
 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 พนักงานขาย 
กล�องถ�ายรูปและอุปกรณ!การถ�ายภาพ 

 
 
 

2 ช/

 ชื่อนายจ%าง ร%าน Big Camera 

 ที่อยู� 102/2 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 18 – 35 ม.6+ 12,000 - ทํางาน
- มีใจรับบริการ รักงานขาย
- นําเสนอขายกล%องถ'ายรูป และอุปกรณ.ถ'ายภาพ
- มีประกันสังคม
 

Big Camera สาขา บิ๊กซี ตรัง ประเภทกิจการ  จําหน�าย

ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณแอล (063

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานในห%างสรรพสินค%า บิ๊กซี สาขาตรัง 
มีใจรับบริการ รักงานขาย 
นําเสนอขายกล%องถ'ายรูป และอุปกรณ.ถ'ายภาพ 
มีประกันสังคม 

09/03/2563 

จําหน�ายกล%องถ�ายรูป ครบวงจร                         

063-2026986,063-2026987) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 ลูกจ%างรายวัน 
(ฝIายผลิตทําความสะอาด) 
 
 

50 ช/

 ชื่อนายจ%าง บริษัท วงศ!บัณฑิต สาขาตรัง

 ที่อยู� 227 ม.1 ต.เขาขาว อ.

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 18 – 55 ไม'จํากัดวุฒิ 320 – 590/ว. - ทํางาน
- ถอดอุปกรณ.ออกล%าง
- มีประกันสังคม
 

บริษัท วงศ!บัณฑิต สาขาตรัง   ประเภทกิจการ  ผลติน้ํายางข%

.ห%วยยอด จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณสุภาวดี ยกย�อง

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางาน เวลา 8.00 – 17.00 น. 
ถอดอุปกรณ.ออกล%าง และประกอบกลับ 
มีประกันสังคม บ%านพัก 

09/03/2563 

ผลติน้ํายางข%นและส�งออก                        

สุภาวดี ยกย�อง (093-5752493,093-5763637) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 สัตวบาล 
 

2 ช

 ชื่อนายจ%าง บจก.ตรังวัฒนาฟาร!ม  

 ที่อยู� 60/10 ถ.เทศบาล22 ต

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ช 20 - 40 ป.ตรี 
สาขาสตัวศาสตร. 

15,000 - ทํางาน
- ดูแลสุกร การทําวัคซีน การจัดการเล%าสุกร
และสามารถควบคุมพนักงานได%
- ทดลองงาน 
1,200
 

ตรังวัฒนาฟาร!ม     ประเภทกิจการ  ฟาร!มสุกร                        

ต.ท�างิ้ว อ.ห%วยยอด จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณ

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางาน เวลา 8.00 – 17.00 น. 
ดูแลสุกร การทําวัคซีน การจัดการเล%าสุกร 

และสามารถควบคุมพนักงานได% 
ทดลองงาน 3 เดือน (ผ'านงานมีค'าครองชีพ  
200 บาท ค'าโทรศัพท. 250 บาท) 

09/03/2563 

                         

ศิริภรณ! (075-270423,080-6918002) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 เจ%าหน%าที่ฝIายภาษี 
 

5 ญ

 ชื่อนายจ%าง บจก.ตั้งใจพัฒนายานยนต! 

 ที่อยู� 162 ถ.ห%วยยอด ต.ทับเที่ยง อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ญ 22 - 28 ป.ตรี 9,500 – 10,000/ด. - ทํางาน
- ทํางานด%านเอกสารภาษี
- มีประกันสังคม
 

ตั้งใจพัฒนายานยนต! 2004     ประเภทกิจการ  จําหน�ายรถจักรยานยนต!

ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง   บุคคลติดต�อ/โทร คุณฝIายบุคคล

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางาน เวลา 8.00 – 17.00 น. 
ทํางานด%านเอกสารภาษี 
มีประกันสังคม 

09/03/2563 

จําหน�ายรถจักรยานยนต!                        

