
 

กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

เลขที่ 24,26 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามโทร   074-311651, 084-6312255 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

จ านวน 2 อัตรา 
 

 ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเองท่ี บจก. คิงฟิชเชอร์ โฮลด้ิงส์ 
หรือส่ง Resume ได้ท่ี E-mail 
: saowaratk@kingfisher.co.th 
  ได้ต้ังแต่เวลา 08.00 -16.00 น. 

1. เพศหญิง  อายุ 24-30 ปี 
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี Food sci เทคโนโลยีอาหาร สาขาด้าน
วิทยาศาสตร์อาหาร 
3. มีความรู้ด้าน/ ISO 22000 /ISO 9001/ HACCP/ GMP 
4. มนุษย์สัมพันธ์ดี ปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานท่ีหลากหลายได้
เป็นอย่างดี มีความอดทน 
5. มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหารจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 
6. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
7.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

  

 

 

mailto:saowaratk@kingfisher.co.th


 

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 ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ผู้ช่วยหัวหน้า 

แผนกขูดสะอาด, 
แผนกบรรจุ 

จ านวน 10 อัตรา 
 

358 บาท/วัน 
 

1.สามารถสมัครทางไปรษณีย์ 
2.สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ,ศุกร์ 
เวลา 08.30 - 11.30) 
3.สามารถลงทะเบียนสมัครงานได้ท่ี
ระบบ Smart job ของกรมการ
จัดหางาน เว็บไซต์
https://smartjob.doe.go.th 
4.ส่ง Resume  ท่ี E-mail      
recruitment_hr@sif.co.th 

1.เพศชาย / หญิง อายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ.ม.3 ขึ้นไป 
3.มีภาวะความเป็นผู้น าควบคุมพนักงานได้ 
4.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบดี 
5.มีประสบการณ์ท างานด้านโรงงานจะ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.สามารถเข้ากะได้ 
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี

.ปฏิบัติงานถูกต้องตามหน้าท่ีได้รับมอบหมาย   
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์มแจกฟรี พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ/กองทุนเงินทดแทน 
5ตรวจสุขภาพประจ าปี/ประกันสังคม 
6.เงินโอทีตามกฎหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 
  

https://smartjob.doe.go.th/
mailto:recruitment_hr@sif.co.th


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 ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานข้อมูลแผนกผ่าปลา 
จ านวน 10 อัตรา 

 

322 บาท/วัน 
 

1.สามารถสมัครทางไปรษณีย์ 
2.สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ
,ศุกร์ เวลา 08.30 - 11.30) 
3.สามารถลงทะเบียนสมัครงาน
ได้ท่ีระบบ Smart job ของ
กรมการจัดหางาน เว็บไซต์
https://smartjob.doe.go.th 
4.ส่ง Resume  ท่ี E-mail      
recruitment_hr@sif.co.th 

1.เพศชาย / หญิง อายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ.ม.3 ขึ้นไป 
3.สามารถเขียนข้อมูลได้ 
4.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบดี 
5.มีประสบการณ์ท างานด้านโรงงานจะ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
6.สามารถเข้ากะได้ 
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี

.ปฏิบัติงานถูกต้องตามหน้าท่ีได้รับมอบหมาย   
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง/ชุดยูนิฟอร์มแจกฟรี พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
3.สวัสดิการตามกฎหมาย  
4.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ/กองทุนเงินทดแทน 
5ตรวจสุขภาพประจ าปี/ประกันสังคม 
6.เงินโอทีตามกฎหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

  

https://smartjob.doe.go.th/
mailto:recruitment_hr@sif.co.th


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 ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 
จ านวน 6 อัตรา 

 

358 บาท/วัน 
 

1.สามารถสมัครทางไปรษณีย์ 
2.สมัครด้วยตัวเอง (จันทร์,พุธ
,ศุกร์ เวลา 08.30 - 11.30) 
3.สามารถลงทะเบียนสมัครงาน
ได้ท่ีระบบ Smart job ของ
กรมการจัดหางาน เว็บไซต์
https://smartjob.doe.go.th 
4.ส่ง Resume  ท่ี E-mail      
recruitment_hr@sif.co.th 

1.เพศชาย อายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิ.ม.3 ขึ้นไป 
3.สามารถเขียนข้อมูลได้ 
4.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบดี 
5.มีประสบการณ์ท างานด้านขับรถโฟล์คลิฟท์ 
6.สามารถเข้ากะได้ 
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี
8.มีใบรับรองผ่านหลักสูตรการอบรมโฟล์คลิฟท์ 
(CER) 

.ปฏิบัติงานถูกต้องตามหน้าท่ีได้รับมอบหมาย   
สวัสดิการ 
1.โบนัสและมีการปรับค่าจ้างประจ าปี  
2.รถรับ – ส่ง 
3.ชุดยูนิฟอร์มแจกฟรี พร้อมอุปกรณ์เซฟต้ี 
4.สวัสดิการตามกฎหมาย  
5.เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ/กองทุนเงินทดแทน 
6ตรวจสุขภาพประจ าปี/ประกันสังคม 
7.เงินโอทีตามกฎหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

https://smartjob.doe.go.th/
mailto:recruitment_hr@sif.co.th


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้าน Power  Buy  สาขาสงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 065 – 9290483 คุณต้นน้ า 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ผู้จัดการร้าน   

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครออนไลน์ 
https://www.centralgroupcareers.com/application/ 

1.เพศชายหรือเพศหญิง  อาย ุ20 – 45 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.รักงานบริการ ,ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีความรับผิดชอบ 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 
7.ท างานท่ี ห้างลีทรัพย์สิน สงขลาได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พนักงานแคชเชียร์ 
จ านวน 1 อัตรา 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครออนไลน์ 
https://www.centralgroupcareers.com/application/ 

1.เพศชายหรือเพศหญิง  อาย ุ20 – 40 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.รักงานบริการ ,ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีความรับผิดชอบ 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 
6.ท างานท่ี ห้างลีทรัพย์สิน สงขลาได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

https://www.centralgroupcareers.com/application/
https://www.centralgroupcareers.com/application/


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
ร้าน Power  Buy  สาขาสงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร 065 – 9290483 คุณต้นน้ า 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานขาย 
เครื่องใช้ไฟฟ้า   
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครออนไลน์ 
https://www.centralgroupcareers.com/application/ 

1.เพศชายหรือเพศหญิง  อาย ุ20 – 45 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.รักงานบริการ ,ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีความรับผิดชอบ 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 
7.ท างานท่ี ห้างลีทรัพย์สิน สงขลาได้ 
8.มีประสบการณ์ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 

 

https://www.centralgroupcareers.com/application/


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
โรงน้ าเอสดริ้ง 

 เลขที่ 192/2  ม. 7  ต.พะวง  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 095-4344747 คุณนันฐิศักดิ ์
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 

พนักงานรถส่งน้ า   
จ านวน 2 อัตรา 

 

325 – 350 บาท/วัน 
 

สามารถสมัครด้วยตนเองท่ี โรงน้ าเอสดริ้ง 1.เพศชาย  อายุ 20 – 45 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.รักงานบริการ,มีความรับผิดชอบ 
5.สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง 
7.ร่างกายแข็งแรง 
8.รู้จักเส้นทางในจังหวัดสงขลา 
9.ท างานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น. 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 


