
 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานขายสุกรขุน 1 ช 23-30 ป.ตรี 

สาขา สัตวบาล 
 

ทดลองงาน 
15,000/ด. 
ผ�านงาน 

17,000/ด. 

- ดูแลงานด!านการขาย สุกรขุน 
- มีความขยัน ซื่อสัตย* มีความรับผิดชอบ 
   
 

 

2 พนักงานขายอาหารสัตว' 1 ช 23-30 ป.ตรี 
สาขา สัตวบาล 

 

ทดลองงาน 
15,000/ด. 
ผ�านงาน 

17,000/ด. 

- ดูแลงานด!านการขายอาหารสัตว* (สุกรขุน) 
- มีความขยัน ซื่อสัตย* มีความรับผิดชอบ 
   
 

27/05/2563 

   นายจ.าง บจก.ศิริรุ�งเรืองโภคภัณฑ'   ประเภทกิจการ  ธุรกิจการเกษตร    

          ที่อยู� 199/8 ม.10 ต.โคกหล�อ อ.เมือง จ.ตรัง            โทร : 075-823571,064-8078084 (ตดิต�อคุณสธุรรม) 



 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 ผู.ช�วยฝBายบริหารธุรการ 1 ช/ญ 25-30 ป.ตรี 

สาขา การจัดการ
ทั่วไป หรือ 

เศรษฐศาสตร* 
 

10,000+/ด. 
 

- มีประสบการณ*ทํางานอย�างน!อย 2 ป: 
- สามารถขับรถยนต* และมีใบอนุญาตขับขี่ 
   
 

 

2 ผู.ช�วยฝBายบริหารบัญชี 
และการเงิน 

1 ช/ญ 23-30 ป.ตรี 
สาขา การบัญชี 

การเงิน  
การธนาคาร และ 

เศรษฐศาสตร* 
 

10,000+/ด. 
 

 - มีประสบการณ*ทํางานอย�างน!อย 2 ป: 
- สามารถขับรถยนต* และมีใบอนุญาตขับขี่ 
  
 
 

02/06/2563 

   นายจ.าง บจก.อันดามัน วู.ด   ประเภทกิจการ  แปรรูปไม.ยางพารา    

          ที่อยู� 138/2 ม.4 ต.นาเมืองเพชร อ.สเิกา จ.ตรัง            โทร :  081-9584872  (ตดิต�อคุณวัชรพงษ') 



 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 ช�างซ�อมเครื่องยนต' 1 ช 28+ ปวช.+ 

สาขาช�างยนต* 
หรือที่เกี่ยวข!อง 

15,000/ด. 
 

- ซ�อมบํารุงเครื่องจักร แม็คโคร แทร็กเตอร* 
รถบรรทุก 10 ล!อ รถกระบะ 
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ  

 

2 แรงงานทั่วไป 3 ช 23+ ไม�จํากัดวุฒ ิ 11,000/ด. - ทํางานทั่วไป งานก�อสร!าง ขนอิฐ 
- ขยัน อดทน สามารถทํางานก�อสร!างได! 

 

3 พนักงานขับรถแม็คโคร 
/รถกระบะ 

2 ช 23+ ม.3+ 12,000+/ด. - สามารถขับรถแม็คโคร / รถกระบะได! 
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 
 
 

05/06/2563 

   นายจ.าง หจก.วงศ'สวัสดิ์ก�อสร.าง   ประเภทกิจการ  งานก�อสร.าง ถนน สะพาน 

          ที่อยู� 20 ม.1 ถ.พิศาลสีมารักษ' ต.ห.วยยอด อ.ห.วยยอด จ.ตรัง         โทร :  081-4770550  (ติดต�อ นายสวัสดิ์  โอทอง) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานบัญชี 2 ญ 20+ ปวส. - ป.ตรี 

สาขา การบัญชี 
หรือที่เกี่ยวข!อง 

 

10,000-20,000 
/ด. 

