
 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 พนักงานขาย 
 
 
 

1 ช/

2 ช�างไอที 1 ช/

 ชื่อนายจ�าง บจก.คัมมอนน!

 ที่อยู� 139 ต.ห�วยยอด อ.ห�วยยอด จ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 25+ ปวส.+ 10,000/ด. - ทํางาน
- มีประสบการณ�ด�านการขายอย"างน�อย 
- ทําสามารถขับรถยนต�ได�
- ขยัน อดทน มีความถนัดด�านการขาย
- มีประกันสังคม
 

/ญ 25+ ปวส.+ 10,000/ด. - ทํางาน
- มีประสบการณ�ด�านซ"อมคอมฯอย"างน�อย 
- ทําสามารถขับรถยนต�ได�
- ขยัน อดทน มีความถนัดด�านการซ"อมคอมฯ
- มีประกันสังคม
 

คัมมอนน!  ประเภทกิจการ  จําหน�ายสินค�าไอที ปลีก 

ห�วยยอด จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณนิศาชล (075-

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางาน เวลา 8.00 – 17.30 น.            
มีประสบการณ�ด�านการขายอย"างน�อย 1 ป0 

สามารถขับรถยนต�ได� 
ขยัน อดทน มีความถนัดด�านการขาย 
มีประกันสังคม อาหารกลางวัน 

ทํางาน เวลา 8.00 – 17.30 น.            
มีประสบการณ�ด�านซ"อมคอมฯอย"างน�อย 1 ป0 
ทําสามารถขับรถยนต�ได� 
ขยัน อดทน มีความถนัดด�านการซ"อมคอมฯ 
มีประกันสังคม  

20/2/2563 

สินค�าไอที ปลีก – ส�ง ซ�อม และงานระบบ                         

828139,088-7688392) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 พนักงานเสริฟ 
 
 
 

4 ช/

 ชื่อนายจ�าง บจก.ทับเทวัญ    

 ที่อยู� 140/2 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 19 - 35 ม.6+ 9,450+/ด. - ทํางาน
- งานรับออเดอร�จากลูกค�า 
- ทํางานที่เกาะไหง
ทับวารินทร� รีสอร�ท 
- ทําสามารถ
- มีประกันสังคม
และเซอร�วิสชาร�จ
 

ทับเทวัญ      ประเภทกิจการ  บริการห�องพัก                         

ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณชุติมา 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานวันจันทร� – เสาร�            
งานรับออเดอร�จากลูกค�า , เสริฟอาหาร 
ทํางานที่เกาะไหง จังหวัดกระบี่ 

ทับวารินทร� รีสอร�ท / มายาเล บีช รีสอร�ท 
ทําสามารถต"างจังหวัด (บนเกาะ) ได� 
มีประกันสังคม อาหาร ที่พัก ยูนิฟอร�ม 

และเซอร�วิสชาร�จ 

20/02/2563 

                          

ชุติมา (087-6245556) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 พนักงานเสริฟ 
 
 
 

2 ช/

 ชื่อนายจ�าง ร�านวาวี่ คาเฟB   

 ที่อยู� 15/3 ถ.พัทลุง ซ.11 ต.ทับเที่ยง อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 18 – 30 ม.6+ 315/วัน - ทํางาน
- ขยัน ซื่อสัตย� มีความรับผิดชอบ มีใจรักบริการ
แก�ไขปAญหาเฉพาะหน�าได�ดี บุคลิกภาพดี
และมนุษยสัมพันธ�ดี
- มีประสบการณ�ด�านร�านกาแฟจะพิจารณาพิเศษ
- มีประกันสังคม
 

ร�านวาวี่ คาเฟB     ประเภทกิจการ  จําหน�ายอาหาร และเครื่องดื่ม

ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณปุC,คุณเจี๊ยบ 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานหยุดทุกวันจันทร� เวลา 08.00 – 18.00 น.           
ขยัน ซื่อสัตย� มีความรับผิดชอบ มีใจรักบริการ 

