
 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานเบิกเติมสินค(า 3 ชาย-หญิง 18-35 

ป� 
ม.3+ 

 

320 บ./ว. - จัดเรียงสินค!า,บริการลูกค!า 
 

 

2 พนักงานแคชเชียร+ 3 ชาย-หญิง 18-35 
ป� 

ม.3+ 320 บ./ว. - บริการลูกค!า 
- คิดเงินค&าสินค!า 

3 พนักงานจัดส�งสนิค(า 2 ชาย 18-35 
ป� 

ม.3+ 320 บ./ว. - จัดส&งสินค!าภายในจังหวัดตรัง  
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต/จะพิจารณา
เป3นพิเศษ 

   นายจ(าง  บริษัท สลักศิลป. จํากัด   ประเภทกิจการ ค(าปลีก-ค(าส�ง   
           ที่อยู� 75/6-9 ถ.ท�ากลาง  ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    โทรศัพท+ : 089-5913883 (คุณสุดารัตน+ รอดภัย) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 ครูสอนขบัรถยนต+ 2 ชาย 20-40 ป� ปวช.-ป.ตรี 

 
315 บ./ว. - สอนขับรถยนต/ 

- ต!องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต/ไม&น!อยกว&า 3 ป� 
- ต!องผ&านการอบรมจากกรมการขนส&งทางบก 
 
 

   นายจ(าง โรงเรียนท�ากลางสอนขับรถยนต+  ประเภทกิจการ  สอนขับรถยนต+ 
           ที่อยู� 124 หมู� 1 ถ.หนองตรุด-นาตาล�วง ต.นาตาล�วง อ.เมอืง จ.ตรัง       โทรศัพท+ :081-5355629 (คุณพิศาล วีรวรรณ) 



 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 ผู(จัดการไลน+ผลิต 2 ชาย 30-40 ป� ป.ตรี 

สาขา
วิทยาศาสตร/ 

30,000 บ.+/ด.  

2 ช�างวิศวกรรมเครื่องกล 5 ชาย 23 ป�+ ปวส.  
สาขาเครื่องกล 

11,000 -13,000
บ./ด. 

 

3 ช�างวิศวกรรมไฟฟAา 5 ชาย 23 ป�+ ปวส. 
สาขาไฟฟ<า 

11,000 -13,000
บ./ด. 

 

4 พนักงาน Sorting             
(คัดแยกถุงมือ) 

20 หญิง 18 ป�+ ไม&จํากัดวุฒ ิ 345 บ./ว.  

5 พนักงานถอดถุงมือ 20 หญิง 18 ป�- ไม&จํากัดวุฒ ิ 345 บ./ว.  
 
 

   นายจ(าง บมจ.ศรีตรังโกลฟส+ (ประเทศไทย)  ประเภทกิจการ ผลิตถุงมอืยางทางการแพทย+ 

           ที่อยู� 85 หมู� 6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง       โทรศัพท+ : 075-201199 ต�อ 1410 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานเติมน้ํามัน 1 ชาย-หญิง 18 ป�+ ม.3 + 315 บ./ว. - เติมน้ํามัน 

- ทําความสะอาดพื้นที่ป@Aมน้ํามัน 
 
 

   นายจ(าง บจก.ท�ากลางปKโตรเลียม  ประเภทกิจการ ปLMมน้ํามันปKโตรเลียม 

           ที่อยู� 221/12 ถ.ท�ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมอืง จ.ตรัง       โทรศัพท+ : 081-7195919 (คุณปรีชา อินทรสุวรรณ) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานธุรการ 

(คนพิการ) 
 

1 ชาย/หญิง 25 ป�+ ไม&จํากัดวุฒิ 315 บ./ว. - ทํางานด!านเอกสาร จัดทําบันทึกข!อมูล  
- สามารถใช!งานคอมพิวเตอร/ได! 
- ยูนิฟอร/ม 

   นายจ(าง บจก.ตรังวัฒนาฟาร+ม   ประเภทกิจการ ฟาร+มสุกรและผลิตอาหาร 

           ที่อยู� 53 ม.4 ต.ท�างิ้ว อ.ห(วยยอด จ.ตรัง        โทรศัพท+ : 080-6918002 (คุณศิริภรณ+ ศรีสลับ) 



 

 

 

 

 

 

  

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานขาย นําเสนอสินค(า 1 ชาย 20 ป�+ ม.3 - ป.ตรี 10,000 บ./ด. - มีค&าคอมมิชชั่น 

 
 

2 พนักงานส�งของ  1 ชาย 20 ป�+ ม.3 - ป.ตรี 10,000 บ./ด. - มีค&าคอมมิชชั่น 
 
 

   นายจ(าง บจก.ตรังไอศกรีม  ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหน�ายไอศกรีมวอลล+ 

           ที่อยู� 25/8 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง       โทรศัพท+ : 081-6126240 (คุณสักรินทร+) 



 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานขาย ประจํา 7-11 5 ชาย-หญิง 18-35 ป� ม.6 – ปวช.+ 10,000 บ./ด. - มีค&าคอมมิชชั่น+ประกันสุขภาพ              

