
บริษัท เพลย์ พอร์ต จ ำกัด 
ต้องกำรรับสมัครพนักงำนหลำยอัตรำ 

 
ต ำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป   
จ ำนวน  2 อัตรา  
เงินเดือน    18,000 บาท 
สวัสดิกำร โบนัสประจ าปี ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ             

งานเลี้ยงประจ าปี 
รายละเอียดงาน 
1. วางแผน จัดระบบ ประเมินผล และพัฒนางานในองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
2. ควบคุม ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์และวัสดุขององค์การ 
3. ควบคุม ตรวจสอบการตรวจนับสินค้า และวัตถุดิบต่าง ๆ ขององค์การ 
4. จัดท าแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงานของหน่วยงาน รายงานสรุปยอดค่าใช่จ่ายประจ าเดือน  

และบัญชีการเงินเสนอผู้บริหาร 
5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ  
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4. มีความรู้ความเข้าใจระบบงานบริหาร และธุรกิจงานบริการ 
5. มีความเป็นผู้น า สามารถวางแผน และตัดสินใจเฉพาะหน้าได้ 
6. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี 
7. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้  
 
หมำยเหตุ : ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต ำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 
จ ำนวน  2 อัตรา  
เงินเดือน    18,000 บาท 
สวัสดิกำร โบนัสประจ าปี ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ             

งานเลี้ยงประจ าปี 
รายละเอียดงาน 
1. วางแผน จัดระบบ ประเมินผล และพัฒนางานในองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
2. ควบคุม ตรวจสอบการให้ข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลกับผู้สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ  

หรือโปรโมชั่นทางการตลาด 
3. ควบคุม ตรวจสอบการตรวจการจัดท าฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือการวางแผนทางการตลาด และการจัด 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
4. จัดท าแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงานของหน่วยงาน และรายงานสรุปการด าเนินงานทางการตลาด 

เสนอผู้บริหาร  
5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านการตลาด หรือ ด้านบริหารธุรกิจ  
2. เพศชายหรือหญิง อายุไมเ่กิน 35 ปี 
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4. มีความรู้ความเข้าใจระบบงานบริหาร และธุรกิจงานบริการ 
5. มีความเป็นผู้น า สามารถวางแผน และตัดสินใจเฉพาะหน้าได้ 
6. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี 
7. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้  
 
หมำยเหตุ : ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต ำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีและการเงิน 
จ ำนวน  2 อัตรา  
เงินเดือน    18,000 บาท 
สวัสดิกำร โบนัสประจ าปี ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ             

งานเลี้ยงประจ าปี 
รายละเอียดงาน 
1. วางแผน จัดระบบ ประเมินผล และพัฒนางานในองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
2. ควบคุม ตรวจสอบการสรุปยอดขายของแคชเชียร์ การบันทึกเงินสด และรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
3. ควบคุม ตรวจสอบการจัดท าเงินเดือนพนักงานในองค์การ และการท างบการเงินน าเสนอผู้บริหาร 
4. จัดท าแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงานของหน่วยงาน รายงานสรุปยอดค่าใช่จ่ายประจ าเดือน  

และบัญชีการเงินเสนอผู้บริหาร 
5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านการบัญชี หรือด้านบริหารธุรกิจ  
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4. มีความรู้ความเข้าใจระบบงานบริหาร และธุรกิจงานบริการ 
5. มีความเป็นผู้น า สามารถวางแผน และตัดสินใจเฉพาะหน้าได้ 
6. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี 
7. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้  
 
หมำยเหต ุ: ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต ำแหน่ง แคชเชียร์ 
จ ำนวน  หลายอัตรา  
เงินเดือน    9,000 บาท 
สวัสดิกำร โบนัสประจ าปี ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ             

งานเลี้ยงประจ าปี 
รายละเอียดงาน 
1. ต้อนรับลูกค้า แนะน าการให้บริการในสวนน้ า และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้า 
2. ควบคุม ตรวจนับเงินสดย่อยในการขายสินค้าและบริการ 
3. ควบคุม ดูแลความถูกต้องในการเปิดและปิดรอบการขาย 
4. จัดท า รายงานการขายสินค้าและบริการ เพ่ือน าเสนอต่อผู้จัดการ 
5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป    
    และสาขาการตลาด 
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี 
3. มีประสบการณ์ด้านงานบริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. มีความรู้ความเข้าใจระบบงานธุรกิจงานบริการ 
5. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้  
6. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี 
หมำยเหตุ : ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
 
 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหน่ง พนักงานบัญชี  
จ ำนวน  หลายอัตรา  
เงินเดือน    10,000  บาท  
สวัสดิกำร โบนัสประจ าปี ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ             

งานเลี้ยงประจ าปี 
รายละเอียดงาน 
1. ควบคุม ดูแลการเบิกจ่าย และรับคืนเงินสดย่อยของพนักงานแคชเชียร์ 
2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการสรุปยอดขายของแคชเชียร์ 
3. ควบคุม ดูแลการบันทึกเงินสด และรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
4. จัดท า บัญชีบัญชีเงินสดย่อยของกิจการ 
5. จัดท า เงินเดือนพนักงานในองค์การ 
6. จัดท างบการเงินน าเสนอผู้บริการ 
7. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านบัญชี 
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
3. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. มีความรู้ความเข้าใจระบบงานธุรกิจงานบริการ  
5. มีความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ  
6. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี 
7. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้  
 
หมำยเหตุ : ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
 

 

 

 

 

 



ต ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (Front) 
จ ำนวน  หลายอัตรา  
เงินเดือน    8,000 บาท 
สวัสดิกำร โบนัสประจ าปี ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ             

