
ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ อัตรำค่ำจ้ำง ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

พนักงำนส่งเสริมกำรขำย 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 13000 บ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด  (มหำชน) จ ำหน่ำยซิมทรูมูฟ

295/5-6  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ำยช้ำง  อ.เมืองพังงำ  จ.พังงำ

ติดต่อคุณไหม โทร 084-1929103

พนักงำนขำย 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง บริษัทออเน็ท อิเล็คทริค จ ำกัด ขำยผ่อนสินค้ำประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

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

โทร 076-481193 / 080-1474423

พนักงำนขำยเงินสด 1 ช/ญ 22+ ม.3+ 12,000+ บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จ ำกัด ตัวแทนจ ำหน่ำย สินค้ำ P&G

( ps ขับรถมอเตอร์ไซค์ขำย ) อ.เมือง  จ.พังงำ  โทร 089-8706920 / 089-9739577

ท่ีปรึกษำประกันภัย 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000 บ.เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ประกันชีวิต

99/6  ม.1  ต.บำงม่วง  อ.ตะก่ัวป่ำ  จ.พังงำ  โทร 076-461175

โทร 076-461175  /  087-8072440

พนักงำนขำยไอศกรีมวอลล์ มำก ช/ญ 20-60 ไม่จ ำกัด 10,000+ บริษัท ดับเบ้ิลยู เวอร์ โก จ ำกัด  ( วอลล์แมน ) จ ำหน่ำยไอศกรีม

31/16  ม.1  ต.ล ำแก่น  อ.ท้ำยเหมือง  จ.พังงำ

โทร 076-595345

พนักงำนธุรกำร 1 ญ 20-30 ปวช.+ 9,900 บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ำกัด นำยหน้ำวินำศภัย

71/7 ม.3 ถ.เทศบำลบ ำรุง ต.ถ้ ำน้ ำผุด อ.เมือง จ.พังงำ

โทร.091-4159339

พนักงำนฝ่ำยขำย 1 ช/ญ 26/35 ปวช.+ ตำมตกลง บจก.พังงำทิมเบอร์ อินดัสทรีย์ 

โทร.076-445075

เจ้ำหน้ำท่ีแนะน ำสินเช่ือ 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตำมตกลง ธนำคำรไทยเครดิตเพ่ือรำยย่อย ธนำคำร

โทร.088-7522231 คุณแตง

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดพังงำ

ประจ ำเดือน เมษำยน 2562



สโตร์หน่วย 1 ญ 20-30 ปวส.+ 10,900 บริษัทแคชแวนแมนเนลเด็นซ์ จ ำกัด

24/45 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ

โทร.096-6547176

เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี 15,000 โรงเรียนเยำววิทย์ สถำนศึกษำ

29/55 ม.1 ต.เหมำะ อ.กะปง จ.พังงำ

โทร.076-499508

เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรลูกค้ำ 5 ช/ญ 23-35 ป.ตรี ตำมตกลง บริษัทเงินติดล้อ จ ำกัด สินเช่ือ

294 , 296  ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ

โทร.076-414301

คนงำนตัดแต่งเน้ือสุกร 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 320./วัน บจก.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำหน่ำยเน้ือสุกร

748/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ

โทร.094-1549363

ช่ำงท ำฝ้ำ ทำสี งำนก่อสร้ำง 4 ช 18-55 ไม่จ ำกัด 350./วัน คุณบุญเลิศ ไตรศรี ก่อสร้ำง

4/19 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

โทร.095-9513035

เร่งรัดหน้ีสิน (ประจ ำสำขำพังงำ 1 ช -35 ม.6+ ตำมตกลง บริษัท เอซีเอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด บริกำรท่ีปรึกษำด้ำนกฏหมำยในเครือ

โทร.086-4269810 / 086-4269811 / 086-4269812 อิออนกร๊ป

ช่ำงท่ัวไป 2 ช 25-30 ปวช.+ ตำมตกลง บริษัทบ่อแสน วิลล่ำ จ ำกัด โรงแรม รีสอร์ท

ต้อนรับ 1 ช 25-30 ปวช.+ ตำมตกลง 19/3 ม.1 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงำ

