
 

 

 

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน

1. ผู�จัดการฝ�ายขายซูริมิ 
(เนื้อปลาบดแช�แข็ง) 

1 
2. ผู�จัดการฝ�ายขายปลา

กระป)อง 
1 

3. ผู�จัดการโรงงานซูริมิ 
(เนื้อปลาบดแช�แข็ง) 1 

4. ผู�จัดการโรงงานปลา
กระป)อง 

1 

   นายจ�าง บจก.กันตังซีฟู-ด
          ที่อยู� 32/50 ซ.หลิ่มสกุล ถ.ขื่อนา ต

จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน

 ชาย/
หญิง 

35 ป�+ ป.ตรี+ 
 

20,000/ด. 
(เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ'

 ชาย/
หญิง 

35 ป�+ ป.ตรี+ 
 

20,000/ด. 
(เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ'

 ชาย 35 ป�+ ป.ตรี 20,000/ด. 
(เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ'

 ชาย 35 ป�+ ป.ตรี 20,000/ด. 
(เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ'

กันตังซีฟู-ด  ประเภทกิจการ  แปรรูปอาหารทะเล

ขื่อนา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร : 061-1893187,090-

เงินเดือน ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

 
เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ') 

- มีประสบการณ'ด*านโรงงานอย-าง
น*อย 3 ป�  
- สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได*ดี 

 
เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ') 

- มีประสบการณ'ด*านโรงงานอย-าง
น*อย 3 ป�  
- สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได*ดี 

 
เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ') 

- มีประสบการณ'ด*านโรงงานอย-าง
น*อย 3 ป�  
 

 
เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ') 

- มีประสบการณ'ด*านโรงงานอย-าง
น*อย 3 ป�  
                               11/3/63 

แปรรูปอาหารทะเล                      

1628017 (ฝ�ายทรัพยากรบุคคล) 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน

1. ผู�จัดการฝ�ายขาย 
 

1 

2. ผู�จัดการโรงงาน 1 

   นายจ�าง บจก.อุตสหกรรมห�องเย็นกันตัง
   ที่อยู� 32/50 ซ.หลิ่มสกุล ถ.ขื่อนา ต

จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน

 ชาย/
หญิง 

35 ป�+ ป.ตรี+ 
 

20,000/ด. 
(เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ'

 ชาย 35 ป�+ ป.ตรี 20,000/ด. 
(เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ'

อุตสหกรรมห�องเย็นกันตัง ประเภทกิจการ  

ขื่อนา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร : 061-1893187,090-

เงินเดือน ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

 
เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ') 

- มีประสบการณ'ด*านโรงงานอย-าง
น*อย 3 ป�  
- สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได*ดี 
 

 
เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ') 

- มีประสบการณ'ด*านโรงงานอย-าง
น*อย 3 ป�  
 
                              11/3/63 

ประเภทกิจการ  แปรรูปอาหารทะเล         

-1628017 (ฝ�ายทรัพยากรบุคคล) 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน

1. ผู�จัดการฝ�ายขาย 
 

1 

2. ผู�จัดการโรงงานปลา
ป�น 

1 

   นายจ�าง หจก.อุตสาหกรรมปลาป�นกันตัง
   ที่อยู� 32/50 ซ.หลิ่มสกุล ถ.ขื่อนา ต

จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน

 ชาย/
หญิง 

35 ป�+ ป.ตรี+ 
 

20,000/ด. 
(เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ'

 ชาย 35 ป�+ ป.ตรี 20,000/ด. 
(เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ'

อุตสาหกรรมปลาป�นกันตัง ประเภทกิจการ  

ขื่อนา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร : 061-1893187,090-1628017

เงินเดือน ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

 
เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ') 

- มีประสบการณ'ด*านโรงงานอย-าง
น*อย 3 ป�  
- สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได*ดี 
 

 
เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ') 

