
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 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

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

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

ธุรการขาย / ที่ปรึกษาการขาย 2 ช/ญ 25-35 ปวช.+ 9900.- บจก.อีซูซุอันดามันเซลส สาขาตะกั่วปา ขายและซอมบํารุง

36/23  ม.1  ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วปา จ.พังงา

โทร.076-421500 , 076-421600

ตําแหนงงานวางจังหวัดพงังา

ประจําเดอืน พฤศจิกายน 2561



ชางกล  ชางยนต 1 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง บมจ.ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรเปอรเรชั่น  ( ประเทศไทย ) ผลิตน้ํายางขน

ชางไฟ 1 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง 35 ม.4  ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.081-8408352

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

พนักงานการเงิน 1 ญ -35 ปวส.+ 11,000+ บจก.ยุยหลิน แปรรูปไมยางพารา

การเงิน บญัชี 1/5  ม.3  ต.ทาอยู  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.081-0862455

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี บัญชี ตามตกลง บ.ศรีโรจนฟูดส จํากัด จําหนายผลิตภัณฑจากไก

8/10 ม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา

โทร.081-9904252 / 076-450113

เจาหนาที่บริการลูกคา css (สนับสนุน) 1 ช 21-35 ป.ตรี 13,000 บริษัทเงินติดลอ จํากัด (สาขาพังงา) สินเชื่อยานยนต

294 , 296 ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา

โ?ร.076-414302 / คุณยุทธภูมิ 081-8382017

ชางติดตั้งอินเตอรเน็ต 2 ช 20-30 ปวช.+ ตามตกลง หจก.บุญพา 999 เทเลคอม (สาขาพังงา) ติดตั้งอินเตอรเน็ต

35 ม.9 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

โทร.084-0530031

พนักงานบัญชี 1 ญ 25+ ปวช.+ 12,000 บ.กาวกาววูด    (กาวกาวทัวร) เรือนําเที่ยว

47/18  ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร 081-0862455

ชาง (ชวงลาง) 2 ช 18+ ไมจํากัด 320./วัน บ.พังงายางทอง จํากัด ซอมแซมรถยนต

53/3 ถ.พังงา-ทับปดุ  ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.087-8890684 / 076-481353
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เจาหนาที่บญัชี 2 ช/ญ 21-40 ป.ตรี 12,000 บริษัท ท็อปโปรดักส ฟูด จํากัด สงออกผลิตภัณฑสัตวน้ําแชแขง็

บญัชี การเงิน 11  ม.7  ต.นาเตย อ.ทายเหมือง  จ.พังงา

โทร.076-461595-7

ชางไฟฟา ชางคอมพิวเตอร 2 ช 20-35 ปวช.+ 10,000 รานพงังาไอที ซอม จําหนายคอมพิวเตอร

92/57  ถ.ศิริราษฎร ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา

โทร.076-412345

พนักงานบัญชี 1 ญ 22-30 ปวช.+ 12,000 หจก.บวรสุวรรณ 

เกรด 2.5+ 39/1 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร.076-490757  คุณระพีพักร  0901970467

พนักงานตอนรับ 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง โรงแรมท.ีพ.ีเพลส โรงแรม หองพัก

211 เทศบาลบํารุง ซ.1 ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา

โทร.086-4761645 (ผูจัดการ)

ประชาสัมพันธ / ผูชวยทันตแพทย 2 ญ 21-30 ม.6+ 12,000 คลินิกทันตกรรมพังงา คลินิกฟน

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

โทร.0848984833

หัวหนาฝายบัญชี 1 ช/ญ 18-45 ป.ตรี บัญชี ตามตกลง บ.ตะกั่วปาสแควร จํากัด ศูนยการคาตะกั่วปา สแควร

ฝายชางซอมบํารุง 1 ช 18+ ปวส.+ ตามตกลง 2/33 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วปา จ.พังงา

โทร.076-472193

ผูชวยพยาบาล 20 ช/ญ 18-35 ไมจํากัด 400./วัน คลินิกเวชกรรมบางกอก เมดิคอล คลินิก

ผูจัดการราน ธุรการ ประชาสัมพันธ 10 ช/ญ 18-35 ไมจํากัด 400-800./วัน อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา

โทร.0801200037 / 0991292954

พนักงานบัญชี 1 ญ 18+ ปวส+ 10,000.00 หจก.บุญพา 999 เทเลคอม รับทําอินเตอรเน็ต

ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา  

โทร.084-0530031
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