โทร.076-418888

คนงำนก่อสร้ำง 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง คุณวิโรจน์   093-7611687 ก่อสร้ำง

งำนเช่ือม งำนปูน งำนไม้ งำนระบบ งำนสี ในเขตพ้ืนท่ี อ.ท้ำยเหมือง จ.พังงำ

งำนตกแต่ง งำนกระเบ้ือง จับกัง
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ช่ำงเทคนิค 1 ช 20-30 ปวช.+ 325./วัน จอมอิเลกตริค 

14/12 ม.8 ต.บำงม่วง อ.ตะก่ัวป่ำ จ.พังงำ  โทร.084-0644029

ช่ำงหรือเด็กฝึกงำน 2 ช 18-30 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ร้ำนสิริชัยกำรช่ำง งำนเหล็ก งำนสแตนเลส

13/1  ม.4  ต.ถ้ ำน้ ำผุด  อ.เมือง  จ.พังงำ

โทร.081-9682527 / 086-6858863

ผู้จัดกำรเขต 3 ญ 22-40 ม.6+ 9,750 บริษัทเบตเตอร์เวย์ ประเทศไทย จ ำกัด จ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงค์

โทร.02-9170000 ต่อ 121 แบบขำยตรง

พนักงำนตรวจสอบ 3 ช 23+ ม.3+ 16,500 บริษัทไมด้ำแอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน)

พนักงำนเก็บเงิน 2 ช 23+ ม.3+ 12,500 โทร.083-3916243

พนักงำนช่ำง 1 ช 23+ ม.3+ 11,000

พนักงำนขำยประกันภัยรถยนต์ มำก ญ 18+ ปวช+ ตำมตกลง ส ำนักงำนนำยหน้ำสุธปัญ  หิโตปกรณ์ นำยหน้ำ

โทร.076-413800 / 086-4765341 / 0980154545

เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมเอกสำร 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี วิทย์ฯ ตำมตกลง บริษัทศรีโรจน์ฟู้ดส์  จ ำกัด จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกไก่สด ไก่แช่แข็ง

คนพิกำร (พนักงำนท่ัวไป) 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 320./วัน 8/10 ม.1 ต.ตำกแดด อ.เมือง จ.พังงำ  และผลิตภัณฑ์จำกไก่

โทร.076-450113 / 081-9904252

พนักงำนขับรถยนต์ 2 ช 35-50 ไม่จ ำกัด 400./วัน หจก.ศรีสง่ำธุรกิจกำรก่อสร้ำง ก่อสร้ำง

พนักงำนขับรถแบคโคร 2 ช 18+ ไม่จ ำกัด 400./วัน ต.ตำกแดด  อ.เมือง  จ.พังงำ  โทร.061-1734086

พนักงำนติดรถ 1 ช 18+ ใม่จ ำกัด ตำมตกลง บมจ.สยำมแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ โรงงำนบรรจุก๊ำช

พนักงำนบรรจุก๊ำช 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง 37  ม.6  ต.กระโสม  อ.ตะก่ัวทุ่ง  จ.พังงำ  โทร.093-7576755

พนักงำนขำยขนม 2 ญ 20-50 ม.3+ 9,000 ร้ำนแอ๊กเบเกอร่ี

274  ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ

โทร. 082-2822149 
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ท่ีปรึกษำกำรขำย 5 ช/ญ 20-35 ปวช.+ 9,000 บริษัทพังงำฮอนด้ำ ออโตโมบิล จ ำกัด ตัวแทนจ ำหน่ำยรถยนต์ฮอนด้ำ

295  ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ

โทร.085-2502582 / 095-0416633

พนักงำนขำย 2 ญ 25-35 ปวส.+ 11,000 บริษัททูน่ำพำรำไดส์ จ ำกัด แปรรูปสัตว์ทะเล น้ ำจืด

