
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท  ดารา วอเตอร์  จ ากัด 
เลขที่ 3/167-168   ม.5  ต.เขารูปช้าง  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา   สอบถามโทร074-260185 ,061-8236230 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างกลโรงงาน 
จ านวน 2 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง   เขียนใบสมัครด้วยตัวเองท่ีออฟฟิศสงขลา       
จันทร์ - ศุกร์    เวลา  08.00-16.00 น.       
หรือส่งประวัติได้ท่ี  
photchanap@darawater-drinking.com  

1.เพศชาย   
2.วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขา   เครื่องกล และไฟฟ้า 
หรือสาขา อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
3.มีประสบการณ์ทางด้านการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.มีความรู้ทางด้านการ PM  เครื่องจักร 
 

1.ซ่อมแซมเครื่องจักร 
2.บ ารุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิตให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3.รับผิดชอบงานการดูแลเครื่องจักรให้พร้อม
การผลิต 
4.รับผิดชอบดูแลและรักษาความสะอาด 
เครื่องมือช่างและสถานท่ีท างานให้สะอาด
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
 

 

mailto:photchanap@darawater-drinking.com


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เร็นนี่ ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง 
เลขที่  199/2 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา   สอบถามโทร 064 896 4928 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ตัดต่อวิดีโอ+
พากย์เสียง 

จ านวน 2 อัตรา 
 

12,000 – 20,000 
บาท/เดือน   

สนใจ ส่ง Resume และเงินเดือนท่ี
คาดหวังมาท่ี E-mail : 
rennydigitalmarketing@gmail.com 
 

1.เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขา 
2.มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ สนุกกับการขาย 
3.ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในการจัดการงานของ
ตนเอง วางแผนการท างานของตนเองได้จากเป้าหมายงานท่ีทางทีมมอบ
ให ้สามารถ ท างานเป็นทีมได้ 
4.มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ สามารถหา 
refferent และสามารถคิดคอนเทน ใหม่ๆได้ 
5.มีความสามารถในการดีไซน์ ใช้โปรแกรมตัดต่อได้เป็นอย่างดี (แนบ
ผลงานมาด้วยนะจ๊ะ) 
6.มีทัศนคติดี/ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มี Service Mind /รับแรงกดดันได้ดี 
7.ท างานได้หลากหลาย ไม่จ ากัดตนเองแค่งานกราฟฟิก 
8.เข้าใจการวาง Layout ภาพ เพื่อการโฆษณาบนแพลทฟอร์มต่างๆ 

1.กราฟฟิกดีไซน์  
2.ตัดแต่งวิดีโอ  
3.พากย์เสียง 
4.งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

 

บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส ์จ ากัด 
เลขที่ 99  หมู ่2 ถ.สงขลา-นาทว ีต.จะโหนง อ.จะนะ  จ.สงขลา สอบถามโทร 074-477378,074-477505 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

และการเงิน 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลงและ
ประสบการณ์ 

สามารถเขียนใบสมัครที่ บริษัท 
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 
08.30  - 16.30 น.หรือสมัคร
ทาง E-mail : 
Hemarrun.nana@gmail.com
หรือโทร คุณนา 089-7394772 
คุณหญิง 061-7712759 

1.เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี 
3.มีประสบการณง์านโรงงานอาหารทะเลงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปีจะพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 
4.เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
5.มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
6.มีความรู้มาตรฐานการบัญชีและกฎหมาย
บัญชีอย่างดี 
7.มีความรับผิดชอบต่องาน และทุ่มเทในงานท่ี
มอบหมาย 
8.มีความซื่อสัตย์และความละเอียดรอบครอบ 
 

1.ตรวจสอบใบส าคัญจ่ายเงิน ตรวจสอบเงินสดย่อย 
2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบก ากับภาษี  
3.ตรวจสอบน าส่งรายงานภาษีต่างๆในแต่ละเดือนเพื่อน าส่ง
สรรพากร 
5.สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือนและจ าท าข้อมูลเชิง
วิเคราะห์เพื่อเสนอผู้บริการ 
5.จัดท างบประมาณ งบดุล งบกระแสเงินสด 
6.จัดเตรียม ภ.ง.ด. 50และ 51และต่างๆ 
7.ตรวจสอบเอกสาร ดูแลระบบบัญชี ประสานงานกับผู้สอบ
ส านักบัญชีและสรรพากร 
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม         2.หอพัก 
3.ยูนิฟอร์ม              4.ตรวจสุขภาพประจ าปี 

 พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่              
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
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กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท เอส ทู เค มารีน โปรดักส ์จ ากัด 
เลขที่ 99  หมู ่2 ถ.สงขลา-นาทว ีต.จะโหนง อ.จะนะ  จ.สงขลา สอบถามโทร 074-477378,074-477505 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานบัญชี
และการเงิน 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลงและ
ประสบการณ์ 

สามารถเขียนใบสมัครที่ บริษัท 
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 
08.30  - 16.30 น.หรือสมัคร
ทาง E-mail : 
Hemarrun.nana@gmail.com
หรือโทร คุณนา 089-7394772 
คุณหญิง 061-7712759 

