
ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 เจ�าหน�าที่แจกโทรศัพท�มือถือ 10 ช./ญ. 18-35 ป" ไม$จํากัด 10,000+/ด. - แนะนําสินค�าทรู กลุ$มประเภทซิมเติมเงิน

 และเครื่องมือถือ ตามเขตพื้นที่

ที่ได�รับมอบหมายให�ดูแล

- ประกันอุบัตอเหตุกลุ$ม

2 เจ�าหน�าที่ดูแลลูกค�าประจําพื้นที่ จ.ตรัง 10 ช./ญ. 18-35 ป" ม.6+ 13,000/ด. - แนะนําสินค�าทรู โดยเน�นขายอินเตอร�เน็ต

ออนไลน� และทุกสินค�าของทรู ตามเขต

พื้นที่ที่ได�รับมอบหมาย

- คอมมิชชั่น ,ประกันสังคม,ประกันสุขภาพ

ในเครือ CP,ประกันอุบัติเหตุกลุ$ม

ชื่อบริษัท บริษัท ทรู คอร'ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ประเภทกิจการ  การสื่อสาร

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 เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 พนักงานบัญชีธุรการ 1 ช./ญ. 20 ป" + ปวช.-ป.ตรี 9,500- - คอมมิชชั่น ประกันสังคม

15,000/ด.

2 พนักงานส$งสินค�า 2 ชาย 20 ป" + ปวช.-ป.ตรี 9,500- - คอมมิชชั่น ประกันสังคม

15,000/ด.

ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 พนักงานบัญชี 3 ช./ญ. 23-35 ป" ป.ตรี 9,300/ด. - ประกันสังคม,ยูนิฟอร�ม

สาขาการบัญชี - วันหยุดพักร�อน,โบนัส

ชื่อบริษัท  บจก.ตรังไอศกรีม ประเภทกิจการ  จําหน�วยไอศกรีมวอล'ล

ที่อยู�  25/8 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณสักรินทร' 081-6126240

ชื่อบริษัท บจก.ซอย 3 แอคเค=าท'ติ้ง ประเภทกิจการ  บริการรับทําบัญชี

ที่อยู� 78/34-35 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณจิราวรรณ บุญรัตน' (075-214014-5)



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 พนักงานวิเคราะห�สินเชื่อ 20 ชาย 21-27 ป" ป.ตรี 12,000 บ./ด. - วิเคราะห�สินเชื่อ บริการลูกค�า

- ค$ารักษาพยาบาล เงินโบนัส

- มีค$าคอมมิชชั่น

- ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ

- มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต�

ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 พนักงานฝEายผลิต 30 ชาย/หญิง 18 ป" + ไม$จํากัดวุฒิ 310-450/วัน - การลอกยาง

- การล�างยาง

-การคีบยาง เข็นยาง พาดยาง

ชื่อบริษัท  บมจ.เมืองไทยแคปปAตอล ประเภทกิจการ  สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานต'ยนต' รถยนต' โฉนดที่ดิน

ที่อยู� 13/5 ถ.เจิมปCญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง (สาขาตรัง) บุคคลติดต�อ/โทร.063-2315253,097-9391533 (คุณบุญเพิ่ม พึ่งสุยะ)

ชื่อบริษัท  บริษัทไทยแมคเอสทีอาร' จํากัด ประเภทกิจการ  ยางแผ�นรมควัน

ที่อยู�  155,294 หมู� 5 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณวันทนา ทองแก=ว (075-502881)



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 เจ�าหน�าที่การเงิน 1 ชาย/หญิง 25-35 ป" ป.ตรี 13,000+/ด. - จัดทํารายงานการเงิน

สาขาบัญชี * เงินเดือนพิจารณา รายสัปดาห�และรายเดือน

การเงิน ตามประสบการณ�* -จัดทํา Petty cash,T/T หรือ เช็คให�กับ

Suppliers.

