
ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ อัตรำค่ำจำ้ง ทีอ่ยูส่ถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

พนักงำนสง่เสริมกำรขำย 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 13000 บ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด  (มหำชน) ตดิตอ่คุณไหม โทร 084-1929103 จ ำหน่ำยซิมทรูมฟู

พนักงำน pc 1 ช/ญ -35 ป.ตรี 14500 295/5-6  ถ.เพชรเกษม  ต.ทำ้ยชำ้ง  อ.เมอืงพังงำ  จ.พังงำ

พนักงำนขำย (นมบทีำเก้น) มำก ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด ตำมตกลง ร้ำนนพดล  ธิดำ จ ำหน่ำยนมบทีำเก้น

คุณนพดล  ธิดำ  ผจก.ศูนย ์ โทร 081-4419412

75/46  ม.3  ถ.ตะก่ัวปำ่พัฒนำ ต.ถ  ำน  ำผุด อ.เมอืง จ.พังงำ

พนักงำนขำยหน่วยรถเงินสด 5 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตำมตกลง บ.ดชัมลิล ์จ ำกัด  ศูนยก์ระจำยสนิค้ำ สำขำพังงำ ตวัแทนจ ำหน่ำยนมดชัมลิล์

ตดิตอ่คุณจมุ   098-6714612

พนักงำนขำย 5 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด ตำมตกลง บริษัทออเน็ท อิเลค็ทริค จ ำกัด ขำยผ่อนสนิค้ำประเภทเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ

พนักงำนเก็บเงิน 2 ช 25+ ม.3+ ตำมตกลง 45/51  ม.3  ถ.เพชรเกษม ต.ตำกแดด  อ.เมอืงพังงำ  จ.พังงำ

โทร 076-481193 / 080-1474423

ทีป่รึกษำกำรขำย 2 ช/ญ 18+ ม.6+ ตำมตกลง บริษัท วี.โอเค กรุ๊ป จ ำกัด สำขำพังงำ (จ ำหน่ำยรถยนต์) (จ ำหน่ำยรถยนต์)

ทีป่รึกษำดำ้นกำรบริกำร (SA) 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตำมตกลง 746/9-10 ถ.เพชรเกษม ต.ทำ้ยซ้ำย อ.เมอืง จ.พังงำ 

โทร 076-440180 / 0813263599

แรงงำนท ำสวนยำง เกษตร 4 ช 25+ ไมจ่ ำกัด ตำมตกลง คุณวรำกำร  เทพเฉลมิ สวนยำง สวนปำลม์

437 ถ.เพชรเกษม ต.ทำ้ยชำ้ง อ.เมอืง จ.พังงำ โทร.0995566979

ฝ่ำยผลติกุ้งพี 1 ช -28 ไมจ่ ำกัด 300./วัน บริษัท ไทยยเูน่ียน แฮชเชอรี่ จ ำกัด เพำะพันธุ์กุ้ง

ฝ่ำยผลติกุ้งพี (จบสำขำประมง/เพำะเลี ยง) 1 ช -28 ปวส.+ 10,000 42  ม.14  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ 

โทร.076-584000 / 093-8643785

ต ำแหน่งงำนว่ำงจงัหวัดพังงำ

ประจ ำเดอืน มนีำคม 2560



ชำ่งไฟฟ้ำ / ชำ่งกลโรงงำน 1 ช 20+ มปีระสบกำรณ์ ตำมตกลง บ.ฉลองคอนกรีด 1999  จ ำกัด ก่อสร้ำง

พนักงำนเชีย่วชำญระบบเอกสำร ISO 1 ช/ญ 18+ มปีระสบกำรณ์ ตำมตกลง 107 ม.7 ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ  

โทร  076-380777  กด  7  ฝ่ำยบคุคล

พนักงำนขำยเงินสด 1 ช/ญ 22+ ม.3+ 12,000+ บริษัท ออร์เนท เอสดโีอ จ ำกัด ตวัแทนจ ำหน่ำย สนิค้ำ P&G

( ps ขบัรถมอเตอร์ไซค์ขำย ) อ.เมอืง  จ.พังงำ  โทร 089-8706920 / 089-9739577

พนักงำนขำย    ( กำรตลำด Sele ) 5 ช/ญ 18+ ม.6+ 12,000 บ.ก.ชยัแสง ด.ีซี. จ ำกัด   สำขำอันดำมนั จ ำหน่ำยสนิค้ำอุปโภค  บริโภค