พนักงำนขับรถ 2 ช 28-45 ไม่จ ำกัด 9,600 401/7 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

โทร.076-452033

พนักงำน Spa Therapist  2 ช/ญ 18-40 ม.3.+ 10,000 โรงแรมบำงสักเมอร์ลิน โรงแรม รีสอร์ท

โรงแรมเขำหลักเมอร์ลิน

อ.ตะก่ัวป่ำ  จ.พังงำ  คุณจุไรพร  ทุมสำ 090-7097694

พนักงำนขำย 1 ญ 20-35 ม.3+ ตำมตกลง ร้ำนแว่นตำพรหมชัย จ ำหน่ำยแว่น

70/7 ม.3 ถ.เทศบำลบ ำรุง ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ 

โทร.076-671078

ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง คลินิกทันตกรรมพังงำ 

แม่บ้ำน 1 ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ

แม่บ้ำน โทร.084-8984833

คนท ำเต็นท์ 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด 12,000-14,000 นรินทรำพังงำ มีประกันสังคม มีโอที วันหยุด 

ล ำแก่น  ทับละมุ  อำหำรกลำงวันฟรี

โทร. 089-7290694

พนักงำนขำยของในร้ำน 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง บริษัท ก้ำวก้ำวกู้ด จ ำกัด

พนักงำนขำยทัวร์ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ท่ำเรือก้ำว ก้ำวทัวร์ เขำเปำะ

พนักงำนขับรถ 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง 47/18 ม.5 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ 

พนักงำนจัดคิวเรือ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง โทร.062-2455899 ,093-6071808

แม่บ้ำน 1 ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

4



พนักงำนบัญชี 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตำมตกลง บ.ภูผำอันดำมันค้ำส่ง จ ำกัด

พนักงำนสโตร์ (สต๊อคสินค้ำ) 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตำมตกลง 43/1 ม.1 ต.ล ำแก่น อ.ท้ำยเหมือง จ.พังงำ

โทร.091-0404747

E:mail : jimjimsrithep @ gmail.com

หน.ช่ำงแอร์บ้ำน 1 ช 18+ ปวช.+ ตำมตกลง อมรินทร์เคร่ืองเย็น

ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 18+ ปวช.+ ตำมตกลง โทร.076-460550

พนักงำนต้อนรับ 1 ญ 18+ ม.3+ ตำมตกลง โรงแรม ที.พี.เพลส

211 เทศบำลพังงำ ซอย 1 ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ

พนักงำนบัญชี 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ 10,000.- บ.ยุ้ยหลินจ ำกัด (แปรรูปไม้ยำงพำรำ)

1/5 ม.3  ต.ท่ำอยู่ อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

โทร.062-2455899 ,093-6071808

นักกำรตลำดประจ ำคอนโด 1 ญ 24-35 ป.ตรี 12,000+ เดอะริชซ่ีคอนโด

ติดกับพุงช้ำงหมูกะทะใกล้ บขส.ใหม่

โทร.096-6369192 คุณกุ๊กก๊ิก

ธุรกำร 1 ช/ญ 18-35 ปวช. - ป.ตรี 320/วัน บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด

144 ม.2  ต.บำงนำยสี อ.ตะก่ัวป่ำ จ.พังงำ 

โทร.064-0532779 

หัวหน้ำบัญชี 1 ช/ญ 30-40 ป.ตรี กำรบัญชี 15,000 บริษัทเหมืองเอรำวัณ เอเชีย จ ำกัด (อุตสำหกรรมเหมืองแร่)

55/15 ม.3 ถ.เพชรเกษม  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุ่ง  จ.พังงำ

โทร.076-581051-22 , 098-0158401  Fax 076-581715

E:mail : Erawansiamining @ gmail.com

ช่ำงเช่ือม ช่ำงสแตนเลส 4 ช 18+ ม.6 - ปวส. 500/วัน หจก.สิริไพรินคอนสตักช่ัน

ติดต่อ 084-7547401 จ่ำรัตน
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ท่ีปรึกษำกำรขำย 2 ช/ญ 20-40 ม.3+ 9,000 บริษัทฮอร์สเพำเวอร์ อันดำมัน จ ำกัด

