
จ ำนวน อำยุ

(อัตรำ) (ปี)
1 ฝ่ำยกำรตลำด ช/ญ 10 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 300 บ./ว. บริษัท หำดใหญ่จันทร์ศิริ จ ำกัด

357 ม.1 ต.แพรกหำ อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง โทร.089-7329661

2 1.เจ้ำหน้ำที่บัญช/ีกำรเงิน ญ 1 25-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง บริษัท เมืองใต้สตีล จ ำกัด
2.พนักงำนฝ่ำยผลิต (ช่ำงเชื่อม) ช 1 25 ปี ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 305 บ./วัน 17 ถ.เอเชีย ต.คูหำสวรรค์
3.พนักงำนฝ่ำยผลิต ช 1 25 ปี ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 305 บ./วัน อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.092-0486620

3 พนักงำนตรวจสอบสินเชื่อ ช 2 24-40 ปี ม.6 ขึ้นไป ทดลองงำน บริษัท ไมด้ำแอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน)
9,000 บ. สำขำพัทลุง 

109  ม.2  ต.คูหำสวรรค์ 
อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074-606950-1

4 1.พนักงำนขำยโทรศัพท์ ช/ญ 2 ไม่เกิน 27 ปี ปวส. ขึ้นไป 300 บ./ว. หจก.ตั้งใจสื่อสำรธุรกิจ 2011
(โลตัสแม่ขรี) 354 ม.6 ต.มะกอกเหนือ
2.พนักงำนธุรกำร ญ 1 23 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 300 บ./ว. อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150

โทร.074-682498,081-2973925
5 1.ช่ำงไม้ ช 20 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิศลย์ กรุ๊ป

2.กรรมกร ช 20 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ำกัด ตำมตกลง 132 ม.9 ต.ป่ำบอน อ.ป่ำบอน
จ.พัทลุง โทร.089-5869977

6 พนักงำนช่ำงคอมพิวเตอร์ ช/ญ 1 18-30 ปี ปวส.ขึ้นไป 10,000 บ./ด. บริษัท แสงไทยเทเลโฟน จ ำกัด
73-75 ถ.โพธิ์สะอำด ต.คูหำสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074-613275

7 ช่ำงยนต์ ช 4 25 ปี ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 300 บ./ว. บริษัท สยำมนิสสันพัทลุง จ ำกัด
189/1 ม.9 ต.ท่ำมิหร ำ อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร.084-0096448

8 ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช 3 20 ปี ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 9,000 บ./ด. บริษัท เอฟ.1 เซอร์วิส จ ำกัด
192/18 ม.1 ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่
จ.สงขลำ โทร.074-214797

9 ผู้ช่วยครู ญ 1 23 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 9,000 บ./ด. โรงเรียนสอนภำษำอังกฤษครูอุ้ม
122 ซ.1 ถ.จ้ำยเจริญ ต.คูหำสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.090-9862739

10 1.ช่ำงไฟฟ้ำ ช 5 23 ปี ขึ้นไป ปวช. 450-550 บ./ว. บรษัิท เซำท์แลนด์ลำเท็ก (พัทลุง) จ ำกัด
2.จป.วิชำชีพ ช/ญ 1 23 ปี ขึ้นไป ป.ตรี ตำมตกลง 199 ม.8 ถ.สำยเอเชีย ต.หนองธง

อ.ป่ำบอน จ.พัทลุง โทร.074-841675
11 พนักงำนขำย ช 2 20 ปี ขึ้นไป ไม่จ ำกัด ตำมตกลง หจก.สุรำน้ ำแข็งมิตรสตูล

1 ถ.อุบลนุสรณ์ ต.คูหำสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง 
โทร.081-2751155,093-6956457

12 พนักงำนปักจักร ญ 1 20 ปี ขึ้นไป ไม่จ ำกัด 350 บ./ว. ร้ำนวิบูลย์รัตน์
33 ถ.เพียรยินดี ต.คูหำสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.081-7664073

13 ช่ำงก่อสร้ำง,ช่ำงยนต์ ช 2 25-35 ปี ปวช./ปวส. 9,000-12,000 ร้ำนช่วงพัฒนพำนิชย์
335 ม.6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง โทร.074-682718,080-7065540

