
 

  
  

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน 

(อัตรา) 
เพศ

1 ช�างยนต� 2 ชาย

บจก
ที่อยู� :  138/

ประเภทกิจการ

  

 
 

  

 
 

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ชาย 20-35 ป� ปวช.+ 315/วัน 
(พิจารณาเพิ่มตาม

ประสบการณ!) 

-ซ$อม บํารุงรักษา เครือ่งยนต!
 

บจก.บี-ควิก (สาขาโรบินสันตรัง

/7 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ

โทรศัพท� 075-212684 

ประเภทกิจการ บํารุงและการซ�อมยานยนต� 

 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ซ$อม บํารุงรักษา เครือ่งยนต! 

(4.3.63) 

สาขาโรบินสันตรัง)  
จ.ตรัง   

(ด�วน!) 



 

  
  

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน 

(อัตรา) 
เพศ

1 พนักงานบริการ
ลูกค>า และเบิก
เติมสินค>า 

3 ชาย/หญิง

2 พนักงาน
แคชเชียร� 

3 ชาย/หญิง

ที่อยู� :  75/6-9 

โทรศัพท� 089

ประเภทกิจการ

 

  

 

 

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

หญิง 20-35 ป� ม.3+ 315/ว. - มีจิตบริการ ขายของเป2น
- สุขภาพร$างกายแข็งแรง 
- จัดเรียงสินค7า รู7จักหลกัการ 

หญิง 20-35 ป� ม.3+ 315/ว. - มีจิตบริการ ขายของเป2น
- สุขภาพร$างกายแข็งแรง 

บจก.สลักศิลป@  
9 ถ.ท�ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 

089-5913883 คุณวิภาวรรณ แก>วลาย

ประเภทกิจการ ค>าปลีก-ส�ง อาหารแปรรูป 

 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

มีจิตบริการ ขายของเป2น ยกของหนักได7 
สุขภาพร$างกายแข็งแรง  
จัดเรียงสินค7า รู7จักหลกัการ FIFO สินค7า 

มีจิตบริการ ขายของเป2น ยกของหนักได7 
สุขภาพร$างกายแข็งแรง  

 
(4.3.63) 

 
 จ.ตรัง   

คุณวิภาวรรณ แก>วลาย 

(ด�วน!) 



 

  
  

 

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน 

(อัตรา) 
เพศ

1 พนง.ขาย 
นําเสนอสินค>า 

4 ชาย/หญิง

บจก.วีเอ็นเอส ออโต>เซลล�
ที่อยู� :  199/

ประเภทกิจการ

 

 

  

 
 

  

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

หญิง 20-35 ป� ปวส.+ 9,450/ด. - นําเสนอขาย แนะนํา บริการลูกค7า 

วีเอ็นเอส ออโต>เซลล�
/1 หมู� 10 ต.โคกหล�อ อ.เมือง จ

โทรศัพท� 075-291600 

ประเภทกิจการ บํารุงและการซ�อมยานยนต� 

 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

นําเสนอขาย แนะนํา บริการลูกค7า  
 

(4.3.63) 

วีเอ็นเอส ออโต>เซลล� 
.ตรัง   

(ด�วน!) 



 

 

  
  

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน 

(อัตรา) 
เพศ

1 ช�างกลโฟร�แมน  1 ชาย

บจก.กรีนรีเวอร� พาเนล 
 

ที่อยู� :  222 

โทรศัพท�

ประเภทกิจการ
  

 
 

 

 

 

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ชาย 20-30 ป� ปวส. 
สาขาช$าง

กล 

9,450/ด. 
พิจารณาเพิม่ตาม

ประสบการณ! 

