
 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 เจ�าหน�าที่ฝ�ายการเงิน 
 
 
 
 

2 ญ

2 ฝ�ายตรวจการ 5 ช/

 ชื่อนายจ�าง  บจก.ตั้งใจพฒันายานยนต$ 

 ที่อยู� 162 ถ.ห�วยยอด ต.

ประชาสัมพันธ$ตําแหน�งงานว�าง

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ญ 22-28 ป.ตรี 
สาขาบัญชี/

การเงิน/คอมฯ/
การจัดการ 

เกรดเฉลี่ย 2.5+ 

9,500 – 10,000 - ทํางานวันจันทร+ 
- โอนเงิน 
- มีประกันสังคม ยูนิฟอร+ม

/ญ 22-30 ป.ตรี 
เกรดเฉลี่ย 2.5+ 

10,500 – 11,000 - ทํางานวันจันทร+ 
- ออกตรวจสอบงาน
- มีประกันสังคม ยูนิฟอร+ม
 

ตั้งใจพฒันายานยนต$ 2004    ประเภทกิจการ   

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

ประชาสัมพันธ$ตําแหน�งงานว�าง/งานจัดหางานในประเทศ 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางานวันจันทร+ – เสาร+ เวลา 8.00 – 17.00 น. 
โอนเงิน , ป2ดบัญชีธนาคาร และรับ – จ5ายเงินสด 
มีประกันสังคม ยูนิฟอร+ม 

ทํางานวันจันทร+ – เสาร+ เวลา 8.00 – 17.00 น. 
ออกตรวจสอบงาน ทํารายงานการตรวจ 
มีประกันสังคม ยูนิฟอร+ม 

22/11/2562 

จําหน�ายรถจักรยานยนต$                         

คุณวัลยา (086-4798067,086-9418273) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 แม�ครัว 
 
 
 
 

1 ญ

 ชื่อนายจ�าง  Chic Café 

 ที่อยู� 35/19 ถ.ศรีตรัง ต.

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ญ 30 – 45 ไม5จํากัด 
เน�น 

ประสบการณ$ 

320-350/วัน - ทํางาน
- มีประสบการณ+การเป9นแม5ครัว
- มีประกันสังคม 
 

    ประเภทกิจการ   จําหน�ายอาหารและเครื่องดื่ม

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

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางาน เวลา 8.30 – 20.30 น. 
มีประสบการณ+การเป9นแม5ครัว อย5างน:อย 1 ป; 
มีประกันสังคม , อาหาร 2 มื้อ กลางวัน,เย็น 

27/11/2562 

จําหน�ายอาหารและเครื่องดื่ม                           

ณพัชรี (081-8939392,080-5345532) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 ผู�ช�วยกุKก 
 
 
 
 

1 ช/

 ชื่อนายจ�าง  บจก.คีพบKอกซ$

 ที่อยู� 175/45 ถ.บ�านหนองยวน ต

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 20 – 50 ไม5จํากัด 
 

380-420/วัน - ทํางาน
- มีประสบการณ+การทําครัว อย5างน:อย 
- เตรียมวัตถุดิบ และประกอบอาหาร
(ไทย
- มีประกันสังคม และยูนิฟอร+ม
 

คีพบKอกซ$    ประเภทกิจการ   บริการห�องพัก 

บ�านหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร 

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางาน เวลา 9.00 – 20.00 น. 
มีประสบการณ+การทําครัว อย5างน:อย 1 ป; 
เตรียมวัตถุดิบ และประกอบอาหาร 

ไทย/จีน/ยุโรป ตามสั่ง) 
มีประกันสังคม และยูนิฟอร+ม 

11/12/2562 

                           

โทร คุณณันทิยา (093-6536633) 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 พนักงานขาย 
 
 
 
 

2 ญ

 ชื่อนายจ�าง  ร�านมาดามหมี

 ที่อยู� Tops Market โรบินสันตรัง

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ญ 28 – 40 ม.3 
 

310/วัน - ทํางาน
- ทํางานที่ 
- งาน 
และสามารถดูแลรักษาได:
- มีประกันสังคม
 

ติดต�อนายจ�างเบื้องต�นทางโทรศัพท$
 

ร�านมาดามหมี    ประเภทกิจการ   จําหน�ายผลไม� 

โรบินสันตรัง อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร คณุ

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางาน เวลา 9.00 – 20.00 น. 
ทํางานที่ Tops ห:างฯโรบินสันตรัง 
งาน PC ขายผลไม: สามารถตัดแต5งผลไม:   

และสามารถดูแลรักษาได: 
มีประกันสังคม 

ติดต�อนายจ�างเบื้องต�นทางโทรศัพท$ 

12/12/2562 

(Tops Market)                          

ณอุบล ยอดรัตน$ (099-6289553) 



 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

1 พนักงาน QC 
(ตรวจสอบคุณภาพ) 
 
 
 