14 1.พนักงำนบัญชี ญ 1 20-30 ปี ปวส.ขึ้นไป 15,500 บ./ด. ร้ำนออมทองกำรค้ำ
2.พนักงำนกำรตลำด ญ 1 20-30 ปี ปวส. ขึ้นไป 15,500 บ./ด. 238 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.เขำชัยสน

อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง
โทร.087-8995456

15 1.พนักงำนแคชเชียร์ ญ 1 25-35 ปี ปวส. ขึ้นไป 300 บ./ว. บริษัท ลี้เซ็นทรัล จ ำกัด
2.ช่ำงแอร์,ช่ำงไฟ ช 5 18 ปี ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 300 บ./ว. 7-9,11 ถ.เพียรยินดี ต.คูหำสวรรค์

อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.088-7922038
16 ช่ำงยนต์ ช 3 20 ปี ขึ้นไป ปวส.ชำ่งยนต์ 305 บ./ว. บ้ำนรถชอบเจริญ สำขำ 3

382 ม.9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน 
จ.พัทลุง โทร.086-9695339

จบสำขำช่ำงคอมพิวเตอร์

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดพัทลุง  ประจ ำเดอืนตลุำคม  2560
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง

ที่ ต ำแหน่ง เพศ วุฒิ อัตรำค่ำจ้ำง สวัสดิกำร เงื่อนไขพิเศษ สถำนประกอบกำร

+ค่ำคอม+โบนัส+ประกันสังคม

ปฏิบัติงำน จ.ตรัง,นครศรีฯ,กระบี่

สำมำรถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

จบ ป.ตรี เอกภำษำอังกฤษ

จบ ปวช.ด้ำนไฟฟ้ำ
จบ ป.ตรี อำชวีอนำมัยดำ้นควำมปลอดภยั

ควำมสำมำรถ,โบนัส

จบสำขำบัญชี
จบสำขำกำรตลำด



จ ำนวน อำยุ

(อัตรำ) (ปี)
ที่ ต ำแหน่ง เพศ วุฒิ อัตรำค่ำจ้ำง สวัสดิกำร เงื่อนไขพิเศษ สถำนประกอบกำร

17 ช่ำงติดตัง้จำนดำวเทียม+อินเตอรเ์น็ตทรู ช 1 18-30 ปี ปวส. ขึ้นไป 10,000 บ./ด. หจก.เอ.แซด.ไวร์เลส แอนด ์คอมมูนิเคชัน่
97 ถ.จรูญธรรม ต.คูหำสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074-613275

18 1.ช่ำงบริกำร ช 1 21 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 9,500 บ./ด. บจก.คูโบต้ำพัทลุงจักรกล
2.ที่ปรึกษำงำนขำย ช 1 21 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 308 บ./ว. 333 ม.2 ต.ท่ำมิหร ำ อ.เมือง จ.พัทลุง

โทร.074-671777
19 พนักงำนให้บริกำรสินเชื่อ (Checker) ช 2 20 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 9,500 บ./ด. บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด

94 ซ.โชติวิทยะกุล 3 ถ.กำญจนวำณิชย์
ต.คอหงษ์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
โทร.095-8191976

20 พนักงำนขำย/พนักงำนสต็อคและจัดส่งช/ญ 1 24-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 9,000 บ./ด. บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งค์ กรุ๊ป จ ำกัด
541/10 ถ.รำเมศวร์ ต.คูหำสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.088-3918987

21 แม่บ้ำน ญ 1 20 ปี ขึ้นไป ไม่จ ำกัด 305 บ./ว. หจก.จงดีดีเวลลอปเม้นต์ 
(โรงแรมเมอเดอรล์อง) 42 ถ.ประชำบำล
ต.คูหำสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร.080-7166581

22 1.เลขำนุกำร ญ 1 22 ปี ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 305 บ./ว. หจก.เอ เอส เอ 1994
2.วิศวกร ช 2 25 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 305 บ./ว. 94 ถ.พิเศษกิจ ต.คูหำสวรรค์
3.เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ช/ญ 1 20 ปี ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 305 บ./ว. อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074-610847

