
 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1 
 

ผู)บริหารจังหวัด 1 ชาย/หญิง 18-35 ป0 ป.ตรี-ป.โท 
สาขาบริหารธุรกิจ 

หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข)อง 

20,000/ด. -มีประสบการณ8ด)านงานขาย การบริหาร 

ช�องทางการขาย และเพื่อนคู)ค)า 4 ป0 ขึ้นไป 

- มีความรู)ด)านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร Data Content 

- มีทักษะด)านการสื่อสาร สร)างแรงจูงใจ 

และให)คําปรึกษากับทีมงาน 

- มีทักษะในการใช)คอมพิวเตอร8 Excel 

Vlookup,Plvot table 

- มีรถยนต8ส�วนตัว สามารถนํารถมาปฏิบัติงาน
ได) 
-มีค�าคอมมิชชั่น ประกันสุขภาพ ประกัน
อุบัติเหตุ 

 

2 เจ)าหน)าที่ดูแลลูกค)าประจํา
พื้นที่ จ.ตรัง 

10 ขาย/หญิง 18-35 ป0 ม.6+ 13,000/ด. - แนะนําสินค)าทรู โดยเน)นขายอินเตอร8เน็ต 

ออนไลน8 และทุกสินค)าของทรู ตามเขต 

พื้นที่ที่ได)รับมอบหมาย 

- คอมมิชชั่น ,ประกันสังคม,ประกันสุขภาพ 

ในเครือ CP,ประกันอุบัติเหตุกลุ�ม 
 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท ทรู คอร8ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  ประเภทกิจการ   การสื่อสาร (1)   

ที่อยู�  83/23 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณตูน 086-4132114 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

3. 
 

เจ)าหน)าที่อาวุโสดูแลลูกค)า
ประจําพื้นที่ 

1 ชาย/หญิง 18-35 ป0 ป.ตรี 15,000/ด. - ลักษณะงานดูแลลูกค)าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และจัด
กิจกรรมส�งเสริมการขายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ
ยอดขาย วิเคราะห8พื้นที่ จุดแข็ง จุดอ�อน 
- มีประสบการณ8ด)านงานขาย และบริหารทีมอย�างน)อย 
3 ป0ขึ้นไป 
- ดูแลลูกค)า และสอบถามความพึงพอใจของลูกค)า 
- จัดกิจกรรมการขายสินค)าในพื้นที่รับผิดชอบ 
-มีความเปYนผู)นํา ทํางานภายใต)ความกดดันได)ดี 
- ลงพื้นที่เพื่อดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในความ
รับผิดชอบ 
- มีรถยนต8ส�วนตัว สามารถนํามาใช)ในการปฏิบัติงานได) 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท ทรู คอร8ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  ประเภทกิจการ   การสื่อสาร (2)   

ที่อยู�  83/23 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณตูน 086-4132114 



 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1 ผู)จัดการแผนกอาหารและ
เครื่องดื่ม 

1 ไม�ระบุ 20 ป0+ ป.ตรี 9,300/ด. - มีความสามารถในการดูแลห)องอาหารและเครื่องดื่ม 
- มีความซื่อสัตย8 สุจริต และมีใจรักงานบริการ 
- ควบคุมการเตรียมงานภายในโรงแรม 
- มีอาหารเลี้ยง 3 มื้อ 
- สามารถใช)งานคอมพิวเตอร8เบื้องต)นได) 

2 พนักงานล)างจาน 1 ไม�ระบุ 20-40 ป0 ม.3+ 310/ว. - สามารถใช)เครื่องล)างจานได) 
- สามารถรับผิดชอบภาชนะที่ใส�อาหารได) 
- สามารถทํางานตามที่หัวหน)ามอบหมายได) 
- สามารถทํางานเปYนทีม แก)ไขป\ญหาเฉพาะหน)าได) 
- ซื่อสัตย8 ขยัน อดทน มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 

3 Sales Officer 1 หญิง 21-50 ป0 ป.ตรี 9,300/ด. - ขายโปรโมชั่นของโรงแรม 
- มีความรับผิดชอบ 
- สามารถใช)ภาษาอังกฤษได)ดี 
- มีใจรักบริการ 
- สามารถใช)งานคอมพิวเตอร8เบื้องต)นได) 

4 หัวหน)าแผนกล)างจาน 1 ไม�ระบุ 25-40 ป0 ไม�จํากัดวุฒิ 9,300/ด. - มีความรู)เกี่ยวกับการใช)สารเคมีต�างๆ เบื้องต)น ที่ใช)ทํา
ความสะอาดจานและอุปกรณ8ต�างๆ 
- สามารถแก)ไขป\ญหาเฉพาะหน)าได) 

ชื่อนายจ)าง  โรงแรมเรือรัษฎา      ประเภทกิจการ   โรงแรม,ที่พัก (1)   

ที่อยู� 188 ถ.ตรัง - พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คุณเอกพจน8 แก�นเมือง (075-214230) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

5 ผู)ช�วยพ�อครัว 1 ไม�ระบุ 20-35 ป0 ไม�จํากัดวุฒิ 9,300/ด. - สามารถทําอาหารเบื้องต)นไทย-ยุโรป 
- จัดเตรียมเครื่องปรุงอาหาร 
- ตรวจสอบวัตถุดิบ,สั่งวัตถุดิบ 
- สามารถทํางานเปYนทีมได) 
- มีความเข)าใจและมีใจรักในงานบริการ 
- มีความขยันอดทนและมีความกระตือรือร)น 
- มีอาหาร 3 มื้อ 

