
ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ อัตราค�าจ�าง ที่อยู�สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

พนักงานส�งเสริมการขาย 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 13000 บ.ทรู คอร/ปอเรชั่น จํากัด  (มหาชน) จําหน�ายซิมทรูมูฟ

เจ�าหน�าที่ชุมชนสัมพันธ/ 10 ช/ญ 23-35 ปวส.+ ตามตกลง 295/5-6  ถ.เพชรเกษม  ต.ท�ายช�าง  อ.เมืองพังงา  จ.พังงา

พนักงานขับรถยนต/ 4 ช 18+ ม.6+ 14400 ติดต�อคุณไหม โทร 084-1929103

พนักงานขาย (นมบีทาเก�น) มาก ช/ญ 18+ ไม�จํากัด ตามตกลง ร�านนพดล  ธิดา จําหน�ายนมบีทาเก�น

คุณนพดล  ธิดา  ผจก.ศูนย/  โทร 081-4419412

75/46  ม.3  ถ.ตะกั่วปCาพัฒนา ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมือง จ.พังงา

พนักงานขายหน�วยรถเงินสด 5 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง บ.ดัชมิลล/ จํากัด  ศูนย/กระจายสินค�า สาขาพังงา ตัวแทนจําหน�ายนมดัชมิลล/

ติดต�อคุณจุม   098-6714612

พนักงานขาย 5 ช/ญ 18+ ไม�จํากัด ตามตกลง บริษัทออเน็ท อิเล็คทริค จํากัด ขายผ�อนสินค�าประเภทเครื่องใช�ไฟฟGา

พนักงานเก็บเงิน 2 ช 25+ ม.3+ ตามตกลง 45/51  ม.3  ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด  อ.เมืองพังงา  จ.พังงา

โทร 076-481193 / 080-1474423

พนักงานขายเงินสด 1 ช/ญ 22+ ม.3+ 12,000+ บริษัท ออร/เนท เอสดีโอ จํากัด ตัวแทนจําหน�าย สินค�า P&G

( ps ขับรถมอเตอร/ไซค/ขาย ) อ.เมือง  จ.พังงา  โทร 089-8706920 / 089-9739577

ที่ปรึกษาการขาย 2 ญ 18+ ปวส.+ 9,300 บ.อนุภาษวิวิธการ (พังงา) จํากัด ตัวแทนจําหน�ายรถยนต/ฮอนด�า

111  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ�ง  จ.พังงา

โทร.076-582204

พนักงานขาย 2 ช 20-30 ปวช.+ 9,000 บมจ.หาดทิพย/ จําหน�ายเครื่องดื่ม

200/7  ต.นบปริง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร 081-2729086  คุณศราวุธ

ตําแหน�งงานว�างจังหวัดพังงา
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ที่ปรึกษาประกันภัย 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000 บ.เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ประกันชีวิต

99/6  ม.1  ต.บางม�วง  อ.ตะกั่วปCา  จ.พังงา  โทร 076-461175

โทร 076-461175  /  087-8072440

พนักงานรายวัน 1 ช/ญ 18+ ไม�จํากัด 308./วัน บริษัททูน�าพาราไดส/  จํากัด การผลิตอาหารปรุงสําเร็จแช�แข็ง

49/7 ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ�ง จ.พังงา โทร 0878923300 คุณอPอฟ

พนักงานขายไอศกรีมวอลล/ มาก ช/ญ 20-60 ไม�จํากัด 10,000+ บริษัท ดับเบิ้ลยู เวอร/ โก จํากัด  ( วอลล/แมน ) จําหน�ายไอศกรีม

31/16  ม.1  ต.ลําแก�น  อ.ท�ายเหมือง  จ.พังงา

โทร 076-595345

ครูสอนคณิตศาสตร/   ป.1 - ป.4 1 ญ ไม�จํากัด ป.ตรี ตามตกลง โรงเรียนกวดวิชาจินตคณิตพังงา โรงเรียนกวดวิชา

( Past  Time ) 92/15  ถ.ศิริราษฎร/  ต.ท�ายช�าง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.081-55363212

หน.งช�าง 1 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง บ.ศรีโรจน/ฟูGดส/ จํากัด โรงงานชําแหละไก�

ช�างทั่วไป 1 ช 21+ ปวส.ไฟฟGา ตามตกลง 8/10 ม.1 ตก.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา

ผู�ช�วยเช็คเกอร/ 1 ญ 22+ ปวช.+ ตามตกลง โทร.081-9904252

QC 1 ช/(ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง

คนงานทั่วไป รายวัน 1 ช/ญ 18+ ไม�จํากัด ตามตกลง

เจ�าหน�าที่เขียนแบบ / สถาปZตย/ 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 12,000 บ.ดับบลิวเอเอส บิวเดอร/ จํากัด รับเหมาก�อสร�าง

70/9  ม.7  ต.เกาะยาวน�อย  อ.เกาะยาว  จ.พังงา

โทร 085-5645453
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ช�างไอที IT Technician 1 ช 18-35 ไม�จํากัด ตามตกลง กะทะทองกอฟท/ รีสอร/ท สนามกอฟท/ / รีสอร/ท

