
  

 
 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พนักงานฝ่ายน้ำยางสด 1 ช 20-35 ปวส-ป.ตร ี 11000 -มีเงินสวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน  
-ยูนิฟอร์ม 
-เวลาทำงาน 08:00-17:00น. 
 

2 พนักงานสตอ็กแทงค์  
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

1 ช 20-35 ปวส-ป.ตร ี 11000 -มีเงินสวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน  
-ยูนิฟอร์ม 
-เวลาทำงาน 08:00-17:00น. 

 

3 พนักงานพัฒนาระบบการ
จัดการ FSC 

1 ญ 22-35 ป.ตรี 11000 -มีเงินสวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน  
-ยูนิฟอร์ม 
-เวลาทำงาน 08:00-17:00น. 
 
 

01/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัท นำรับเบอร์ แอนด์ ลาเท็คล์ จำกัด 

ประเภทกิจการ  ผู้ผลติและขายสินค้าประเภทน ้ายาง 

ท่ีอยู่ 173/4 หมู่ 3 ถนนตรัง-ปะเหลียน จังหวัดตรงั       โทร : 075-281186 (ฝ่ายบุคคล) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


 

 

 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานขาย 

 

2 ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวช. – ป.ตรี 
 

11,000+/ด. 
ไม่รวม 

Incentive 
3,000 

- 
15,000 

 

-พนักงานขายบัตรเฟิร์สช้อยส์ / สวัสดิการ 
-พักร้อนประจำปี 12 วัน 
-ตรวจสุขภาพ 
-ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 
-เวลาทำงาน 09.00-18.00 น หยุดประจำ 1 
วัน/สัปดาห์ (ไม่รวมวันขัตฤกษ์)     
 
 
 
 
 
 
 

01/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บจก.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส 

ประเภทกิจการ สินเชื่อส่วนบุคคล 

ที่อยู ่โรบินสันตรงั ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง             โทร :  061-5893379 (ติดต่อคุณรัตนา เงินสีเหม) 



 

 

 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานขายสินค้า 

ประจำพื้นที่ 

10 ช/ญ 18+ ม.6-ปวช+ 

 

12,000+ 
 

-ลงพื้นที่เพ่ือนำเสนอสินค้าและบริการของ
บริษัทais 
-ทดลองงาน 3 เดือน 
-ทำงาน09:00 -17:00น. 
-หยุด 1 วัน/สัปดาห์ (เลือกวันหยุดด้วย
ตัวเอง) 
-มีประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     01/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  หจก.มั่งมีไฟเบอร์ ออพติก 

ประเภทกิจการ  ติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน          

ที่อยู ่ 243 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง                โทร :  087-7041651(ติดต่อคุณคมสันต์ พรหมรักษ)์ 



 

 

 

  

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 ช่างไฟฟ้า 1 ช 25-35 ปวส. 9450+/ด -เสื้อยูนิฟอร์ม 
-ประกันสังคม 

2 ช่างเชื่อม ช่างกล 1 ช 25-35 ปวส+ 9450+/ด -เสื้อยูนิฟอร์ม 
-ประกันสังคม 
 

 

3 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ช/ญ 28-37 ป.ตรี 20000+ -เสื้อยูนิฟอร์ม 
-ประกันสังคม 

 
 

01/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด 

ประเภทกิจการ  จำหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูป 

ที่อยู ่  55 ม.5 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาโตะ๊หมิง อ.เมือง จ.ตรัง                          โทร :    075-278222 (ตดิตอ่ฝ่ายบุคคล) 



 

 

 

  

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

4 ผู้ช่วยสำนักงาน 1 ญ 28-37 ป.ตรี 20000+ -เสื้อยูนิฟอร์ม 
-ประกันสังคม 

5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพ 

1 ช/ญ 25-30 ปวช/ปวส 315+/วัน -เสื้อยูนิฟอร์ม 
-ประกันสังคม 
 

 

6 เจ้าหน้าที่จัดหาดูแล
วัตถุดิบ 

1 ช 25-35 ปวส+ 10000+ -เสื้อยูนิฟอร์ม 
-ประกันสังคม 

 
 

01/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด 

ประเภทกิจการ  จำหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูป 

ที่อยู ่  55 ม.5 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาโตะ๊หมิง อ.เมือง จ.ตรัง                          โทร :    075-278222 (ตดิตอ่ฝ่ายบุคคล) 

 



  

 

 

  

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

7 หัวหน้าแปรรูป 1 ช 25-30 ป.ตรี 10000+ -เสื้อยูนิฟอร์ม 
-ประกันสังคม 

8 ผู้ช่วยหัวหน้าแปรรูป 1 ช 25-30 ป.ตรี 10000+ -เสื้อยูนิฟอร์ม 
-ประกันสังคม 
 

 

9 เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ญ 25-30 ป.ตรี 10000+ -เสื้อยูนิฟอร์ม 
-ประกันสังคม 
 
 

01//07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด 

ประเภทกิจการ  จำหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูป 

ที่อยู ่  55 ม.5 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาโตะ๊หมิง อ.เมือง จ.ตรัง                          โทร :   075-278222 (ตดิตอ่ฝ่ายบุคคล) 

 



   

 

 

 

 

 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

10 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ต่างประเทศ (จีน) 
 

1 ญ 25-30 ป.ตรี 10000+ -เสื้อยูนิฟอร์ม 
-ประกันสังคม 

 
 

 01/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด 

ประเภทกิจการ  จำหนา่ยไม้ยางพาราแปรรูป 

ที่อยู ่  55 ม.5 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาโตะ๊หมิง อ.เมือง จ.ตรัง                    โทร :    075-278222 (ตดิตอ่ฝ่ายบุคคล) 

 



   

 

 

  

 

 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พี่เลี้ยงเด็ก 1 ญ 30+ ไม่จำกัดวุฒิ 300/วัน -มีประสบการณ์การทำงาน 
-เริ่มงาน 13:00-18:00น. 
-หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

01/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  คุณธมลวรรณ รักษ์สังข์ 

ประเภทกิจการ  บ้านพักส่วนบุคคล 

ที่อยู ่  77/26   ม.4 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง                     โทร :  081-8741014 (ตดิต่อคุณธมลวรรณ รักษ์สังข)์ 