ในเครือ CP  
- นําเสนอขายสินค!าทรู ประเภท
โทรศัพท/มือถือและซิมทรู ประจําสาขา Seven 
ที่รับผิดชอบ มีใจรักในการขายและงานบริการ 

2 พนักงานขายออกบูธสินค(าทรู   5 ชาย-หญิง 18-35 ป� ม.6 – ปวช.+ 10,000 บ./ด. - มีค&าคอมมิชชั่น+ประกันสุขภาพ              
ในเครือ CP  
- นําเสนอขายสินค!าทรู ประเภท
โทรศัพท/มือถือและซิมทรู ประจําสาขา Seven 
ที่รับผิดชอบ มีใจรักในการขายและงานบริการ 

3 
 

ช�างเทคนิค 5 ชาย 20-30 ป� ปวส. 
สาขาอิเล็กทรอนิกส/ไฟฟ<า 

12,000 บ./ด. - สามารถขายสินค!าของทรูและตดิตั้งเครื่องมือ
อุปกรณ/ของทรูให!ลูกค!าได! 
-ประกันสุขภาพในเครือ CP  

4 
 

พนักงานขายอินเตอร+เน็ต 5 ชาย-หญิง 18-35 ป� ม.6 – ปวช.+ 10,000 บ./ด. - ขายอินเตอร/เน็ตทรูตามบ!านลูกค!า ในพื้นที่           
ที่ได!รับมอบหมาย 
- มีใจรักในการขายและงานบริการ อดทน 
ขยัน  
- ประกันสุขภาพในเครือ CP  

   นายจ(าง บจก.ทรูอินเตอร+เน็ตคอปอเรชั่น  ประเภทกิจการ โทรคมนาคม 

           ที่อยู� 136/4 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง       โทรศัพท+ : 086-4132114  (คุณตูน) 



 

 

 

  

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานขาย นําเสนอสินค(า 10 ชาย/หญิง 20 ป�+ ไม&จํากัดวุฒ ิ 315 บ./ว. - มีค&าคอมมิชชั่น 

- ขายเครื่องใช!ไฟฟ<าตามบ!าน 
 
 

2 หัวหน(าฝPายขาย  3 ชาย/หญิง 20 ป�+ ไม&จํากัดวุฒ ิ 315 บ./ว. - มีค&าคอมมิชชั่น 
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต/ 
 
 

   นายจ(าง บจก.ไลฟ.กรุQปเซลล+แอนด+เซอร+วสิ  ประเภทกิจการ จําหน�ายเครื่องใช(ไฟฟAา 

           ที่อยู� 110 ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมอืง จ.ตรัง โทรศัพท+ : 093-6973998 (คุณกิตติศักดิ์ เดชาสิทธิ์) 



 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานฝPายผลิต 10 ชาย-หญิง 18 ป�+ ป.6-ปวส. 315 บ./ว. - ทํางานในไลท/ผลิต 

2 เจ(าหน(าที่ฝPายการตลาด 1 ชาย-หญิง 22 ป�+ ปวส.-ป.ตรี 9,000-15,000 
บ./ด. 

 

3 เจ(าหน(าที่กราฟKกดีไซน+ 1 ชาย-หญิง 22 ป�+ ป.ตรี 9,000-15,000 
บ./ด. 

 

4 เจ(าหน(าที่คลังสินค(า 1 ชาย-หญิง 22 ป�+ ปวส.+ 9,000-15,000 
บ./ด. 

 

5 เจ(าหน(าที่จัดซื้อ 1 ชาย-หญิง 22 ป�+ ปวส.+ 9,000-15,000 
บ./ด. 

 

   นายจ(าง บจก.ตรังการพิมพ+  ประเภทกิจการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ+ 

           ที่อยู� 5 หมู� 5  ต.นาตาล�วง อ.เมือง จ.ตรัง  โทรศัพท+ : 085-4792289 (คุณกิตติพงษ+ รักจริง) 



 

 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
6 เจ(าหน(าที่ฝPายทรัพยากรบุคคล 1 ชาย-หญิง 18 ป�+ ปวส. + 9,000-15,000 

บ./ด. 

 
 
 
 

7 เจ(าหน(าที่ Online graphic 
design (การออกแบบกราฟKก

ออนไลน+) 

1 ชาย-หญิง 22 ป�+ ปวส.+ 9,000-15,000 
บ./ด. 

 
 
 
 

8 เจ(าหน(าที่ขาย ภาคสนาม 
(Field  sales) 

1 ชาย-หญิง 22 ป�+ ปวส.+ 9,000-15,000 
บ./ด. 