10/44  ม.8  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ  โทร 089-9798103

คนงำนรำยวัน 5 ช/ญ 18-35 ไมจ่ ำกัด 330./วัน บ.ศรีโรจน์ฟู้ดส ์ จ ำกัด ผลติภณัฑ์จำกไก่  ไก่แชแ่ขง็

8/10  ม.1  ต.ตำกแดด  อ.เมอืง  จ.พังงำ  โทร.076-450129

พนักงำนชำ่งไฟฟ้ำ 2 ช 20+ ปวส.+ 10,000 บริษัท เอ็นเค ซีเคียวริตี  ซิสเตม็ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกัด ก่อสร้ำง

90/45  ม.1  ต.ทบัปดุ  อ.ทบัปดุ  จ.พังงำ

โทร.093-7506888

ทีป่รึกษำกำรขำย 2 ญ 18+ ปวส.+ 9,300 บ.อนุภำษวิวิธกำร (พังงำ) จ ำกัด ตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนตฮ์อนดำ้

111  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

โทร.076-582204

พนักงำนขำยประกันชวีิต 15 ช/ญ -30 ปวส.+ 9,000 บ.สยำมสมำย สำขำพังงำ ประกันชวีิต

1/19  ถ.เทศบำลบ ำรุง  ต.ทำ้ยชำ้ง  อ.เมอืง  จ.พังงำ

โทร.076-413788

Sale พื นทีพั่งงำ 3 ช/ญ 23-33 ม.6+ 15,000 CT group อินเตอร์เนชั นเนล กรุ๊ป จ ำกัด    ( VIVO ) ตวัแทนโทรศัพท ์VIVO

143/127  ม.5  ต.รัษฎำ  อ.เมอืง  จ.ภเูก็ต

โทร.076-526218
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พนักงำนทัว่ไป   (เพำะเลี ยงกุ้ง ) 1 ช 18+ ใมจ่ ำกัด 10,000 บริษัท ฟำรำลลอน อควำคัลเจอร์  (ไทยแลนด)์  จ ำกัด เพำะเลี ยงกุ้ง

พนักงำนขำยประจ ำภำคใต้ 1 ช 18+ ป.ตรี 10,000 27/30  ม.7  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

(ขำยกุ้งตวัอ่อน , อำหำรกุ้ง) โทร. 076-679470

คุณนิทรำ ทรัพยอุ์ดม 084-8519191

ชำ่งซ่อมรถยนต์ 1 ช 18+ ปวช.+ ตำมตกลง บริษัท พังงำยำงทอง จ ำกัด จ ำหน่ำย : ยำงรถยนต ์ ลอ้แมก็

53/3  ม.3  ต.ถ  ำน  ำผุด  อ.เมอืง  จ.พังงำ

โทร.076-481353

ชำ่งซ่อมชว่งลำ่ง 1 ช 18+ ม.6+ 300./วัน ประเสริฐยำงทอง ลอ้แมก๊  ซ่อม

แมบ่ำ้น 1 ญ -45 ไมจ่ ำกัด 300./วัน 51/1  ม.3  ต.ตำกแดด  อ.เมอืง  จ.พังงำ

โทร.076-481178  /  081-3973801

ชำ่งฟิลม์ / ไฟฟ้ำ / ประดบัยนต์ 1 ช 18+ ปวช.+ 300./วัน ปำกน  ำประดบัยนต์ ร้ำนประดบัยนต์

กุ๊ก 1 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด 300./วัน 109/2-3  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

โทร.098-0678796 / 095-0827111 คุณยรรยง

พนักงำนฝ่ำยกำรตลำด 1 ญ 20+ ปวช.+ 300./วัน หจก.ธีรชนิ ผลติและจ ำหน่ำยหลงัคำเหลก็ เมทลัชที

ต.ทำ้ยชำ้ง  อ.เมอืง  จ.พังงำ  โทร.076-430339  /  087-2659009

พนักงำนตรวจสอบ 2 ช 25+ ม.3+ 13000.+ บ.ไมดำ้แอสเซ็ท จ ำกัด จ ำหน่ำยอุปกรณไ์ฟฟ้ำ

พนักงำนเก็บเงิน 2 ช 25+ ม.3+ 12500.+ 10/2  ถ.กฤษณำอุทศิ  ต.ทำ้ยชำ้ง  อ.เมอืง  จ.พังงำ