 

- สามารถใช!โปรแกรม Express ได! 
- ปHดงบการเงินได! 
- สามารถทํางานที่ได!รับมอบหมายได! 
- มีประสบการณ* ด!านบัญชี ด!านอสังหาริมทรัพย* 

- สามารถขับรถยนต* และมีใบอนุญาตขับขี่ 
- มีประกันสังคม อาหารกลางวัน 1 มื้อ 
   

05/06/2563 

   นายจ.าง บจก.มหานคร เอสเตท แมนเนจเมนท'  ประเภทกิจการ  อสังหาริมทรัพย'    

          ที่อยู� 2/27 ม.4 ต.บ.านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง     โทร : 091-0408657,075-820866  (ตดิต�อคุณญาสุมินทร'  คงประวัต)ิ 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานขาย (ต�างประเทศ) 2 ช/ญ 21+ ป.ตรี+ 

เอก ภาษาจีน 
 

13,000+/ด. 
 

- จบการศึกษา เอกภาษาจีน 
- สามารถติดต�อลูกค!าประเทศจีนได! 
- สามารถเดินทางไปทํางานต�างประเทศได! 
 

08/06/2563 

   นายจ.าง บจก.วู.ดเวอร'ค  ประเภทกิจการ  แปรรูปไม.ยางพารา                      

          ที่อยู� 105 ม.3 ต.หนองช.างแล�น อ.ห.วยยอด จ.ตรัง      โทร : 075-577260-4,081-5391520 (คุณนวรัตน') 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานขายทั่วไป 1 ญ 20+ ม.6 

 

315/วัน - ดูแลทั่วไปภายในร!าน ช�วยจัด ผลิต 
และจําหน�ายชุดการแสดง 
- ช�วยงานทั่วไปภายในร!าน ที่ได!รับมอบหมาย 
- มีความขยัน ซื่อสัตย* มีความรับผิดชอบ 
   

09/06/2563 

   นายจ.าง ร.านจิ๋มแฟนซี             ประเภทกิจการ  ขายปลีกเสื้อผ.า    

          ที่อยู� 245/17 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมอืง จ.ตรัง       โทร : 081-0851231  (ตดิต�อคุณศิรมิาศ) 



 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 สัตวบาลส�งเสริม 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 

สาขา สัตวศาสตร* 
9,500-10,000 - ส�งเสริมการเลี้ยงสัตว*ให!แก�เกษตรกร 

   

2 ผู.จัดการสาขาฝKกหัด 1 ช/ญ 28-35 ป.ตรี 
สาขาบริหาร/

เกี่ยวข!อง 

9,500-10,000 - ดูแลและบริหารงานสาขา 

3 ผู.จัดการสาขา 1 ช/ญ 28-35 ป.ตรี 
สาขาบริหาร/

เกี่ยวข!อง 

9,500-10,000 - ดูแลและบริหารงานสาขา 

4 ฝBายขาย 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 
คณะเกษตรศาสตร* 

9,500-10,000 - ดูแลงานขาย ลูกค!าเก�าและใหม� 

5 เจ.าหน.าที่ฝBายบุคคล 1 ช/ญ 28-35 ป.ตรี 
สาขาที่เกี่ยวข!อง 

9,500-10,000 - งานด!านบุคคล จัดอบรม ดูแลค�าตอบแทน 
พนักงาน 
 

10/06/2563 

   นายจ.าง บจก.รุ�งเรืองการเกษตร     ประเภทกิจการ  จาํหน�ายอุปกรณ'การเกษตร    

          ที่อยู� 3 ม.2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล�อ อ.เมือง จ.ตรัง        โทร : 075-820533 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 ผู.ช�วยกุLก 1 ญ 20+ ไม�จํากัดวุฒ ิ

 

315/วัน - ช�วยงานทําอาหารภายในครัว 
ทํางาน เวลา 9.00 – 21.00 น. 

 

2 พนักงานเบเกอรี่ 1 ญ 20+ ไม�จํากัดวุฒ ิ 315/วัน - ผลิตเบเกอรี่ 
ทํางาน เวลา 9.00 – 21.00 น. 
 

3 พนักงานเสริฟ 1 ญ 20+ ไม�จํากัดวุฒ ิ 315/วัน - เสริฟอาหาร และดูแลลูกค!า 
ทํางาน เวลา 9.00 – 21.00 น. 
 

