
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 (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 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

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

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

โทร.076-582204

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

ตําแหนงงานวางจังหวัดพงังา

ประจําเดอืน กุมภาพันธ 2561



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

เจาหนาที่เขียนแบบ / 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

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

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

89  ม.3  ถ.เพชรเกษม  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.076-581500

ที่ปรึกษาการขาย 2 ช/ญ 20+ ไมจํากัด ตามตกลง บ.วี.โอ.เค.กรุป จํากัด (สาขาพังงา) ศูนยจําหนาย / ซอมรถยนตเชฟโรเลต

ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.081-3263599  คุณจุฑารัตน

พนักงานฝายผลิต 5 ช 22+ ม.6+ ตามตกลง บริษัทพังงาพาราวูด อินดสัทรีย จํากัด แปรรูปไมยาง

47/4  ม.7  ต.ทุงมะพราว  อ.ทายเหมือง  จ.พังงา

โทร 076-445075

พนักงานการตลาด (sale) 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง บริษัทชัยยันตคอนกรีต จํากัด จําหนายวัสดุกอสราง

11/1 ม.  ถ.เพชรเกษม  ต.ทายเหมือง  อ.ทายเหมือง  จ.พังงา

โทร.076-571387 /  0816682801
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Sale 2 ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง บริษัททูนาพาราไดส  จํากัด เนื้อปลาแชแข็ง

พนักงานบัญชี 1 ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง 49/7 ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา โทร 0878923300 คุณออฟ

ฝายผลิต 7 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง โทร.076-434595

QC แลป 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง

จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง

พนักงานการเงิน 2 ญ 25-35 ปวส.+ 10,000 บริษัทศรีสวัสดิ์พาวเวอร 2014 จํากัด สินเชื่อสวนบคุคล

พนักงานสินเชื่อ 2 ช 25-35 ปวส.+ 10,000 746  ถ.เพชรเกษม  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.085-4887939

แผนกแมบาน  (คนพิการ) 2 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ไมจํากัด บริษัทไมขาวดรีม จํากัด โรงแรม รีสอรท

55 ม.6 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.076-401301

พนักงานประจําเซเวน 10 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 320./วัน ปตท.ทับละมุ ปมน้ํามัน

พนักงานประจํารานกาแฟอเมซอน 2 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 320./วัน 44/6 ม.1 ต.ลําแกน  อ.ทายเหมือง  จ.พังงา

พนักงานเติมน้ํามัน 5 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 320./วัน โทร.081-6488656

เจาหนาที่ฝายบัญชี 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 320./วัน

พนักงานขับรถประเภท 2+ 1 ช 18-55 ปวส.+ ตามตกลง บริษัทฉลองคอนกรีต จํากัด กอสราง

พนักงาน QC 1 ช 18+ ปวส.+ ตามตกลง ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา  โทร.095-9364641 คุณนอง

ผูชวยผูจัดการฝาย QC ประกันคุณภาพ 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง บริษัท ท็อปโปรดักส ฟูด จํากัด ผลิตภัณฑแชแขง็

พนักงานฝายบุคคล 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง 11  ม.7  ต.นาเตย  อ.ทายเหมือง จ.พังงา

ชางทั่วไป 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง โทร.076-461595-6

พนักงานคลังสินคา (หองเย็น) 1 ช/ญ 18+ ม.6 ตามตกลง

พนักงานแปรรุป (รายวัน) 1 ช/ญ 18+ ป.6 ตามตกลง
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ชางเย็บผา 1 ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง รานตดัผาเลิศคอลเลคชั่น   (รานนายเลิศ) รานตดัเย็บเสื้อผา

14  ซ.ประชุมมงคล  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา โทร.076-413645

ประชาสัมพันธ 1 ช/ญ 20-30 ปวส.+ ตามตกลง บจก.ตะกั่วปา สแควร หางสรรพสินคา

2/39 ม.2 ต.บางนายสี  อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา

โทร.091-0404747

พนักงานขับรถบด (ประสบการณ 2 ป) 1 ช 25+ ม.3+ ตามตกลง หจก.พังงารวมกิจ รับเหมากอสราง

ผูชวยชางซอม 2 ช 25+ ม.3+ ตามตกลง 25/1 ม.6 ต.บอแสน  อ.ทับปดุ  จ.พังงา

โทร.089-4449003  คุณชัยวัฒน  บญุรักษ

เจาหนาที่สินเชื่อ 1 ช/ญ -30 ป.ตรี ตามตกลง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สินเชื่อทางธุรกิจ

สาขาพังงา (ตรงขามปม ปตท.กัลปพฤกษ )

โทร.092-5536282  ผูจัดการสาขาพังงา

พนักงานบัญชี 1 ญ 24-40 ปวส.+ ตามตกลง จําหนายเครื่องใชไฟฟา จําหนายเครื่องใชไฟฟา

พนักงานขาย 10 ช/ญ 18/45 ปวส.+ ตามตกลง 119/13  ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.093-6095407

ชางบริการ 2 ช 20-35 ปวช.+ 15000 บจก.ดาตา โอเอเซอรวิส 2012 จําหนายใหเชาเคร่ืองใชสํานักงาน

ธุรการ 1 ญ 20-35 ปวส.+ 10000 ม.3  ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา  โทร.081-5356244

พนักงานธุรการทั่วไป 1 ญ 20-35 ไมจํากัด 8000 บมจ.แอลเอ็มวีประกันภัย ประกันภัย

11/36  ถ.เทศบาลบํารุง  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.076-411039

พนักงานจัดไฟแนนซ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง บริษัท ชูเกียรติลิสซิ่ง จํากัด (สาขาพังงา) สินเชื่อทางธุรกิจ

โทร.084-6314555

พนักงานแพ็คขนม (มีที่พักให) 2 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง ราน 24 ช็อป คาสงขนมขบเคี้ยว

(งานเหมา) 18/7 บานดอน ม.4  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.093-6032909  คุณเอ
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