
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท เสนอศักดิ์การบัญชี  จ ากัด 
เลขที่ 654/51 หมู่ที่ 2 ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-6983072 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
จ านวน 1 อัตรา 

 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองท่ี 
บจก.เสนอศักดิ์การบัญชี  
ต้ังแต่เวลา 08.30 -16.00 น.
หรือ ส่งประวัติ ส่วนตัวมายัง 
msanersak@gmail.com 

1. .เพศหญิง/เพศชาย อายุ 25 – 48 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรีสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาการเงิน 
3.สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางบัญชีได้ (EXPESS) 
4.มีประสบการณ์ท างาน 5 ปี ขึ้นไป 
5.สามารถใช้งาน โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 
6.สามารถเดินทางออกต่างพื้นท่ีได้ 
7.มีความอดทน/มีความรับผิดชอบในการท างานเป็นอย่างดี 
8.มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา 
9.สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบขับข่ี 
10.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท เสนอศักดิ์การบัญชี  จ ากัด 
เลขที่ 654/51 หมู่ที่ 2 ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-6983072 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานตรวจสอบบัญชี 

จ านวน 1 อัตรา 
ตามข้อตกลง 

 
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองท่ี 
บจก.เสนอศักดิ์การบัญชี  ต้ังแต่
เวลา 08.30 -16.00 น.หรือ  
ส่งประวัติ ส่วนตัวมายัง 
msanersak@gmail.com 

1.เพศหญิง/เพศชาย อายุ 22 – 48 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรีสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาการเงิน 
3.สามารถใช้งาน โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 
4.มีความอดทน/มีความรับผิดชอบในการท างานเป็นอย่างดี 
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยันและมีความอดทน 
6.สามารถเดินทางออกต่างพื้นท่ีได้ 
7.สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบขับข่ี 
8.มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา 
9.สามารถท างาร่วมกับคนอื่นได้ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ตาลบุรี ฟู้ด จ ากัด 

เลขที่ 59/1 หมู่ 7 ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร  087-693-3538 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานบัญชี/การเงิน 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถโทรสอบถามตามเบอร์ท่ี
แจ้งหรือส่งประวัติการสมัครงาน
ได้ทาง email  : 
Tarnburifood@gmail.com 
เมื่อส่ง email กรุณาโทรแจ้ง 
ให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบ 

1.เพศชายหรือเพศหญิงอายุ 23 – 45 ปี 
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาการเงิน 
3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
4.สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี 
5.มีความรอบคอบ 
6.สามารถท างานเป็นทีมได้ 
7.พร้อมท่ีจะเรียนรู้งานและพัฒนาตนเอง 
8.มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 

1.วางแผนบันทึก/จัดท าเอกสารต่างๆ  
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 074-314845  
 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บริษัท ดารา วอเตอร์ จ ากัด 

เลขที่  3/167-168 ม.5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร   074-261095 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน/สวัสดิการ 

พนักงานขับรถและขนส่ง 
จ านวน 3 อัตรา 

 

350 บาท/วัน 
 

สามารถ สมัครด้วยตนเองท่ี 
บจก.ดาราวอเตอร์ ในเวลา 
08.30 – 16.00 น. 

1.เพศชาย  อายุ 20 - 40 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
3.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
4.มีความซื่อสัตย์  ขยัน อดทน 
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ พร้อมท่ีจะเรียนรู้งาน 
6.สามารถปฏิบัติงานหนักได้ 
7.มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
8.สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี 
9.สามารถท างานเป็นทีมได้ 

ปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
สวัสดิการ 
ประกันสังคม 

 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 074-314845  
  

  

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 
บจก.ฟอร์จูน โฟรเซิ่น ฟูดส์ (ประเทศไทย) 

เลขที่  31 ม.10 ถ.สงขลา-นครศรี ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา  สอบถามเพิ่มเติมโทร   098-2495339/096-3517953 / 074-587620 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ผู้จัดการโรงงาน 

จ านวน 1 อัตรา 
 

ตามโครงสร้างฯ 
 

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ : 
คุณโชติกา (แก้ม) หรือส่งประวัติ
ส่วนตัวที่ อีเมล : 
Fortune.hr@fortunefoods.co.th 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย  อายุ ไม่จ ากัด 
2.วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาธุรกิจการผลิตอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร/วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.มีประสบการณ์ในงานควบคุมกระบวนการผลิต  3 - 5 ปีข้ึนไป 
4.มีประสบการณ์การจัดท าและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ 
เช่น ISO หรือระบบมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีข้ึนไป 
5.มีประสบการณ์ด้านการบริหารผู้จัดการสายโรงงานอาหารแช่แข็ง / 
อาหารทะเลแช่แข็ง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
6.มีความรู้และความสามารถพื้นฐานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Microsoft office เช่น word , excel , powerpoint 
7.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย 
8.มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ ตรงต่อเวลา  
9.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและรับแรงกดดันได้ 
10.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 

ปฏิบัติงานตามท่ี
มอบหมาย 

 
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 074-314845  