พนักงำนขำย มำก ช/ญ 20+ ไมจ่ ำกัด ค่ำคอมฯ โทร 076-411239

บญัชี 2 ญ 28-40 ม.6+ 300./วัน บจก.พังงำซูซูกิ  จ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์

5/4  ม.4  ถ.เพชรเกษม  ต.ทำ้ยชำ้ง  อ.เมอืง   จ.พังงำ

โทร.076-440340
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แอร์บำ้น 2 ช 18+ ไมจ่ ำกัด 300./วัน อมรินทร์เครื่องเยน็ จ ำหน่ำย ตดิตั ง ซ่อม ลำ้ง

แอร์รถยนต์ 2 ช 18+ ไมจ่ ำกัด 300./วัน 11/  ต.ทำ้ยชำ้ง  อ.เมอืง จ.พังงำ

ชำ่งไฟฟ้ำ 2 ช 18+ ไมจ่ ำกัด 300./วัน โท.076-460550  /  0816770585

พนักงำนขำยกำแฟ 1 ญ 18+ ไมจ่ ำกัด 300./วัน

ชำ่งไดนำโม 2 ช 18+ ไมจ่ ำกัด 300./วัน

ชำ่งไฟ ระบบรถยนต์ 2 ช 18+ ไมจ่ ำกัด 300./วัน

วิเครำะหส์นิเชือ่ 1 ช -26 ป.ตรี 11,000 บ.เมอืงไทยลชิซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) สนิเชือ่

398/4 ถ.เพชรเกษม  ต.ทำ้ยชำ้ง  อ.เมอืง จ.พังงำ

โทร.076-414273

สำขำโคกกลอย  โทร.076-490764  (ตดิกับทำงเขำ้ บขส.เก่ำโคกกลอย)

ทีป่รึกษำทำงกำรเงิน 5 ช/ญ 20+ ปวส.+ 12,000 บ.เมอืงไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) ประกันชวีิต

กำรตลำด 5 ช/ญ 20+ ปวส.+ 12,000 99/6  ม.1  ต.บำงมว่ง  อ.ตะก่ัวปำ่  จ.พังงำ  โทร 076-461175

โทร 076-461175  /  087-8072440

วิศวกรออฟฟิศ 1 ช/ญ 24-35 ป.ตรี 20,000+ บ.วิศยส์ยำม  (นำใตโ้คกกลอย) ก่อสร้ำง

ตดิตอ่ตณุโบว์  0964245495

พนักงำนเสริฟ 2 ช 18-30 ม.3+ 9,000 โรงแรมสยำมไอเอส พังงำเบย์ โรงแรม , รีสอร์ท

พนักงำนทัว่ไป  ( ครัว ) 1 ญ 30-40 ป.6+ 9,000 20  ม.1  ต.เกำะปนัหย ี อ.เมอืง  จ.พังงำ

โทร.076-481167

พนักงำนฝ่ำยผลติ  (น  ำดืม่) 2 ช/ญ 20-40 ไมจ่ ำกัด 9,000 บจก.วำรินพลสั ผลติและจ ำหน่ำยน  ำดืม่

32/21  ม.9  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

โทร.076-582282
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พนักงำนบรรจกุ๊ำช 2 ช 22-35 ป.6+ 9,500 บริษัท อภวิัธน์ภหูริัญ ก๊ำช  LPG

108  ม.8  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ  

โทร.086-3682910

ธุรกำร - กำรเงิน 1 ญ 22+ ป.ตรี บญัชี 14,000 บจก.อีซูซุอันดำมนัเซลส ์(สำขำโคกกลอย) จ ำหน่ำยและซ่อมรถยนต์

89  ม.3  ถ.เพชรเกษม  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

โทร.076-581500

พนักงำนบริหำรตวัแทน 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี 15,000 บจก.สนิมัน่คงประกันภยั สำขำพังงำ ประกันภบัรถยนต์

479  ถ.เพชรเกษม  ต.ทำ้ยชำ้ง  อ.เมอืง  จ.พังงำ

โทร.085-4846715

พนักงำนขำย / บญัชี 1 ญ 20-35 ปวช.+ 308/วัน บริษัท พังงำยำงเซอร์วิส  จ ำกัด ซ่อมรถยนต์