23 1.ช่ำงเทคนิค ช 2 22-27 ปี ปวส. ขึ้นไป ตำมตกลง บริษัท ทรูฯ จ ำกัด (สำขำพัทลุง)
2.พนักงำนประจ ำทรูช็อป ช/ญ 5 ไม่เกิน 30 ปี ป.ตรี 12,000 บ./ด. 213 ถ.รำเมศวร์ ต.คูหำสวรรค์
3.พนักงำนขำย ช/ญ 10 19-30 ปี ม.6 + 9,000 บ.+ค่ำคอม อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.091-0789550

24 1.ฝ่ำยขำย ช/ญ 2 25 ปี ขึ้นไป ไม่จ ำกัด 305 บ./ว. บริษัท พัทลุง เม็ททอลชีท จ ำกัด
2. พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 2 25 ปี ขึ้นไป ไม่จ ำกัด 305 บ./ว. 188 ม.9 ต.ท่ำมิหร ำ อ.เมือง จ.พัทลุง

โทร.074-610800
25 คนงำนขึ้นไม้ ช 2 25-50 ปี ไม่จ ำกัด บริษัท พรเทพสุวรรณ จ ำกัด

134 ม.3 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์
จ.พัทลุง โทร.089-2939826

26 ครูคณิตศำสตร์ ช/ญ 1 23 ปี ขึ้นไป ป.ตรี ตำมตกลง โรงเรียนอิสลำมศำสตร์มูลนิธิ
115/1  ม.7  ต.คลองเฉลิม
อ.กงหรำ  จ.พัทลุง โทร.074-603705

27 แม่บ้ำนท ำควำมสะอำด ญ 1 24-50 ปี ไม่จ ำกัด ตำมประสบกำรณ์ เดอะเรสซิเดนซ์ (อพำร์ทเม้นท์)
60/5 ถ.ช่วยทุกรำษฎร์
ต.คูหำสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร.081-5992173

28 ฝ่ำยขำย ช/ญ 10 20-40 ปวช.-ป.ตรี ตำมยอดขำย ธนำกรออยอิเลคทริค (ขำยตู้น้ ำมนั/เติมเงิน)

1/78 ม.1 ต.คลองแห อ.หำดใหญ่
จ.สงขลำ โทร.087-1839905

29 พนักงำนขำย ช/ญ 10 18 ปี ขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี ตำมยอดขำย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
394/3-4ถ.รำเมศวร์ ต.คูหำสวรรค์ 
อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.086-4751476

30 1.เสมียนคลังสินค้ำ ญ 1 23 ปี ขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 9,000 บ./ด. บริษัท ชีย้งเฮง โฮมมำร์ท จ ำกัด
2.พนักงำนขำย ช/ญ 2 23 ปี ขึ้นไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 9,000 บ./ด. 242 ม.2 ต.เขำเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง

โทร.074-606456-8
31 พนักงำนปฏิบัติกำรฝ่ำยผลิต ช 2 18 ปี ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 305 บ./ว. บริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด

19 ซ.11 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหำสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074-617497-9

32 1.ที่ปรึกษำกำรตลำด ช/ญ 2 18 ปี ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 330 บ./ว. หจก.ปิ่นทองแทรคเตอร์
2.ช่ำงเทคนิค ช 2 18 ปี ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 300 บ./ว. 218 ม.2 ต.ควนขนุน อ.เขำชัยสน

จ.พัทลุง โทร.083-3654885
33 1.ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดเลี้ยง ช/ญ 1 22 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป ตำมตกลง โรงแรมศิวำรอยัล

2.พนักงำนต้อนรับ ช/ญ 2 18 ปี ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป ตำมตกลง 1 ถ.พัฒนำ ต.คูหำสวรรค์ อ.เมือง
จ.พัทลุง โทร.074-673999

34 1.พนักงำนบัญชี ญ 1 18 ปี ขึ้นไป ปวช.-ปวส. 305 บ./ว. บจก.อุปกรณ์กำรเกษตรพัทลุง
2.พนักงำนส่งของ-ยกของ ช 4 18 ปี ขึ้นไป ไม่จ ำกัด 305 บ./ว. 43-45 ถ.นิวำส ต.คูหำสวรรค์

อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.074-613239

ปฏิบัติงำนพ้ืนทีจ่ังหวัดพัทลุง

ตำมปรมิำณงำน

จบตรงสำขำวิชำที่เปิดรับสมัคร



จ ำนวน อำยุ

(อัตรำ) (ปี)
ที่ ต ำแหน่ง เพศ วุฒิ อัตรำค่ำจ้ำง สวัสดิกำร เงื่อนไขพิเศษ สถำนประกอบกำร

35 1.ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ช/ญ 2 25-60 ปี ป.ตรี ขึ้นไป 25,000-35,000 โรงเรียนอำรียำศึกษำ
2.ครูผู้สอน/ครูพ่ีเลี้ยง ช/ญ 2 18-60 ปี ม.6 ขึ้นไป ตำมตกลง 132 ม.2 ต.ดอนทรำย อ.ควนขนุน
3.พนักงำนสระว่ำยน้ ำ ช/ญ 2 20-50 ปี ไม่จ ำกัด 305 บ./ว. จ.พัทลุง โทร.093-6064019
4.พนักงำนควบคุมเครื่องเสียง ช 1 18-55 ปี ไม่จ ำกัด 10,000 บ./ด. 074-682676

36 พนักงำนผู้ช่วย/คนขับรถ ช 1 25-50 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,000 บ./ด. หจก.เสฎฐ์สินเจริญ
24 ถ.ร่วมใจ ต.คูหำสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.081-6949308

37 1.พนักงำนต้อนรับ และบริกำรลูกค้ำ ช/ญ 10 19-39 ปี ม.3 ขึ้นไป 305 บ./ว. ร้ำนอำหำรหลำนตำชู สเต็ก เฮำส์
2.พนักงำนแคชเชียร์ ญ 2 19-39 ปี ม.3 ขึ้นไป 305 บ./ว. ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
3.พนักงำนคีย์ออเดอร์ และเช็คบิล ญ 2 19-39 ปี ม.3 ขึ้นไป 305 บ./ว. โทร.084-8445766
4.พนักงำนบำร์น้ ำ ช/ญ 2 19-39 ปี ม.3 ขึ้นไป 305 บ./ว.
5.พนักงำนเดินอำหำร ช/ญ 3 19-39 ปี ป.6 ขึ้นไป 305 บ./ว.
6.พนักงำนล้ำงจำน ช/ญ 3 19-45 ปี ไม่จ ำกัด 305 บ./ว. OT ชัว่โมงละ 34 บำท
7.พนักงำนเคลียร์โต๊ะอำหำร ช/ญ 3 19-45 ปี ไม่จ ำกัด 305 บ./ว.
8.พนักงำนเตรียมของสด ช/ญ 4 19-45 ปี ไม่จ ำกัด 305 บ./ว.
9.พนักงำนตรวจรับ-ส่งสินค้ำ ช 1 19-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 305 บ./ว.
10.แม่บ้ำน ช/ญ 2 19-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 305 บ./ว.

38 1.ครูผู้สอนกำรบัญชี ช/ญ 2 23 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 9,000 บ./ด. วิทยำลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหำรธุรกิจ
2.ครูผู้สอนวิชำพละ ช/ญ 1 23 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 9,000 บ./ด. 151 ถ.ไชยบุรี ต.คูหำสวรรค์
3.ครูผู้สอนกำรตลำด ช/ญ 2 23 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 9,000 บ./ด. อ.เมือง จ.พัทลุง 
4.ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/IT ช/ญ 2 23 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 9,000 บ./ด. โทร.074-673641
5.ครูผู้สอนภำษำไทย ช/ญ 2 23 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 9,000 บ./ด.
6.ครูผู้สอนวิทย์-คณิต ช/ญ 2 23 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 9,000 บ./ด.