6 ผู)ช�วยครัวอาหารจีน 1 ไม�ระบุ 25-40 ป0 ไม�จํากัดวุฒิ 9,300/ด. - สามารถทําอาหารเบื้องต)นได) 
- จัดเตรียมเครื่องปรุงอาหาร,สั่งวัตถุดิบ 
- ตรวจสอบวัตถุดิบและสินค)าที่อยู�ในครัว 
- มีความรู)ความชํานาญสามารถปรุงอาหารจีนได) 
- มีปฏิญาณไหวพริบแก)ไขสถานการณ8เฉพาะหน)า 
- พร)อมที่จะทํางานเปYนทีมได) 
 
 

ชื่อนายจ)าง  โรงแรมเรือรัษฎา      ประเภทกิจการ   โรงแรม,ที่พัก (2)   

ที่อยู� 188 ถ.ตรัง - พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คุณเอกพจน8 แก�นเมือง (075-214230) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1 กุgก 1 ไม�ระบุ 30 ป0 + ไม�จํากัดวุฒิ 9,300/ด. - มีความสามารถทําอาหารจีนได) จะพิจารณาเปYนพิเศษ 
 

2 เจ)าหน)าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

1 ชาย 30 ป0 + ไม�จํากัดวุฒิ 9,300/ด. -ดูแลรักษาความปลอดภัย 
-สามารถทํางานเปYนกะได) 
 

3 พนักงานทําความสะอาด 1 ไม�ระบุ 30 ป0+ ไม�จํากัดวุฒิ 9,300/ด. - ทําความสะอาดห)องพัก 
- สามารถทํางานเปYนกะได) 
 

4 พนักงานต)อนรับ 1 ไม�ระบุ 20 ป0 + ปวช.+ 9,300/ด. - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได) จะพิจารณาเปYนพิเศษ 
- สามารถทํางานเปYนกะได) 
 

5 พนักงานซักผ)า 2 ไม�ระบุ 25 ป0+ ไม�จํากัดวุฒิ 9,300/ด. - ซักผ)า 
- สามารถทํางานเปYนกะได) 
 

ชื่อนายจ)าง  โรงแรมวัฒนา พาร8ค โฮเต็ล    ประเภทกิจการ   โรงแรม,ที่พัก    

ที่อยู� 315/7 ถ.ห)วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณสรลิชา ไทรงาม (075-216216) 



 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1 พนักงานควบคุมเครื่องอัดเม็ด 
 

1 ชาย 23 ป0 + ม.6-ปวช.+ 9,300/ด. - ควบคุมเครื่องอัดเม็ดอาหารให)ตรงตามแผนการผลิต
ประจําวัน ให)ได)คุณภาพทั้งด)านกายภาพ และกําลังการ
ผลิต ดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรขั้นต)น ให)เครื่องจักร
พร)อมใช)งานและสะอาด  
-ทํางานอื่นๆ ที่ได)รับมอบหมายจากผู)บังคับบัญชา 
- มีค�าวิชาชีพ 
- โบนัส 
-มีประสบการณ8จะพิจารณาเปYนพิเศษ 

2 เจ)าหน)าที่ควบคุมการผลิต 1 ชาย 22 ป0 + ปวส.  
สาขาช�าง

อุตสาหกรรมขึ้นไป 

9,300/ด. - สามารถใช)คอมพิวเตอร8เบื้องต)นได) 
- ควบคุมดูแลระบบการผลิตของสายการผลิตทั้งหมด 
ภายใน Control room ให)ตรงตามแผนของโรงงาน
ตรวจสอบประเมินความพร)อมของเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตขั้นต)น แก)ไขป\ญหาขั้นต)นกรณีขัดข)อง
ด)านการผลิต 
- มีความรู)หรือประสบการณ8การทํางานเกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องจักร หรือคอมฯ เพื่อการผลิตจะพิจารณา
เปYนพิเศษ 

ชื่อนายจ)าง  บจก.ตรังวัฒนาฟาร8ม   ประเภทกิจการ   ฟาร8มเลี้ยงสุกร,และผลิตอาหารสัตว8   

ที่อยู� 192/2 ถ.เพชรเกษม ต.ห)วยยอด อ.ห)วยยอด จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คณุสุริวัลย8 ไชยพลบาล (075-270423) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

3 ช�างไฟฟlา 
 

1 ชาย 20-45 ป0 ปวช.,ปวส.,ป.ตรี 
สาขาไฟฟlากําลัง 

9,300/ด. - สามารถทําไฟควบคุม Pump น้ําได) และวงจร
คอนโทรล 
- สามารถควบคุมได)โดยมีวงจรคอนโทรล 
- สามารถทําไฟภายในอาคารได) 
- งานอื่นๆ ที่ได)รับมอบหมายเช�น งานเชื่อม,งานปูน,งาน
ประปา,งานคอนโทรล 
 

ชื่อนายจ)าง  บจก.ตรังวัฒนาฟาร8ม   ประเภทกิจการ   ฟาร8มเลี้ยงสุกร,และผลิตอาหารสัตว8 (2)  

ที่อยู� 192/2 ถ.เพชรเกษม ต.ห)วยยอด อ.ห)วยยอด จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คณุสุริวัลย8 ไชยพลบาล (075-270423) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1 พนักงานวิเคราะห8สินเชื่อ 20 ชาย 22-27 ป0 ป.ตรี 12,000/ด. - พิจารณาสินเชื่อรถ,ที่ดิน 
- เปYนมิตรเข)ากับบุคคลภายนอกได)ดี  
- แก)ไขสถานการณ8เฉพาะหน)าได)ดี มีความอดทนสูง 
ไหวพริบดี 
- สามารถโยกย)ายไปต�างจังหวัดได) 
- สามารถนอกสํานักงานได) 
 

