
  

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ 

1. หัวหน�าแผนกบัญชี 1 ไม�ระบ ุ

  ชื่อนายจ�าง บจก.กรีนริเวอร& พาเนล ตรัง 

  ที่อยู�  222 หมู� 5 ต.ควนเมา อ

อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

25  ป0+ ป.ตรี  
สาขาบัญชี 

15,000+/ด.        
* เงินเดือน

พิจารณาตาม
ประสบการณ�* 

- ตรวจสอบความถูกต#องของเอกสารการบันทึกยอดขาย
กับกับภาษีขาย
เอกสารอื่นๆในส/วนที่เกี่ยวข#อง
- บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนประจําวันทุกสกุลเงินที่ใช#ใน
ระบบโปรแกรมบัญชี และประมวนผลกําไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนประจําเดือน
- จัดทํารายงานขาย รายงานลูกหนี้ ประจําสัปดาห� 
ประจําเดือน ประจําป; และรายงานอื่นๆ ส/งให#หน/วยงานที่
เกี่ยวข#อง
- ตรวจสอบความถูกต#องของยอดลูกหนี้ ยอดขาย รายงาน
ภาษี ยอดขายทางบัญชีและทางภาษี วิเคราะห�การขาย
ประจําเดือน
- มีประสบการณ�ไม/น#อยกว/า 
- สื่อสารภาษาอังกฤษได#

*มีบ#านพักพนักงาน
อาหารกลางวัน และอื่นๆ

กรีนริเวอร& พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จํากัด   ประเภทกิจการ

.รัษฎา จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณเอกภัทร อยู�หนู โทร

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ตรวจสอบความถูกต#องของเอกสารการบันทึกยอดขาย,ใบ
กับกับภาษีขาย,เอกสารการรับชําระหนี้,ใบเสร็จรับเงิน และ
เอกสารอื่นๆในส/วนที่เกี่ยวข#อง 

บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนประจําวันทุกสกุลเงินที่ใช#ใน
ระบบโปรแกรมบัญชี และประมวนผลกําไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนประจําเดือน 

จัดทํารายงานขาย รายงานลูกหนี้ ประจําสัปดาห� 
ประจําเดือน ประจําป; และรายงานอื่นๆ ส/งให#หน/วยงานที่
เกี่ยวข#อง 

ตรวจสอบความถูกต#องของยอดลูกหนี้ ยอดขาย รายงาน
ภาษี ยอดขายทางบัญชีและทางภาษี วิเคราะห�การขาย
ประจําเดือน 

มีประสบการณ�ไม/น#อยกว/า 3 ป; 
สื่อสารภาษาอังกฤษได# 
มีบ#านพักพนักงาน,โบนัส,ประกันอุบัติเหตุ,คูปอง

อาหารกลางวัน และอื่นๆ* 

ประเภทกิจการ   แปรรูปไม�ยางพารา 

เอกภัทร อยู�หนู โทร.093-5868857  

24 ก.ย. 62 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ 

2. พนักงานการเงิน 1 ไม�ระบ ุ

  ชื่อนายจ�าง บจก.กรีนริเวอร& พาเนล ตรัง 

  ที่อยู�  222 หมู� 5 ต.ควนเมา อ

อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

25 ป0+ ป.ตรี 
สาขาบัญชี หรือการเงิน 

13,000+/ด.        
* เงินเดือน

พิจารณาตาม
ประสบการณ�* 

-จัดทํารายงานทางการเงินประจําสัปดาห�และรายงาน
ประจําเดือน 
- จัดทํา 
-จัดทําและกระทบยอดบัญชีธนาคาร
-งานอื่นๆ ที่ได#รับมอบหมาย
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได#

*โบนัส
และอื่นๆ

กรีนริเวอร& พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จํากัด   ประเภทกิจการ

ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณเอกภัทร อยู�หนู โทร

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

จัดทํารายงานทางการเงินประจําสัปดาห�และรายงาน
ประจําเดือน (ex AR summary) 

จัดทํา Petty cash,T/T หรอืเช็คกับ Suppliers 
จัดทําและกระทบยอดบัญชีธนาคาร 
งานอื่นๆ ที่ได#รับมอบหมาย 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได# 

