
ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ อัตราคาจาง ที่อยูสถานประกอบการ ประเภทกิจการ

พนักงานสงเสริมการขาย 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 13000 บ.ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด  (มหาชน) จําหนายซิมทรูมูฟ

295/5-6  ถ.เพชรเกษม  ต.ทายชาง  อ.เมืองพังงา  จ.พังงา

ติดตอคุณไหม โทร 084-1929103

พนักงานขาย (นมบีทาเกน) มาก ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง รานนพดล  ธิดา จําหนายนมบีทาเกน

คุณนพดล  ธิดา  ผจก.ศูนย  โทร 081-4419412

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

พนักงานขายหนวยรถเงินสด 5 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง บ.ดัชมิลล จํากัด  ศูนยกระจายสินคา สาขาพังงา ตัวแทนจําหนายนมดัชมิลล

ติดตอคุณจุม   098-6714612

พนักงานขาย 5 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง บริษัทออเน็ท อิเล็คทริค จํากัด ขายผอนสินคาประเภทเคร่ืองใชไฟฟา

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 ออรเนท เอสดีโอ จํากัด ตัวแทนจําหนาย สินคา P&G

( ps ขับรถมอเตอรไซคขาย ) อ.เมือง  จ.พังงา  โทร 089-8706920 / 089-9739577

ที่ปรึกษาการขาย 2 ญ 18+ ปวส.+ 9,300 บ.อนุภาษวิวิธการ (พังงา) จํากัด ตัวแทนจําหนายรถยนตฮอนดา

111  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.076-582204

ที่ปรึกษาประกันภยั 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000 บ.เมืองไทยประกันชวีิต จํากัด (มหาชน) ประกันชวีิต

99/6  ม.1  ต.บางมวง  อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา  โทร 076-461175

โทร 076-461175  /  087-8072440

ตําแหนงงานวางจังหวัดพงังา

ประจําเดอืน พฤษภาคม 2561



พนักงานขายไอศกรีมวอลล มาก ช/ญ 20-60 ไมจํากัด 10,000+ บริษัท ดับเบิ้ลยู เวอร โก จํากัด  ( วอลลแมน ) จําหนายไอศกรีม

31/16  ม.1  ต.ลําแกน  อ.ทายเหมือง  จ.พังงา

โทร 076-595345

ครูสอนคณิตศาสตร   ป.1 - ป.4 1 ญ ไมจํากัด ป.ตรี ตามตกลง โรงเรียนกวดวิชาจินตคณิตพังงา โรงเรียนกวดวิชา

( Past  Time ) 92/15  ถ.ศิริราษฎร  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.081-55363212

ชางเย็บผา 1 ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง รานตดัผาเลิศคอลเลคชั่น   (รานนายเลิศ) รานตดัเย็บเสื้อผา

14  ซ.ประชุมมงคล  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา โทร.076-413645

พนักงานขับรถ 2 ช 22-40 ไมจํากัด ตามตกลง พีพดี ีกรุป  ( จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ) จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา

พนักงานขาย 10 ช/ญ 18-45 ไมจํากัด ตามตกลง 119/13  ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร. 080-5952259

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง หจก.โชคเกรียงไกร  ( ปตท.บางมวง ) ปมน้ํามัน

ต.บางมวง  อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา  โทร.081-9702785

เสมียน 3 ช/ญ 20-35 ปวส.+ ตามตกลง บริษัทตั้งใจยนตการ สาขาพังงา ซอม จําหนายรถจักรยานยนต

309/4 ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา โทร.081-9781840

ผูจัดการหนาลาน (กัปตัน) 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง หจก.เพิ่มสมบูรณ  (ติดกับวัดประชมุโยธี) ปมน้ํามัน

พนักงานแคชเชียร 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา  โทร.076-413744 / 086-4768335

พนักงานบริการหนาลาน (เติมน้ํามัน) 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง

แมบาน 1 ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง

Part time  ชวงเย็น 17.00 - 01.00 น. 2 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง ราน บารกู  รานอาหาร

Part time  ชวงเย็น 17.00 - 01.00 น. 2 ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา  โทร.0953635469  แชมป

ฝายขาย 1 ช/ญ 26-35 ปวช.+ ตามตกลง บจก.พังงาทิมเบอร อินดัสทรีส  แปรรูปไม

ต.นาเตย  อ.ทายเหมือง จ.พังงา  โทร.076-445075
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ผูชวยทันตแพทย 2 ช/ญ 22-28 ไมจํากัด 9000-18000 คลินิกทันตกรรมพังงา คลินิกทันตกรรม

92/50-51  ถ.ศิริราษฎร  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.076-414362

ติดฟลมกระจกรถยนต 1 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง ปากน้ําประดับยนต ติดฟลมรถยนต

109/2-3  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา 

โทร.098-0678796 / 095-0827111

พนักงานธุรการ 1 ญ 20-35 ป.ตรี 11,000 บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรถเกอร จํากัด นายหนาวินาศภัย