แก�ไขปAญหาเฉพาะหน�าได�ดี บุคลิกภาพดี 
และมนุษยสัมพันธ�ดี 

มีประสบการณ�ด�านร�านกาแฟจะพิจารณาพิเศษ 
มีประกันสังคม 

20/02/2563 

จําหน�ายอาหาร และเครื่องดื่ม                          

คุณเจี๊ยบ (099-4069914,099-4071986) 



 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 หัวหน�าทีมขาย 
 
 
 

10 ช/

2 พนักงานขายประจําพื้นที่ 30 ช/

3 พนักงานขายประจําพื้นที่ 
(นักเรียน/นักศึกษา  
ช�วงปGดภาคเรียน) 

20 ช/

 ชื่อนายจ�าง บมจ.ทรู คอร!ปอเรชั่น

 ที่อยู� 136/4 อาคารเดอะบิส อเวนิว ถ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 23 – 40 ม.6+ 10,000 – 25,000 - มีรถยนต�ส"วนตัว
- สามารถขับรถยนต�ได� 
- มีประสบการณ�ด�านงานขาย อย"างน�อย 
- สามารถบริหารทีมขาย 
- มีประกันสังคม

/ญ 18 – 40 ม.3+ 10,000 – 20,000 - ขาย
มอบหมาย
- ขยัน ซื่อสัตย� มีความรับผิดชอบ และรักงานขาย
- ทํางานเปHนทีม
- มีค"าคอมมิชชั่น

/ญ 15+ ม.3+ 330 – 500/วัน - ขายอินเตอร�เนตตามบ�านให�ลูกค�า ในพื้นที่ที่ได�รับ
มอบหมาย
- ขยัน ซื่อสัตย� มีความรับผิดชอบ
- มีค"าคอมมิชชั่น

ทรู คอร!ปอเรชั่น สาขาตรัง   ประเภทกิจการ  บริการโทรคมนาคม

เดอะบิส อเวนิว ถ.พัทลุง ซ.11 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

มีรถยนต�ส"วนตัว 
สามารถขับรถยนต�ได� + ใบขับขี่ 
มีประสบการณ�ด�านงานขาย อย"างน�อย 1 ป0 
สามารถบริหารทีมขาย แก�ไขปAญหาเฉพาะหน�าได�ดี 
มีประกันสังคม ค"าคอมฯ ค"าน้ํามัน 8,000 บ./เดือน 
ขายอินเตอร�เนตตามบ�านให�ลูกค�า ในพื้นที่ที่ได�รับ 

มอบหมาย 
ขยัน ซื่อสัตย� มีความรับผิดชอบ และรักงานขาย 
ทํางานเปHนทีม เดินทางไปทํางานกับรถยนต�บริษัท 
มีค"าคอมมิชชั่น 
ขายอินเตอร�เนตตามบ�านให�ลูกค�า ในพื้นที่ที่ได�รับ 

มอบหมาย ทํางานเปHนทีม  
ขยัน ซื่อสัตย� มีความรับผิดชอบ และรักงานขาย 
มีค"าคอมมิชชั่น ค"าน้ํามัน 

25/02/2563 

บริการโทรคมนาคม                         

บุคคลติดต�อ/โทร คุณพรปวีย! (086-4132114) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 เจ�าหน�าที่สินเชื่อ 
รถจักรยานยนต! 
 
 

3 ช

 ชื่อนายจ�าง บมจ.อยุธยาแคปปGตอล ออโต�ลสี

 ที่อยู� 117/8-9 ม.2 ต.โคกหล�อ 

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ช 25 – 36 ปวส.+ 9,450 – 15,000/ด. - ทํางาน
- ทํางานประจําร�านโชว�รูมรถจักรยานยนต�
ภายในจังหวัดตรัง
- งานด�านสินเชื่อรถจักรยานยนต� ดูแลลูกค�าและ
ประสานงานกับบริษัท
- มีประกัน
 

อยุธยาแคปปGตอล ออโต�ลสี   ประเภทกิจการ  สนิเชื่อรถจักรยานยนต!

