
  

 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ญ/ช 18-40 ไม่จำกัดวุฒ ิ 315/วัน -ประกันสังคม เบี้ยขยัน โอที 
-ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานล่วงเวลา
ได ้ตรงต่อเวลา มีระเบียนวินัย 
-ทำงานเป็นกะเวลา 07.00-16.00น.  
08.00-17.00น. 
 

2 พนักงาน QC 
 
 
 

2 ญ/ช 18-40 ปวส+ 9450+ -ประกันสังคม เบี้ยขยัน โอที 
-ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานล่วงเวลา
ได ้ตรงต่อเวลา มีระเบียนวินัย 
-ทำงานเป็นกะเวลา 07.00-16.00น.  
08.00-17.00น. 

11/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 

ประเภทกิจการ  ช ำแหละไก่ 

ท่ีอยู่ 211 ม.6 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จังหวัดตรงั                  โทร : 086-4756762 (ฝ่ายบุคคล) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

3 พนักงานคลังสินค้า 5 ญ/ช 18-40 ไม่จำกัดวุฒ ิ 9450+ -ประกันสังคม เบี้ยขยัน โอที 
-ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานล่วงเวลา
ได ้ตรงต่อเวลา มีระเบียนวินัย 
-ทำงานเป็นกะเวลา 07.00-16.00น.  
08.00-17.00น. 

4 พนักงานแพคกิ้ง 2 ญ/ช 18-40 ปวส+ 9450+ -ประกันสังคม เบี้ยขยัน โอที 
-ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานล่วงเวลา
ได ้ตรงต่อเวลา มีระเบียนวินัย 
-ทำงานเป็นกะเวลา 07.00-16.00น.  
08.00-17.00น. 

 
11/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัทเพิ่มพูนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 

ประเภทกิจการ  ชำแหละไก ่

ท่ีอยู่  211 ม.6 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จังหวัดตรัง                โทร : 086-4756762 (ฝ่ายบุคคล)                                                         

โทร :  
แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 

 

  

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 25-35 ปวช-ป.ตรี 10,000+ -รักงานบริการ ตรงตอ่เวลา 
-สามารถใช้คอมพิวเตอรืได้ด ี
-ทำงานเป็นกะได ้
-สื่อสารภาษาอังกฤษได ้
 
 
 
 
 

11/07/2565 
 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  ริมนที รีสอร์ท ตรัง 

ประเภทกิจการ  รีสอร์ท 

ท่ีอยู่   44 หมูท่ี่1 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง              โทร : 090-2299981 (ฝ่ายบุคล) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 กรีดยาง 3 ช/ญ 30ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒ ิ 30,000 -กรดียาง (ทำยางแผ่น) 
-มีที่พักให ้
-หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน 
-ลงกรีดยางหลังเที่ยงคนื 
 
 
 
 
 
 
 

11/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  คุณสว่าง ตรีพิเชฐกุล 

ประเภทกิจการ  กรีดยาง 

ท่ีอยู่ 118 ม.2 ซ.ต้นท่อม ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โทร : 089-3294451 (คุณสว่าง ตรีพิเชฐกุล)                                        

โทร :  
แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 
 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 3 ช/ญ 20-30 ปวส.+ 10,080 -ขายรถยนต์ 
-ค่าคอมมิชั่น โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ 
-เวลาทำงาน จันทร-์เสาร์ 8.30-17.00น.  
 

 

2 ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ 1 ช/ญ 20-30 ปวส+ 11,000 -ขายรถใหญ่ 
-ค่าคอมมิชั่น โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ 
-เวลาทำงานจันทร์-เสาร์ 8.30-17.00น. 

 
 
 

11/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บจก.อีซูซุอันดามันเซลล์ 

ประเภทกิจการ  ขายและบริการซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก 

ท่ีอยู่ 295 ม.2 ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง                โทร: 075-577225 (ฝ่ายบุคคล)                                                   

โทร :  
แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933