39 ช่ำงไฟฟ้ำ,ช่ำงแอร์ ช 3 20 ปี ขึ้นไป ไม่จ ำกัด 300 บ./ว. หจก.รักษ์เครื่องเย็น
55 ม.10 ถ.เพชรเกษม ต.โคกสัก
อ.บำงแก้ว จ.พัทลุง โทร.074-695357

40 หัวหน้ำบัญชี ช/ญ 1 28-40 ปี ป.ตรี 13,000 บ./ด. บริษัท เอเชยี รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
86 ม.8 ต.เขำเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร.074-673788

41 พนักงำนขำย ญ 4 18-30 ปี ป.6 ขึ้นไป 8,000 บ./ด. บริษัท ดับเบิ้ลเซฟ จ ำกัด
424 ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง โทร.093-6747765,
061-2268615

42 1.พนักงำนขำยน้ ำมันหน้ำลำน ช/ญ 5 18-30 ปี ไม่จ ำกัด 305 บ./ว. หจก.พลังสรณ์
2.พนักงำนแคชเชียร์ ญ 2 18-30 ปี ไม่จ ำกัด 305 บ./ว. 4 ม.1 ต.เขำเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง

โทร.095-3639445
43 พนักงำนทั่วไป,ช่ำงเชื่อม ช 2 25 ปี ขึ้นไป ไม่จ ำกัด 300 บ./ว. ร้ำน บี.เค.ที อะไหล่ยนต์

353 ม.3 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง โทร.062-9282978

44 ฝ่ำยกำรตลำด ญ 2 23 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 9,150 บ./ด. บริษัท มิตซูไทยยนตร์กลกำร จ ำกัด
109-109/1-2 ม.9 ต.ท่ำมิหร ำ
อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.089-2994889

45 ฝ่ำยขำย ช/ญ 2 20 ปี ขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 9,000 บ./ด. บริษัท พัทลุงฮอนด้ำคำร์ส์ จ ำกัด
90 ม.2 ต.ท่ำมิหร ำ อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร.074-613511

46 พนักงำนฝ่ำยขำย ญ 3 20 ปี ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 9,000 บ./ด. บจก.ซูซูกิ ดับเบิลยูเอสซี
212 ม.9 ต.ท่ำมิหร ำ อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร.074-610666

47 พนักงำนขำย ช 3 18 ปี ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 9,000 บ./ด. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด
219 ม.1 ต.เขำเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร.074-822100

48 1.เจ้ำหน้ำที่บัญชีกำรเงิน ญ 1 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 9,000-10,000 บริษัท เมืองใต้สตีล จ ำกัด
2.เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีต้นทุน ญ 1 28-40 ปี ป.ตรี 10,000+ บ./ด. 17 ถ.เอเชีย ต.คูหำสวรรค์ อ.เมือง
3.เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล ญ 1 30-40 ปี ป.ตรี 10,000+ บ./ด. จ.พัทลุง โทร.088-1802490

**ยินดีรับนักศึกษำท ำงำนวันหยุด วันเสำร์-อำทิตย์ หรือช่วงปิดเทอม**



จ ำนวน อำยุ

(อัตรำ) (ปี)
ที่ ต ำแหน่ง เพศ วุฒิ อัตรำค่ำจ้ำง สวัสดิกำร เงื่อนไขพิเศษ สถำนประกอบกำร

49 พนักงำนขำย ช/ญ ไม่จ ำกัด 18-30 ปี ไม่จ ำกัด ตำมยอดขำย ร้ำน เจ-อำร์ สตำร์
285/1 ม.2 ต.ชะมำย อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมรำช โทร.063-3986622

50 1.วิศวกรโยธำ ช 5 22-40 ปี ปวส.-ป.โท 15,000+ บ./ด. บริษัท สยำมเอรำวัณวิศวกรรม จ ำกัด
2.โฟร์แมนควบคุมงำน ช 5 22-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 14,000+ บ./ด. 59/7,59/8 ซ.10 ถ.ศรีภูวนำรถ
3.เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ ช/ญ 5 22-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 13,000+ บ./ด. ต.หำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

โทร.099-1956051,074-800674

หมำยเหตุ : เน่ืองจำกต ำแหน่งงำนว่ำงมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด  และมีต ำแหน่งงำนเพ่ิมเติมอยู่เสมอ  
               หำกทำ่นสนใจสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพัทลุง  074-614141  ต่อ 14

ต ำแหน่งงำนว่ำงทั้งหมด  จ ำนวน 21 ต ำแหน่ง 260 อัตรำ
ดูต ำแหน่งงำนได้ที่   www.doe.go.th/phatthalung

ปฏิบัติงำนพ้ืนที่อ ำเภอป่ำพะยอม

ข้อมูล ณ วันที่  18 ตุลาคม 2560 