โคกหล�อ อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คณุเกียรติศักดิ์

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานวันจันทร� – เสาร� เวลา 08.30 – 17.00 น.           
ทํางานประจําร�านโชว�รูมรถจักรยานยนต� 

ภายในจังหวัดตรัง 
งานด�านสินเชื่อรถจักรยานยนต� ดูแลลูกค�าและ

ประสานงานกับบริษัท 
มีประกันกลุ"ม AIA 

26/02/2563 

สนิเชื่อรถจักรยานยนต!                         

เกียรติศักดิ์ (087-4669951,075-201400) 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 เจ�าหน�าที่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

1 ช

2 ช�างบริการ 1 ช

 ชื่อนายจ�าง บจก.ตั้งใจพัฒนา 

 ที่อยู� 83/16 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง 

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ช 22 - 35 ป.ตรี+ 
สาขาคอมฯ 

หรือเกี่ยวข�อง 

14,000 – 15,000 - ทํางาน
- สามารถเขียนโปรแกรมได� เช"น ภาษา
PSP 
- มีประกันสั

ช 22 – 35 ปวช.+ 
ช"างยนต� 

9,000 – 10,000 - ทํางาน
- มีความรู�ด�านเครื่องยนต�รถจักรยานยนต�
- มีทักษะการซ"อมรถจักรยานยนต�
- มีประกันสั
 

ตั้งใจพัฒนา (2547)   ประเภทกิจการ  จําหน�ายรถจักรยานยนต!

ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณชลธชิา (

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานวันจันทร� – เสาร� เวลา 08.00 – 17.00 น.           
สามารถเขียนโปรแกรมได� เช"น ภาษาC# , JAVA 

, SQL 
มีประกันสังคม ยูนิฟอร�ม เบี้ยขยัน 

ทํางานวันจันทร� – เสาร� เวลา 08.00 – 17.00 น.           
มีความรู�ด�านเครื่องยนต�รถจักรยานยนต� 
มีทักษะการซ"อมรถจักรยานยนต� 
มีประกันสังคม ยูนิฟอร�ม เบี้ยขยัน 

27/2/2563 

จําหน�ายรถจักรยานยนต! 

(075-582862 ต�อ 31,086-4761360) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 ช�างกลโรงงาน 
 
 

1 ช

 ชื่อนายจ�าง บจก.ศรีสุภาพ พาราวู�ด

 ที่อยู� 49/1 ม.2 ต.นาท�ามเหนือ 

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ช 20+ ปวช.+ 
สาขาช"างกล 

โรงงาน  
หรือเกี่ยวข�อง 

315+/ว. - ทํางาน
- ดูแลเครื่องจักร 
- ควบคุมเครื่องจักรแปรรูปไม�ยาง
- มีประกัน
 

ศรีสุภาพ พาราวู�ด  ประเภทกิจการ  แปรรูปไม�ยางพารา

นาท�ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณเกศินี (075

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานวันจันทร� – เสาร� เวลา 08.00 – 17.00 น.           
ดูแลเครื่องจักร ตรวจเช็คเครื่องจักร ซ"อมบํารุง 
ควบคุมเครื่องจักรแปรรูปไม�ยาง 
มีประกันสังคม 

28/02/2563 

แปรรูปไม�ยางพารา                       

075-276705,088-7542492) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 พนักงานฝBายระบบบําบัด 
 
 

1 ช/

 ชื่อนายจ�าง บจก.นํารับเบอร! แอนด! ลาเท็คส!

