
สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท� 075-251275,075251655 ต)อ 
FAX: 075-251-358      
สามารถส)ง Resume ผ)านทาง E-mail 

บริษัท กันตังธนาพร จํากัด

ตําแหน)ง ผู�จัดการโรงงาน

  

 

สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล 
ต)อ 176 มือถือ 061-189-3187,090-162-

mail : kwanjit@kantanggroup.com 

บริษัท กันตังธนาพร จํากัด

ผู�จัดการโรงงานปลาป�น อ.หลังสวน จ

จํานวน 1 อัตรา 

 

คุณสมบัต ิ

เพศชาย  อายุ  35  ปTข้ึนไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท 

ค)าจ�าง 20,000/ด. (เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�
 

-8017 

บริษัท กันตังธนาพร จํากัด 

หลังสวน จ.ชุมพร 

ปTข้ึนไป 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป 

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 3 ปT 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท + ประสบการณ� 

เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�) 



สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท� 075-251275,075251655 ต)อ 
FAX: 075-251-358      
สามารถส)ง Resume ผ)านทาง E-mail 

บริษัท กันตังธนาพร จํากัด

ตําแหน)ง ผู�จัดการโรงงาน

  

 

สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล 
ต)อ 176 มือถือ 061-189-3187,090-162-

mail : kwanjit@kantanggroup.com 

บริษัท กันตังธนาพร จํากัด

ผู�จัดการโรงงานปลาป�น อ.ระนอง

จํานวน 1 อัตรา 

 

คุณสมบัต ิ

เพศชาย  อายุ  35  ปTข้ึนไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท 

ค)าจ�าง 20,000/ด. (เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�

-8017 

บริษัท กันตังธนาพร จํากัด 

ระนอง จ.ระนอง 

ปTข้ึนไป 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป 

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 3 ปT 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท + ประสบการณ� 

เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�) 



สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท� 075-251275,075251655 ต)อ 
FAX: 075-251-358      
สามารถส)ง Resume ผ)านทาง E-mail 

บริษัท สหปลาป�นระนอง 

ตําแหน)ง ผู�จัดการโรงงานปลาป�น 

  

 

สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล 
ต)อ 176 มือถือ 061-189-3187,090-162-

mail : kwanjit@kantanggroup.com 

สหปลาป�นระนอง จํากัด

ผู�จัดการโรงงานปลาป�น อ.ระนอง

จํานวน 1 อัตรา 

 

คุณสมบัต ิ

เพศชาย  อายุ  35  ปTข้ึนไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท 

ค)าจ�าง 20,000/ด. (เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�

-8017 

จํากัด 

ระนอง จ.ระนอง 

ปTข้ึนไป 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป 

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 3 ปT 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท + ประสบการณ� 

เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�) 



สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท� 075-251275,075251655 ต)อ 
FAX: 075-251-358      
สามารถส)ง Resume ผ)านทาง E-mail 

บริษัท เกษมกิจป̂ตตานีปลาป�น

ตําแหน)ง ผู�จัดการโรงงานปลาป�น 

  

 

สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล 
ต)อ 176 มือถือ 061-189-3187,090-162-

mail : kwanjit@kantanggroup.com 

เกษมกิจป̂ตตานีปลาป�น

ผู�จัดการโรงงานปลาป�น อ.เมือง

จํานวน 1 อัตรา 

 

คุณสมบัต ิ

เพศชาย  อายุ  35  ปTข้ึนไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท 

ค)าจ�าง 20,000/ด. (เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�

-8017 

เกษมกิจป̂ตตานีปลาป�น จํากัด 

เมือง จ.ป^ตตานี 

ปTข้ึนไป 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป 

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 3 ปT 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท + ประสบการณ� 

เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�) 



สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท� 075-251275,075251655 ต)อ 
FAX: 075-251-358      
สามารถส)ง Resume ผ)านทาง E-mail 

หจก.อุตสาหกรรมปลาป�นกันตัง

ตําแหน)ง ผู�จัดการโรงงานปลาป�น 

  

 

สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล 
ต)อ 176 มือถือ 061-189-3187,090-162-

mail : kwanjit@kantanggroup.com 

อุตสาหกรรมปลาป�นกันตัง

ผู�จัดการโรงงานปลาป�น อ.กันตัง

จํานวน 1 อัตรา 

 

คุณสมบัต ิ

เพศชาย  อายุ  35  ปTข้ึนไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท 

ค)าจ�าง 20,000/ด. (เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�

-8017 

อุตสาหกรรมปลาป�นกันตัง 

กันตัง จ.ตรัง 

ปTข้ึนไป 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป 

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 3 ปT 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท + ประสบการณ� 

เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�) 



สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท� 075-251275,075251655 ต)อ 
FAX: 075-251-358      
สามารถส)ง Resume ผ)านทาง E-mail 

