
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท ริช แอนด์ เบสท์ สเตชั่น จ ากัด ปตท.สิงหนคร (เขาเขียว) 
ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 091-8459789 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
พนักงานปั๊ม 

-พนักงานแคชเชียร์ 
-พนักงานหน้าลาน 
จ านวน 10 อัตรา 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเอง ณ ปตท.สิงหนคร       
วันจันทร์ – วันเสาร์  
เวลา 09.00 – 17.00 น. 

1.เพศชายหรือเพศหญิง  อายุ18 -  47 ปี 
2.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
3.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 
4.รักในงานบริการ 
5.มีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ  
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  

พนักงานประจ า   
7-ELEVEN  

จ านวน 11 อัตรา 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเอง ณ  ปตท.สิงหนคร       
วันจันทร์ – วันเสาร์  
เวลา 09.00 – 17.00 น. 

1.เพศชายหรือเพศหญิง  อายุ18 -  47 ปี 
2.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
3.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 
4.รักในงานบริการ 
5.สามารถท างานเป็นกะได้ 
6.มีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท ริช แอนด์ เบสท์ สเตชั่น จ ากัด ปตท.สิงหนคร (เขาเขียว) 
ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 091-8459789 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน เอกสารในการสมัคร 
พนักงาน Amazon 
 จ านวน 4 อัตรา 

ตามข้อตกลง 
 

สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วย
ตนเอง ณ  ปตท.สิงหนคร       
วันจันทร์ – วันเสาร์  
เวลา 09.00 – 17.00 น. 

1.เพศชายหรือเพศหญิง  อายุ18 -  45 ปี 
2.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
3.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 
4.รักในงานบริการ 
5.มีความรับผิดชอบ 
6.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
7.รักความสะอาด 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 1. ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ  
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ร้านสุวิทย 
เลขที่  3 ถนนราษฎร์อุทิศ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-5402325 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 

 จ านวน 2 อัตรา 
400 บาท/วัน 

 
สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง  
ณ ร้าน สุวิทย เวลา 09.00 -15.30 น. 

1.เพศชาย อายุ 20 -  30 ปี 
2.ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  
3.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน 
4.รักในงานบริการ 
5.มีความรับผิดชอบ 
6.มีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 1 ปี 
7.รักความสะอาด 
8.ท างานเวลา 08.00 -18.00 น. 
9.หยุดงานได้ 1 วัน /สัปดาห์ 
 

1.ซ่อมจักรยานยนต์ 
2.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลีวิวัฒน์ถาวร 
เลขที่ 78 – 86 ถนนรถไฟ  ต าบลบ่อยาง  อ าเถอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติม 083-1937964 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานบัญชี 

 จ านวน 2 อัตรา 
ตามข้อตกลง 

 
สามารถเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง 
ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลีวิวัฒน์ถาวร 

 

1.เพศหญิง อายุ 22 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป แผนกการบัญชี 
3.มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และมีความอดทน 
4.หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.ขยัน/อดทน/ไม่เกี่ยงงาน/มีความรับผิดชอบ 
6.ท างานเวลา 09.00 -19.00 น. 
 
 

ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  
 

 

 

 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท สุชาดาพร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
เลขที่  29/77 ม. 3 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติม   0848742997,0804996992 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะงาน 
พนักงานบัญชี 

 จ านวน 1 อัตรา 
15,000 ขึ้นกับประสบการณ์
และความสามารถ 
 

ส่งประวัติการสมัครงานมาท่ี E-mail : 
s_attawit@hotmail.com , 
suchadapropperty.sk@gmail.com 
หรือ สมัครด้วยตัวเอง ณ ส านักงาน
ขายโครงการ สุชาดา ฮิลล์ไซด์ แยก
ส าโรงสงขลา 
 

 

1.เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 22 ปีข้ึนไป 
2.วุฒิการศึกษา ป. ตรี สาขาการบัญชี 
3.มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์  
4.มีความอดทน/มีความรับผิดชอบ 
5.มีประสบการณ์งานบัญชี 3 ปีข้ึนไป 
และถ้าเคยท าบัญชีในธุรกิจอสังหาฯมา 
จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ  
6.ขยัน/ไม่เกี่ยงงาน 
7.สามารถใช้โปรแกรม Express หรือ
โปรแกรมบัญชีอื่นได้ 
 
 

1.ใช้โปรแกรม Express หรือโปรแกรมบัญชี 
2.ยื่นภาษี ภ.ง.ด.1/3/53/ภพ.30  
3.สามารถกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ
บัญชีสินทรัพย์ / หนี้สินอื่น  
4.ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี 
ภ.ง.ด.51/ ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 
5.ควบคุมบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / บัญชีท่ัวไป  
6.ปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845  


