
  

 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 คนขับรถแม็คโคร 2 ช/ญ ไม่จำกัด ไม่จำกัด 9450+ 
ตามตกลง 

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น. 
-มีวันหยุดประจำปี 
-มีประกนัสังคม 
-ทำงานใน อ.บ่อน้ำร้อน จ.ตรัง 

2 คนขับรถบรรทุก 2 ช/ญ ไม่จำกัด ไม่จำกดั 9450+ 
ตามตกลง 

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น. 
-มีวันหยุดประจำปี 
-มีประกนัสังคม 
-ทำงานใน อ.บ่อน้ำร้อน จ.ตรัง 

3 คนขับรถ 2 ช/ญ ไม่จำกัด ไม่จำกัด 9450+ 
ตามตกลง 

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น. 
-มีวันหยุดประจำปี 
-มีประกนัสังคม 
-ทำงานใน อ.บ่อน้ำร้อน จ.ตรัง 

26/07/2565 

 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  ไทยเจริญ ฉวาง จำกัด 

ประเภทกิจการ  รับเหมาก่อสร้าง 

ท่ีอยู่ 244 ม.1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร : 084-0621555 (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 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ช/ญ 25-50 ป.ตร ี 9450+ -ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น. 
-ประกันสังคม 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บจก.วิน วิน พาราวู๊ด 

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปไม้ยางพารา 

ท่ีอยู่ 119 ม.2 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง                    โทร : 093-5572828 (ฝ่ายบุคคล) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 

แ 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 วิศวกรควบคุมงาน 2 ช/ญ 25-45 ป.ตร ี 18,000 -ควบคุมงานก่อสร้าง ทำงานจันทร์-เสาร์ 
-เข้าทำงานเวลา 8.00-17.00 น. 
 
 

 

2 โฟร์แมน 1 ช 25-45 ปวส.-ป.ตร ี 15,000 -ควบคุมงานก่อสร้าง ทำงานจันทร์-เสาร์ 
-เข้าทำงานเวลา 8.00-17.00 น. 
 
 
 
 
 

26/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัท ทรัพย์รุง่เรือง 

ประเภทกิจการ  การก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย 

ที่อยู่ 67/7 ม.4 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง                  โทร : 083-4047354 (ฝา่ยบุคคล) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 

แ  

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พนักงานบัญช ี 1 ญ 20-30 ปวส-ป.ตร ี 12,000 -จัดทำเอกสารใบเสนอราคา 
-ประสานงานบัญชี  
เวลาทำงาน 8.00-17.00น.  
-ประกันสังคม ค่าโทรศัพท์  
-ประกันอุบัติเหตุ 

 

2 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20-30 ปวส-ป.ตร ี 12,000 เวลาทำงาน 8.00-17.00น.  
-ประกันสังคม  
-ประกันอุบัติเหตุ 

 

 
 

26/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวา โซลชูั่น 

ประเภทกิจการ ไอท ีสือ่สาร   

ที่อยู่   179/15 ถ.หนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  โทร : 063-5359989 (ฝ่ายบุคคล) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 

แ 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 วิศวกรควบคุมงาน 1 ช 25+ ป.ตรี  
สาขาวิศวโยธา 

15,000 
ตามตกลง 

-ควบคุมหน้างาน ดูแลคนงาน 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 
-มีประกันสังคม 
-เวลาทำงาน 8.00-17.00น. 
-ไม่มีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับ 
 
 
 
 
 

 
 

26/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัท พีพ8ี8 ก่อสร้าง จำกัด 

ประเภทกิจการ  รับเหมาก่อสร้าง 

ที่อยู่ 127/48 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง   โทร : 075-290288 , 093-7596120 (ฝ่ายบุคคล) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933