ตัวแทน Nissan

62/22 ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

โทร.076-410422

E:mail : horsepowerandaman @ hotmail.com

ท่ีปรึกษำงำนบริกำร 2 ช/ญ 22-38 ปวช.-ปวส. 9,000 บจก.มิตซูพังงำ มอเตอร์ส

55/15 ม.3 ถ.เพรชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

โทร.076-581051 ต่อ 16

Fax. 076-581715

E:mail : mitsu_msp@hotmail.com (คุณประคอง  ส่งทอง)

บำร์เทนเดอร์ 1 ช/ญ 18+ 10,000 ร้ำนเดย์แอนด์ไนท์

โทร. 086-2731933 พ่ีออย

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 6,560+ ศูนย์กำรแพทย์เขำหลัก

พนักงำนขับรถ 1 ช 18+ ม.3+ 6,560+ 56/136  ม.5  ต.คึกคัก  อ.ตะก่ัวป่ำ  จ.พังงำ

โทร. 076-679600 ต่อ 116  Fax. 076-679600 ต่อ 123

ช่ำงเทคนิค 6 ช 22+ ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ ตำมตกลง บจก.เบส ช้อยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง มีใบขับข่ี

พนักงำนขับรถ 2 ช 18+ ป.6 ตำมตกลง 55/7  ม.3  ต.คึกคัก  อ.ตะก่ัวป่ำ  จ.พังงำ

กรรมกร 2 ช/ญ 18+ ป.6 ตำมตกลง โทร.086-4763479  , 076-486401

พนักงำนขำย 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี วิทยำศำสตร์ ตำมตกลง

หรือส่ิงแวดล้อม

ช่ำงไฟ 2 ช 21+ ช่ำงไฟ หรือ ตำมตกลง บจก.เอ็นเค ซีเคิยวรีต้ี ซิสเท็ม แอนด์ คอมสตรัคช่ัน 

สำขำท่ีเก่ียวข้อง 90/45 ม.1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงำ

โทร. 082-6564241 คุณอุไรรัตน์  เนียมสมบัติ
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พนักงำนขับรถบรรทุก 1 ช 25-60 ไม่จ ำกัด 9,500 บจก.เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์จ ำกัด

พนักงำนขับรถโฟร์ดลิฟท์ 1 ช 20-60 ไม่จ ำกัด 9,500 5/5 ม.8 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

ผู้ช่วยรับซ้ือไม้ท่อน 1 ช 20-60 ไม่จ ำกัด 9,500 โทร. 076-481066  

ช่ำงเช่ือม 1 ช 20-60 ไม่จ ำกัด 9,500

ช่ำงยนต์ 1 ช 20-60 ไม่จ ำกัด 9,500

ผู้ช่วยหัวหน้ำโต๊ะเล่ือย 1 ช 20-60 ไม่จ ำกัด 9,500

พนักงำนขับรถส่งน้ ำแข็ง หลำย ช 22-45 ม.3+ 500/วัน บจก.เกร็ดแก้ว กรีน ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำแข็งและน้ ำด่ืม

เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด หลำย ช/ญ 22-35 ปวส.+ 14,000-16,000 (สำขำโคกกลอย)

พนักงำนจ ำหน่ำยสินค้ำ หลำย ช/ญ 22-35 ปวส.+ 11,000-13,000

พนักงำนยกน้ ำแข็ง หลำย ช 22-40 ม.3+ 600/วัน

บริกำรร้ำนเบเกอร่ี 2 ช/ญ 20-30 ปวช. - ปวส. 9,000 Cahe Baan Chian

71 ม.6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงำ

โทร. 089-7249693

แม่บ้ำน 1 ญ 18+ ป.6 9,000 คุณภำวิณี  สิตบุศย์  263 ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ

โทร. 081-7877713
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