ฝIายบุคคล (081-8920376) 



 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 หัวหน%าฝIายบัญชี 
 

1 ช/

2 หัวหน%าฝIายคลังฟรีซ 1 ช/

 ชื่อนายจ%าง บจก.เพิ่มพูนผลติภัณฑ!อาหาร

 ที่อยู� 211 ม.6 ต.ทุ�งกระบือ อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 30 – 45 ป.ตรี 
สาขาการบัญชี 

15,000 – 25,000 - ทํางาน
- วางแผนควบคุมด%านต%นทุน เจ%าหนี้ ลูกหนี้ ค'าใช%จ'าย
และงบประมาณขององค.กร
- ใช%โปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีได%ในระดับดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได%
- มีประสบการณ.ทํางานใน สนง
- มีความกระตือรือร%น มีทัศนคติที่ดี
- สามารถขับรถยนต.

/ญ 30 – 45 ป.ตรี 10,000 – 15,000 - ทํางาน
- ควบคุม ดูแล ตรวจนับสินค%าคงคลัง
วัตถุดิบคงเหลือได% ควบคุมงาน 
- วางแผนการจัดส'งสินค%าได%ตรงตามกําหนด
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได%
- มีประสบการณ.ทํางาน อย'างน%อย 
- สามารถขับรถยนต.

เพิ่มพูนผลติภัณฑ!อาหาร   ประเภทกิจการ  จําหน�ายไก�สดและชิ้นส�วนไก�

ทุ�งกระบือ อ.ย�านตาขาว จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณรุจรวี 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางาน วันจันทร. – เสาร. เวลา 8.00 – 17.00 น. 
วางแผนควบคุมด%านต%นทุน เจ%าหนี้ ลูกหนี้ ค'าใช%จ'าย 

และงบประมาณขององค.กร จัดทํางบ ปGดงบ 
ใช%โปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีได%ในระดับดี 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได% 
มีประสบการณ.ทํางานใน สนง.บัญชี อย'างน%อย 2 ปH 
มีความกระตือรือร%น มีทัศนคติที่ดี 
สามารถขับรถยนต.,รถจักรยานยนต. + ใบขับขี่ 
ทํางาน วันจันทร. – เสาร. เวลา 8.00 – 17.00 น. 
ควบคุม ดูแล ตรวจนับสินค%าคงคลัง/สรุปยอด 

วัตถุดิบคงเหลือได% ควบคุมงาน Store ทั้งระบบ 
วางแผนการจัดส'งสินค%าได%ตรงตามกําหนด 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได% 
มีประสบการณ.ทํางาน อย'างน%อย 2 ปH 
สามารถขับรถยนต.,รถจักรยานยนต. + ใบขับขี่ 

จําหน�ายไก�สดและชิ้นส�วนไก�                    

 (062-2424449) 



 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

3 หัวหน%าฝIายบุคคล 
 

1 ช/

4 เจ%าหน%าที่ฝIายจัดซื้อ 1 ช/

 ชื่อนายจ%าง บจก.เพิ่มพูนผลติภัณฑ!อาหาร

 ที่อยู� 211 ม.6 ต.ทุ�งกระบือ อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 30 – 45 ป.ตรี 10,000 – 15,000 - ทํางาน
- สรรหา และจัดจ%างบุคลากร
- พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพบุคลากร
- มีความเปNนผู%นํา และแก%ไขปOญหาเฉพาะหนได%ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได%
- มีประสบการณ.ทํางาน 
- สามารถขับรถยนต.

/ญ 30 – 40 ป.ตรี 9,450 – 12,000 - ทํางาน
- วิเคราะห.ใบคําขอซื้อ 
- ดูแลงานด%านจัดซื้อขององค.กร
- ประสานงานกับผู%ขายได%ดี ศึกษาสภาวะตลาด
- สาม
- มีประสบการณ.ทํางาน อย'างน%อย 
- สามารถขับรถยนต.
 

เพิ่มพูนผลติภัณฑ!อาหาร   ประเภทกิจการ  จําหน�ายไก�สดและชิ้นส�วนไก�

ทุ�งกระบือ อ.ย�านตาขาว จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณรุจรวี 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางาน วันจันทร. – เสาร. เวลา 8.00 – 17.00 น. 
สรรหา และจัดจ%างบุคลากร 
พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพบุคลากร 
มีความเปNนผู%นํา และแก%ไขปOญหาเฉพาะหนได%ดี 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได% 
มีประสบการณ.ทํางาน อย'างน%อย 2 ปH 
สามารถขับรถยนต.,รถจักรยานยนต. + ใบขับขี่ 
ทํางาน วันจันทร. – เสาร. เวลา 8.00 – 17.00 น. 
วิเคราะห.ใบคําขอซื้อ เพื่อหาแหล'งจําหน'ายที่คุ%มทุน 
ดูแลงานด%านจัดซื้อขององค.กร อย'างมีคุณภาพ 
ประสานงานกับผู%ขายได%ดี ศึกษาสภาวะตลาด 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได% 
มีประสบการณ.ทํางาน อย'างน%อย 2 ปH 
สามารถขับรถยนต.,รถจักรยานยนต. + ใบขับขี่ 