ชำ่ง 1 ช 20-40 ปวส.+ 308/วัน 542/1  ถ.เพชรเกษม  ต.ทำ้ยชำ้ง  อ.เมอืง  จ.พังงำ

โทร.076-413800

พนักงำนขบัรถสง่สนิค้ำ 3 ช 20-39 ป.6 15,000 บจก.สยำมแก๊สแอนดป์โิตรเคมคัีลส์ โรงงำนบรรจกุ๊ำชหงุตม้

พนักงำนตดิตำมรถสง่ของ 3 ช 20-39 ป.6 10,000 37 หนิสำมก้อน  ต.กระโสม  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ  

พนักงำนบรรจงุก๊ำช 3 ช 20-39 ป.6 10,000 โทร.076-450376  นำยธนำรักษ์  สขุรำช

เจำ้หน้ำทีก่ำรตลำด 2 ช/ญ 18-24 ม.6+ 9,000 ทบีอร์ดแบนด ์ เครือขำ่ยอินเตอร์เน็ต

ชำ่งเทคนิค 2 ช 18-30 ม.6+ 9,000 45/42  ม.3  ต.ตำกแดด  อ.เมอืง  จ.พังงำ

โทร.076-670123
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ชำ่งบริกำรซ่อมคอมพิวเตอร์ พริ นเตอร์ 1 ช 21-30 ปวส.+ ตำมตกลง บ.ดำตำ้โอเอเซอร์วิส 2012 จ ำกัด  (ร้ำนอมรินทร์เครื่องเยน็เก่ำ) เครื่องใชส้ ำนักงำน

โทร.076-632590 / 0899722220

พนักงำนบญัชี 2 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด 9,240 สวนแก้วมงักร  (ใกลเ้รือนไมแ้ก่น) ร้ำนอำหำร

พนักงำนเสริฟ 6 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด 9,240 37/5  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

พนักงำนขำย 4 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด 9,240 โทร.076-581813  /  089-7241188

บญัชแีละคอมพิวเตอร์ 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตำมตกลง บจก.เอกอันดำมนัไดว์ ทวัร์ทอ่งเทีย่วและค้ำขำย

80/8  ม.6  ต.คึกคัก  อ.ตะก่ัวปำ่  จ.พังงำ 

โทร. 076-410855

พนักงำนประจ ำร้ำน 2 ช 18-30 ม.3+ 9,000 บ.เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด สำขำพังงำ จ ำหน่ำยสนิค้ำเบทำโกร

เจำ้หน้ำทีธุ่รกำร 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรีบญัชี 15,000 746/5-6  ถ.เพชรเกษม  ต.ทำ้ยชำ้ง  อ.เมอืง  จ.พังงำ

เกรด 2.50+ โทร.076-481574

ผู้จดักำรทัว่ไป 1 ช/ญ 30-55 ป.ตรี 10,000 โรงแรมสยำม ไอเอส  พังงำเบย์ โรงแรม รีสอร์ท

พนักงำนเสริฟ 2 ช/ญ 18-30 ม.3+ 9,400 20 ม.1 ต.เกำะปนัหย ีอ.เมอืง จ.พังงำ โทร.076-481167-8

ปฎบิตักิำรตลำดภำคสนำม 5 ญ 18-30 ใมจ่ ำกัด ตำมตกลง ตะวันแดง ด.ีซี  เครื่องดืม่

ต.ทบัปดุ อ.ทบัปดุ จ.พังงำ  โทร.0613865694 คุณวุฒิ ผจก.สำขำพังงำ

คนงำน 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตำมตกลง เทยีนทนัตคลนิิก  อ.ตะก่ัวปำ่  จ.พังงำ  ( ตลำดบขส.ตะก่ัวปำ่ ) คลนิิกทนัตกรรม

โทร.086-4751071

ชำ่งซ่อมชว่งลำ่ง 2 ช 18+ ไมจ่ ำกัด ตำมตกลง ก๊อตกำรยำง ตั งศูนย ์ ถ่วงลอ้ ยำงรถยนตท์กุประเภท

ชำ่งซ่อมเครื่องยนตไ์ฟฟ้ำ 1 ช 18+ ไมจ่ ำกัด ตำมตกลง 63/8  ม.2  ถ.เพชรเกษม  ต.บำงนำยส ี อ.ตะก่ัวปำ่  จ.พังงำ

โทร.076-471322  
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G.S.A 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,240 บริษัทยำว ไอ แลนด ์วิลเลจ  จ ำกัด โรงแรม รีสอร์ท

Driver 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,240 78  ม.4  ต.เกำะยำว  อ.เกำะยำว  จ.พังงำ

