
ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ อัตราคาจาง ท่ีอยูสถานประกอบการ ประเภทกิจการ

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

เจาหนาท่ีชุมชนสัมพันธ 10 ช/ญ 23-35 ปวส.+ ตามตกลง 295/5-6  ถ.เพชรเกษม  ต.ทายชาง  อ.เมืองพังงา  จ.พังงา

พนักงานขับรถยนต 4 ช 18+ ม.6+ 14400 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 ขายผอนสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา

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

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

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

โทร.076-582204

พนักงานขาย 2 ช 20-30 ปวช.+ 9,000 บมจ.หาดทิพย จําหนายเคร่ืองดื่ม

200/7  ต.นบปริง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร 081-2729086  คุณศราวุธ

ตําแหนงงานวางจังหวัดพังงา

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560



ท่ีปรึกษาประกนัภัย 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000 บ.เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ประกันชีวิต

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

โทร 076-461175  /  087-8072440

พนักงานรายวัน 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 308./วัน บริษัททูนาพาราไดส  จํากัด การผลิตอาหารปรุงสําเร็จแชแข็ง

49/7 ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา โทร 0878923300 คุณออฟ

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

หน.ชาง 1 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง บ.ศรีโรจนฟูดส จํากัด โรงงานชําแหละไก

ชางทั่วไป 1 ช 21+ ปวส.ไฟฟา ตามตกลง 8/10 ม.1 ตก.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา

ผูชวยเช็คเกอร 1 ญ 22+ ปวช.+ ตามตกลง โทร.081-9904252

QC 1 ช/(ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง

คนงานท่ัวไป รายวัน 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง

เจาหนาท่ีเขียนแบบ / สถาปตย 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 12,000 บ.ดับบลิวเอเอส บิวเดอร จํากัด รับเหมากอสราง

70/9  ม.7  ต.เกาะยาวนอย  อ.เกาะยาว  จ.พังงา

โทร 085-5645453

ผูจัดการสาขา 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตามตกลง บ.อะมานะฮลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) สินเชื่อ

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

พนักงานคอมพิวเตอร 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง พงังาคอนกรีต ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุง  ติดตอคุณชนิกา  087-9999636 รับเหมากอสราง
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โฟรแมน 1 ช 18+ ปวส.กอสราง 12,000 หจก. M & E  เซอรวิสกรุป รับเหมากอสราง

ชางกอสราง 5 ช 18+ ไมจํากัด 400./วัน 43/7 ม.7 ต.นาเตย อ.ทายเหมือง จ.พังงา  โทร.061-5963542

QC 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี ตามตกลง บริษัทฉางอี้ ฟชเชอร่ี จํากัด   ( กอนถึงแยกฐานทับเรือ ทับละมุ ) โรงงานแปรูปสัตวน้ํา

43/4  ม.3  ซ.ประทีปพัฒนา  ต.ลําแกน  อ.ทายเหมือง  จ.พังงา

โทร.081-8938164

พนักงานตรวจสอบ 2 ช 25+ ม.3+ ตามตกลง บ.ไมดาแอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) จําหนายอุปกรณไฟฟา

พนักงานการเงิน 1 ช 25+ ม.3+ ตามตกลง 10/2  ถ.กฤษณาอุทิศ  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.076-411239  /  083-3916243

ชางซอมเครื่องถายเอกสาร 2 ช 21-35 ปวช.+ 12,000 บ.ดาตา โอเอ เซอรวิส 2012 จําหนายเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองถาย

ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา เอกสาร

โทร.0899722220

รักษาความปลอดภัย 1 ช 35-45 ป.6 ตามตกลง บอแสนวิลลา รีสอรท  รีสอรท

19/3  ม.1  ต.บอแสน  อ.ทับปุด  จ.พังงา 

โทร.076-418888

ผูจัดการเขตจังหวัดพังงา 1 ญ 22-40 ปวช.+ ตามตกลง บ.เบตเตอรเวย ( ประเทศไทย ) จํากัด ทาเรือ