- งานอื่นๆ ที่ได�รับมอบหมาย

- มีความรู�เฉพาะทางเกี่ยวกับงานด�าน

การเงินเป[นอย$างดี

- มีประสบการณ�อย$างน�อย 3 ป"

- เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

2 หัวหน�าแผนกบัญชี 1 ไม$ระบุ 25-35 ป" ป.ตรี 15,000+/ด.  - จัดทํา ตรวจสอบ และกระทบยอดบัญชี

สาขาบัญชี * เงินเดือนพิจารณา แยกประเภททั่วไป

การเงิน ตามประสบการณ�* - จัดทําภาษีหัก ณ ที่จ$าย ภงด3,53 และ54

-งานอื่นๆ ที่ได�รับมอบหมาย

- มีความรู�เฉพาะทางเกี่ยวกับงานด�าน

การบัญชีเป[นอย$างดี

- มีประสบการณ�อย$างน�อย 3 ป"

ชื่อบริษัท บริษัท กรีนริเวอร' พาเนล ตรัง (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 เงื่อนไขและสวัสดิการ
3 ช$างกลโฟร�แมน 2 ไม$ระบุ 20-30 ป" ปวส.+ 10,000+/ด. - ควบคุมการทํางานของผู�รับเหมาและคนงาน

สาขาช$างกล * เงินเดือนพิจารณา ภายในไซค�งาน

ตามประสบการณ�* -ช$วยเหลือช$างเทคนิค

- ประสานงานกับผู�รับเหมา และแผนกอื่นๆ

ภายในไซค�งาน

- มีความรู�เฉพาะทางเกี่ยวกับงานทางด�าน

ช$างกล และงานเกี่ยวกับโฟร�แมน

4 วิศวกรไฟฟ\า 1 ไม$ระบุ 28-35 ป" ป.ตรี 14,000+/ด. - ปฏิบัติตามแผนการก$อสร�าง

-รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมิน

ผลงานต$อผู�จัดการแผนก

-ตรวจสอบขั้นตอนของโปรแจคในเรื่องการติด

ตั้งไฟฟ\า และหน�าที่ที่ได�รับผิดชอบเสร็จสิ้น

และตรงเวลาที่กําหนด

- มีความรู�เฉพาะทางเกี่ยวกับงานทางด�าน

วิศวไฟฟ\าเป[นอย$างดี

- มีประสบการณ�อย$างน�อย 5 ป"

ชื่อบริษัท บริษัท กรีนริเวอร' พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จํากัด ประเภทกิจการ  แปรรูปไม=ยางพารา                            (ต�อ)

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 เงื่อนไขและสวัสดิการ
5 ช$างไฟฟ\าโฟร�แมน 1 ไม$ระบุ 20-35 ป" ปวส.+ 10,000+/ด. - ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องใช�ไฟฟ\า

สาขาไฟฟ\า * เงินเดือนพิจารณา - ช$วยเหลืองานของวิศวะไฟฟ\าและงาน

ตามประสบการณ�* ที่ได�รับมอบหมาย

- ติดตั้งเครื่องมือควบคุมไฟฟ\า แผงอุปกรณ�

เซนเซอร� และส$วนประกอบต$างๆ

ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 พนักงานเบิกเติมสินค�าและบริการลูกค�า 2 ไม$ระบุ 20 ป" + ไม$จํากัดวุฒิ 350/วัน -สุขภาพแข็งแรง  ยกของหนักได�

- มีจิตบริการ ขายของเป[น

- จัดเรียงสินค�าได� รู�จักหลักการ FIFO 
-เวลาทํางาน 06.00-15.00 น.,10.30 - 19.30 น.

