
ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา ค�าจ�าง ลักษณะการทํางาน/สวัดิการ

1 จป.วิชาชีพ 1 ชาย/หญิง 25+ ป.ตรี 15,000/ด. ใช�งานคอมพิวเตอร� word,Excel,Power point ได�

(เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางาน วิชาชีพ  (Safety Officer) มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ

คอยดูแลและปDองกันไมEให�เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน

2 ชEางไฟฟDา (งานมอเตอร�) 1 ชาย 25+ ปวช.+ 9,000+/ด. มีประสบการณ�ในตําแหนEงงาน เน�นงานมอเตอร�

เชEน  งานพันขดลวด ติดตั้งมอเตอร� เปLนต�น 

ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา ค�าจ�าง ลักษณะการทํางาน/สวัดิการ

1 เจ�าหน�าที่เสมียน 20 ชาย/หญิง 20+ ปวส.-ป.ตรี 10,000/ด.

2 เจ�าหน�าที่การเงิน 20 ชาย/หญิง 20+ ปวส.-ป.ตรี 10,000/ด.

3 เจ�าหน�าที่ฝPายการตลาด 10 ชาย/หญิง 20+ ปวส.-ป.ตรี 10,000/ด.       เวลาทํางาน 08.00 -17.00 น.

4 พนักงานบัญชี 2 ชาย/หญิง 20+ ปวส.-ป.ตรี 10,000/ด.

5 ชEางคอมพิวเตอร� 2 ชาย/หญิง 20+ ปวส.-ป.ตรี 10,000/ด.

ชื่อนายจ�าง    บจก.อุตสาหกรรมห�องเย็นกันตัง ประเภทกิจการ ผลิตอาหารทะเลแช�แข็งและปลากระป.องตราทองคํา

ที่อยู�  32/50 ซ.หลิมสกุล ถ.ขื่อนา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณเจนวิทย7  ศรีทอง  075-251275 081-3677309  (29 พ.ย. 60)

ชื่อนายจ�าง    บจก.จันทราธุรกิจ ประเภทกิจการ รับจํานําเล�มทะเบียนรถจักรยานยนต7

ที่อยู�  26/6 ถ.เพลินพิทักษ7 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณวรรณา แสงไทยรักษ7 (087-3859347,075-212229)      30/11/2560



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา ค�าจ�าง ลักษณะการทํางาน/สวัดิการ

6 เจ�าหน�าที่กราฟฟUกดไีซน� 2 ชาย/หญิง 20+ ปวส.-ป.ตรี 10,000/ด.   เวลาทํางาน 08.00 -17.00 น.

7 เจ�าหน�าที่ฝPายบริหาร 2 ชาย/หญิง 20+ ปวส.-ป.ตรี 10,000/ด. มีประสบการณ�ด�านการบริหาร

8 คนสวน 5 ชาย/หญิง 20+ ไมEจํากัดวุฒิ 10,000/ด.     ทํางานประจําบ�านกรรมการผู�จัดการ ซอยโค�งเวทิน 

    ต.บางรัก 

9 แมEบ�าน 5 ชาย/หญิง 20+ ไมEจํากัดวุฒิ 10,000/ด.     มีบ�านพักให�ฟรี

ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา ค�าจ�าง ลักษณะการทํางาน/สวัดิการ

1 พนักงานขาย 2 หญิง 20-30 ปY ปวส.-ป.ตรี 300/วัน -พนักงานขายโทรศัพท� สาขาโลตัส ตรัง 

-ใช�คอมพิวเตอร�ในระดับพอใช�

 - ทดลองงาน 1 เดือน ปรับเปLนรายเดือนๆ ละ 9,000 บ.

 เวลาทํางาน 09.00-19.00 น.

ชื่อนายจ�าง    บจก.จันทราธุรกิจ ประเภทกิจการ รับจํานําเล�มทะเบียนรถจักรยานยนต7                            (ต�อ)

ที่อยู�  26/6 ถ.เพลินพิทักษ7 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณวรรณา แสงไทยรักษ7 (087-3859347,075-212229)     (30/11/2560)

ชื่อนายจ�าง    บจก.ตั้งใจสื่อสารธุรกิจ ประเภทกิจการ ขายโทรศัพท7มือถือ

ที่อยู�  354 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณดุริยะ  จันทิกาแก�ว (081-2973925)                   4/12/2560



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา ค�าจ�าง ลักษณะการทํางาน/สวัดิการ

1 พนักงานบัญชี 1 ชาย/หญิง 21+ ปวส.-ป.ตรี 300/ว. ทําบัญชี ปUดงบการเงิน

ทําเอกสารตEางๆ

ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา ค�าจ�าง ลักษณะการทํางาน/สวัดิการ

1 พนักงานธุรการ 1 หญิง 20-25 ปY ปวส. 375 /ว. สามารถใช�โปรแกรมคํานวนได�

ทํางานห�องแล็ป (คํานวนสูตรที่ได�มา)

2 อาทิพย� วันละ 375 บาท (เรียนรู�งาน) หลังจาก ธ.ค. 60

ปรับเปLนรายเดือนๆ ละ 12,000 บาท            

ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา ค�าจ�าง ลักษณะการทํางาน/สวัดิการ

1 พนักงานต�อนรับ หน�าเค�าร�เตอร� 1 หญิง 20+ ปวส.-ป.ตรี 300/วัน บริการลูกค�าสEวนหน�า 

สามารถพูดภาษาอังกฤษได�ปานกลาง

ขับขี่รถจักรยานยนต�ได� เวลาทํางาน 08.30-19.00 น.

ชื่อนายจ�าง    บจก.ซอย 3 แอคเค�าท7ติ้ง ประเภทกิจการ รับทําบัญชี

ที่อยู�  78/34-35 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คุณจอย (075-214014,081-5978588)                     4/12/2560

ชื่อนายจ�าง    สํานักงานทางหลวงชนบทตรัง ประเภทกิจการ หน�วยงานราชการ

ที่อยู�  184 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล�อ อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คุณคมกริช (086-9485974)                                (4 ธ.ค. 60)

ชื่อนายจ�าง   ไทย ไทย แผนไทยคลีนิก    ประเภทกิจการ นวดแผนโบราณ

ที่อยู�  499 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  081-6084845                                                    (06/12/60)


