
 

     เลขที่ ๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีพนมยงค ์๔๑ ถนนสุขมุวทิ ๗๑  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐๒ ๗๑๓๐๒๖๐ ถึง ๑  อเีมล : HR ทอสี <thawsirecruit@gmail.com 

โรงเรียนทอสี 

สถานทีต่ั้ง เลขท่ี ๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีพนมยงค ์๔๑ 
ถนนสุขุมวิท ๗๑ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 

โทรศพัท ์๐๒ ๗๑๓๐๒๖๐ ถึง ๑ 

โรงเรยีนทอส ี
 

โรงเรยีนทอส ีขอเชญิท่านผูม้คีวามศรทัธาและอุดมการณ์ทีจ่ะพฒันาตนเพือ่การศกึษาพุทธปัญญา มวีุฒกิารศกึษาและ
คุณสมบตัติรงตามต าแหน่ง สมคัรเขา้ท างานกบัโรงเรยีนทอส ีดงัต าแหน่งงานว่างต่อไปน้ี  

หวงัว่าท่านจะมอุีดมการณ์ในการพฒันาตน มุ่งมัน่พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม พรอ้มกบัทุ่มเทท างาน อุทศิเวลาร่วมแรง
ร่วมใจกนัสรา้งสรรคช์วีติและผลงาน เพื่อใหเ้ป็นทีพ่ึง่ของตนเอง สรา้งชุมชนกลัยาณมติร เพือ่ประโยชน์สขุต่อส่วนรวม และพรอ้ม
ทีจ่ะอยู่กบัสงัคมโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไดอ้ย่างยัง่ยนื  
 

 
 

 

บทบาท 
บรหิารจดัการงานดา้นการเงนิ บญัช ีและจดัซือ้ 

๑. ควบคุมดแูลการท างานในด้านวางแผนการเงนิและดา้นบญัช ี 
๒. จดัซือ้ / จดัจา้งของโรงเรยีน อย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และบรรลุเป้าหมายของโรงเรยีน 

 

วุฒกิารศกึษา 
ระดบัปรญิญาตร ีหรอืสงูกว่า  สาขา บญัช ีการเงนิ เศรษฐศาสตร์ 

 

คุณสมบตั ิทกัษะ ความรู ้ความสามารถ 
๑. มคีวามรูด้า้นบญัชกีารเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒. สามารถออกแบบและวางระบบบญัชใีหส้นบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรยีน 
๓. มคีวามเป็นผูน้ า สามารถวางแผนและจดัการงานไดอ้ย่างเป็นระบบและมมีาตรฐาน 
๔. มทีกัษะในการคดิวเิคราะห ์และตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล 
๕. สามารถ ควบคุมการปฏบิตังิานดา้นการเงนิ บญัช ีใหเ้ป็นไปตามแผน เป้าหมาย และงบประมาณทีแ่ต่ละหน่วยงาน 
    ก าหนด 
๖. บรหิาร / ควบคุมกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อใหไ้ดส้นิค้า/บรกิาร ตรงตามความต้องการ มคุีณภาพ 
    งบประมาณ ตามเวลาทีก่ าหนด และมคีวามโปร่งใส 
๗. มคีวามซื่อสตัยแ์ละละเอยีดรอบคอบ 
 

ประสบการณ์ 

๑.  มปีระสบการณ์การท างาน ในระดบัหวัหน้างานบญัชกีารเงนิ มากกว่า ๕ ปึ 

๒.  มปีระสบการณ์ในการจดัท าประมาณการทางการเงนิ (Cash flow Projection )  ทัง้ระยะสัน้ระยาว 
๓.  มปีระสบการณ์ ในการบรหิาร / ควบคุมกระบวนการจดัซือ้ / จดัจา้งอย่างโปร่งใส 
๔.  มคีวามสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ านกังานทัว่ไปและโปรแกรมบญัชสี าเรจ็รปูไดเ้ป็นอย่างดี 
 

 

ตดิต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร. ๐๒-๗๑๓๐๒๖๐ ต่อ ๑๒๐ , ๑๓๑  มอืถอื ๐๙๙-๒๒๔๙๗๙๗ 

อเีมล   : HR ทอส ี<thawsirecruit@gmail.com 
 
 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 



 

     เลขที่ ๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีพนมยงค ์๔๑ ถนนสุขมุวทิ ๗๑  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐๒ ๗๑๓๐๒๖๐ ถึง ๑  อเีมล : HR ทอสี <thawsirecruit@gmail.com 

โรงเรียนทอสี 

สถานทีต่ั้ง เลขท่ี ๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีพนมยงค ์๔๑ 
ถนนสุขุมวิท ๗๑ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 

โทรศพัท ์๐๒ ๗๑๓๐๒๖๐ ถึง ๑ 

 
 
 
 

บทบาท 
๑. จดัท าบญัชแีละปิดงบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีถูกต้อง ครบถว้น และเสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนด 
๒. ด าเนินการดา้นการรบั-จ่ายเงนิ จดัท าประมาณการถูกต้อง ครบถ้วน สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรยีน 