Housekeeping Manager 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,240 โทร.076-363703  

Room  Boy 6 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,240 ตติดอ่คุณพรศุกร์  เอกชยั  093-5741164

Gardener  Supervisor 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,240

Chef de Partie 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,240

Cook & Helper Cook 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,240

Steward  Supervisor / Steward 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,240

Waiter / Waitress 3 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,240

Restaurant / Bar Supervisor / Bartender 4 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,240

Activity 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,240

Cost  Supervisor 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,240

แมบ่ำ้น 1 ญ 18+ ม.3+ ตำมตกลง คลนิิกแพทยช์ำญกิจ คลนิิก

อ.ตะก่ัวปำ่  จ.พังงำ  โทร.081-6932021

พนักงำนคียข์อ้มลู 1 ญ 18+ ไมจ่ ำกัด 300/วัน สหกำรเครื่องครัว จ ำหน่ำยอุปกรณเ์ครื่องใชใ้นครัว

อ.ตะก่ัวปำ่  จ.พังงำ  โทร.076-441220 / 0841-9797086  คุณพรเพ็ญ

พนักงำนจดัเรียงสนิค้ำ 1 ช 18+ ไมจ่ ำกัด 300/วัน ร้ำนประพันธ์อะไหล ่สมคัรดว้ยตนเอง  (ตลำดยำ่นยำวอยูต่รงขำ้มธ.กสกิร) อะไหล่

อ.ตะก่ัวปำ่  จ.พังงำ  

วิศวกรโยธำ 1 ช 25-40 ป.ตรี 18,000 บริษัทขนุพลคอนสตรัคชัน่  จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำง

64/10 ม.36  ต.ทำ่นำ  อ.กะปง จ.พังงำ  โทร.0857868788  คุณขนุพล
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แรงงำนทัว่ไป 5 ช/ญ 25-40 ไมจ่ ำกัด 308/วัน บ.พี.เอส คอนเทคทฟ์ำร์มมิง่ จ ำกัด   ( ภำคใตค้้ำสตัว์เก่ำ) หำ้งสรรพสนิค้ำ

129/21  ม.3  ต.ตำกแดด  อ.เมอืง  จ.พังงำ

โทร.076-481230

Sale 2 ญ 18-35 ปวส.+ 9,000 บริษัททริปเปิล้ท ีบรอดแบนด ์จ ำกัด สญัญำณไร้สำย

เจำ้หน้ำทีร่ับลกูค้ำ 1 ญ 18-35 ปวส.+ 9,000 139 ม.2 ต.บำงนำยส ีอ.ตะก่ัวปำ่  จ.พังงำ 

โทร.076-670333

เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยวิจยัและพัฒนำ 10 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตำมตกลง บริษัทไทยยเูน่ียนแฮชเชอรี่ จ ำกัด เพำะเลี ยงกุ้ง

ผู้ชว่ยเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยวิจยัและพัฒนำ 10 ช/ญ 18+ ป.6+ ตำมตกลง 42  ม.14  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่ จ.พังงำ

เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยขำย 5 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตำมตกลง โทร.076-584000

ผู้ชว่ยเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยผลตินอเพลยีส 10 ช/ญ 18+ ป.6+ ตำมตกลง

เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยผลตินอเพลยีส 10 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตำมตกลง

พนักงำนบญัชี 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตำมตกลง

หน.แผนกฝ่ำยผลตินอเพลยีส 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตำมตกลง

หน.แผนกฝ่ำยบคุคลและธุรกำร 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตำมตกลง

พนักงำนรับสนิค้ำ / จดัเรียงสนิค้ำ 7 ช 18-35 ม.3+ 308./วัน บมจ.บิก๊ซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำพังงำ หำ้งสรรพสนิค้ำ

297  ถ.เพชรเกษม  ต.ทำ้ยชำ้ง  อ.เมอืง  จ.พังงำ

โทร.087-8888237

พนักงำนขบัรถตำ่งจงัหวัด 7 ช 25-35 ม.3+ 10,000 บ.ฟู้ดสตำร์  จ ำกัด   ( พื นทีจ่งัหวัดพังงำ ) น  ำดืม่ตรำดโีด้

พนักงำนขำยหน่วยรถเงินสด 7 ช 25-35 ม.6+ 11,000 โทร.034-981335-40  คุณประทมุ  081-8366509

