
 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทํางาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานฝ'ายผลิต 10 ช 18+ ไม�จํากัดวุฒ ิ 315/วัน 

 
- สามารถทํางานเป�นกะ และทําล�วงเวลาได# 
- มีความขยัน พร#อมเรียนรู#งาน 
- มีความอดทนในการทํางานภายใต#ภาวะ
ความกดดันได#ดี และมีความรับผิดชอบสูง 
 

04/10/2564 

นายจ/าง  บริษัท ไบโอแมส ฟ3วเอล เพลเลท จํากัด    
ประเภทกิจการ  ผลิตเชือ้เพลิงชีวอัดเม็ด           
ที่อยู�  10/1 ม.2 ต.ในควน อ.ย�านตาขาว จ.ตรัง          โทร :  075-291592 , 0878928565  (ติดต�อฝ'ายบุคคล) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทํางาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 คนงาน (สวนทุเรียน) 3 ช/ญ 18 – 45 ไม�จํากัดวุฒ ิ 10,000+/ด. - ต#องการทํางานเป�นครอบครัว 

- ทํางานในพื้นที่ อ.ย�านตาขาว ต.บางด#วน 
- มีที่พักให# ไฟฟ;า น้ํา ฟรี!! 
- มีข#าวสารให# เดือนละ 20 กก. 
- สามารถตัดหญ#า ใส�ปุ>ย ฉีดยาฆ�าแมลงได# 
- ไม�จําเป�นต#องมีภูมิลําเนาอยู�ในจังหวัดตรัง 
 

04/10/2564 

นายจ/าง  นายสมชัย  วีระไพศาล    
ประเภทกิจการ  เกษตรกรรม (สวนทุเรียน)           
ที่อยู�  428 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง       โทร : 081-6934262 , 084-6262543  (ติดต�อคุณสมชัย) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทํางาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 หัวหน/างานฝFกหัด 

 
3 ช/ญ 20 – 35 ม.6+ 12,000 - สอนพนักงานขาย 

- มีประสบการณCด#านงานขาย 
- มีชุดยูนิฟอรCม โบนัส ประกันอุบัติเหตุ 
ประกันชีวิต ทุนบุตร 
 

2 พนักงานขาย (พารGทไทมG) 1 ช/ญ 20 - 35 ม.6+ 315/วัน - นําเสนอสินค#า ขายสินค#าของบริษัท 
ผ�านออนไลนC (เว็บไซตC) 
- มีชุดยูนิฟอรCม โบนัส ประกันอุบัติเหตุ 
ประกันชีวิต ทุนบุตร 
 

07/10/2564 

นายจ/าง  หจก.ปHนปรีดGดา    
ประเภทกิจการ  ตัวแทนจําหน�าย (ดัชมิลลG)           
ที่อยู�  16/60 ถ.บ/านทุ�งควน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง        โทร : 081-8665260 (ติดต�อคุณกนิษฐา บุญปHKน) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทํางาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 ผู/ช�วยแพทยGแผนไทย 

(ผ�านการฝFกอบรม 372 ชม.) 
 

2 ญ 
 

30 - 45 ม.3+ 315/วัน 
 

- นวดเพื่อสุขภาพ / นวดฝKาเท#า 
- รับค�าจ#าง ตามความขยัน  
(แบ�งเปอรCเซ็นตCตาม ชม. ที่ทํา) 
 

2 ผู/ช�วยแพทยGแผนไทย 
(ผ�านการฝFกอบรม 150 ชม.) 

1 ญ 30 – 45 ม.3+ 315/วัน - นวดเพื่อสุขภาพ / นวดฝKาเท#า 
- รับค�าจ#าง ตามความขยัน  
(แบ�งเปอรCเซ็นตCตาม ชม. ที่ทํา) 
 

07/10/2564 

นายจ/าง  คลินิกการแพทยGแผนไทย บ/านวังอินทรG    
ประเภทกิจการ  คลินิกเวชกรรม           
ที่อยู�  195/1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง        โทร : 063-4846659 (ติดต�อคุณจรัญญา  ขาวปHKน) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทํางาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1  ที่ปรึกษาการขายรถยนตG 

(รถยนตGแบรนดG MG) 
4 ช/ญ 22+ ม.6+ 9,450+/ด. 

 

- ทํางานวันจันทรC – เสารC 
เวลา 8.00 – 17.00 น. 
- แนะนํา พร#อมให#คําปรึกษารายละเอียด 
เกี่ยวกับรถยนตC MG 
- ดูแลลูกค#า ก�อนและหลังการขาย 
- ขับเคลื่อนยอดขายให#เป�นไปตามเป;าหมาย 
- สามารถขับรถยนตC + ใบขับขี่ 
- มีค�าคอมฯ จากการขาย 
- ชุดยูนิฟอรCม 2 ชุด  
 

07/10/2564 

นายจ/าง  บจก.ชาญศิริ ออโต/เซลสG    
ประเภทกิจการ  ศูนยGบริการและจําหน�ายรถยนตG (MG , SUZUKI)   

ที่อยู�  62/11 ม.4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ/านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง     โทร : 075-211828-30,088-3865878 (ติดต�อคุณณฤดี  เอียดเหล็น) 


