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ประกาศ 

เร ือ่ง  รบัสมคัรพนกังาน 

---------------------- 
 

ดว้ย บรษัิท ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิล้ จ ากัด (มหาชน)  มีความประสงคร์ับสมัครผูท้ีพ่รอ้มจะปฎบัิตงิานได ้

ทันท ีดังน้ี 

1.  พนักงานบุคคล   1  อัตรา 

-  เพศชาย/หญงิ 

-  อาย ุ20-25 ปี 

-  วุฒปิรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์,รัฐศาสตร ์,การบรหิารงานบุคคลหรอือื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  สามารถใชค้อมพวิเตอรโ์ปรแกรม Word , Excel ไดเ้ป็นอยา่งด ี

-  มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 

2.  เจา้หนา้ทีก่ารเงนิ   1  อัตรา 

-  เพศหญงิ  อาย ุ28-35 ปี 

-  วุฒปิรญิญาตร,ีปรญิญาโท(สาขาบรหิาร, การจัดการ,เศรษฐศาสตร,์คอมพวิเตอรธ์รุกจิ) 

-  สามารถใชค้อมพวิเตอรโ์ปรแกรม Word , Excel ไดเ้ป็นอยา่งด ี

-  มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 

3.  พนักงานไฟฟ้า  1 อัตรา 

-  เพศชาย 

-  วุฒ ิปวช.- ปวส. ไฟฟ้าก าลัง 

-  มีประสบการณ์ดา้นไฟฟ้าโรงงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ 

-  มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 

4.  พนักงานเครือ่งกล (ขับรถเครน) 

-  เพศชาย 

-  วุฒ ิม.3 ขึน้ไป 

-  มีใบอนุญาตขับขีร่ถยนตป์ระเภท 2 ถา้มีประสบการณ์ขับรถเครนจะพจิารณาเป็นพเิศษ 

-  มีประสบการณ์ดา้นไฟฟ้าจะพจิารณาเป็นพเิศษ 

5.  สหรั่งเรอื  1 อัตรา 

-  เพศชาย 

-  มีใบควบคมุเรอืทีม่ใิชเ่รอืกล 

-  มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 

 

ผูท้ีส่นใจขอใบสมัครดว้ยตนเองหรอืสง่จดหมาย พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานตา่งๆ และรปูถา่ยมาที่ 

บรษัิท ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิล้ จ ากัด (มหาชน)  

เลขที ่90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจา้สมงิพราย ต.ส าโรงกลาง  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
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ประกาศ 

เรือ่ง  รบัสมคัรพนกังาน 

---------------------- 
 

ดว้ย บรษัิท ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิล้ จ ากัด (มหาชน)  มคีวามประสงครั์บสมัครผูท้ ีพ่รอ้ม  

จะปฎบิัตงิานไดทั้นท ีดังนี้ 

1.  พนักงานไซโล   1  อัตรา 

-  เพศชาย 

-  อาย ุ20-35 ปี  

-  วุฒ ิปวช. ,ปวส. (สาขาชา่งอตุสาหกรรม) 

-  สามารถขับรถโฟลค์ลฟิทไ์ด ้

-  มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 
 

2.  พนักงานโกดัง  1 อัตรา 

-  เพศชาย 

-  อาย ุ20-35 ปี  

-  วุฒ ิปวช. ,ปวส. (สาขาชา่งอตุสาหกรรม) 

-  สามารถขับรถโฟลค์ลฟิทไ์ด ้

-  มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 

 

ผูท้ ีส่นใจขอใบสมัครดว้ยตนเองหรอืสง่จดหมาย พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานตา่งๆ และรูปถ่ายมาที่ 

บรษัิท ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิล้ จ ากัด (มหาชน)  
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