หจก.โรงนํ้าแข็งเกล็ดวรพันธ�

ตําแหน)ง ผู�จัดการโรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล 
ต)อ 176 มือถือ 061-189-3187,090-162-

mail : kwanjit@kantanggroup.com 

โรงนํ้าแข็งเกล็ดวรพันธ�

ผู�จัดการโรงงาน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร         

จํานวน 1 อัตรา 
 คุณสมบัต ิ

เพศชาย  อายุ  35  ปTข้ึนไป 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท 

ค)าจ�าง 20,000/ด. (เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�

-8017 

โรงนํ้าแข็งเกล็ดวรพันธ� 

สมุทรสาคร         

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป 

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 3 ปT 

+ ประสบการณ� 

เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�) 



สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท� 075-251275,075251655 ต)อ 
FAX: 075-251-358      
สามารถส)ง Resume ผ)านทาง E-mail 

บริษัท กันตัง

 ตําแหน)ง ผู�จัดการโรงงาน

     ผู�จัดการโรงงาน

 

 

 

 

 

 

สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล 
ต)อ 176 มือถือ 061-189-3187,090-162-

mail : kwanjit@kantanggroup.com 

บริษัท กันตังซีฟูbด จํากัด

ผู�จัดการโรงงานซูริมิ (เน้ือปลาบดแช)แข็งส)งออก

ผู�จัดการโรงงานปลากระปcอง 
จํานวน 2 อัตรา 

 คุณสมบัต ิ

เพศชาย  อายุ  35  ปTข้ึนไป 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท 

ค)าจ�าง 20,000/ด. (เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�

-8017 

จํากัด 

เน้ือปลาบดแช)แข็งส)งออก)  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป 

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 3 ปT 

+ ประสบการณ� 

เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�) 



สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท� 075-251275,075251655 ต)อ 
FAX: 075-251-358      
สามารถส)ง Resume ผ)านทาง E-mail 

บริษัท อุตสาหกรรมห�องเย็นกันตัง 

ตําแหน)ง

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ

เพศชาย  อายุ  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท 

ค)าจ�าง

สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล 
ต)อ 176 มือถือ 061-189-3187,090-162-

mail : kwanjit@kantanggroup.com 

อุตสาหกรรมห�องเย็นกันตัง 

ตําแหน)ง ผู�จัดการโรงงาน 

จํานวน 1 อัตรา 
 คุณสมบัต ิ

เพศชาย  อายุ  35  ปTข้ึนไป 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป 

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท + 

ค)าจ�าง 20,000/ด. (เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�

-8017 

อุตสาหกรรมห�องเย็นกันตัง จํากัด 

 

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 3 ปT 

+ ประสบการณ� 

เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�) 



สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท� 075-251275,075251655 ต)อ 
FAX: 075-251-358      
สามารถส)ง Resume ผ)านทาง E-mail 

บริษัท กันตัง

ตําแหน)ง ผู�จัดการ

 

 

 

 

 

 

 

สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล 
ต)อ 176 มือถือ 061-189-3187,090-162-

mail : kwanjit@kantanggroup.com 

บริษัท กันตังซีฟูbด จํากัด

ผู�จัดการฝ�ายขายซูริมิ (เน้ือปลาบดแช)แข็งส)งออก

จํานวน 1 อัตรา 
 คุณสมบัต ิ

เพศชาย/หญิง  อายุ  35  ปTข้ึนไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท 

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได�เปfนอย)างดี

ค)าจ�าง 20,000/ด. (เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�

-8017 

จํากัด 

เน้ือปลาบดแช)แข็งส)งออก) 

ปTข้ึนไป 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป 

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 3 ปT 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท + ประสบการณ� 

ษาอังกฤษได�เปfนอย)างดี 

เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�) 



สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท� 075-251275,075251655 ต)อ 
FAX: 075-251-358      
สามารถส)ง Resume ผ)านทาง E-mail 

บริษัท กันตัง
ตําแหน)ง ผู�จัดการ

 

 

 

 

 

 

หจก.อุตสาหกรรมปลาป�น

คุณสมบัติ

เพศชาย

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป

มีประสบการณ� 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท 

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได�เปfนอย)างดี

ค)าจ�าง

สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล 
ต)อ 176 มือถือ 061-189-3187,090-162-

mail : kwanjit@kantanggroup.com 

บริษัท กันตังซีฟูbด จํากัด
ผู�จัดการฝ�ายขายปลากระปcอง

จํานวน 1 อัตรา 
 

อุตสาหกรรมปลาป�น

คุณสมบัต ิ

เพศชาย/หญิง  อายุ  35  ปTข้ึนไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไป 

มีประสบการณ� ด�านโรงงานอย)างน�อย 

เงินเดือนตามโครงสร�างบริษัท + 

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได�เปfนอย)างดี

ค)าจ�าง 20,000/ด. (เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�

-8017 

จํากัด 
ฝ�ายขายปลากระปcอง 

อุตสาหกรรมปลาป�น 

ปTข้ึนไป 

 

ด�านโรงงานอย)างน�อย 3 ปT 

+ ประสบการณ� 

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได�เปfนอย)างดี 

เพิ่มข้ึนตามประสบการณ�) 



สนใจ สอบถามรายละเอียดได�ท่ีฝ�ายทรัพยากรบุคคล
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