ชื่อนายจ)าง  บจก.เมืองไทยแคปปmตอล   ประเภทกิจการ   สถาบันทางการเงนิ/สินเชื่อรถ ที่ดิน 

ที่อยู� 13/5 ถ.เจิมป\ญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คุณบุญเพิ่ม พึ่งสุข (075-290686,097-9391533) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1 เจ)าหน)าที่บัญชี 10 หญิง 22 ป0 + ป.ตรี 
เกรดเฉลี่ย 2.50+ 

9,500-10,000/ด. - ทํางาน 08.00 – 17.00 น. 
-  สามารถใช)คอมพิวเตอร8เบื้องต)นได)ดี 
- มีชุดยูนิฟอร8ม 
 

2 พนักงานฝpายภาษี 6 หญิง 22 ป0 + ป.ตรี 
เกรดเฉลี่ย 2.50+ 

9,500-10,000/ด. - ทํางาน 08.00 – 17.00 น. 
-  สามารถใช)คอมพิวเตอร8เบื้องต)นได)ดี 
- มีชุดยูนิฟอร8ม 
 

ชื่อนายจ)าง  บจก.ตั้งใจยนตรการ  ประเภทกิจการ   จําหน�ายรถจักรยานยนต8 

ที่อยู� 162 ถ.ห)วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง   บุคคลติดต�อ/โทร  ฝpายบุคคล (081-8920376) 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1 ผู)จัดการโรงงาน  1 ชาย 30-39 ป0 ป.ตรี 23,000/ด. - มีประสบการณ8ในการทํางานอย�างน)อย 2 ป0 ขึ้นไป 
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต8และรถยนต8ได)มีใบขับขี่ 
- สามารถใช)งานคอมพิวเตอร8เบื้องต)นได)ดี 
- มีภาวการณ8เปYนผู)นํา,ซื่อสัตย8 
- เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. 

2 เจ)าหน)าที่ตาชั่งใหญ� 2 ชาย 24-39 ป0 ปวส.-ป.ตรี 10,000-12,000 ป0 - เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. 
- ชั่งน้ําหนักไม),ออกบิล 
- ดูคุณภาพไม)หน)าลาน 
- มีความซื่อสัตย8,อดทน 
- สามารถใช)งานคอมพิวเตอร8เบื้องต)นได)ดี 
- มีประสบการณ8ในการทํางานอย�างน)อย 1 ป0 ขึ้นไป 

3 เจ)าหน)าที่บัญชีอาวุโส 1 หญิง 25-39 ป0 ป.ตรี 
สาขาบัญชี 

15,000/ด. - ปmดงบการเงินได) กงด3,กงด53,กงด1ก 
- มีความรู)งานบัญชีขาย เจ)าหนี้ Stock ภาษีมูลค�าเพิ่ม 
- ซื่อสัตย8 รอบคอบ ตรงต�อเวลา ขยัน 
- เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. 
- มีประสบการณ8ในการทํางานอย�างน)อย 2 ป0 ขึ้นไป 
 

ชื่อนายจ)าง  บจก.เอเซียแปซิฟmคพาราวู)ด    ประเภทกิจการ   ไม)ยางพาราแปรรูป 

ที่อยู� 55 หมู� 5 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาโตgะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณรัตติยา (075-278255) 



 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

4 เจ)าหน)าที่ฝpายขาย  1 หญิง 24-38 ป0 ป.ตรี 
สาขา การตลาด 

12,000/ด. - ติดต�อลูกค)า ดูแลเอกสารประกอบการขาย 
- ซื่อสัตย8,อัธยาศัยดี ยิ้มแย)มแจ�มใส,มีศิลปะในการ
เจรจา 
- เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. 
- สามารถใช)งานคอมพิวเตอร8เบื้องต)นได)ดี 
- มีประสบการณ8ในการทํางานอย�างน)อย 2 ป0 ขึ้นไป 

5 เจ)าหน)าที่บัญชี 1 หญิง 24-38 ป0 ป.ตรี 
สาขาบัญชี 

10,000/ด. - เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. 
- สามารถใช)งานคอมพิวเตอร8เบื้องต)นได)ดี 
- มีประสบการณ8ในการทํางานอย�างน)อย 1 ป0 ขึ้นไป 
- จัดทํางานด)านบัญชี กพ.,กงด,ปmดงบ,ภาษีมูลค�าเพิ่ม 
- ซื่อสัตย8 ขยัน ตรงต�อเวลา 

6 หัวหน)าตรวจสอบคุณภาพ 1 ไม�ระบุ 25-39 ป0 ป.ตรี 12,000/ด. - ความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ 
- เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. 
- มีประสบการณ8ในการทํางานอย�างน)อย 2 ป0 ขึ้นไป 
- ตรวจสอบคุณภาพไม)ให)อยู�ในเกณฑ8ที่บริษัทต)องการ 
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต8และรถยนต8ได)มีใบขับขี่ 
 

ชื่อนายจ)าง  บจก.เอเซียแปซิฟmคพาราวู)ด    ประเภทกิจการ   ไม)ยางพาราแปรรูป   (3) 

ที่อยู� 55 หมู� 5 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาโตgะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณรัตติยา (075-278255) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

7 หัวหน)าไม)ตัด 1 ไม�ระบุ 25-39 ป0 ป.ตรี 
สาขาอุตสาหกรรม 

12,000/ด. - เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. 
- สามารถใช)งานคอมพิวเตอร8เบื้องต)นได)ดี 
- มีประสบการณ8ในการทํางานอย�างน)อย 1 ป0 ขึ้นไป 
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต8และรถยนต8ได)มี
ใบขับขี่ 
- ดูแลวัตถุดิบในแผนก บริหารจัดการการทํางาน
ของพนักงานในแผนก 
- มีภาวะความเปYนผู)นํา 

8 ผู)จัดการฝpายปฏิบัติการ 1 ชาย 30-39 ป0 ป.ตรี 
เกรด 2.75 

25,000-30,000 บ. 
ป0/ด. 

- เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. 
- สามารถใช)งานคอมพิวเตอร8เบื้องต)นได)ดี 
- มีประสบการณ8ในการทํางานอย�างน)อย 1 ป0 ขึ้นไป 
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต8และรถยนต8ได)มี
ใบขับขี่ 
- บริหารควบคุมการผลิต 
- ควบคุมลดต)นทุนของแต�ละแผนก บริหารและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
- มีภาวะความเปYนผู)นํา ซื่อสัตย8 

ชื่อนายจ)าง  บจก.เอเซียแปซิฟmคพาราวู)ด    ประเภทกิจการ   ไม)ยางพาราแปรรูป   (3) 

ที่อยู� 55 หมู� 5 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาโตgะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณรัตติยา (075-278255) 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1 พนักงานส�งสินค)า 2 ชาย 20 ป0+ ปวช.-ป.ตรี 9,500-15,000/ด. - คอมมิชชั่น ประกันสังคม 
 
 

2 พนักงานบัญชีธุรการ 1 ชาย/หญิง 20 ป0+ ปวช.-ป.ตรี 9,500-15,000/ด. - คอมมิชชั่น ประกันสังคม 
 
 

ชื่อนายจ)าง  บจก.ตรังไอศกรีม     ประเภทกิจการ   จําหน�ายไอศกรีมวอล8ล 

ที่อยู� 25/8 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณสักรินทร8  (081-6126240) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1 ที่ปรึกษาการขาย รถเล็ก 
ประจําจังหวัดภูเก็ต,พังงา,
กระบี่,ตรัง,นครศรีธรรมราช 

หลายอัตรา ชาย/
หญิง 

22 ป0+ ปวส.+ 9,900 บ./ด. 
+ ค�าคอมมิชชั่น 

 

 
- เงินเดือนประจํา 
- ค�าอาหาร/ค�าคอมมิชชั่น หรือเงินรางวัล 
- โบนัส/ส�วนลดการซื้อรถยนต8 
- ประกันอุบัติเหตุกลุ�ม 
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจําป0 
- สินเชื่อเงินกู)/สินเชื่อที่อยู�อาศัย 
- ทุนการศึกษา 
- ชุดยูนิฟอร8มพนักงาน 
- ค�าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก (กรณีเดินทางต�างจังหวัด) 
- สวัสดิการเยี่ยมไข)พนักงาน 
- พนง.ชายลาดูแลภรรยาคลอดบุตร 
- เงินช�วยเหลือประสบภัยพิบัติ/งานศพ 

2 ที่ปรึกษาการขาย          
รถกลาง- รถใหญ� 
ประจําจังหวัดกระบี่,ตรัง,
นครศรีธรรมราช 

หลายอัตรา ชาย/
หญิง 

22 ป0+ ปวส.+ 10,585 บ./ด. 
+ ค�าคอมมิชชั่น 

 

3 เจ)าหน)าที่ฝpายศูนย8บริการ 
ประจําจังหวัดภูเก็ต,พังงา,
กระบี่,ตรัง,นครศรีธรรมราช 

5 ชาย/
หญิง 

22 ป0+ ป.ตรี 12,000+ บ./ด. 
 

4 เจ)าหน)าที่ฝpายขาย 
ประจําจังหวัดภูเก็ต,พังงา,
กระบี่,ตรัง,นครศรีธรรมราช 

5 ชาย/
หญิง 

22 ป0+ ป.ตรี 12,000+ บ./ด. 
 

5 ช�างยนต8 
ประจําจังหวัดภูเก็ต,พังงา,
กระบี่,ตรัง,นครศรีธรรมราช 

5 ชาย 22 ป0+ ปวส.+ 11,000+ บ./ด. 
 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท อีซูซุอันดามันเซสส8 จํากัด (สํานักงานใหญ�) ประเภทกิจการ   จําหน�ายรถยนต8ยี่ห)อ อีซูซุ  

ที่อยู� 99-99/1 ม.4 ต.เกาะแก)ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณสดศรี บุญส�ง (076-355112) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

 
1 

 
พนักงานขาย (ตัวแทน) 

 

 
10 

 
ไม�ระบุ 

 
20-35 ป0 

 
ป.ตรี 

ทุกสาขา 

 
15,000-30,000 บ./ด. 
มีเงินเดือนรองรับ
แน�นอน 

 
- ติดต�อประสานงานลูกค)า 
- สามารถใช)งานคอมฯ เบื้องต)นได) 
- สามารถขับชี่รถจักรยานยนต8ได) มีใบอนุญาตขับขี่ 
- เวลาทํางาน 09.00 – 16.00 น. 
 