12/03/2563 

จําหน�ายไก�สดและชิ้นส�วนไก�                    

 (062-2424449) 



 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 พนักงานฝIายขาย 
 
 
 
 

15 ช/

2 ช�างไฟฟQา 2 ช

 ชื่อนายจ%าง บจก.ไลฟR กรุSป เซลล! แอนด! เซอร!วิส

 ที่อยู� 110/1 ถ.เวียนกะพัง ต

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 18 – 45 ไม'จํากัดวุฒิ 315/วัน - ทํางานวันจันทร. 
- งานออกพื้นที่ขายเครื่องใช%ไฟฟSา ตามร%านค%า     
ตลาดทั่วไป
- ทํางานเปNนทีม 
- ขยัน อดทน มีความถนัดด%านการขาย
- มีประกันสังคม

ช 18 – 40 ม.3+ 315/วัน - ทํางานวันจันทร. 
- งานออกพื้นที่
และซ'อมแซมสินค%าในบริษัท
- ขยัน อดทน มีความถนัด
- มีประกันสังคม
 

ไลฟR กรุSป เซลล! แอนด! เซอร!วิส  ประเภทกิจการ  จําหน�ายเครื่องใช%ไฟฟQาในครัวเรือน

เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร คุณกิตติศักดิ์ 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานวันจันทร. – เสาร. เวลา 8.30 – 18.00 น.           
งานออกพื้นที่ขายเครื่องใช%ไฟฟSา ตามร%านค%า     

ตลาดทั่วไป 
ทํางานเปNนทีม ไปกับรถของบริษัท 
ขยัน อดทน มีความถนัดด%านการขาย 
มีประกันสังคม ค'าคอมฯ 

ทํางานวันจันทร. – เสาร. เวลา 8.30 – 17.00 น.           
งานออกพื้นที่ติดตั้งกล%องวงจรปGด  

และซ'อมแซมสินค%าในบริษัท 
ขยัน อดทน มีความถนัดงานด%านระบบไฟฟSา 
มีประกันสังคม ค'าคอมฯ 

11/03/2563 

จําหน�ายเครื่องใช%ไฟฟQาในครัวเรือน                         

กิตติศักดิ์ (082-6450948,093-6973998) 



 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 พนักงานขาย 
 
 
 
 

5 ช/

2 พนักงานขับรถ 6 ช

 ชื่อนายจ%าง บจก.สิงห!เมืองตรัง

 ที่อยู� 98/20 ม.4 ต.นาท�ามเหนือ อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 25 - 35 ม.6 หรือ ปวช. + 9,500 - 12,000 - ทํางานวันจันทร. 
- จําหน'ายสินค%าของบริษัท ตามร%านค%าปลีก 
ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง
- สามารถขับรถยนต. 
- ขยัน อดทน มีความถนัดด%านการขาย
- มีประกันสังคม

ช 25 – 55 ม.3+ 9,500 – 12,000 - ทํางานวันจันทร. 
- มีใบขับขี่รถยนต. ประเภทที่ 
- ขับรถเพื่อขายสินค%า
- จัดเรียง และจัดส'งสินค%า
- มีประกันสังคม
 

สิงห!เมืองตรัง  ประเภทกิจการ  จําหน�ายน้ําดืม่ (กระจายสินค%าของบริษัทบุญรอด

นาท�ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณอภัสนันท! 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานวันจันทร. – เสาร. เวลา 8.00 – 17.00 น.           
จําหน'ายสินค%าของบริษัท ตามร%านค%าปลีก – ค%าส'ง  

ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง 
สามารถขับรถยนต. + ใบขับขี่ 
ขยัน อดทน มีความถนัดด%านการขาย 
มีประกันสังคม 