41/7  ม.3 ถ.เทศบาลบํารุง  ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.02-1198758

ผูชวยทันตกรรม / เคาทเตอร 1 ญ 20-30 ม.6+ 9,000 คลินิกทันกรรมรอยยิ้ม คลินิกฟน

9  ซ.บํารุงราษฎร  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.076-411934

วิศวกรฝายควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 22-40 ป.ตรี 20,000.+ บริษัท ฉลองคอนกรีต 1999 จํากัด ผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป

พนักงานฝายทะเบียน 1 ช/ญ 22-40 ป.ตรี ตามตกลง 107  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

พนักงานสโตร 1 ช 25-40 ปวช ตามตกลง โทร.076-380777 ตอ 103 

พนักงานขับรถ 2 ช 18-40 ไมจํากัด ตามตกลง

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป) 1 ช 25-40 ป.ตรี 20,000.+

พนักงานบริการ 2 ช 21-30 ม.3+ 10,000 บริษัท แอ็ดวานซ กรุป จํากัด กําจัดแมลง

64/8  ม.5  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา

โทร.076-486118 / 0892949699

ผูชวยพนักงานจัดสง 1 ช 20-35 ไมจํากัด 9,000 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด  สาขาพังงา จําหนายเนื้อสุกร

746/5-6  ถ.เพชรเกษม  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.088-7539428
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พนักงานรีดแผนหลังคา 2 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 300.+/วัน ธีรชิน เมทัลชีท จําหนายแผนเมทัลชีทและเหล็ก

พนักงานขนเหล็ก 1 308/1  ถ.เพชรเกษม  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.0612401519

โฟรแมน 1 ช/ญ 20-45 ปวส.+ 20,000 บริษัท โฮมแลนด ควอลิตี้  จํากัด หมูบานจัดสรรค

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25-45 ปวส.+ 12,000 55/15  ม.3  ถ.เพชรเกษม  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.087-2670775

ชางยนต 1 ช 20-45 ปวช.+ 10,000 บริษัท ฮอรสเพาเวอร อันดามัน จํากัด โชวรูมและศูนยบริการรถยนต

62/22  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.087-2670775 

พนักงานผลิตน้ํายางขน 10 ช 18+ ไมจํากัด 320.+ บมจ.ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรเปอรเรชั่น  ( ประเทศไทย ) ผลิตน้ํายางขน

35 ม.4  ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.081-8408352

แมครัว 1 ญ 20+ ไมจํากัด 9,000 รานเออกู คาเฟ   ( หลังโรงเรียนดีบกุพงังาวิทยายน ) รานอาหาร

พนักงานเสริฟ 2 ช/ญ 20-30 ไมจํากัด 7,500 ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา  โทร.095-2572249 / 084-3677115

พนักงานธุรการทั่วไป + ผูจัดการ + ผูชวย 1 ช/ญ 18-55 ปวช.+ 10,000 บริษัท อิงลิชโซนเฟอรเลิรนนิ่ง จํากัด

ทํางานในโรงเรียนมารีรัก พังงา

อ.เมือง  จ.พังงา  โทร.061-2628193  /  081-4842203

พนักงานขับรถยนต ( ประเภท 2 ) 2 ช 25-35 ม.3+ ตามตกลง บริษัทจอมธนา จํากัด จําหนายไอศกรีม

66/3  ม.3  ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา  

โทร.063-8245690

พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-30 ปวช.+ ตามตกลง บจก.รวมพงศมอเตอร พังงา จําหนายรถจักรยานยนต

4/3  ม.4  ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.087-2838454
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ครูผูชวย 1 ช/ญ 25-30 ม.6.+ 500./วัน โรงเรียนกวดวิชา คุมองพังงา โรงเรียนกวดวิชา

203/4/5  ถ.เพชรเกษม  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.081-7872542

ชางเชื่อม 1 ช 20-50 ป.6+ 400./วัน บจก.เอส.อ.ีพ.ีเวิรลไวด  แปรรูปไมยางพารา

5/5  ม.8  ถ.เพชรเกษม  ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.076-481066

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี 420./วัน บ.บีเอซี อินเตอรเนชั่นแนล ชิปปง  จํากัด บานพัก  รีสอรท

78/21  ม.3  ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.095-2623511

พนักงานธุรการ 2 ช/ญ 20-30 ปวส.+ 10,000 บจก.ดาตา โอเอ เซอรวิส 2012 อุปกรณคอมพิวเตอร

68  ม.3  ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.089-6520884  

พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 12,000 บจก.ยุยหลิน แปรรูปไมยางพารา

พนักงานตรวจสอบสินคา 4 ช/ญ 18+ ม.3+ 12,000 1/5  ม.3  ต.ทาอยู  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

พนักงานฝายสงออก 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 12,000 โทร.081-0862455

พนักงานบัญชี 1 ญ 18+ ปวส.+ 12,000
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