 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท จุติวัฒน8 จํากัด   ประเภทกิจการ   ประกันชีวิต (อลิอนัช8 อยุธยา) 

ที่อยู� 55 หมู� 1 ต.นาโยงใต) อ.เมือง จ.ตรัง 92170  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณยุพาวดี พิทักษ8 (075-290100) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1 โฟร8แมน 1 ชาย 25-45 ป0 ปวส.-ป.ตรี 
สาขาก�อสร)าง,
วิศวกรโยธา 

10,000 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

-ควบคุมการก�อสร)าง 
- สามารถแก)ไขไชค8งานได) 
- มีประสบการณ8ในการทํางาน 2 ป0 
- สามารถใช)งานคอมฯเบื้องต)นได) 
- มีชุดยูนิฟอร8ม 
- ตรวจสุขภาพประจําป0 

2 พนักงานบัญชี 1 หญิง 25-45 ป0 ป.ตรี 
สาขาการบัญชี 

10,000 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- สามารถบันทึกบัญชีโปรแกรม ExPass ได) 
- สามารถปmดงบได) 
- จัดทําเอกสารต�างๆ 
- มีประสบการณ8การทํางาน 2 ป0 
- สามารถขับรถจักรยานยนต8และรถยนต8ได) มี
ใบอนุญาตขับชี่ 
- เวลาทํางาน 08.00 – 17.00 น. 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท มหานคร เอสเตท แมนเนจเมนท8 จํากัด ประเภทกิจการ  การซื้อขายอสังหาริมทรัพย8 (ตรังวิลเลท) 

ที่อยู� 2/27 ม.4 ต.บ)านควน อ.เมือง จ.ตรัง   บุคคลติดต�อ/โทร  คุณปนัดา ชอู�อน (093-5837977) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

3. พนักงานขาย สินเชื่อ 1 ไม�ระบุ 25-45 ป0 ปวส.+ 10,000 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- ดูแลลูกค)าเรื่องสินเชื่อ 
- มีประสบการณ8ด)านการขาย 2 ป0ขึ้นไป 
- มีชุดยูนิฟอร8ม 
- ตรวจสุขภาพประจําป0 
- สามารถใช)งานคอมฯ เบื้องต)นได) 
- สามารถขับรถจักรยานยนต8และรถยนต8ได) มี
ใบอนุญาตขับชี่ 

4. ผู)จัดการฝpายก�อสร)าง 1 ไม�ระบุ 20-45 ป0 ป.ตรี 
สาขาที่เกี่ยวข)อง 

15,000 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- ดูแลงานก�อสร)างทั้งหมด  
- ตรวจสอบงานต�างๆ  
- ไหวพริบดี 
- คุมวิศวโยธา 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท มหานคร เอสเตท แมนเนจเมนท8 จํากัด  ประเภทกิจการ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย8 (ตรังวิลเลท) (2) 

ที่อยู� 2/27 ม.4 ต.บ)านควน อ.เมือง จ.ตรัง   บุคคลติดต�อ/โทร  คุณปนัดา ชอู�อน (093-5837977) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1. พนักงานฝpายผลิต 2 ชาย 20-35 ป0 ไม�จํากัดวุฒ 310 บ./ว. - ขยันและอดทน 
- อาหารฟรี 1 มื้อ 
- ผ�านการเกณฑ8ทหาร 
- คัดแยกปาล8ม เพื่อส�งเข)าผลิต 

2. เจ)าหน)าที่วิเคราะห8คุณภาพ
ผลิตภัณฑ8และเก็บตัวอย�าง 

 

2 ชาย 25-35 ป0 ป.ตรี 9,300 บ./ด. - อาหารฟรี 1 มื้อ 
- ผ�านการเกณฑ8ทหาร 
- สามารถใช)งานโปรแกรมคอมพิวเตอร8ได)ในระดับ

ดี 
 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท พิทักษ8ปาล8มออยล8 จํากัด  ประเภทกิจการ โรงงานสกัดน้ํามันพืช 

ที่อยู� 99 หมู� 3 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง   บุคคลติดต�อ/โทร  คุณจิราพร พูลเถีย (075-820167) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1. ช�างกลโฟร8แมน 2 ไม�ระบุ 20-30 ป0 ปวส.  
สาขาช�างกล 

10,000 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- เวลาทํางาน 08.00 – 17.00 น. 
- ควบคุมการทํางานของผู)รับเหมาและคนงาน
ภายในไชค8งาน 
- ช�วยเหลือช�างเทคนิค 
- ประสานงานกับผู)รับเหมาและแผนกอื่นๆ 
ภายในไซค8งาน 
- มีความรู)เฉพาะทางเกี่ยวกับงานด)านช�างกล
และงานเกี่ยวกับโฟร8แมน 

2. เจ)าหน)าที่การเงิน 1 ไม�ระบุ 25-35 ป0 ป.ตรี 
สาขาบัญชี 
การเงิน 

13,000 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- เวลาทํางาน 08.00 – 17.00 น. 
- จัดทํารายงานทางการเงิน ทั้งรายงานประจํา
สัปดาห8และรายเดือน 
- จัดทํา Petty casg,T/T หรือเช็คให)กับ 
Suuppliers 
- งานอื่นๆ ที่ได)รับมอบหมาย 
- มีความรู)เฉพาะทางเกี่ยวกับงานทางด)านการเงิน
เปYนอย�างดี 
- สามารถใช)งานคอมฯ เบื้องต)นได) 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท กรีนรีเวอร8 พาเนล (ประเทศไทย) จํากัด  ประเภทกิจการ แปรรูปไม)ยางพารา 

ที่อยู� 222 หมู� 5 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง   บุคคลติดต�อ/โทร  คุณเอกภัทร อยู�หนู (093-5868857) 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

3. หัวหน)าแผนกบัญชี 1 ไม�ระบุ 25-35 ป0 ป.ตรี 
สาขาบัญชี
,การเงิน 

15,000 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- เวลาทํางาน 08.00 – 17.00 น. 
- จัดทํา ตรวจสอบ และกระทบยอดบัญชีแยก
ประเภททั่วไป 
- จัดทําภาษีหัก ณ ที่จ�าย,ภงด3 ,53 และ54 
- งานอื่นๆ ที่ได)รับมอบหมาย 
- มีความรู)เฉพาะทางเกี่ยวกับงานด)านบัญชี 
- สามารถใช)งานคอมฯ เบื้องต)นได) 