2 ช/

2 พนักงานบัญชี 1 ช/

 ชื่อนายจ�าง  บจก.บราวน$บKอกซ$

 ที่อยู� 139 ม.2 ต.นาท�ามเหนือ อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

/ญ 20-35 ปวส.+ 
 

315/วัน - ทํางาน วันจันทร+ 

- ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ+ 
ควบคุมเครื่องมือวัด 
- สามารถใช:คอมฯ พื้นฐานได:เป9นอย5างดี
- สามารถขับรถยนต+
- มีประสบการณ+ทํางานอย5างน:อย 
- มีประกันสังคม

/ญ 20-35 ป.ตรี 
สาขาบัญชี 

9,450+/เดือน - ทํางาน วันจันทร+ 

- บันทึกบัญชี จัดเก็บรักษาเอกสารทางบัญชี
ประสานงานกับหน5วยงานที่เกี่ยวข:อง
- สามารถใช:คอมฯ พื้นฐานได:เป9นอย5างดี
- สามารถขับรถยนต+
- มีประสบการณ+ทํางานอย5างน:อย 
- มีประกันสังคม

บราวน$บKอกซ$    ประเภทกิจการ   ผลิตกล�องกระดาษลูกฟกู

นาท�ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร ฝ�ายบุคคล

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางาน วันจันทร+ – เสาร+ เวลา 8.00 – 17.00 น. 

ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ+  
ควบคุมเครื่องมือวัด จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข:อง 

สามารถใช:คอมฯ พื้นฐานได:เป9นอย5างดี 
สามารถขับรถยนต+,รถจักรยานยนต+ 
มีประสบการณ+ทํางานอย5างน:อย 1 ป; 
มีประกันสังคม 
ทํางาน วันจันทร+ – เสาร+ เวลา 8.00 – 17.00 น. 

บันทึกบัญชี จัดเก็บรักษาเอกสารทางบัญชี 
ประสานงานกับหน5วยงานที่เกี่ยวข:อง 

สามารถใช:คอมฯ พื้นฐานได:เป9นอย5างดี 
สามารถขับรถยนต+,รถจักรยานยนต+ 
มีประสบการณ+ทํางานอย5างน:อย 2 ป; 
มีประกันสังคม 

ผลิตกล�องกระดาษลูกฟกู                          

ฝ�ายบุคคล (075-829961) 



 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ

3 ช�างไฟฟYา 
 
 
 

2 ช

4 เจ�าหน�าที่กราฟฟZก 3 ช/

 ชื่อนายจ�าง  บจก.บราวน$บKอกซ$

 ที่อยู� 139 ม.2 ต.นาท�ามเหนือ อ

เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

ช 20-35 ปวส.+ 
สาขา 

ช5างไฟฟQา 
 

315/วัน - ทํางาน วันจันทร+ 

- มีประสบการณ+ช5างไฟฟQาโรงงาน หรือผ5าน
การฝSกจากกรมพัฒนาฝ;มือแรงงาน 
- สามารถขับรถยนต+
- มีประสบการณ+ทํางานอย5างน:อย 
- มีประกันสังคม

/ญ 20-35 ป.ตรี 
สาขา

ออกแบบ 
บรรจุภัณฑ+ 

9,450+/เดือน - ทํางาน วันจันทร+ 
- สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ+ 
เครื่องดิจิตอลออฟเซ็ท 

- สามารถใช:คอมฯ พื้นฐาน และโปรแกรม
ออกแบบ
- สามารถขับรถยนต+
- มีประสบการณ+ทํางานอย5างน:อย 
- มีประกันสังคม

บราวน$บKอกซ$    ประเภทกิจการ   ผลิตกล�องกระดาษลูกฟกู

นาท�ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง บุคคลติดต�อ/โทร ฝ�ายบุคคล

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ทํางาน วันจันทร+ – เสาร+ เวลา 8.00 – 17.00 น. 

มีประสบการณ+ช5างไฟฟQาโรงงาน หรือผ5าน 
การฝSกจากกรมพัฒนาฝ;มือแรงงาน  
สามารถขับรถยนต+,รถจักรยานยนต+ + ใบขับขี่ 
มีประสบการณ+ทํางานอย5างน:อย 2 ป; 
มีประกันสังคม 
ทํางาน วันจันทร+ – เสาร+ เวลา 8.00 – 17.00 น. 
สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ+ (Artwork) ,ควบคุมดูแล

เครื่องดิจิตอลออฟเซ็ท ,สั่งทําเพลท บล็อกและตรวจงาน 

สามารถใช:คอมฯ พื้นฐาน และโปรแกรม
ออกแบบบรรจุภัณฑ+ ได:เป9นอย5างดี 
สามารถขับรถยนต+,รถจักรยานยนต+ + ใบขับขี่ 
มีประสบการณ+ทํางานอย5างน:อย 1 ป; 
มีประกันสังคม 

18/12/62 

ผลิตกล�องกระดาษลูกฟกู                          

ฝ�ายบุคคล (075-829961) 