1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี  
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี 
3.มีประสบการณง์านด้านบัญชีและการเงินจะ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
4.มีความช านาญด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม 
Microsoft Office , Internet ,E-mail และ
ฟอร์มต่างๆ 
5.สามารถท างานร่วมกับคนอื่นได้ดี 
6.มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
7.มีความรับผิดชอบต่องาน  
8.มีความซื่อสัตย์และความละเอียดรอบครอบ 
 

1.บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบบัญชี 
2.ท าบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย  
3.ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องทางบัญชี 
5.บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกรรมทางการเงิน 
5.ท างบดุล และรวบรวมรายงานการเงิน 
6.จัดแสดงรายรับรายจ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม         2.หอพัก 
3.ยูนิฟอร์ม              4.ตรวจสุขภาพประจ าปี 

 พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่              
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 

 

mailto:Hemarrun.nana@gmail.com������%20�س
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กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท สตีล เอ็นจิเนียริ่ง สตรัคเจอร์  จ ากัด 
เลขที่ 63/2  หมู ่7ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา สอบถามโทร 074-800789 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานเขียนแบบ 
จ านวน 2 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง สามารถเขียนใบสมัครที่ 
บริษัท วันจันทร์ – วันเสาร์ 
เวลา 08.30  - 16.30 น.หรือ
สมัครทาง E-mail : 
sec_acc@hotmail.com 

1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 20 - 40 ปี  
2.วุฒิ ปวส - ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สาขา
สถาปัตยกรรมหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณง์านหริฝึกงานสายงานนี้มาก่อน
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
4.มีความช านาญด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม 
Microsoft Office , Internet ,E-mail  
5.สามารถท างานร่วมกับคนอื่นได้ดี 
6.มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
7.มีความรับผิดชอบต่องาน ,มีความยืดหยุ่น 
8.มีความซื่อสัตย์และความละเอียดรอบครอบ 
9.สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี 
 

1.เขียนแบบโครงหลังคาส าเร็จรูป 

2.ค านวณรายการกระเบ้ืองและอุปกรณ์ 

3.ท างานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
สวัสดิการ 
1.ประกันสังคม          
2.หอพัก 
3.ยูนิฟอร์ม              

 พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่              
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

โรงแรม เอลิส 
เลขที่ 55 ถ.นาสาร ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามโทร   074-370312 , 092-7406600 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 
พนักงานบัญช ี

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลงและ
ประสบการณ์ 

สมัครงานด้วยตัวเองท่ี โรงแรมเอลิส 
หรือส่ง Resume ได้ทาง 
Mail:  a.listhotelacc@gmail.com 
 

1.เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี  
2.วุฒิการศึกษา ปวส. -ป.ตรี ทางด้านบัญชี 
3.มีความรู้เบ้ืองต้นทางด้านบัญชีนิติบุคคล 
หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงแรมมาก่อน 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.ละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว
ว่องไว และมีความรับผิดชอบ 
5.มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ยิ้มแย้ม 
6.ยืดหยุ่นเวลางานได้ 
7.สามารถปิดงบการเงิน และยื่นแบบแสดง
รายการประเภทต่างๆได้ 
8.มีความรู้และเข้าใจการบันทึกบัญชี 
9.สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ 

1.บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบบัญชี 
2.ท าบัญชีรายรับ ยัญชีรายจ่าย  
3.ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องทางบัญชี 
5.บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกรรมทางการเงิน 
5.ท างบดุล และรวบรวมรายงานการเงิน 
6.จัดแสดงรายรับรายจ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
7.ปิดงบการเงิน และยื่นแบบแสดงรายการประเภทต่างๆได้ 
8.สามารถท างานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายได้ 
 

 พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่              
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845 
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
เลขที่  122/82 ม.8 ถ.ติณสูลานนท์ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร   063-5359022 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
หัวหน้างานเร่งรัดหนี้สิน

ทางโทรศัพท์ 
จ านวน 10 อัตรา 

 

9,500 – 15,0000 
บาท/เดือน 

ขึ้นอยู่กับวุฒิ
การศึกษา 

 

สนใจส่ง Resume มาท่ี 
hrrmsatm@gmail.com  
โดยจะสัมภาษณ์งานออนไลน์ 
ผ่านระบบ Zoom   

1.เพศหญิง  อายุระหว่าง 20 –  

.35 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา 
3.รักงานบริการ/ใจเย็น/มีความเป็นผู้น า 
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี 
5.ท างานภายใต้ความกดดันได้ มีความรับผิดชอบ 
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
7.สามารถท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 
 

1.รับผิดชอบทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ 
2.วางแผนการท างานให้ทีม 
3.ให้ข้อมูลสนับสนุนแก่ผู้บริหารและส่วนท่ี
เกี่ยวข้องอื่น ๆ/ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4.ท างานประจ าออฟฟิศ  วันจันทร์ – วันเสาร์ 
เวลา 08.30 – 17.30 น. 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                            
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