4. ช�างไฟฟlาโฟร8แมน 1 ไม�ระบุ 20-35 ป0 ปวส. 
สาขาช�างไฟฟlา 

10,000 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- เวลาทํางาน 08.00 – 17.00 น. 
- ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องใช)ไฟฟlา 
- ช�วยเหลืองานของวิศวะไฟฟlาและงานอื่นๆ ที่ได)รับ
มอบหมาย 
- ติดตั้งเครื่องมือควบคุมไฟฟlา แผงอุปกรณ8เซนเซอร8
และส�วนประกอบต�างๆ 
- งานอื่นๆ ที่ได)รับมอบหมาย 
- มีความรู)เฉพาะทางเกี่ยวกับงานทางด)านช�างไฟฟlา
และโฟร8แมนเปYนอย�างดีเปYนอย�างดี 
- สามารถใช)งานคอมฯ เบื้องต)นได) 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท กรีนรีเวอร8 พาเนล (ประเทศไทย) จํากัด  ประเภทกิจการ แปรรูปไม)ยางพารา  (2) 

ที่อยู� 222 หมู� 5 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง   บุคคลติดต�อ/โทร  คุณเอกภัทร อยู�หนู (093-5868857) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

5. วิศวกรไฟฟlา 1 ไม�ระบุ 28-35 ป0 ป.ตรี 
สาขาวิศวไฟฟlา 

14,000 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- เวลาทํางาน 08.00 – 17.00 น. 
- ปฏิบัติตามแผนการก�อสร)าง 
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล
งานต�อผู)จัดการแผนก 
- ตรวจสอบขั้นตอนของโปรเจคในเรื่องการ
ติดตั้งไฟฟlาและหน)าที่ได)รับผิดชอบเสร็จสิ้นและ
ตรงเวลาที่กําหนด 
- งานอื่นๆ ที่ได)รับมอบหมาย 
- มีความรู)เฉพาะทางเกี่ยวกับงานด)านวิศวไฟฟlา
เปYนอย�างดี 
- สามารถใช)งานคอมฯ เบื้องต)นได) 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท กรีนรีเวอร8 พาเนล (ประเทศไทย) จํากัด  ประเภทกิจการ แปรรูปไม)ยางพารา  (3) 

ที่อยู� 222 หมู� 5 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง   บุคคลติดต�อ/โทร  คุณเอกภัทร อยู�หนู (093-5868857) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1. พนักงานขาย 10 ชาย/หญิง 21 ป0+ ไม�ระบุ 310 บ./วัน -  เวลาทํางาน 08.30 – 17.30 น. 
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต8 รถยนต8ได)                
มีใบอนุญาตขับขี่ 
 

2. ช�างไฟ (ติดตั้งกล)องวงจร
ปmด) 

2 ชาย 20 ป0+ ไม�ระบุ 310 บ./วัน -  เวลาทํางาน 08.30 – 17.30 น. 
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต8 รถยนต8ได)                
มีใบอนุญาตขับขี่ 
 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท ไลฟuกรุgป เซลส8 แอนด8 เซอร8วิส จํากัด  ประเภทกิจการ จําหน�ายเครื่องใช)ไฟฟlา 

ที่อยู� 110/1 ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง   บุคคลติดต�อ/โทร  คุณกิตติศักดิ์ เดชาสิทธิ์ (082-8187374) 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1. พนักงานเบิกเติมสินค)าและ
บริการลูกค)า 

3 ชาย/หญิง 18-35 ป0 ม.3+ 9,300 บ./ด. - บริการลูกค)าหน)าร)าน 
- เบิกสินค)าในคลังสินค)าและห)องเย็น 
- เติมสินค)าชั้นวางและตู)แช� 
- แข็งแรง ไม�มีโรคประจําตัว อัธยาศัยดี ชอบ
งานขาย 
- มีพื้นฐานด)านการจัดเรียงสินค)ามีความรู)ด)าน 
FIFo สินค)า 
- เบี้ยขยัน ,เงินพิเศษ,เงินช�วยเหลือ 
- สามารถใช)งานคอมฯเ บี้องต)นได) 

2. พนักงานแคชเชียร8 2 ไม�ระบุ 18-35 ป0 ม.3+ 9,300 บ./ด. - ขายสินค)าด)วยโปรแรมสําเร็จรูป 
- นําเสนอขายสินค)า 
- มีความซื่อสัตย8/อัธยาศัยดี/คล�องแคล�อวว�องไว 
- มีประสบการณ8ด)านการขายของจะพิจารณา
เปYนพิเศษ 
- สามารถใช)งานคอมฯเ บี้องต)นได) 
- เบี้ยขยัน ,เงินพิเศษ,เงินช�วยเหลือ 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท สลักศิลปu จํากัด  ประเภทกิจการ ค)าปลีก-ส�ง อาหารแปรรูป 

ที่อยู� 76/6-9 ถ.ท�ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง   บุคคลติดต�อ/โทร  คุณวิภาวรรณ แก)วลาย (089-5913883) 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

3. เจ)าหน)าที่บัญชี 1 ไม�ระบุ 18-35 ป0 ปวช.+ 
สาขาบัญชี 

9,300 บ./ด. - งานบัญชี/การเงิน 
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต8ได) มีใบอนุญาต
ขับขี่ 
- สามารถใช)งานคอมฯเ บี้องต)นได) 
- มีประสบการณ8ด)านการบัญชีจะพิจารณาเปYน
พิเศษ 
- สุภาพ,คล�องแคล�องว�องไว 
- มีความรู)ด)านงานบัญชี/สามารถทํางานเปYนกะ
ได) 
- เบี้ยขยัน ,เงินพิเศษ,เงินช�วยเหลือ 