 ที่อยู� 173/4 ม.3 ต.ท�าพญา อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 20 – 35 ป.ตรี 
วิทยาศาสตร� 

9,500 – 10,000/ด. - ทํางาน
- ดูแล
ที่ได�รับมอบหมาย
- มีประกันสังคม
 

นํารับเบอร! แอนด! ลาเท็คส!  ประเภทกิจการ  ผลิตน้ํายางข�น

ท�าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณสุรีย! พิมลรัตน! 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางาน เวลา 08.30 – 17.00 น.            
ดูแลระบบบําบัดน้ําทั้งโรงงาน และงานอื่นๆ 

ที่ได�รับมอบหมาย 
มีประกันสังคม ยูนิฟอร�ม เบี้ยขยัน 

04/03/2563 

ผลิตน้ํายางข�น,ยางสกิมบล็อก                      

สุรีย! พิมลรัตน! (075-281186) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 ผู�ดูแลผู�สูงอายุ 
 
 

1 ญ

 ชื่อนายจ�าง คุณขจรทิพย!  กอวัฒนา

 ที่อยู� 61/7 ถ.พัทลุง ต.ทับเทีย่ง อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ญ 30+ ไม"จํากัดวุฒิ 600 บ./วัน - สามารถอาศัยอยู"กับนายจ�างได�
- ผู�สูงอายุ เพศชาย อายุ 
- สามารถขับรถจักรยานยนต�ได�
- ต�องการผู�ดูแล เพศหญิง แข็งแรง ตัวใหญ"
 

คุณขจรทิพย!  กอวัฒนา  ประเภทกิจการ  บ�านส�วนบุคคล

ทับเทีย่ง อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณขจรทิพย!  กอวัฒนา 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

สามารถอาศัยอยู"กับนายจ�างได� 
ผู�สูงอายุ เพศชาย อายุ 52 ป0 กล�ามเนื้ออ"อนแรง 
สามารถขับรถจักรยานยนต�ได� 
ต�องการผู�ดูแล เพศหญิง แข็งแรง ตัวใหญ" 

04/03/2563 

บ�านส�วนบุคคล                       

ขจรทิพย!  กอวัฒนา (086-4675576) 



 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 เจ�าหน�าที่บัญชี 
 
 
 
 

2 ญ

2 ผู�จัดการฝBายขาย 
 

1 ญ

 ชื่อนายจ�าง  บจก.มิตรตรังคอนสตรัคชั่น

 ที่อยู� 89/5 ม.7 ต.บ�านโพธิ์ อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ญ ไม"เกิน 36 ป0 ป.ตรี 
สาขาการบัญชี 

12,000+ - ทํางาน
- มีประสบการณ�บัญชีเจ�าหนี้ 
- สามารถทํางานด�านเอกสารได�คล"องแคล"ว ถูกต�อง
ตามขั้นตอน สามารถแก�ไขปAญหาเฉพาะหน�าได�ดี      
มีทักษะและไหวพริบดี
- มีประสบการณ�ด�านทําภาษียื่นสรรพากร
- มีความซื่อสัตย�สุจริต ขยัน อดทน

ญ ไม"เกิน 36 ป0 ป.ตรี 
ทุกสาขา 

12,000+ - ทํางาน
- มีประสบการณ�ด�านการขาย ในระดับดี
- มีความสามารถในการบริหารทีมขายได�ดี
- มีบุคลิกดี คล"องแคล"ว สามารถแก�ไขปAญหาเฉพาะ
หน�าได� มีทักษะไหวพริบดี
- สามารถขับรถยนต� 
- มีค"าคอมมิชชั่น 
 

มิตรตรังคอนสตรัคชั่น   ประเภทกิจการ  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย!

บ�านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณกร (075

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานวันจันทร� – เสาร� 8.00 – 17.00 น. 
มีประสบการณ�บัญชีเจ�าหนี้ – ลูกหนี้ 
สามารถทํางานด�านเอกสารได�คล"องแคล"ว ถูกต�อง 

ตามขั้นตอน สามารถแก�ไขปAญหาเฉพาะหน�าได�ดี      
มีทักษะและไหวพริบดี 

มีประสบการณ�ด�านทําภาษียื่นสรรพากร 
มีความซื่อสัตย�สุจริต ขยัน อดทน 
ทํางานวันจันทร� – เสาร� 8.00 – 17.00 น. 
มีประสบการณ�ด�านการขาย ในระดับดี 
มีความสามารถในการบริหารทีมขายได�ดี 
มีบุคลิกดี คล"องแคล"ว สามารถแก�ไขปAญหาเฉพาะ

หน�าได� มีทักษะไหวพริบดี 
สามารถขับรถยนต� , รถจักรยานยนต� + ใบขับขี่ 
มีค"าคอมมิชชั่น 10,000+ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย!                         