ชื่อบริษัท  บริษัท สลักศิลปH จํากัด ประเภทกิจการ  ค=าปลีก - ส�ง อาหารแปรรูป

ที่อยู� 75/6-9 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร.  คุณวิภาวรรณ แก=วลาย 075-212550

ชื่อบริษัท บริษัท กรีนริเวอร' พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จํากัด ประเภทกิจการ  แปรรูปไม=ยางพารา                           (ต�อ)

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 เงื่อนไขและสวัสดิการ
2 พนักงานยกของ 1 ไม$ระบุ 20 ป" + ไม$จํากัดวุฒิ 350/วัน -สุขภาพแข็งแรง  ยกของหนักได�

- ไม$มีโรคประจําตัว มีความซื่อสัตย� อดทน
-เวลาทํางาน 06.00-15.00 น.,10.30 - 19.30 น.

ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 ช$างซ$อมบํารุง 1 ชาย 20 ป" + ปวช.+ 9,300/ด. -ช$างซ$อมบํารุงทั่วไป

- ทํางาน 5 วัน หยุด 2 วัน

-มีโบนัส,ส$วนลดค$ารักษาพยาบาล

ชื่อบริษัท  บริษัท สลักศิลปH จํากัด ประเภทกิจการ  ค=าปลีก - ส�ง อาหารแปรรูป               (ต�อ)

ที่อยู� 75/6-9 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร.  คุณวิภาวรรณ แก=วลาย 075-212550

ชื่อบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย' ตรัง จํากัด (มหาชน) ประเภทกิจการ  โรงพยาบาลเอกชน

ที่อยู� 247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร.  คุณดารุณี เสือพริก 075-205555



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
2 พนักงานแคชเชียร� 1 ชาย/หญิง 20 ป" + ปวช.+ 9,300/ด. -มีโบนัส,ส$วนลดค$ารักษาพยาบาล

- ทํางาน 5 วัน หยุด 2 วัน

3 พนักงานขาย 1 ชาย/หญิง 20 ป" + ปวช.+ 9,300/ด. -มีโบนัส,ส$วนลดค$ารักษาพยาบาล

- ทํางาน 5 วัน หยุด 2 วัน

4 เจ�าหน�าที่เวรเปล 1 ชาย 20 ป"+ ไม$จํากัดวุฒิ 9,300/ด. -มีโบนัส,ส$วนลดค$ารักษาพยาบาล

- ทํางาน 5 วัน หยุด 2 วัน

ชื่อบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย' ตรัง จํากัด (มหาชน) ประเภทกิจการ  โรงพยาบาลเอกชน                           (ต�อ)

ที่อยู� 247/2 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร.  คุณดารุณี เสือพริก 075-205555



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 เจ�าหน�าที่ควบคุมเอกสาร 1 ชาย/หญิง 25 ป" + ป.ตรี 9,300 บ./ด. - ควบคุมเอกสาร GMP ของโรงงานผลิต

อาหาร

- หากเคยผ$านการทําระบบเอกสาร GMP 

จะพิจารณาเป[นพิเศษ

2 วิศวกรซ$อมบํารุง 1 ชาย 21 ป" + ป.ตรี 9,300 บ./ด. - วางแบบบริหารจัดการงานซ$อมบํารุง

เครื่องจักร
สาขาอุตสหกรรมการผลิตหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง -บริหารจัดการอะไหล$คงคลังดําเนินการ

ตามข�อบังคับมาตรฐาน GMP และอื่นๆ

ตามที่ได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา

3 ช$างไฟฟ\ากําลัง 1 ชาย 25 ป" + ปวส- ป.ตรี 9,300 บ./ด. - สามารถทําไฟควบคุม Pump น้ําได� 

สาขาช$างไฟฟ\ากําลัง และควบคุมวงจรคอนโทรลได�

- สามารถควบคุมพัดลมได� โดยมีวงจรคอนโทรล

- สามารถทํางานอื่นๆ ตามที่ได�รับมอบหมายได�

เช$น งานประปา งานเชื่อม 

ชื่อบริษัท บริษัท ตรังวัฒนาฟาร'ม จํากัด ประเภทกิจการ  ฟาร'มเลี้ยงสุกร/อุตสาหกรรมผลิตอาหาร