10/06/2563 

   นายจ.าง ร.านรื่นปราง           ประเภทกิจการ  จําหน�ายอาหาร,เครื่องดื่ม,เบเกอรี่    

          ที่อยู� 83/9 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมอืง จ.ตรัง       โทร : 075-215594 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 ผู.จัดการ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 

 

25,000/ด. - ทํางาน เวลา 11.00 – 20.00 น. 
- ดูแลบริหารทั่วไปภายในคลินิค 
- มีค�าคอมมิชชั่น 
   

2 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 10,000/ด. - ทํางาน เวลา 11.00 – 20.00 น. 
- ดูแลลูกค!า ดูแลด!านงานขาย 
- มีค�าคอมมิชชั่น 
 

10/06/2563 

   นายจ.าง มาเบล คลินิค             ประเภทกิจการ  คลินิคเสริมความงาม    

          ที่อยู� 136/10-11 ถ.ตรัง-พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง          โทร : 075-820565  (ตดิต�อคุณยุทธนา) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานขายของ 1 ญ 20+ ไม�จํากัดวุฒ ิ

 

315/วัน - ทํางาน เวลา 8.30 – 17.30 น.  
- ดูแลด!านการขาย นําเสนอสินค!า 
   

2 พนักงานยกของ 1 ช 20+ ไม�จํากัดวุฒ ิ 315/วัน - ทํางาน เวลา 8.30 – 17.30 น.  
- ยกสินค!า ต!องมีความขยัน อดทน 
เปRนงานใช!แรง 
 

10/06/2563 

   นายจ.าง ทวีโชคพลาสติก             ประเภทกิจการ  ขายเครื่องสังฆภัณฑ'    

          ที่อยู� 89/43 ถ.สถานีรถไฟ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง          โทร : 081-5693399  (ตดิต�อคุณศิรินาถ) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 ฝBายขาย 10 ช/ญ 23-45 ม.3+ 

 

9,450+/ด. - ดูแลด!านการขาย นําเสนอสินค!า 
ทํางานเปRนทีม จําหน�ายเครื่องใช!ไฟฟSา 
- มีประกันสังคม ยูนิฟอร*ม ค�าคอมฯ 
 

  10/06/2563 

   นายจ.าง บจก.ไลฟO กรุLป เซลล' แอนด' เซอร'วิส   ประเภทกิจการ  จําหน�ายเครื่องใช.ไฟฟQา 

          ที่อยู� 110 ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมอืง จ.ตรัง          โทร : 093-6973998  (ตดิต�อคุณกิตติศักดิ)์ 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานขาย 1 ช/ญ 21-30 ปวช.+ 

 

10,500/ด. - ดูแลด!านการขาย นําเสนอสินค!า 
- มีเบี้ยขยันตามผลงานที่ขาย 
 

  10/06/2563 

   นายจ.าง บจก.สิงห'เมืองตรัง       ประเภทกิจการ  ศนูย'กระจายสินค.า (น้ําดื่ม ตราสิงห')

          ที่อยู� 98/20 ม.4 ต.นาท�ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง         โทร : 075-820494  (ตดิต�อ คุณอภัสนันท'  ศรีสวัสดิ)์ 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานผู.ช�วย (ขับรถ) 5 ช 20-45 ม.3+ 

 

10,000–14,000 
/เดือน 

- ขับรถตามเส!นทางที่กําหนด ร�วมกับ
พนักงานขายในการส�งสินค!าของทางบริษัท 
- มีประกันสังคม ค�าคอมฯ 
 

  10/06/2563 

   นายจ.าง ร.านตรังสินธุ'พฒันา     ประเภทกิจการ  ศนูย'กระจายสินค.าโอสถสภา จ.ตรัง 

                 ที่อยู� 21-21/1 ถ.พัทลุง ซ.1 ต.ทับเที่ยง อ.เมอืง จ.ตรัง       โทร : 081-7209047 (ตดิต�อ คุณชัชวาลย' สุวรรณบุบผา) 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานไลน'ผลิต 

(ช�างในไลน'ผลิต) 
10 ช 25-35 ปวช.+ 

 

315/วัน - รับผิดชอบงานในไลน*ผลิต และงานอื่นๆ 
ที่ได!รับมอบหมาย อยู�ประจําเครื่องจักร 
แกะกระดาษ 
- มีประกันสังคม ยูนิฟอร*ม ค�าล�วงเวลา 
อาหารกลางวัน 
 

  10/06/2563 

   นายจ.าง บจก.บราวน'บLอกซ'    ประเภทกิจการ  ผลิตและจําหน�ายกล�องกระดาษลูกฟูก 

                 ที่อยู� 139 ม.2 ต.นาท�ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง         โทร : 075-829961  (ติดต�อ คุณพรชนา) 