 

วุฒกิารศกึษา 
     ระดบัปรญิญาตร ีหรอืสงูกว่า  สาขา บญัช ีการเงนิ เศรษฐศาสตร ์

 

คุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ 
๑. มคีวามรูค้วามสามารถ ดา้นการจดัท าบญัช ีการเงนิ ไดม้าตรฐานการบญัช ีและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒. มคีวามสามารถในการออกแบบ และวางระบบบญัชใีหส้นบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรยีน 
๓. มคีวามสามารถในการจดัท ารายงานรบั - จ่ายของโรงเรยีน  
๔. มคีวามเขา้ใจในระบบงาน คดิ วเิคราะห ์สงัเกต แกไ้ข และปรบัปรุงอยูเ่สมอ 
๕. สามารถจดัท างบประมาณการทางการเงนิทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว 
๖. มคีวามสามารถในการเจรจาต่อรอง และสื่อสารขอ้มลูและความเคลื่อนไหวทางการเงนิ หรอืการเปลีย่นแปลงทัง้ 
    ภายใน และนอกหน่วยงาน ไดอ้ย่างชดัเจนและทนัเวลา 
๗. สามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพิม่เตมิความรู้น ามาใชใ้นการปฏบิตังิาน 
๘. มคีวามซื่อสตัย ์มคีวามรบัผดิชอบ และตรงต่อเวลา 
๙. สามารถท างานภายใต้สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอย่างด ี
 

ประสบการณ์ 

๑.  มปีระสบการณ์การท างาน เจา้หน้าทีบ่ญัชกีารเงนิ และงบประมาณ อย่างน้อย ๓ ปึ 

๒.  มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบรายงานสนิคา้คงเหลอื 
๓.  มปีระสบการณ์ ในการบรหิาร / จดัการลกูหน้ีอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
 
 

ตดิต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร. ๐๒-๗๑๓๐๒๖๐ ต่อ ๑๒๐ , ๑๓๑  มอืถอื ๐๙๙-๒๒๔๙๗๙๗ 

อเีมล   : HR ทอส ี<thawsirecruit@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 



 

     เลขที่ ๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีพนมยงค ์๔๑ ถนนสุขมุวทิ ๗๑  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐๒ ๗๑๓๐๒๖๐ ถึง ๑  อเีมล : HR ทอสี <thawsirecruit@gmail.com 

โรงเรียนทอสี 

สถานทีต่ั้ง เลขท่ี ๑๐๒๓/๔๖ ซอยปรีดีพนมยงค ์๔๑ 
ถนนสุขุมวิท ๗๑ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 

โทรศพัท ์๐๒ ๗๑๓๐๒๖๐ ถึง ๑ 

 
 
 
 

 บทบาท 
๑. ด าเนินการดา้นการรบั – จ่ายเงนิ 
๒. วางแผนการจดัสรรเงนิใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรยีน  

   
วุฒกิารศกึษา 

       ระดบัปรญิญาตร ีสาขา บญัช ีการเงนิ เศรษฐศาสตร ์
 

คุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ 
 ๑.  มคีวามรูค้วามสามารถ และมคีวามละเอยีดรอบคอบดา้นการเงนิ และบรหิารจดัการไดอ้ย่างดี 
 ๒.   มคีวามเขา้ใจในระบบควบคุมภายใน ดา้นการรบั-จ่ายเงนิ และการเกบ็รกัษาเงนิ 
 ๓.   มคีวามสามารถจดัท าเอกสารดา้นรายรบั – รายจ่าย และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งครบถ้วน ถูกต้อง 
 ๔.   มคีวามสามารถในการท าสรุปรายงานบญัชเีงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 
 ๕.   มคีวามสามารถในการตรวจสอบการจ่ายเงนิสดตามวงเงนิใหถู้กต้องครบถ้วน และเป็นไประเบยีบทีก่ าหนด 
 ๖.   มคีวามซื่อสตัย ์มคีวามรบัผดิชอบ และตรงต่อเวลา 
 ๗.   มทีกัษะการสื่อสารทีช่ดัเจนในเชงิบวก มทีศันคตทิีด่ ี
  

ประสบการณ์ 

 ๑.   มปีระสบการณ์การท างาน เจา้หน้าทีก่ารเงนิ บญัชรีบั-จ่าย อย่างน้อย ๓ ปึ 

๒.   มปีระสบการณ์ในการจดัท าบญัชทีรพัยส์นิ และตรวจนบัทรพัยส์นิใหค้รบถ้วน ถูกต้อง ในระยะเวลาทีก่ านด 
๓.   มปีระสบการณ์ จดัท ารายการยื่นช าระภาษเีงนิได้ และภาษอีื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
  

ตดิต่อ : ฝ่ายบุคคล โทร. ๐๒-๗๑๓๐๒๖๐ ต่อ ๑๒๐ , ๑๓๑  มอืถอื ๐๙๙-๒๒๔๙๗๙๗ 

อเีมล   : HR ทอส ี<thawsirecruit@gmail.com 
 
 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รับ-จ่าย 