ที่อยู� 192/2 ถ.เพชรเกษม ต.ห=วยยอด อ.ห=วยยอด จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร.  คุณศิริภรณ' ศรีสลับ (080-6918002)



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 ที่ปรึกษาทางการเงิน 20 ไม$จํากัด 20 ป" + ไม$จํากัด 310/วัน - เรียนรู�เรื่องการประกันชีวิต/การเงิน

-ให�คําปรึกษาเรื่องการออม/ประกันชีวิต

-สามารถเป[นผู�บริหารได�โดยอิสระ

- มีค$าคอมมิชชั่น

ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 กุfก 1 ชาย/หญิง 30 ป" + ไม$จํากัด 9,300/ด. - มีความสามารถได�อาหารจีน จะพิจารณา

เป[นพิเศษ

ชื่อบริษัท บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาตรัง 2 ประเภทกิจการ  ประกันชีวิต

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

ชื่อบริษัท โรงแรมวัฒนา พาร'ค โฮเต็ล ประเภทกิจการ  โรงแรมที่พัก

ที่อยู� 315/7 ถ.หัวยยอด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 บุคคลติดต�อ/โทร.คุณสรลิชา ไทรงาม (075-216216,088-7605262)



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
2 เจ�าหน�าที่รักษาความปลอดภัย (รภป.) 1 ชาย 30 ป" + ไม$จํากัด 9,300/ด. - ดูแลรักษาความปลอดภัย

-สามารถทําเป[นเป[นกะได�

3 พนักงานทําความสะอาดห�องพัก 1 ชาย/หญิง 30 ป" + ไม$จํากัด 9,300/ด. - ทําความสะอาดห�องพัก

-สามารถทําเป[นเป[นกะได�

ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 พนักงานฝEายผลิต

50
ชาย/หญิง 18 ป" + ไม$จํากัดวุฒิ 310 - 515/วัน - เงินขยัน เงินประสิทธิภาพ ค$าลําบาก

-ชุดยูนิฟอร�มประจําป"

-บ�านพักพนักงาน (ตามเงื่อนไขบริษัท)

ชื่อบริษัท โรงแรมวัฒนา พาร'ค โฮเต็ล ประเภทกิจการ  โรงแรมที่พัก                                (ต�อ)

ที่อยู� 315/7 ถ.หัวยยอด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 บุคคลติดต�อ/โทร.คุณสรลิชา ไทรงาม (075-216216,088-7605262)

ชื่อบริษัท บจก.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (มหาชน) สาขาตรัง ประเภทกิจการ  ผลิตภัณฑ'ยาง

ที่อยู� 13/1-5 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณวัชรพงษ' สังข'ชุม (084-8484557)



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 พนักงานบัญชีรายได�

1
ชาย/หญิง 20 ป"  + ปวส.+ 9,300/ด. -มีที่พัก ประกันสังคม อาหารฟรี

* เงินเดือนพิจารณา

ตามประสบการณ�*

2 ผู�จัดการร�านอาหาร 1 ชาย/หญิง 20 ป"  + ปวส.+ 9,300/ด. -มีที่พัก ประกันสังคม อาหารฟรี

* เงินเดือนพิจารณา

ตามประสบการณ�*

3 บริกร 1 ชาย/หญิง 20 ป"  + ปวส.+ 9,300/ด. -มีที่พัก ประกันสังคม อาหารฟรี

* เงินเดือนพิจารณา

ตามประสบการณ�*

ชื่อบริษัท บจก.ทับเทวัญ ประเภทกิจการ  โรงแรม/รีสอร'ท (ทํางานที่เกาะไหง จ.กระบี่)

ที่อยู� 140/2 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณธนภัทร แซ�แต= (086-0006777)