ช�างไฟฟGา Electrician 1 ช 18-35 ไม�จํากัด ตามตกลง 51  ม.4  ต.ทุ�งคาโงก  อ.เมือง  จ.พังงา

ช�างก�อสร�าง consttuction 1 ช 18-40 ไม�จํากัด ตามตกลง โทร 0819587212 / 0862723485

พนักงานเสิร/ฟ waiter / waitress 1 ช/ญ 18-35 ไม�จํากัด ตามตกลง

พนักงานสโตร/ store keeper 1 ช/ญ 18-35 ไม�จํากัด ตามตกลง

พนักงานจัดซื้อ purchase 1 ช/ญ 18-35 ไม�จํากัด ตามตกลง

ผู�จัดการสาขา 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตามตกลง บ.อะมานะฮ/ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) สินเชื่อ

พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตามตกลง 11/33 ถ.เทศบาลบํารุง ต.ท�ายช�าง อ.เมือง จ.พังงา โทร.0952043261

พนักงานคอมพิวเตอร/ 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง พังงาคอนกรีต ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ�ง  ติดต�อคุณชนิกา  087-9999636 รับเหมาก�อสร�าง

โฟร/แมน 1 ช 18+ ปวส.ก�อสร�าง 12,000 หจก. M & E  เซอร/วิสกรุPป รับเหมาก�อสร�าง

ช�างก�อสร�าง 5 ช 18+ ไม�จํากัด 400./วัน 43/7 ม.7 ต.นาเตย อ.ท�ายเหมือง จ.พังงา  โทร.061-5963542

QC 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี ตามตกลง บริษัทฉางอี้ ฟhชเชอรี่ จํากัด   ( ก�อนถึงแยกฐานทับเรือ ทับละมุ ) โรงงานแปรูปสัตว/น้ํา

43/4  ม.3  ซ.ประทีปพัฒนา  ต.ลําแก�น  อ.ท�ายเหมือง  จ.พังงา

โทร.081-8938164

ช�างซ�อมอิเล็กทรอนิกส/ + ไฟฟGา 1 ช 18+ ปวช.+ไฟฟGา 11,000 บ.ไมด�าแอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) จําหน�ายอุปกรณ/ไฟฟGา

10/2  ถ.กฤษณาอุทิศ  ต.ท�ายช�าง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.076-411239  /  083-3916243

ช�างซ�อมเครื่องถ�ายเอกสาร 2 ช 21-35 ปวช.+ 12,000 บ.ด�าต�า โอเอ เซอร/วิส 2012 จําหน�ายเครื่องคอมพิวเตอร/ เครื่องถ�าย

ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา เอกสาร

โทร.0899722220
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รักษาความปลอดภัย 1 ช 35-45 ป.6 ตามตกลง บ�อแสนวิลล�า รีสอร/ท  รีสอร/ท

19/3  ม.1  ต.บ�อแสน  อ.ทับปุด  จ.พังงา 

โทร.076-418888

พนักงานประจําท�าเรือ 1 ญ -30 ม.3+ ตามตกลง บ.ท�าเรือบุญชู  จํากัด ท�าเรือ

90  ม.10  ต.กะไหล  อ.ตะกั่วทุ�ง  จ.พังงา

ติดต�อคุณวิฑูรย/  093-7956748 คุณโชเฟlย 093-7955264

ช�างไฟฟGา 1 ช 18+ ม.3+ ตามตกลง บ.ตะกั่วปCาสแควร/ ห�างสรรพสินค�า

ช�างแอร/ 1 ช 18+ ม.3+ ตามตกลง ต.ตะกั่วปCา  อ.ตะกั่วปCา  จ.พังงา

โทร.076-471193  คุณวิลาวัลย/

พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง บ.ทีบอร/ดแบนด/ สาขาตะกั่วปCา สื่อสารไร�สาย

จนท.บริการลูกค�า (โคกกลอย) 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง ต.ตะกั่วปCา  อ.ตะกั่วปCา  จ.พังงา

จนท.บริการลูกค�า (ตะกั่วปCา) 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง โทร.090-1971558  คุณสุกหรี  /  061-4136327 คุณกันตนา

พนักงานเสริฟ / พนักงานต�อนรับ 5 ช/ญ 20-38 ม.6+ 9,000 โรงแรมเอราวัณ  โรงแรม รีสอร/ท

4/60  ม.1  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ�ง  จ.พังงา

โทร.076-581312 / 087-2670775

ช�างเทคนิค 30 ช 18-35 ไม�จํากัด ตามตกลง บมจ.ทริปเปhmลที บรอดแบนด/ โทรคมนาคม

45/42   อาคาร 3 BB ภูงา  ม.3  ต.ตากแดด  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.076-670123

พนักงานการเงิน 1 ญ 18+ ปวส.บัญชี 12,000 บ.ยุ�ยหลิน จํากัด แปรรูปไม�ยางพารา

1/5 ม.3  ต.ท�าอยู�  อ.ตะกั่วทุ�ง  จ.พังงา

โทร.089-8668396 / 081-0862455
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