075-218466,095-0368533,086-8884915) 



 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

3 ฝBายขายโครงการบ�าน 
 

2 ญ

4 ธุรการฝBายขาย 
 

1 ญ

 ชื่อนายจ�าง  บจก.มิตรตรังคอนสตรัคชั่น

 ที่อยู� 89/5 ม.7 ต.บ�านโพธิ์ อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ญ ไม"เกิน 40 ป0 ป.ตรี 
ทุกสาขา 

12,000+ - ทํางาน
- มีประสบการณ�ด�านงานขายสินค�า อย"างน�อย 
- มีบุคลิกดี คล"องแคล"ว 
หน�าได� มีทักษะไหวพริบดี
- สามารถขับรถยนต� 

ญ 26 - 36 ป0 ป.ตรี 
ทุกสาขา 

12,000+ - ทํางาน
- สามารถใช�โปรแกรม 
- สามารถทํางานด�านเอกสารได�
ตามขั้นตอน 
มีทักษะ
- สามารถขับรถยนต� 
- มีประสบการณ�งานด�านธุรการขาย
จะพิจารณาเปHนพิเศษ

มิตรตรังคอนสตรัคชั่น   ประเภทกิจการ  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย!

บ�านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณกร (075

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานวันจันทร� – เสาร� 8.00 – 17.00 น. 
มีประสบการณ�ด�านงานขายสินค�า อย"างน�อย 1 ป0 
มีบุคลิกดี คล"องแคล"ว สามารถแก�ไขปAญหาเฉพาะ

หน�าได� มีทักษะไหวพริบดี 
สามารถขับรถยนต� , รถจักรยานยนต� + ใบขับขี่ 
ทํางานวันจันทร� – เสาร� 8.00 – 17.00 น. 
สามารถใช�โปรแกรม Ms.office ได�ระดับดี 
สามารถทํางานด�านเอกสารได�คล"องแคล"ว ถูกต�อง

ตามขั้นตอน สามารถแก�ไขปAญหาเฉพาะหน�าได�ดี  
มีทักษะและไหวพริบดี 

สามารถขับรถยนต� , รถจักรยานยนต� + ใบขับขี่ 
มีประสบการณ�งานด�านธุรการขาย 

จะพิจารณาเปHนพิเศษ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย!                         

075-218466,095-0368533,086-8884915) 



 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

5 ธุรการงานก�อสร�าง 
 

2 ญ

6 หัวหน�าบัญชี 
 

1 ญ

 ชื่อนายจ�าง  บจก.มิตรตรังคอนสตรัคชั่น

 ที่อยู� 89/5 ม.7 ต.บ�านโพธิ์ อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ญ 25 – 35 ป0 ป.ตรี 
สาขาบัญชี 

12,000+ - ทํางาน
- สามารถใช�โปรแกรม 

- สามารถทํางานด�านเอกสารได�คล"องแคล"ว ถูกต�อง
ตามขั้นตอน สามารถแก�ไขปAญหาเฉพาะหน�าได�ดี 
มีทักษะและไหวพริบดี
- สามารถขับรถยนต� 
- มีประสบการณ�งานด�านวางบิล
ใบเสร็จรับเงิน จะพิจารณาเปHนพิเศษ

ญ ไม"เกิน 36 ป0 ป.ตรี 
สาขาบัญชี 

12,000+ - ทํางาน
- มีประสบการณ�ตรวจสอบบัญชี

- สามารถทํางานด�านเอกสารได�คล"องแคล"ว ถูกต�อง
ตามขั้นตอน สามารถแก�ไขปAญหาเฉพาะหน�าได�ดี 
มีทักษะและไหวพริบดี
- มีความซื่อสัตย�สุจริต ขยัน อดทน
- สามารถขับรถยนต� 

มิตรตรังคอนสตรัคชั่น   ประเภทกิจการ  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย!