 
 
 
 

   นายจ(าง บจก.ตรังการพิมพ+  ประเภทกิจการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ+        (ต�อ) 

           ที่อยู� 5 หมู� 5  ต.นาตาล�วง อ.เมือง จ.ตรัง  โทรศัพท+ : 085-4792289 (คุณกิตติพงษ+ รักจริง) 



 

 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนักงานการเงิน 5 ชาย/หญิง 26-35 ป� ป.ตรี 

สาขาการตลาด/
บริหาร หรือสาขา

อื่นที่เกี่ยวข!อง 

9,000-10,000/ด. - ทําเอกสารการเงิน ปQดงบรายรับ-
รายจ&าย 
- ยูนิฟอร/ม 
- สามารถใช!งานคอมพิวเตอร/ได!ดี  

2 พนักงานขาย นําเสนอสินค(า 4 ชาย/หญิง 26-35 ป� ป.ตรี 
สาขาการตลาด/
บริหาร หรือสาขา

อื่นที่เกี่ยวข!อง 

9,000-10,000/ด. - มีใจรักการบริการ 
- ยูนิฟอร/ม  
 
 

3 เลขานุการ (ผู(บริหาร) 4 ชาย/หญิง 26-35 ป� ป.ตรี 
สาขาการตลาด/
บริหาร หรือสาขา

อื่นที่เกี่ยวข!อง 

9,000-10,000/ด. - มีความคล&องแคล&วว&องไว 
- ยูนิฟอร/ม 
- ติดต&อประสานงานกับหน&วยงาน
ภายนอก 
 

   นายจ(าง บจก.ตั้งใจยนตการ 2004   ประเภทกิจการ จําหน�ายรถจักรยานยนต+       
   ที่อยู� 162 ถ.ห(วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง   โทรศัพท+ : 081-9796815 (คุณศิริพร จางวาง) 



  

 

  

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 พนง.จัดเรียงไม(แห(ง 5 ชาย-หญิง 20 ป�+ ไม&จํากัดวุฒิ 315 บ./ว.  

2 พนง.จัดเรียงไม(เป_ยก 5 ชาย-หญิง 20 ป�+ ไม&จํากัดวุฒิ 315 บ./ว.        

3 พนง.เลื่อยไม( (นายม(า-หางม(า) 5 ชาย-หญิง 20 ป�+ ไม&จํากัดวุฒิ 315 บ./ว.    - เป3นแบบรายเหมา ทําเยอะได!เยอะ 

4 พนง.ขึ้นป_กไม( 2 ชาย-หญิง 20 ป�+ ไม&จํากัดวุฒิ 315 บ./ว.  

5 พนง.เขี่ยไม(หน(าลาน 2 ชาย-หญิง 20 ป�+ ไม&จํากัดวุฒิ 315 บ./ว.  

6 พนง.ขับรถโฟล+คลิฟท+ 3 ชาย-หญิง 20 ป�+ ไม&จํากัดวุฒิ 315 บ./ว. - มีประสบการณ/จะพิจารณาเป3นพิเศษ 

7 ช�างไฟฟAา 1 ชาย 20 ป�+ ปวส.-ป.ตรี 10,000-12,000 บ./ด. ดูแลบํารุงรักษาไฟฟ<าภายในอาคาร 

   นายจ(าง บจก.วู(ดเวอร+คยูไนเต็ด  ประเภทกิจการ แปรรูปไม(ยางพารา    

              ที่อยู� 105 หมู� 3 ต.หนองช(างแล�น อ.ห(วยยอด  จ.ตรัง   โทรศัพท+ : 075-577239 



 

 

ลําดับที่ 

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

เงื่อนไข/สวัสดิการ 
1 ที่ปรึกษาด(านการเงิน FA Prime 1 ชาย/หญิง 20-45 ป� ป.ตรี 30,000 บ./ด. -มีใบอนุญาตผู!แนะนําการลงทุน 

- มนุษย/สัมพันธ/ดี/ชอบพบปะผู!คน 
- มีความกระตือรือร!น 
- มีประสบการณ/ในการทาํงานมากว&า 1 ป� 

2 ฝPายขาย การตลาด 10 ชาย/หญิง 20-45 ป� ป.ตรี 10,000 บ./ด. - มนุษย/สัมพันธ/ดี/ชอบพบปะผู!คน 
- มีความกระตือรือร!น 
- มีประสบการณ/ในการทาํงานมากว&า 1 ป� 
- ขับขี่ยานพาหนะได! 

3 พนักงาน LA                           
(AIA Life Advisor) 

10 ชาย/หญิง 20-45 ป� ม. 6 - ปวส. 10,000 บ./ด. - มนุษย/สัมพันธ/ดี/ชอบพบปะผู!คน 
- มีความกระตือรือร!น 
- มีประสบการณ/ในการทาํงานมากว&า 1 ป� 
- ขับขี่ยานพาหนะได! 
- ไม&เคยออกรหัสตัวแทนกับเอไอเอมาก&อน 

4 พนักงาน IT/การตลาดออนไลน+ 1 ชาย/หญิง 20-45 ป� ม. 6 - ปวส. 10,000 บ./ด. - มีทักษะด!าน IT กราฟฟQก มีความคิด
สร!างสรรค/ในการทาํงาน 
- ขับขี่ยานพาหนะได! 
- มีประสบการณ/ในการทาํเพจ/แอดมินเพจ 

   นายจ(าง บจก.นิยมกรุQป    ประเภทกิจการ ประกันชีวิต (AIA)                

   ที่อยู� 229/13 ถ.ท�ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง   โทรศัพท+ : 075-577239,064-5611166 