โบนัส,ประกันอุบัติเหตุ,คูปองอาหารกลางวัน           
และอื่นๆ* 

ประเภทกิจการ   แปรรูปไม�ยางพารา 

เอกภัทร อยู�หนู โทร.093-5868857  

24 ก.ย. 62 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ 

3. ช�างเทคนิค 
Technician 

10 ไม�ระบ ุ

  ชื่อนายจ�าง บจก.กรีนริเวอร& พาเนล ตรัง 

  ที่อยู�  222 หมู� 5 ต.ควนเมา อ

  ชื่อนายจ�าง บจก.กรีนริเวอร& พาเนล ตรัง 

  ที่อยู�  222 หมู� 5 ต.ควนเมา อ

อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

25 ป0+ ป.ว.ช- ป.ตรี 
สาขาช�างกล,ช�างไฟฟIา 

10,000+/ด.        
* เงินเดือน

พิจารณาตาม
ประสบการณ�* 

-ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ�ต/างๆ
-ติดตามดูแลเครื่องจักรตามแผนงาน และจัดทํารายงาน
ประจําวัน
-บํารุงดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ�ต/างๆ
-สามารถซ/อมแซมงานตามคําสั่งได#
-ทําความสะอาดเครื่องมือและห#
-ให#การสนับสนุนอย/างทันทีทันใดเกี่ยวกับปVญหางานด#าน
วิศวกรรมทั้งหมด
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได#

*โบนัส
และอื่นๆ

กรีนริเวอร& พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จํากัด   ประเภทกิจการ

ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณเอกภัทร อยู�หนู โทร

กรีนริเวอร& พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จํากัด   ประเภทกิจการ

ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณเอกภัทร อยู�หนู โทร

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ�ต/างๆ 
ติดตามดูแลเครื่องจักรตามแผนงาน และจัดทํารายงาน

ประจําวัน 
บํารุงดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ�ต/างๆ 
สามารถซ/อมแซมงานตามคําสั่งได# 
ทําความสะอาดเครื่องมือและห#องปฏิบัติการ 
ให#การสนับสนุนอย/างทันทีทันใดเกี่ยวกับปVญหางานด#าน

วิศวกรรมทั้งหมด 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได# 

โบนัส,ประกันอุบัติเหตุ,คูปองอาหารกลางวัน           
และอื่นๆ* 

ประเภทกิจการ   แปรรูปไม�ยางพารา 

เอกภัทร อยู�หนู โทร.093-5868857  

ประเภทกิจการ   แปรรูปไม�ยางพารา 

เอกภัทร อยู�หนู โทร.093-5868857  

24 ก.ย. 62 



 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ 
 

ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ 

4. ผู�ช�วยช�าง 
(Operator) 

15 ไม�ระบ ุ

  ชื่อนายจ�าง บจก.กรีนริเวอร& พาเนล ตรัง 

  ที่อยู�  222 หมู� 5 ต.ควนเมา อ

อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน 

25 ป0+ ป.ว.ช- ป.ตรี 
สาขาช�างกล,ช�างไฟฟIา 

10,000+/ด.        
* เงินเดือน

พิจารณาตาม
ประสบการณ�* 

-ช/วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช/วงเริ่มต#น
-ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในช/วงของ 
-เช็คเครื่องจักรบริเวณ 
หากพบว/ามีความผิดปกติให#แจ#งไปยังหัวหน#ากะ
-ตรวจสอบการดําเนินงานให#สอดคล#องกับความต#องการ
ของการผลิต
-ตรวจสอบว/า 
- งานอื่นๆ ที่ได#รับมอบหมาย
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได#

*โบนัส
และอื่นๆ

กรีนริเวอร& พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จํากัด   ประเภทกิจการ

ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง  บุคคลติดต�อ/โทร คุณเอกภัทร อยู�หนู โทร

ลักษณะการทํางาน/ 
เงื่อนไข/สวัสดิการ 

ช/วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช/วงเริ่มต#น 
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในช/วงของ Project 
เช็คเครื่องจักรบริเวณ Dryer,Energy plant และ screen 

หากพบว/ามีความผิดปกติให#แจ#งไปยังหัวหน#ากะ 
ตรวจสอบการดําเนินงานให#สอดคล#องกับความต#องการ

ของการผลิต 
ตรวจสอบว/า energy plant ดําเนินการตามความต#องการ 
งานอื่นๆ ที่ได#รับมอบหมาย 

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได# 

โบนัส,ประกันอุบัติเหตุ,คูปองอาหารกลางวัน           
และอื่นๆ* 

ประเภทกิจการ   แปรรูปไม�ยางพารา 

เอกภัทร อยู�หนู โทร.093-5868857  

24 ก.ย. 62 