บ�านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณกร (075

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานวันจันทร� – เสาร� 8.00 – 17.00 น. 
สามารถใช�โปรแกรม Ms.office และ Express ได�ระดับด ี

สามารถทํางานด�านเอกสารได�คล"องแคล"ว ถูกต�อง
ตามขั้นตอน สามารถแก�ไขปAญหาเฉพาะหน�าได�ดี  
มีทักษะและไหวพริบดี 

สามารถขับรถยนต� , รถจักรยานยนต� + ใบขับขี่ 
มีประสบการณ�งานด�านวางบิล/รับเช็ค/เสนอราคา/

ใบเสร็จรับเงิน จะพิจารณาเปHนพิเศษ 
ทํางานวันจันทร� – เสาร� 8.00 – 17.00 น. 
มีประสบการณ�ตรวจสอบบัญชี,ด�านทําภาษียื่นสรรพากร 

สามารถทํางานด�านเอกสารได�คล"องแคล"ว ถูกต�อง
ตามขั้นตอน สามารถแก�ไขปAญหาเฉพาะหน�าได�ดี  
มีทักษะและไหวพริบดี ใช�โปรแกรม Express ได�ดี 

มีความซื่อสัตย�สุจริต ขยัน อดทน 
สามารถขับรถยนต� , รถจักรยานยนต� + ใบขับขี่ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย!                         

075-218466,095-0368533,086-8884915) 



 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

7 พนักงานเดินเอกสาร 
และประสานงาน 
 

2 ช

8 เลขานุการ/ประสานงาน 
 

1 ญ

 ชื่อนายจ�าง  บจก.มิตรตรังคอนสตรัคชั่น

 ที่อยู� 89/5 ม.7 ต.บ�านโพธิ์ อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ช ไม"เกิน 35 ป0 ป.ตรี 
ทุกสาขา 

12,000+ - ทํางาน
- มีภูมิลําเนาอยู"ในท�องถิ่น
- สามารถประสานงานด�านเอกสารกับหน"วยงานต"างๆ ได�

- มีความรู�เรื่องการดูแลสวนปาล�ม และสวนยางพารา
จะพิจารณาเปHนพิเศษ

- สามารถขับรถยนต� 
ญ ไม"เกิน 35 ป0 ป.ตรี+ 

ทุกสาขา 
12,000+ - ทํางาน

- สามารถใช�โปรแกรม 
- บุคลิกภาพดี 
เฉพาะหน�าได�ดี
- สามารถขับรถยนต� 
- มีประสบการณ�
จะพิจารณาเปHนพิเศษ
 

มิตรตรังคอนสตรัคชั่น   ประเภทกิจการ  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย!

บ�านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณกร (075

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานวันจันทร� – เสาร� 8.00 – 17.00 น. 
มีภูมิลําเนาอยู"ในท�องถิ่น 
สามารถประสานงานด�านเอกสารกับหน"วยงานต"างๆ ได� 

มีความรู�เรื่องการดูแลสวนปาล�ม และสวนยางพารา 
จะพิจารณาเปHนพิเศษ 

สามารถขับรถยนต� , รถจักรยานยนต� + ใบขับขี่ 
ทํางานวันจันทร� – เสาร� 8.00 – 17.00 น. 
สามารถใช�โปรแกรม Ms.office ได�ระดับดี 
บุคลิกภาพดี คล"องแคล"ว สามารถแก�ไขปAญหา 

เฉพาะหน�าได�ดี  
สามารถขับรถยนต� , รถจักรยานยนต� + ใบขับขี่ 
มีประสบการณ�ด�านงานเลขานุการ 

จะพิจารณาเปHนพิเศษ 

05/03/2563 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย!                         

075-218466,095-0368533,086-8884915) 