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 พนักงานขายลูกค�าผู�รับเหมา

1

ชาย 25 ป" + ป.ตรี 9,900 บาท/ด. -ทํางานขายอุปกรณ�ก$อสร�าง

- มีความอดทน มนุษย�สัมพันธ�ดี

- มีทักษะงานขาย

ชื่อบริษัท บริษัท ซีอาร' ซี ไทวัสดุ จํากัด สาขาตรัง ประเภทกิจการ  จําหน�ายวัสดุก�อสร=าง

ที่อยู� 7/4 ม.7 ต.บ=านโพธิ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณธัญลักษณ' ธัทชู (062-9711736)



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 เจ�าหน�าที่บัญชีอาวุโส 1 หญิง 25 ป" + ป.ตรี 15,000-20,000 บ./ด. - ปiดงบการเงินได�

สาขาบัญชี - มีความรู�เกี่ยวกับงานบัญชี บัญชีขาย 

เจ�าหนี้ บัญชี Stock

- ภาษีมูลค$าเพิ่ม ภงด3,53,ภงด.1ก

-ติดต$องานกับหน$วยงานภายนอก

-มีประสบการณ�อย$างน�อย 1 ป"

2 ผู�จัดการโรงงาน 1 ไม$ระบุ 30-45 ป" ป.ตรี 18,000-23,000 บ./ด. -มีประสบการณ�อย$างน�อย 2 ป"

- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต� รถยนต�ได�

-บริหาร จัดการดูแลควบคุมกระบวนการทํางาน

ของการอัดน้ํายาไม�และเตาอบ
-บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ

แต$ละแผนก

-ติดตามการแก�ไขปlญหาพร�อมทั้งมีแนวทางป\องกัน

ไม$ให�เกิดข�อผิดพลาดในการทํางาน

- ตรวจสอบความถูกต�องในการทํางาน

ชื่อบริษัท บริษัท เอเซียแปซิฟAคพาราวู=ด จํากัด ประเภทกิจการ  ไม=ยางพาราแปรรูป

ที่อยู� 55 ม.3 ต.นาโตOะหมิง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณรัตติยา (083-5920604)



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
3 ผู�จัดการฝEายปฏิบัติการ

1

ชาย 20 ป"+ ป.ตรี 30,000-35,000 บ./ด. -บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลวัตถุดิบใน

การผลิต
-บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ของแต$ละแผนก
-ติดตามการแก�ไขปlญหาพร�อมทั้งมี

แนวทางป\องกัน
-ควบคุมต�นทุนของแต$ละแผนก

-ตรวจสอบความถูกต�องในการทํางาน

- อื่นๆ ที่ได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา

4 เจ�าหน�าที่ตาชั่งใหญ$ 1 ชาย 24-39 ป" ปวส.+ 10,000-12,000 บ./ด. -ดูแลและจัดการเอกสาร ด�วยระบบคอมฯ

-ชั่งน้ําหนักไม� ออกบิลน้ําหนักไม�

-ดูคุณภาพไม�หน�าถาน

- อื่นๆ ที่ได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา

ที่อยู� 55 ม.3 ต.นาโตOะหมิง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณรัตติยา (083-5920604)

ชื่อบริษัท บริษัท เอเซียแปซิฟAคพาราวู=ด จํากัด ประเภทกิจการ  ไม=ยางพาราแปรรูป                   (ต�อ)



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
5 เจ�าหน�าที่ฝEายขายต$างประเทศ (จีน)

1

หญิง 25-39 ป" ป.ตรี 18,000 บ./ด. -ดูแลเอกสารประกอบการขาย ภาษาไทย 

จีน
-ติดต$อลูกค�าไทย จีน

จําหน$ายผลิตภัณฑ�ของบริษัทฯ

- อื่นๆ ที่ได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา

6 หัวหน�าแผนกไม�ตัด
1

ไม$ระบุ 25-39 ป" ป.ตรี 12,400-15,000 บ./ด. -บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานในความ

