
  

 

 

  

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 ช/ญ 18-45 ไม่จำกัด 315/วัน -ขับรถโฟล์คลิฟท์แผนกล้างยาง 
-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น. 
-มีโอที 
-มีประกันสังคม 

2 พนักงานรายเหมา  
แผนกล้างยาง 

30 ช/ญ 18-45 ไม่จำกัด 315-600/
วัน 

-ลอกยาง ล้างยาง  
-ทำงาน 8.00 จนเสร็จงาน 
-มีประกันสังคม 

3 พนักงานรายวัน  
แผนกคีบยาง 
 

20 ช/ญ 18-45 ไม่จำกัด 315/วัน 
 

-ลอกยาง คีบยาง เข็นยาง 
-ทำงาน8.00-17.00น. 
-มีโอท ีประกันสังคม  

15/08/2565 
 

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 กุ๊กครัวอาหารไทย 1 ช/ญ 30+ ไม่จำกัดวุฒ ิ 12,000 -มีประสบการณ์ในการทำงาน 
-ชุดยูนิฟอร์ม / ที่พัก 
-เงินสะสม 
-ประกันสังคม (เมื่อผ่านงาน) 
-เวลาทำงาน 08.00-12.00/12.00-07.00น 
-หยุดสัปดาห์ละ1วัน (เลือกวันหยุดเองได้) 
 

2 กุ๊กครัวอาหารยุโรป 1 ช/ญ 30+ ไม่จำกัดวุฒ ิ 12,000 

3 ช่างแอร์ 1 ช 20+ ไม่จำกัดวุฒ ิ 315/วัน -ตำแหน่งช่าง กรณีมีประสบการณ์สามารถ
เรียกเงินเดือนได้ 10,000 บาท 
 
 

15/08/2565 

4 ช่างทั่วไป 
 

1 ช 20+ ไม่จำกัดวุฒ ิ 315/วัน 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  หจก.มุกอันดามัน 

ประเภทกิจการ โรงแรม รีสอรท์ 

ที่อยู่ 29 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองจ.ตรัง                         โทร : 063-1946772(คุณลีลาวด ีตุม่ทอง) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 
 

  

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พนักงานบัญช ี 4 ช/ญ 18+ ป.ตรี บัญชี 9,450+ตาม
ตกลง 

-ใช้โปรแกรมExpress ได้ดี 
-มีความรู้ด้านภาษีอากร 
-ผ่านงานสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
-มีโบนัส รางวันพิเศษช่วงปิดงบ 
-ทำงานวัน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น. 
-วันหยุดพักร้อน วันหยุดนักขัตฤกษ ์
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-ประกันสังคม  
สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตามที่อยู่
บริษัท 

15/08/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัท ตรังการบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ จำกดั 

ประเภทกิจการ  บริการจัดทำบัญชี 

ที่อยู่ 236/25 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง                 โทร : 075-230733   (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+ ปวส+ 11,000 -ประกันสังคม  
-ประกันอุบัติเหตุ 
-ค่าน้ำมันรถยามาฮ่า 
-เวลาทำงาน 8.00-17.00น. 
-หยุดวันอาทิตย์ 
 
 
 
 
 

 
15/08/2565 

2 ช่างซ่อมบำรุง
รถจักรยานยนต์ 
 

2 ช 20+ ปวส+ 9,450 

3 แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จำกัดวุฒ ิ 9,450 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรัง เอส ท ีกลการ 

ประเภทกิจการ  จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 

ที่อยู่  22 ถ.เจิมปัญญา ต.ทบัเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง    โทร : 095-2946245 (คุณชนัญญา บำรุงชาติอุดม) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 
 

 

  

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 คนงานทั่วไป 2 ช 18+ ไม่จำกัด 315/วัน -แบกไม้ รีดไม้  
-ทำงานวันจันทร์-เสาร์  8.00-17.00น. 
-มีประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/08/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  สุทธิรักษ์ เฟอรน์ิเจอร์ 

ประเภทกิจการ  เฟอร์นิเจอร์ 

ที่อยู่ 3/3 ม.2 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร: 061-8289391 (คุณอภินันท์ ลัคนาศิโรรัตน์)                                              
โทร :  
แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 ช่างไม้ 2 ช 22-40 ม.3-ปวช 300/วัน  
 

-ช่างไม้ประกอบตู้ลำโพง 
-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น. 
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นายจ้าง/สถานประกอบการ  คุณสัตยา โนมายา 

ประเภทกิจการ  โรงไม ้

ที่อยู่  4  ม.1 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง              โทร : 062-2518898 (คุณสัตยา โนมายา) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933