งานเลี้ยงประจ าปี 
รายละเอียดงาน 
1. ต้อนรับลูกค้า แนะน าการให้บริการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท  
2. จัดท าฐานข้อมูลของลูกค้าเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
3. จัดท าข้อมูลสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
4. ประสานงานลูกค้าเพ่ือการประชาสัมพันธ์บริการ หรือผลิตภัณฑ์ 
5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาที่เก่ียวข้อง        
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
3. มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. มีความรู้ความเข้าใจระบบงานธุรกิจงานบริการ 
5. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้  
6. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี 
7. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับข่ี 
หมำยเหตุ : ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหน่ง เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์กราฟฟิค 
จ ำนวน  หลายอัตรา  
เงินเดือน    12,000 บาท  
สวัสดิกำร โบนัสประจ าปี ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ             

งานเลี้ยงประจ าปี 
รายละเอียดงาน 
1. จัดท าฐานข้อมูลเว็ปไซต์ของบริษัท  
2. ดูแลข้อมูล อัพเดทข้อมูล โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างของบริษัททางเว็ปไซต์  
3. จัดท าข้อมูลสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ 
4. ออกแบบดีไซน์งานกราฟฟิคต่าง ๆ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท  
5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาที่เก่ียวข้อง        
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
3. มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบดีไซน์ กราฟฟิคต่าง ๆ  
4. มีความช านาญการใช้โปรแกรม Photoshop ,Illustator เป็นอย่างดี 
5. มีใจรักด้านงานออกแบบสื่อต่าง ๆ   
6. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี 
7. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับข่ี 
หมำยเหตุ : ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหน่ง เจ้าหน้าที่เว็ปไซต์ 
จ ำนวน  หลายอัตรา  
เงินเดือน    10,000 บาท  
สวัสดิกำร โบนัสประจ าปี ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ             

งานเลี้ยงประจ าปี 
รายละเอียดงาน 
1. จัดท าฐานข้อมูลเว็ปไซต์ของบริษัท  
2. ดูแลข้อมูล อัพเดทข้อมูล โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างของบริษัททางเว็ปไซต์  
3. จัดท าข้อมูลสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ 
4. ออกแบบดีไซน์งานกราฟฟิคต่าง ๆ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท  
5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาที่เก่ียวข้อง        
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
3. มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบดีไซน์ กราฟฟิคต่าง ๆ  
4. มีความช านาญการใช้โปรแกรม Photoshop ,Illustator เป็นอย่างดี 
5. มีใจรักด้านงานออกแบบสื่อต่าง ๆ   
6. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี 
7. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับข่ี 
หมำยเหตุ : ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต ำแหน่ง ครีเอทีฟฟิค 
จ ำนวน  หลายอัตรา  
เงินเดือน    15,000 บาท  
สวัสดิกำร โบนัสประจ าปี ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ             

งานเลี้ยงประจ าปี 
รายละเอียดงาน 
1. ตรวจสอบการจัดท าฐานข้อมูลเว็ปไซต์ของบริษัท  
2. ตรวจสอบ ควบคุมข้อมูล อัพเดทข้อมูล โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างของบริษัททางเว็ปไซต์  
3. ตรวจสอบการจัดท าข้อมูลสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ 
4. ควบคุมการออกแบบดีไซน์งานกราฟฟิคต่าง ๆ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท  
5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง        
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
3. มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบดีไซน์ กราฟฟิคต่าง ๆ  
4. มีความช านาญการใช้โปรแกรม Photoshop ,Illustator เป็นอย่างดี 
5. มีใจรักด้านงานออกแบบสื่อต่างๆ   
6. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี 
7. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับข่ี 
หมำยเหตุ : ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต ำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด 
จ ำนวน  หลายอัตรา  
เงินเดือน    8,000 บาท 
สวัสดิกำร โบนัสประจ าปี ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ             

งานเลี้ยงประจ าปี 
รายละเอียดงาน 
1. สื่อสารข้อมูลกับผู้สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือโปรโมชั่นทางการตลาดต่าง ๆ  
2. จัดท าฐานข้อมูลของลูกค้า เพ่ือวางแผนทางการตลาด 
3. จัดท าข้อมูล เพ่ือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  
4. จัดข้อมูลการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า หรือบริษัทคู่ค้า 
5. วางแผนจัดกิจกรรมทางการตลาด  
6. ประสานงานลูกค้าเพ่ือการประชาสัมพันธ์บริการ หรือผลิตภัณฑ์ 
7. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาที่เก่ียวข้อง        
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. มีความรู้ความเข้าใจระบบงานธุรกิจงานบริการ 
5. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้  
6. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี 
7. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับข่ี 
หมำยเหตุ : ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหน่ง พนักงานขายประจ าบูธ 
จ ำนวน  หลายอัตรา  
เงินเดือน    8,000 บาท  
สวัสดิกำร โบนัสประจ าปี ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ             

งานเลี้ยงประจ าปี 
รายละเอียดงาน 
1. แนะน ารายการสินค้าและบริการ พร้อมทั้งแจ้งโปรโมชั่นต่าง ๆ  
2. จัดท าบันทึกการขาย ตรวจนับสินค้าและบันทึก 
3. จัดเก็บ ดูแลสินค้า จัดร้าน ท าความสะอาดร้าน 
4. สามารถปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาที่เก่ียวข้อง        
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
3. มีประสบการณ์ด้านการขายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. มีความรู้ความเข้าใจระบบงานธุรกิจงานบริการ 
5. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้  
หมำยเหตุ : ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


