
  

 
 

 

  

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 3 ช 20+ ปวส+ 10,000+/ด -ค่าจ้างข้ึนอยู่กับความสามารถและประสบการณ ์
-บริการซ่อมบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 
-มีประกันสังคม ประกันชีวิต 
-ค่าน้ำมันสำหรับการขับข่ีรถจักรยานยนต์ยามมาฮ่า 
 
 
 
 
 

                        06/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรัง เอส ที กลการ 

ประเภทกิจการ  ศูนย์รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า 

ท่ีอยู่ 22 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง    โทร : 095-2946245 (คุณชนัญญา บำรุงชาติอุดม) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 
 

 

  

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พนักงานตรวจสอบ 1 ช 20-40 ป.ตร ี 10,000+/ด -ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. 
-จบการศึกษา สาขาบญัช ี
-สวัสดิการ แต่งงาน คลอดบตุร บา้นพัก  
 
 
 
 
 

                        06/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัท วู้ดเวอร์ค จ ากดั 

ประเภทกิจการ  แปรรูปไม้ยางพารา 

                 ทีอ่ยู่ 105 ม.3 ต.หนองช้างแล่น อ.หว้ยยอด จังหวัดตรงั              โทร : 075-577239  ( ฝ่ายบุคคล ) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


  

 
 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พนักงานขาย 2 ช 20-28 ม.3 15,000 
 -  

50,000/ด. 

-ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. 
-มีใจรักงานขาย และมีทักษะด้านการขาย  
-นำเสนอสินค้าของบริษัท 
-เปอร์เซ็นยอดขาย 1,000-3,000 บาท 
มีค่าคอมมิชช่ัน โบนัส กองทุนเลีย้งชีพ ค่าเล่าเรียน
บุตร สวสัดิการซื้อรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ กองทุน
กู้ยืม และสวัสดิการอื่นๆ รวม 35 สวัสดิการ 
 

2 คนขับรถ 1 ช ไม่เกิน35 ไม่จำกัดวุฒิ 12,000 -ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น. 
-ประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการอื่นๆ  
 

 
06/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บ.จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาตรัง 

ประเภทกิจการ  จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ที่อยู่ 6/1-2 ม.4 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จังหวัดตรงั                  โทร : 064-9311188 (ฝ่ายบุคคล) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


 

  

 
 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พนักงานฝ่ายจัดซื้อ 1 ญ/ช 23-30 ป.ตรี 9,500-10,000/ด 

 
-จัดเอกสาร/คีย์ข้อมูล /จัดทำข้อมลูรายงานในส่วน
ของจัดซื้อ 
-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. 

2 ช่างโยธา 1 ช 23-30 ป.ตรี-การโยธา 9,500-10,000/ด -ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น. 
-ประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการอืน่ๆ  

3 พนักงานทะเบียนสาขา 1 ญ 23-30  ปวส/ป.ตร ี 9,500-10,000/ด -จัดทำเอกสาร/คีย์ข้อมูล 
-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. 

4 พนักงานเสมียนเร่งรัด
หนี้สิน 

1 ญ 23-30 ปวส/ป.ตร ี 9,500-10,000/ด -จัดทำเอกสาร/ตดิตามและควมคมุการทำงานของ
ฝ่ายเร่งรัดหนี ้
-เวลาทำงาน วันจันทร์ -เสาร์ 08.00-17.00น. 

5 พนักงานฝ่ายการเงิน 
 

1 ญ 23-30 ป.ตรี /บัญช ี 9,500-10,000/ด -ทำรายการโอนเงิน/ปิดบญัชี จัดทำเอกสาร 
-เวลาทำงานวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. 

06/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บริษัทตั้งใจยนตรการ จำกัด 

ประเภทกิจการ  จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ 

ที่อยู่ 162 ต.ทับเทีย่ง อ.เมือง จังหวัดตรัง                  โทร : 081-8920376 (ฝ่ายบุคคล) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933


 

  

 
 

 

ลำดับที ่

 
ตำแหน่งงาน จำนวน เพศ อาย ุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน ลักษณะการทำงาน/ 

เงื่อนไข/สวัสดิการ 

1 พนักงานแคชเชียร์ 1 ญ 24-35 ปวช-ป.ตร ี 9,450/ด -สามารถทำงานเป็นกะได้  
-อัธยาศัยดี ยิ้มแยม้ รักงานบริการ ตรงต่อเวลา 
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00น. 
-โบนัสประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ชุดยูนิฟอร์ม 
(ทำงานครบ1ป)ี  

 
 
 
 
 

                        06/07/2565 

นายจ้าง/สถานประกอบการ  บมจ.โรบินสันตรัง 
ประเภทกิจการ  ห้างสรรพสินค้า 

ที่อยู่ ชั้น1 138 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จังหวัดตรัง              โทร : 099-0426469  ( ฝ่ายบุคคล ) 

แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

                                                                         โทร :  061-403-6933  (ตดิต่อฝ่ายบุคคล) 

tel:061-403-6933