4. พนักงานยกของ 2 ชาย 18-35 ป0 ม.3+ 350 บ./วัน - ยกสินค)า เข)า-ออก ร)าน 
- ร�างกายแข็งแรง,ยกของหนักได) ไม�มีโรค
ประจําตัว 
- สามารถยกของหนักได)/เข)างานเปYนกะได) 
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต8,รถยนต8ได)       
มีใบอนุญาตขับขี่ (จะพิจารณาเปYนพิเศษ) 
- เบี้ยขยัน ,เงินพิเศษ,เงินช�วยเหลือ 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท สลักศิลปu จํากัด  ประเภทกิจการ ค)าปลีก-ส�ง อาหารแปรรูป   (2) 

ที่อยู� 76/6-9 ถ.ท�ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง   บุคคลติดต�อ/โทร  คุณวิภาวรรณ แก)วลาย (089-5913883) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1.  เจ)าหน)าที่ฝpาย IT 1 ไม�ระบุ 20 ป0+ ปวส.-ป.ตรี 
สาขาคอมฯ 

10,000 บ./ด. - ดูแลงานระบบ Com 
- จัดทําข)อมูลบนเว็บไซค8 
- บันทึกข)อมูลในระบบบริษัท 
- เวลา ปฏิบัติงาน 08.30 – 17.00 น. 

2. ผู)จัดการฝpายบุคคล 1 ไม�ระบุ 25-35 ป0 ป.ตรี 
สาขาการ
บริหารงาน 
บุคคล หรือ

ทรัพยากรมนุษย8 

12,000 บ./ด. - เคยเปYนผู)นําทํากิจกรรม 
- ชอบช�วยเหลือคน 
 

3. เจ)าหน)าที่ฝpายวิเคราะห8 
การลงทุน 

1 ไม�ระบุ 25-35 ป0 ป.ตรี+ 12,000 บ./ด. - สามารถขับขี่รถยนต8 รถจักรยานยนต8ได)/            
มีใบอนุญาตขับขี่ 

- วิเคราะห8หุ)น กองทุนรวม มีประสบการณ8จะ
พิจารณาเปYนพิเศษ 

- มีใบอนุญาต แนะนําการลงทุน 

ชื่อนายจ)าง  บริษัท นิยมกรุgป จํากัด (Niyom Group)  ประเภทกิจการ ทีป่รึกษาด)านการเงิน,ฟาร8มสุนัข,มูลนิธิป\นกัน 

ที่อยู� 229/13 อ.ฟlายืน ถ.ท�ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คุณศิริพร คงเดช (081-8021952) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1. ช�างไฟฟlา 1 ชาย 23 ป0+ ปวส.+ 10,000 บ./ด. - เวลาทํางาน 08.30 – 18.00 น. 
- จบการศึกษาสาขาไฟฟlา  
- มีประกันสังคม ค�ารักษาพยาบาล โบนัส 
 

ชื่อนายจ)าง  บมจ.โรบินสัน สาขาตรัง  ประเภทกิจการ ห)างสรรพสินค)า ธุรกิจค)าปลีก 

ที่อยู� 138 ถ.พัทลุง ต.ทบัเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คุณขวัญ  075-820222 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ นายจ)างเข)าร�วมรับสมัครงาน 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1. พนักงานทั่วไป 1 ชาย/หญิง 60 ป0+ ม.3+ 310 บ./ว. - มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ8ด ี
- มีประกันสังคม เบี้ยขยัน ยูนิฟอร8ม 
ตรวจสุขภาพประจําป0 บัตรประกันสุขภาพ 
 

ชื่อนายจ)าง  บมจ.โฮมโปรดักส8 เซ็นเตอร8 สาขาตรัง  ประเภทกิจการ ห)างสรรพสินค)าจําหน�ายอุปกรณ8ตกแต�งบ)าน 

ที่อยู� 196 หมู� 4 ต.บ)านควน อ.เมือง จ.ตรัง   บุคคลติดต�อ/โทร  คุณแอน  075-821100 ต�อ 1850  



 

 

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ นายจ)างเข)าร�วมรับสมัครงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1. พนักงานขายสินค)า 1 ชาย/หญิง 60 ป0+ ม.3+ 10,000 บ./ด. - เวลาทํางาน 08.30 – 18.00 น. 
- มีบุคลิกภาพดี มนุษย8สัมพันธ8ด ี
- มีประกันสังคม ค�ารักษาพยาบาล โบนัส 
 

ชื่อนายจ)าง  บมจ.โรบินสัน สาขาตรัง  ประเภทกิจการ ห)างสรรพสินค)า ธุรกิจค)าปลีก 

ที่อยู� 138 ถ.พัทลุง ต.ทบัเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คุณขวัญ  075-820222 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1. ที่ปรึกษาทางการเงิน 20 ชาย/หญิง 20 ป0+ ไม�จํากัด 310 บ./วัน - เรียนรู)เรื่องการประกันชีวิต/การเงิน 
- ให)คําปรึกษาเรื่องการออมทรัพย8/ประกันชีวิต 
- สามารถเปYนผู)บริหารได)โดยอิสระ 
- มีค�าคอมมิชชั่น 

 

ชื่อนายจ)าง  บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาตรัง 2  ประเภทกิจการ ประกันชีวิต 

ที่อยู� 227/15-16 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คุณเจริญสุข แซ�อึ่ง (081-5383333) 



 

 

 

 

  