รับผิดชอบ
-เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

-ติดตามการแก�ไขปlญหาพร�อมแนว

ทางการป\องกันไม$ให�เกิดข�อผิดพลาด

7 หัวหน�าตรวจสอบคุณภาพ
1

ไม$ระบุ 25-39 ป" ป.ตรี 12,400-15,000 บ./ด. -ตรวจสอบคุณภาพไม�ให�อยู$ในเกณฑ�ที่

กําหนด
-ดูแลและควบคุมการทํางานของพนักงาน

- อื่นๆ ที่ได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา

ชื่อบริษัท บริษัท เอเซียแปซิฟAคพาราวู=ด จํากัด ประเภทกิจการ  ไม=ยางพาราแปรรูป                   (ต�อ)

ที่อยู� 55 ม.3 ต.นาโตOะหมิง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณรัตติยา (083-5920604)



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 นักการตลาดดิจิตอล 1 ไม$ระบุ 25-40 ป" ป.ตรี 20,000-30,000 บ./ด. -ขายสินค�าของบริษัทออนไลน�ได�

สาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข�อง -สร�างเพจขายสินค�าได�

-สามารถติดต$อหน$วยงานต$างๆ

 เพื่อขายสินค�าของบริษัท

-ใช�ภาษาอังกฤษได�ดี

2 เสมียนประจําสํานักงาน 1 ไม$ระบุ 25-40 ป" ปวช.+ 9,300-15,000 บ./ด. -ขายงานการผลิต เงินสดย$อย ซื้อไม�ท$อน
-สามารถใช�งานคอมฯ ได�อย$างดี
-มีประสบการณ�อย$างน�อย 1 ป"

3 ช$างซ$อมบํารุง 3 ชาย 21-40 ป" ปวช.+ 320-450 บ./วัน -งานเชื่อมเหล็กต$างๆ 

-งานซ$อมอุปกรณ�ในโรงงาน

- ขยัน ตรงต$อเวลา มีความรับผิดชอบต$องาน

ที่ได�รับมอบหมาย

ชื่อบริษัท บริษัท ทิพยเมธา จํากัด ประเภทกิจการ  แปรรูปไม=ยางพารา

ที่อยู� 109 หมู� 5 ต.บางกุ=ง อ.ห=วยยอด จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณอาภรณ' รอดสีเส=น (075-270355)



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
4 หัวหน�าโรงเลื่อย 1 ชาย 25-45 ป" ปวช. 10,000-20,000/ด. - ควบคุมดูแลการเลื่อยไม�

-บริการการเลื่อยไม�ให�ได�กําไร

-มีความเป[นผู�นํา

-มีประสบการณ�ทํางานโรงเลื่อยไม�ยางพารา

ที่อยู� 109 หมู� 5 ต.บางกุ=ง อ.ห=วยยอด จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณอาภรณ' รอดสีเส=น (075-270355)

ชื่อบริษัท บริษัท ทิพยเมธา จํากัด ประเภทกิจการ  แปรรูปไม=ยางพารา                      (ต�อ)



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ
1 ช$างวิศวกรรมเครื่องกล 10 ชาย 23-35 ป" ปวช.-ปวส. 14,000 บ./ด. -ขยัน อดทน ซื่อตรง

สาขาเครื่องกล ช$างยนต� ไฟฟ\า 

2 วิศวกรรมไฟฟ\า
10 ชาย 23-35 ป" ปวช.-ปวส. 14,000 บ./ด. -ขยัน อดทน ซื่อตรง

สาขาเครื่องกล ช$างยนต� ไฟฟ\า -ทํางานตามที่ได�รับมอบหมาย

3 Production Sup (ไลน�ลีดเดอร�ผลิต) 20 ชาย 23-35 ป" ไม$จํากัดวุฒิ 310 บ./วัน -ทํางานในไลน�ผลิต

-สามารถทํางานเป[นกะได�

ที่อยู� 85 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณพรรณศิริ (075-201199)

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยกอง จํากัด (มหาชน) ประเภทกิจการ  ถุงมือยางทางการแพทย'



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานการเงิน 1 ญ 21-28 ป" ป.ตรี 9,500-10,000 บ./ด. -ทํางานจันทร�-เสาร� เวลา 8.00-17.00 น.