พนักงำนขำยหน่วยรถเงินสด 2 ช 22/45 ไมจ่ ำกัด 9,000 บริษัทเนสทเ์ล ่(ไอศกรีม) สำขำพังงำ ไอศกรีมเนสทเ์ล่

31/21  ม.9  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

โทร.085-4873662 คุณเฉลมิพร 
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ชำ่งเครื่องเรือยนต์ 1 ช 20-45 ไมจ่ ำกัด 10,000 นำยจ ำลอง  กูลกิจ เรือประมง  (หำปลำ)

เปอรเ์ซ็นหำปลำ 128  ม.9  ต.คุระ  อ.คุระบรุี  จ.พังงำ  โทร.081-3266239

พนักงำนเสริฟ 1 ช/ญ 23+ ไมจ่ ำกัด 308./วัน บริษัทซีวิวรีสอร์ทแอทเขำหลกั  จ ำกัด โรงแรม รีสอร์ท

ชำ่ง 1 ช 23+ ไมจ่ ำกัด 308./วัน 18/1 ม.7 ซ.หำดนำงทอง ถ.เพขรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวปำ่ จ.พังงำ

พนักงำนในสว่นของครัว 1 ช/ญ 23+ ไมจ่ ำกัด 308./วัน โทร.076-449207

พนักงำนเสริฟ 5 ช/ญ 18-22 ไมจ่ ำกัด 308./วัน เอ็นจอย หมกูะทะ  ร้ำนหมกูะทะ

55/36  ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต.ล ำแก่น  อ.ทำ้ยเหมอืง  จ.พังงำ

โทร.085-4727374

พนักงำนขบัรถยนต ์(ในจงัหวัดพังงำ) 1 ช 20-35 ม.6+ 10,000 บ.จอมธนำ จ ำกัด จ ำหน่ำยไอศกรีม

พนักงำนขบัรถยนต ์(กระบี)่ 1 ช 20-35 ม.6+ 66/3  ม.3  ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

โทร.076-496497

กุ๊ก 1 ญ 18+ ไมจ่ ำกัด 308./วัน ครัวก ำแพง ร้ำนอำหำร

ผู้ชว่ยกุ๊ก 2 ญ 18+ ไมจ่ ำกัด 308./วัน 70/31  ม.3  ต.ถ  ำน  ำผุด  อ.เมอืง  จ.พังงำ

โทร.080-5316650 , 081-3447035

คนงำนเผำถ่ำน 10 ช/ญ 30+ ไมจ่ ำกัด ตำมตกลง นำงสำวตรีรัตน์  จนิดำ กำรท ำไม ้กำรตดัไม้

35/14  ม.3  ต.บำงมว่ง  อ.ตะก่ัวปำ่  จ.พังงำ

โทร.084-7456519 , 087-4695167

พนักงำนฝ่ำยผลติ 40 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด 308./วัน บริษัททนู่ำพำรำไดส ์ จ ำกัด กำรผลติอำหำรปรุงส ำเร็จแชแ่ขง็

เจำ้หน้ำทีจ่ดบนัทกึขอ้มลู 4 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด 9,000 49/7  ม.7  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

โทร 076-434595
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พนักงำนจดัอำหำร 4 ช/ญ 20-30 ป.6+ 8,000 บ.เอ็มเคเรสโตรองตก์รุ๊ป จ ำกัด ( มหำชน ) สำขำบิก๊ซีพังงำ ร้ำนอำหำร

พนักงำนเสริฟ 1 ช/ญ 20-25 ไมจ่ ำกัด 8,000 297  ถ.เพชรเกษม  ต.ทำ้ยชำ้ง  อ.เมอืง  จ.พังงำ

พนักงำนในครัว ( ผู้พิกำรและบคุคลทัว่ไป ) 2 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด ตำมตกลง โทร.083-0996316

ชำ่งตดิตั งกลอ้งวงจรปดิและระบบไฟฟ้ำ 1 ช 18-35 ไมจ่ ำกัด 300./วัน บจก. สมำร์ท ไอท ีคอร์ปอเรชัน่ 

คุณสกุณำ  092-3751119

พนักงำนตอ้นรับ 2 ช/ญ 18+ ม.6 308./วัน โรงแรม ท.ีพี.เพลส โรงแรม รีสอร์ท

211  เทศบำลบ ำรุง  ซ.1 ต.ทำ้ยชำ้ง  อ.เมอืง จ.พังงำ 

โทร.086-4761645
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