- ควบคุมการทํางานของผู7รับเหมาและคนงาน
ภายในไชค!งาน
- ช$วยเหลือช$างเทคนิค
- ประสานงานกับผู7
- มีความ
และงานเกี่ยวกับโฟร!แมน
- สามารถใช7งานโปรแกรมคอมฯ ได7

กรีนรีเวอร� พาเนล (ประเทศไทย

222 หมู� 5 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง  

โทรศัพท� 083-1741893 (คุณซัน) 

ประเภทกิจการ แปรรูปไม>ยางพารา (ผลิตภัณฑ�แผ�น Particle Boards)

 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

บคุมการทํางานของผู7รับเหมาและคนงาน
ภายในไชค!งาน 
ช$วยเหลือช$างเทคนิค 
ประสานงานกับผู7รับเหมาและแผนอื่นๆ 
มีความรู7เฉพาะทางเกี่ยวกับงานทางด7านช$างกล

และงานเกี่ยวกับโฟร!แมน 
สามารถใช7งานโปรแกรมคอมฯ ได7 

(4.3.63) 

ประเทศไทย) 

ตรัง   

) 

(ด�วน!) 



 

  
  

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน 

(อัตรา) 
เพศ

2 จนท.การเงิน  1 ไม$ระบุ

บจก.กรีนรีเวอร� พาเนล 
 

ที่อยู� :  222 

โทรศัพท�

ประเภทกิจการ

  

  

 

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ไม$ระบุ 20-35 ป� ป.ตรี 
สาขา

การเงิน 
การบัญชี 

9,450/ด. 
พิจารณาเพิม่ตาม

ประสบการณ! 

- จัดทํารายงานทางการเงิน ทั้งรายงานประจํา
สัปดาห!และรายเดือน
- จัดทํา 
Suppliers.
- งานอื่นๆ ที่ได7รับมอบหมาย
- มีความรู7เฉพาะทางเกี่ยวกับงานด7านการเงินเป2น
อย$างดี 
- สามารถใช7งานโปรแกรมคอมฯ ได7

กรีนรีเวอร� พาเนล (ประเทศไทย

222 หมู� 5 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง  

โทรศัพท� 083-1741893 (คุณซัน) 

ประเภทกิจการ แปรรูปไม>ยางพารา (ผลิตภัณฑ�แผ�น Particle Boards)

 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

จัดทํารายงานทางการเงิน ทั้งรายงานประจํา
สัปดาห!และรายเดือน 

Petty cash,T/T หรือเช็คให7กับ 
Suppliers. 
งานอื่นๆ ที่ได7รับมอบหมาย 
มีความรู7เฉพาะทางเกี่ยวกับงานด7านการเงินเป2น

สามารถใช7งานโปรแกรมคอมฯ ได7 
(4.3.63) 

ประเทศไทย) 

ตรัง   

) 

(ด�วน!) 



 

 

 

  
  

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน 

(อัตรา) 
เพศ

3 จนท.ควบคุม
เครื่องจักร  

1 ชาย

4 พนง.จัดซื้อ
สินค>า 

1 ไม$ระบุ

บจก.กรีนรีเวอร� พาเนล 
 

ที่อยู� :  222 

โทรศัพท�

ประเภทกิจการ
  

 

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ชาย 20-35 ป� ปวส. 
 

9,450/ด. 
พิจารณาเพิม่ตาม

ประสบการณ! 

- ความคุมเครือ่งจักร
- สามารถใช7งานโปรแกรมคอมฯ ได7

ไม$ระบุ 20-35 ป� ป.ตรี 
 

9,450/ด. 
พิจารณาเพิม่ตาม

ประสบการณ! 

- จัดซื้อ 
- สามารถใช7งานโปรแกรมคอมฯ ได7

กรีนรีเวอร� พาเนล (ประเทศไทย

222 หมู� 5 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง  

โทรศัพท� 083-1741893 (คุณซัน) 

ประเภทกิจการ แปรรูปไม>ยางพารา (ผลิตภัณฑ�แผ�น Particle Boards)

 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ความคุมเครือ่งจักร 
สามารถใช7งานโปรแกรมคอมฯ ได7 

Logistic คลังสนิค7า Import Export 
สามารถใช7งานโปรแกรมคอมฯ ได7 

(4.3.63) 

ประเทศไทย) 

ตรัง   

) 

(ด�วน!) 