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1. หัวหน)าพนักงานเสริฟ 1 ไม�ระบุ 28-35 ป0 ป.ตรี 9,300 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- ดูแลความเรียบร)อยพนักงานเสริฟและ
ร)านอาหาร 
- มีทัศนคติที่ดี มีใจรักบริหาร 
- มีอาหารและที่พัก 
- มีความสามารถในการใช)คอมพิวเตอร8เบื้องต)น 
- มีประสบการณ8ในการทํางาน 1 ป0 

2. ผู)ช�วยผู)จัดการฝpายต)อนรับ 1 ไม�ระบุ 28-35 ป0 ป.ตรี 9,300 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- ควบคุมดูแลให)ดําเนินการให)เปYนไปในทางที่ดี 
- มีทัศนคติที่ดี มีใจรักบริหาร 
- มีความสามารถในการใช)คอมพิวเตอร8เบื้องต)น
ในระดับดี 
 
 

3. พนักงานขายและสํารอง
ห)องพัก  

Sales & Reservation 

1 ไม�ระบุ 30-35 ป0 ป.ตรี 9,300 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- ทํางานภายใต)แรงกดดันได) 
- เสนอขายและสํารองห)องพัก 

ชื่อนายจ)าง  บจก.ทับเทวัญ      ประเภทกิจการ โรงแรม/รีสอร8ท (ทํางานเกาะไหง จ.กระบี่) 

ที่อยู� 140/2 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คุณชุติมา บุญล้ํา (087-6245556) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

4. Room boy 
พนักงานดูแลห)องพัก 

1 ชาย 18-35 ป0 ม.3 310 บ./ว. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- มีความเข)าใจในตําแหน�งงาน 
- ดูแลความเรียบร)อยในห)องพัก 
- ขยัน อดทน 

5. Senior Reception 
พนักงานต)อนรับอาวุโส 

1 ไม�ระบุ 30-35 ป0 ป.ตรี 9,300 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- ดูแลต)อนรับแขกของโรงแรม ให)ข)อมูลลูค)า 
- มีทัศนคติในการทํางานที่ดี 
- มีอาหาร 3 มื้อ 
- สามารถใช)งานคอมฯ ในระดับดี 

6. พนักงานบาร8 Bar boy 1 ชาย 18-35 ป0 ม.3 310 บ./ว. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

ประสบการณ8) 

- สามารถใช)งานคอมฯ ในระพอใช) 
- ขยัน อดทน 
- ทีอาหาร 3 มื้อ 
- มีประสบการณ8ในการทํางาน 1 ป0 

ชื่อนายจ)าง  บจก.ทับเทวัญ      ประเภทกิจการ โรงแรม/รีสอร8ท (ทํางานเกาะไหง จ.กระบี่)  2 

ที่อยู� 140/2 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คุณชุติมา บุญล้ํา (087-6245556) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

*** หมายเหตุ นายจ)างเข)าร�วมรับสมัครงาน 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1. พนักงานรวบรวมข)อมูล 
(ตําแหน�งงานคนพิการ) 

1 ช/ญ 18+ ไม�จํากัดวุฒิฯ 310/วัน - เวลาทํางาน 08.00 – 17.00 น. 
- สามารถใช)งานคอมพิวเตอร8ได)เปYนอย�างดี 

 

ชื่อนายจ)าง  บจก.ศรีตรังแอรโกรอินดัสทรี   ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ8ยาง 

ที่อยู� 13/1-5 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร  คุณวัชรพงษ8  (075-502300-2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1. พนักงานธุรการ (บัญชี) 1 หญิง 20 ป0+ ปวส. + 
สาขาบัญชี 

9,300 บ./ด. 
 

- มีค�าคอมมิชชั่น 
- หากมีประสบการณ8ด)านการเงิน บัญชี                   

จะพิจารณาเปYนพิเศษ 
 

2. ช�างและเจ)าหน)าที่เทคนิค 2 ชาย 20 ป0+ ปวส. สาขาช�าง
ยนต8 หรือ ป.ตรี 
สาขาเทคโนโลยี

ยานยนต8 

9,300 บ./ด. 
(เงินเดือนพิจารณาตาม

วิชาชีพ) 

- มีเบี้ยขยัน 
- หากมีประสบการณ8งานซ�อมรถยนต8 จะพิจารณา

เปYนพิเศษ 
- สามารถขับขี่รถยนต8ได)มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต8 

 

ชื่อนายจ)าง  หจก.ตรัง เอ็นจีวี มอเตอร8   ประเภทกิจการ โชว8รูม (โปรตอท) และศูนย8บริการรถยนต8 

ที่อยู� 124/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณสาธิต ตรีปmยรัตน8 (096-6508091) 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

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

1. เจ)าหน)าที่พัฒนาผลิตภัณฑ8
รถจักรยานยนต8 

3 ไม�ระบุ 20-35 ป0 ปวช.-ป.ตรี 9,500 บ./ด. - นั่งประจําดีลเลอร8รถจักรยานยนต8ใหม� ใน จ.ตรัง 
- ทําสัญญาเพื่อยื่นขอสินเชื่อเช�าซื้อ

รถจักรยานยนต8ให)ลูกค)า 
- ตรวจสอบบ)านและกิจการของผู)เช�าซื้อและผู)ค้ํา

ประกันกรณีเข)าเงื่อนไขต)องตรวจสอบ 
- มีประกันกลุ�ม อุบัติเหตุและสุขภาพ 

 

ชื่อนายจ)าง-  บมจ.อยุธยาแคปปmตอล ออโต)ลีส   ประเภทกิจการ สินเชื่อยานยนต8 

ที่อยู� 117/8-9 ต.โคกหล�อ อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร  คุณกรัณฑรัตน8 ทวชิศรี (075-201400) 


