,095-0399789 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างซ่อมบ ารุง 

จ านวน 2 อัตรา 
 

10}000 - 12,000 
บาท/เดือน 

 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

1.เพศชาย อายุ 25 – 40 ปี 
2.วุฒิ ปวส.ช่างกลโรงงาน,ช่างอุตสาหกรรม 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ไม่เป็นโรคแพ้ฝุ่น 

1.รับผิดชอบงานในส่วนซ่อมบ ารุงเครื่องกลและซ่อมบ ารุง 
2.ดูแลรักษา ตรวจซ่อม ปรับปรุงและติดต้ังระบบเครื่องจักร 
เครื่องจักรกล เครื่องกลควบคุม ส าหรับภายในโรงงาน  
สวัสดิการ     1.ประกันสังคม          2.เงินขยัน 

พนักงานขับรถ 
จ านวน 4 อัตรา 

10,000 – 12,000 
บาท/เดือน 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.ท างานล่วงเวลาได้/ท างานต่างจังหวัดได้ 
6.มีความรู้ด้านเครื่องยนต์  
7.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 
8.มีประสบการณ์ท างาน 1–2 ปี 

1.เช็คสภาพเครื่องยนต์เบ้ืองต้นได้ 
2.จัดของในส่วนของสินค้าเพื่อเตรีนมจัดส่งให้แก่ลูกค้า 
3.เก็บเงินจากการส่งของ/จัดเรียงวัตถุดิบ 
4.ท าความสะอาดรถท้ังภายในและภายนอก 
5.เมื่อมีลูกค้าคืนของต้องสอบถามเหตุผลและแจ้งแก่หัวหน้า
พร้อมลงบันทึก 
สวัสดิการ    1.ประกันสังคม          2.เงินขยัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

เลขที่ 32  ซอย 2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-436919 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานธุรการ/

บัญช/ีบุคคล 
 จ านวน 2 อัตรา 

 

10,000 – 13,000 
บาท/เดือน 

 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 
(อยู่แถวประมงใหม่ขนส่งสงขลา) 

1.เพศหญิง อายุ 25 - 45ปี 
2.วุฒิ ปวช.–ป.ตรีบัญชี/สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.มีประสบการณ์ 1 ปี 
 

1.บันทึกบัญชี รับจ่าย 
2.รับเอกสารบุคคล ในการสมัครงาน 
3.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
4.ท างานใช้โปรแกรม MS /โปรแกรมส าเร็จรูป Express ได้ 
5.ท างานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
สวัสดิการ     1.ประกันสังคม          2.เงินขยัน 

พนักงานรายวัน 
จ านวน 5 อัตรา 

 

325-350 บาท/วัน 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่
สมัครได้ท่ีร้านเต้าหู้ปลาสยาม   
(อยู่แถวประมงใหม่ขนส่งสงขลา)  

1.เพศหญิง/เพศชาย อายุ 20 – 42 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.สามารถโยกย้ายหน้างานได้ 
4.สุขภาพแข็งแรง/ขยัน//ไม่เกี่ยงงาน 
5.ท างานวันจันทร์ – วันศุกร ์
6.เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย  
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ  
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
สวัสดิการ     1.ประกันสังคม          2.เงินขยัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 

เลขที่ 32  ซอย 2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-436919 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ช่างเช่ือมไฟฟ้า-อาร์กอน 

 จ านวน 2 อัตรา 
 

10,000 – 12,000 
บาท/เดือน 

 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 
(อยู่แถวประมงใหม่ขนส่งสงขลา) 

1.เพศชาย อายุ 25 - 45ปี 
2.วุฒิ ปวส. สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.มีประสบการณ์ 1 ปี 
 

1.เช่ือมไฟฟ้า-อาร์กอนได้ 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
3.ท างานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
สวัสดิการ     
1.ประกันสังคม           
2.เงินขยัน 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
คุณภาพ 

 จ านวน 2 อัตรา 
 

9,000 – 12,000 
บาท/เดือน 

 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ร้านเต้าหู้ปลาสยาม 
(อยู่แถวประมงใหม่ขนส่งสงขลา) 

1.เพศชาย อายุ 25 - 40ปี 
2.วุฒิ ปวส. สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.ท างานโปรแกรม Word Excel 
 

1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจ าน าออกจ าหน่าย 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
3.ท างานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
สวัสดิการ     
1.ประกันสังคม           
2.เงินขยัน 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้านเพ้ทเซ็นเตอร์ 

เลขที่ 171  ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 080-5574224,095-8954599 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานขาย/
พนักงานท่ัวไป 

 จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี ร้านเพ้ทเซ็นเตอร์ 
สาขาสงขลาหรือร้านเพ้ทเซ็น
เตอร์สาขาลพบุรีราเมศวร์ 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 18 - 35ปี 
2.วุฒิการศึกษา ม.6-ปวช.สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.ตรงต่อเวลา/มีความรับผิดชอบ 
5.มีใจรักงานบริการ/ตรงต่อเวลา 
6.รักสัตว์/ดูแลสัตว์ได้ 
7.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

1.ขายสินค้าหน้าร้าน 
2.แนะน าสินค้าให้ลูกค้าได้ 
3.จัดเรียงสินค้า 
4.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
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