ประจําจังหวัดพังงา

ติดตอคุณปทีปเกษ  วิมนประภา  0899236529

ฝายบุคคล 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง บ.ตะกั่วปาสแควร หางสรรพสินคา

ชางแอร / ชางแอร 1 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง ต.ตะกั่วปา  อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา

โทร.076-471193  คุณวิลาวัลย

พนักงานรับออเดอร 2 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง แบมบีเรสตอรองส แอนดสปา  รานอาหาร

59 ม.1 ต.คักคัก  อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา  โทร.0994608492 คุณจิตเกษม
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พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง บ.ทีบอรดแบนด สาขาตะกั่วปา สื่อสารไรสาย

จนท.บริการลูกคา (โคกกลอย) 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง ต.ตะกั่วปา  อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา

จนท.บริการลูกคา (ตะกั่วปา) 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง โทร.090-1971558  คุณสุกหรี  /  061-4136327 คุณกันตนา

พนักงานเสริฟ / พนักงานตอนรับ 5 ช/ญ 20-38 ม.6+ 9,000 โรงแรมเอราวัณ  โรงแรม รีสอรท

4/60  ม.1  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.076-581312 / 087-2670775

ชางเทคนิค 30 ช 18-35 ไมจํากัด ตามตกลง บมจ.ทริปเปลที 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 10,000 บ.ยุยหลิน จํากัด แปรรูปไมยางพารา

พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 10000 1/5 ม.3  ต.ทาอยู  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

พนักงาน QC 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 10000 โทร.089-8668396 / 081-0862455

เจาหนาท่ีบริการลูกคา 1 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง บ.เงินติดลอ จํากัด สินเชื่อสวนบุคคล

18   ต.ตะกั่วปา  อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา

โทร.0917430611

ผูชวยฝายจัดซื้อ 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 12000+ เขาหลักสคูบา นําเท่ียว

อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา   โทร 085-1646569  คุณผึ้ง

ท่ีปรึกษาการขาย 2 ช/ญ 18+ ปวส.+ 10000 บจก.อีซูซุอันดามันเซลส (สาขาโคกกลอย) ศูนยซอมและจําหนายรถยนต

ชางยนต 2 ช 18+ ปวส.+ 10000 89  ม.3  ถ.เพชรเกษม  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.076-581500

โฟรแมน / ชางยนต 1 ช 20+ ไมจํากัด ตามตกลง หมูบานจัดสรร House Land บานจัดสรร  /  ศูนยรถยนตนิสสัน

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

โทร 087-2670775   คุณกอง
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ท่ีปรึกษาการขาย 2 ช/ญ 20+ ไมจํากัด ตามตกลง บ.วี.โอ.เค.กรุป จํากัด (สาขาพังงา) ศูนยจําหนาย / ซอมรถยนตเชฟโรเลต

ชางยนต 3 ช 20+ ไมจํากัด ตามตกลง ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.081-3263599  คุณจุฑารัตน

ผูชวยทันตแพทย 2 ญ 20-25 ม.6+ 9,000+ คลินิกทันตกรรมพังงา คลินิกทันตกรรม

หรือเทียบเทา 373 / 3  ถ.เพชรเกษม  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.084-8984833

พนักงานชําแหละเนื้อสุกร 10 ช 20-40 ไมจํากัด 350/วัน เค - เอ ขายปลีกเนื้อหมู

36  ม.1  ต.ตากแดด  อ.เมือง  จ.พังงา  

โทร.0897244640 คุณมรกต / 0898514928  คุณนพมาส

พนักงานขาย 3 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง บ.จอมธนา จํากัด จําหนายไอศกรีม และไอศกรีมหวานเย็น

พนักงานขับรถ 3 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง 66/3  ม.3  ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

เสมียนขาย 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง โทร.0860865836  คุณไพฑูรย
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