ทํางานวันจันทร. – เสาร. เวลา 8.00 – 17.00 น.   
มีใบขับขี่รถยนต. ประเภทที่ 2          
ขับรถเพื่อขายสินค%า เช็คสินค%า ในพื้นที่ จังหวัดตรัง 
จัดเรียง และจัดส'งสินค%า 
มีประกันสังคม 

12/03/2563 

กระจายสินค%าของบริษัทบุญรอด)                         

อภัสนันท! (086-4909944) 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 สัตวบาล 
 
 
 
 

2 ช

2 พนักงานขายอาหารสัตว! 
(สุกร) 

2 ช

 ชื่อนายจ%าง บจก.ศิริรุ�งเรืองโภคภัณฑ!

 ที่อยู� 199/8 ม.10 ต.โคกหล�อ อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ช 22+ ป.ตรี 
สาขา สตัวบาล 

15,000+ - ทํางานวันจันทร. 
- ส'งเสริมการเลี้ยงดูแลสุกร โครงการจ%างเลี้ยงประกัน
ราคาของบริษัท
- ปฏิบัติงาน ณ อ
จ.กระบี่
- มีประกันสังคม ที่พัก เงินประจําตําแหน'ง

ช 22+ ป.ตรี 
สาขา การตลาด

สัตวศาสตร. 

15,000+ - ทํางานวันจันทร. 
- หาลูกค%า นําเสนอขายอาหารสัตว.แก'ลูกค%า
และเกษตรกรผู%เลี้ยงสุกร ในเขตพื้นที่ จ
- มีประกันสังคม ที่พัก

 

ศิริรุ�งเรืองโภคภัณฑ!  ประเภทกิจการ  การเกษตร / 

โคกหล�อ อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณนิกร มังกรแก%ว 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานวันจันทร. – เสาร. เวลา 8.00 – 17.00 น.           
ส'งเสริมการเลี้ยงดูแลสุกร โครงการจ%างเลี้ยงประกัน

ราคาของบริษัท 
ปฏิบัติงาน ณ อ.เมือง จ.ตรัง /อ.ลําทับ อ.คลองท'อม 
กระบี่ 
มีประกันสังคม ที่พัก เงินประจําตําแหน'ง 

ทํางานวันจันทร. – เสาร. เวลา 8.00 – 17.00 น.   
หาลูกค%า นําเสนอขายอาหารสัตว.แก'ลูกค%า 

และเกษตรกรผู%เลี้ยงสุกร ในเขตพื้นที่ จ.ตรัง จ.กระบี่         
มีประกันสังคม ที่พัก 

/ ปศุสัตว!                          

นิกร มังกรแก%ว (075-823571,084-1066479) 



 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

3 พนักงานขายสุกรขุน / 
สุกรชําแหละ 
 
 

2 ช/

4 พนักงานบัญชี 1 ช/

 ชื่อนายจ%าง บจก.ศิริรุ�งเรืองโภคภัณฑ!

 ที่อยู� 199/8 ม.10 ต.โคกหล�อ อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 22+ ป.ตรี 
สาขา การตลาด 
หรือที่เกี่ยวข%อง 

15,000+ - ทํางานวันจันทร. 
- ทําการตลาด หาลูกค%า ขายสุกรมีชีวิต
และสุกรชําแหละ
- มีประกันสังคม ที่พัก 

/ญ 22+ ป.ตรี 
สาขา การบัญช ี

15,000+ - ทํางานวันจันทร. 
- ทํางาน
- มีประกันสังคม

 

รุ�งเรืองโภคภัณฑ!  ประเภทกิจการ  การเกษตร / 

โคกหล�อ อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณนิกร มังกรแก%ว 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานวันจันทร. – เสาร. เวลา 8.00 – 17.00 น.           
ทําการตลาด หาลูกค%า ขายสุกรมีชีวิต 

และสุกรชําแหละ ในเขตพื้นที่ จ.ตรัง จ.กระบี่ 
มีประกันสังคม ที่พัก  

ทํางานวันจันทร. – เสาร. เวลา 8.00 – 17.00 น.   
งานบัญชีทุกประเภท ประจําสํานักงาน 

มีประกันสังคม 

13/03/2563 

/ ปศุสัตว!                          

นิกร มังกรแก%ว (075-823571,084-1066479) 


