
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ส านักงานเอ็มเอ็มพีการบัญชีและกฎหมาย                                                     
        เลขท่ี 28 หมู่บ้านอรุณจิวิลล่า ซ.อรุณจิตร ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 โทร 081-8976798 โทรสาร 074-446462 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
เจ้าหน้าท่ีป้อนข้อมูล  

จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง ส านักงานเอ็มเอ็มพีการบัญชี
และกฎหมาย                                                     
โทร 081-8976798  
 

1.อายุ 20 ปีข้ึนไป                           
2.เพศชาย/หญิง 
3.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป             
สาขาการบัญชี 
4.มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ไช้ 
โปรแกรม Word,Excelc และ Email 
ได้ใช้โปรแกรม Express (จะรับ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
5.พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ 
6.มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น 
7.มีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

-ป้อนข้อมูลเอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ในท่ีพักอาศัยตนเอง (work from home) 
-สอบสัมภาษณ์ 
-ท างานช่ัวคราว (ตามเงื่อนไขนายจ้าง) 
-ระยะเวลาทดลองงาน 2 เดือน 
 
 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท แมน เอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด 
เลขที่ 3/2 หมู.่7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง.เมืองสงขลา จ.สงขลา โทร. 074-317800 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ตามโครงสร้างบริษัท สนใจติดต่อสมัครได้ท่ี:ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ บริษัทแมน เอ โฟรส
เซน ฟู้ดส์ จ ากัด 

โทร 074-317800
เว็บไซต์:htt://www.manafish.com 
 

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตร ี
2. สาขาการตลาดหรือสาขา
เกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ท างาน 2 ปีข้ึนไป 
4.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
 

พนักงานสาขาสงขลา 
-มีประกันสังคม 
-มีรถรับส่ง-ส่ง 
-ทุนการศึกษาของบุตร 
-โครงการวิทยาลัยในโรงงาน-หอพัก 
-สหกรณ์ออมทรัพย์ 
-งานเล้ียงปีใหม่ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จ ากัด 
เลขที่ 249/3 หมู.่5 ต.สทิ้งหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทร. 074-481242 Fax:074-331285 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
พนักงานสโตร์    
จ านวน 1 อัตรา 

ตามข้อตกลง สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง           
ท่ี บริษัทเขาแดงคอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีฝ่ายบุคคล     
โทร 074-331429,087-2941590 
*ประจ าสาขา อ.รัตภูม*ิ 

-เพศชาย 
-อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีข้ึนไป 
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
word,excel ได้เป็นอย่างดี 
-มีความรู้ด้านอะไหล่/เครื่องมือช่าง 
-มีหน้าท่ีรับผิดชอบ จัดเก็บ          
เบิก-จ่าย,เช็คสต๊อกคงเหลืออะไหล่ 
เครื่องมือช่าง 
-มีความรอบคอบในการท างาน 
-มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าท่ี ขยัน อดทน 
-สมารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ีรถยนต์ 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ 

พนักงานสาขาสงขลา 
-มีประกันสังคม 
-มีรถรับส่ง-ส่ง 
-ทุนการศึกษาของบุตร 
-โครงการวิทยาลัยในโรงงาน-หอพัก 
-สหกรณ์ออมทรัพย์ 
-งานเล้ียงปีใหม่ 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                           
                                  



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัทสยามคิทเช่นฟู้ดส์ โปรดักส์ 
 เลขที่ 44 ซ.2 ถ.สงขลา-พลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร 083-9493972 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแ

ทน 
ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 

เจ้าหน้าท่ีวิจัยผลิตภัณฑ์ R&D 
จ านวน 1 อัตรา 

ตามข้อตกลง สนใจมาร่วมงานกับเรา ส่งข้อมูลของท่านมาได้ท่ี                                          
Email: siamkitchenfood@hotmail.com 
สอบถามเพิ่มเติม โทร: 074-436919         
083-9493972 
*ปฏิบัติงานท่ีสงขลา* 

(หากมีประสบการณ์ด้านพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- ปริญญาตรีวุฒิการศึกษา สาขา Food 
Science Technology หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
- อายุระหว่าง 25 – 35 ปี 
- มีทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
-  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ดีข้ึน 
- เรียนรู้งานเร็วและพร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบเบื้องต้น 
- รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจวัด ส่วนผสม 
สารเคมีและบรรจุภัณฑ์ก่อนน ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต 
 

- วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน 
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า และสอดคล้องตามกฎหมาย 
เอกสารสมัครงาน 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
3.ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 
4.ส าเนาใบผ่านงาน  1 ฉบับ 
5.รูปถ่าย 1 รูป 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 

 

 