- มีประสบการณ'ด*านโรงงานอย-าง
น*อย 3 ป�  
 
                               11/3/63 

ประเภทกิจการ  แปรรูปอาหารทะเล         

1628017 (ฝ�ายทรัพยากรบุคคล) 



 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน

1. ผู�จัดการโรงงานปลา
ป�น 
 

1 

2. ผู�จัดการโรงงานปลา
ป�น 

1 

   นายจ�าง บจก.กันตังธนาพร
    
   ที่อยู� 32/50 ซ.หลิ่มสกุล ถ.ขื่อนา ต

จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน

 ชาย 35 ป�+ ป.ตรี+ 
 

20,000/ด. 
(เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ'

 ชาย 35 ป�+ ป.ตรี 20,000/ด. 
(เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ'

กันตังธนาพร ประเภทกิจการ  แปรรูปอาหารทะเล

ขื่อนา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร : 061-1893187,090-1628017

เงินเดือน ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

 
เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ') 

- มีประสบการณ'ด*านโรงงานอย-าง
น*อย 3 ป�  
- ทํางานจังหวัดระนอง 

 
เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ') 

- มีประสบการณ'ด*านโรงงานอย-าง
น*อย 3 ป�  
- ทํางาน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
 
                               11/3/63 

แปรรูปอาหารทะเล                       

1628017 (ฝ�ายทรัพยากรบุคคล) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน

1. ผู�จัดการโรงงานปลา
ป�น 

1 

   นายจ�าง บจก.สหปลาป�นระนอง
    
   ที่อยู� 32/50 ซ.หลิ่มสกุล ถ.ขื่อนา ต

จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน

 ชาย 35 ป�+ ป.ตรี 20,000/ด. 
(เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ'

สหปลาป�นระนอง ประเภทกิจการ  แปรรูปอาหารทะเล

ขื่อนา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร : 061-1893187,090-1628017

เงินเดือน ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

 
เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ') 

- มีประสบการณ'ด*านโรงงานอย-าง
น*อย 3 ป�  
 
                               11/3/63 

แปรรูปอาหารทะเล                      

1628017 (ฝ�ายทรัพยากรบุคคล) 



 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน

1. ผู�จัดการโรงงานปลา
ป�น 

1 

   นายจ�าง บจก.เกษมกิจปGตตานีปลาป�น
    
   ที่อยู� 32/50 ซ.หลิ่มสกุล ถ.ขื่อนา ต

จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน

 ชาย 35 ป�+ ป.ตรี 20,000/ด. 
(เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ'

เกษมกิจปGตตานีปลาป�น  ประเภทกิจการ  

ขื่อนา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร : 061-1893187,090-1628017

เงินเดือน ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

 
เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ') 

- มีประสบการณ'ด*านโรงงานอย-าง
น*อย 3 ป�  
 
                               11/3/63 

ประเภทกิจการ  แปรรูปอาหารทะเล         

1628017 (ฝ�ายทรัพยากรบุคคล) 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 

 
ตําแหน�งงาน จํานวน

1. ผู�จัดการโรงงาน 1 

   นายจ�าง โรงน้ําแข็งเกล็ดวรพนัธH
    
   ที่อยู� 32/50 ซ.หลิ่มสกุล ถ.ขื่อนา ต

จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน

 ชาย 35 ป�+ ป.ตรี 20,000/ด. 
(เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ'

โรงน้ําแข็งเกล็ดวรพนัธH  ประเภทกิจการ  ผลิตน้ําแข็ง

ขื่อนา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร : 061-1893187,090-1628017

เงินเดือน ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

 
เพิ่มขึ้นตาม

ประสบการณ') 

- มีประสบการณ'ด*านโรงงานอย-าง
น*อย 3 ป�  
- ทํางาน จ.สมุทรสาคร 
                               11/3/63 

ผลิตน้ําแข็ง 

1628017 (ฝ�ายทรัพยากรบุคคล) 