-จบการศึกษาสาขาบัญชี การเงิน

เกรดเฉลี่ย 2.50+

-สามารถใช�คอมฯ เบื้องต�นได�

-เคลียร�เอกสารการเงิน กลับบ�านค่ําได�

-สามารถขับรถยนต� รถจักรยานยนต�

+ใบขับขี่

- ขยัน อดทน ทํางานร$วมกับผู�อื่นได�

2 พนักงานบัญชี 1 ญ 21-28 ป" ป.ตรี 9,500-10,000 บ./ด. -ทํางานจันทร�-เสาร� เวลา 8.00-17.00 น.

-จบการศึกษาสาขาบัญชี การเงิน

เกรดเฉลี่ย 2.50+

-สามารถใช�คอมฯ เบื้องต�นได�

-เคลียร�เอกสารการเงิน กลับบ�านค่ําได�

-สามารถขับรถยนต� รถจักรยานยนต�

+ใบขับขี่

- ขยัน อดทน ทํางานร$วมกับผู�อื่นได�

ชื่อบริษัท บจก.ตั้งใจยนตรการ 2004 ประเภทกิจการ จําหน�ายรถจักรยานยนต'

ที่อยู� 162 ถ.ห=วยยอด ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณสาว 081-8920376



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ – 
สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานเติมน้ํามัน 3 ช/ญ 25+ ไม$จํากัดวุฒิ 310/วัน - บริการลูกค�าเติมน้ํามันหน�าลาน

- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย�

- มีประกันสังคม ฟรีอาหาร

ชื่อบริษัท บจก.ท�ากลางปAโตรเลียม ประเภทกิจการ  สถานีบริการน้ํามัน (คาลเทค)

ที่อยู� 221/12 ถ.ท�ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. (081-7195919) ติดต�อคุณเกริกสิทธิ์ ภู�กลาง



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ – 
สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขายนําเสนอสินค�า 10 ชาย/หญิง 20-40 ป" ไม$จํากัดวุฒิ 310-350 บ./วัน
ขายสินค�า เครื่องใช�ไฟฟ\าในตรัง และพื้นที่

ใกล�เคียง

-ชุดยูนิฟอร�ม ประกันสังคม

2 แม$บ�าน 2 หญิง 30-35 ป" ไม$จํากัดวุฒิ 310-340 บ./วัน -ทําความสะอาดสํานักงาน

-ชุดยูนิฟอร�ม ประกันสังคม

3 พนักงานขับรถยนต� 2 ชาย 25-40 ป" ไม$จํากัดวุฒิ 310-340 บ./วัน -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต�

-ชุดยูนิฟอร�ม ประกันสังคม

ชื่อบริษัท ไลฟH กรุOป เซลแอนด'เซอร'วิส จํากัด ประเภทกิจการ  ขายเครื่องใช=ไฟฟQา

ที่อยู� 110/1 ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. คุณธัญมาส สอสืบ (075-820622)



ลําดับที่ ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ – สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 เจ�าหน�าที่การตลาด 10 ไม$ระบุ 22-27 ป" ป.ตรี 9,300 บ./ด. -เวลา 08.30 - 17.30 น.

สาขาบริหารธุรการ,เศรษฐศาสตร� -สาขาในจังหวัดตรัง,พัทลุง

ภูเก็ต,กระบี่,พังงา,สุราษฎร�ธานี,เกาะสมุย

ชื่อบริษัท บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ประเภทกิจการ  ธนาคาร

ที่อยู� 222 ถ.ห=วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร. 075-223440 (คุณกฤษณา วงดิษฐ')


