
 

  

 
  

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พนักงานหน้าลาน 2 ช/ญ 20+ ไม่จำกัดวุฒ ิ 315/วัน -เติมน้ำมันหนา้ลาน  
-มีประกันสังคม  
-ทำงาน 6 วัน เลือกวันหยุดเองได ้ 
- ทดลองงาน 1 เดือน 
- เข้างาน 05.00-13.00น./เข้างาน 13.00-21.00น. 

 

2 แคชเชียร์ 1 ญ 20+ ไม่จำกัดวุฒ ิ 315/วัน -แคชเชียร์ประจำหน้าลาน 
-มีประกันสังคม  
-ทำงาน 6 วัน เลือกวันหยุดเองได ้ 
- ทดลองงาน 1 เดือน 
- เข้างาน 05.00-13.00น./เข้างาน 13.00-21.00น. 

 
19/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัท ท่ากลางปิโตรเลียม จำกัด 

ประเภทกิจการ  สถานนีน้ำมัน 

ที่อยู่ 221/12 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง   โทร : 087-3850117 (คุณชญาธร พุทธรักษ์) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 

 

  

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พนักงานบริการกลางคืน 1 ช 20+ ไม่จำกัดวุฒ ิ 315/วัน -เปิดห้องบริการลูกค้า 
-ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงแรมช่วง
กลางคืน 
-หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน  
-เวลาทำงาน 18.00-20.00น. 
 
 
 
 
 
 

19/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  โรงแรมรื่นรมย์ รีสอร์ท 

ประเภทกิจการ  บริการห้องพัก 

ที่อยู่  384/76 ซ.ห้วยยอด18  ถ.ห้วยยอด ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง โทร : 081-6093209 (คุณชานนท์ ต่างจิตร)์ 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 

  

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 ช/ญ 22-45 ป.ตร ี 13,000-
15,000 

-สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม โบนัส 
-ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา8.00-17.00น. 
 
 

2 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก  
ล้างยาง 

1 ช 22-45 ป.ตร ี 350-400/วัน -สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม 
-ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา8.00-17.00น.  
มีโอที 
 

3 พนักงานรายวัน/ฝ่าย
ผลิต 

40 ช/ญ 18-45 ไม่จำกัด 315-600/วัน -สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม 
-ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา8.00-17.00น.  
มีโอที 
 

19/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บจก. ไทยแมคเอสทีอาร์ สาขาตรัง 

ประเภทกิจการ  ยางแผ่นรมควัน 

ที่อยู่ 155,294 ม.5 ถ.บางรัก ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง    โทร : 095-4190509 (คุณวันทนา ทองแก้ว) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 

 

  

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี 12,000 -จบการศึกษาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดส้อม 
-ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดภายในองค์กร 
-มีบ้านพัก ยูนิฟอร์ม โบนัส  
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
-ประกันสังคม ประกันสุขภาพ  
ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา8.00-17.00น. 
 
 
 
 
 

19/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัท ล่ำสูง (ประเทสไทย) จำกัด มหาชน 

ประเภทกิจการ  โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 

ที่อยู่  99/9 ม.2 ถ.สิเกา-ควนกุน ต.กะลาแส อ.สิเกา จ.ตรัง  โทร : 065-2964941 (คุณรัชนี เจ้ยทองศร)ี 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 

 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พนักงานขับแม็คโคร 2 ช 20-55 ไม่จำกัดวุฒิ 12,000 -เวลาทำงาน 8.00-17.00น. 
-หยุดทุกวันอาทิตย์และวันสำคญัตามบริษัทกำหนด 
-ทำงานเกี่ยวกับระบบประปา ในอำเภอเมืองและ
อำเภอกันตัง 

 

2 ช่างก่อสร้าง 3 ช/ญ 20-55 ไม่จำกัดวุฒิ 9,450 -เวลาทำงาน 8.00-17.00น. 
-หยุดทุกวันอาทิตย์และวันสำคญัตามบริษัทกำหนด 
-ทำงานเกี่ยวกับระบบประปา ในอำเภอเมืองและ
อำเภอกันตัง 

 

3 คนงานทั่วไป 10 ช/ญ 20-55 ไม่จำกัดวุฒิ 9,450 -เวลาทำงาน 8.00-17.00น. 
-หยุดทุกวันอาทิตย์และวันสำคญัตามบริษัทกำหนด 
-ทำงานเกี่ยวกับระบบประปา ในอำเภอเมืองและ
อำเภอกันตัง 

19/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  พงษ์ธานี ก่อสร้าง 

ประเภทกิจการ  รับเหมาก่อสร้าง 

ที่อยู่ 244 ม.1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ีโทร : 081-6771145 (คุณสิทธิพงษ์ อุดมกิจพิพัฒน)์ 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933

