
ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ อัตรำค่ำจ้ำง ที่อยูส่ถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
พนักงำนส่งเสรมิกำรขำย 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 13000 บ.ทร ูคอรป์อเรชั่น จ ำกัด  (มหำชน) จ ำหน่ำยซิมทรมูฟู

295/5-6  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ำยชำ้ง  อ.เมอืงพังงำ  จ.พังงำ
ตดิตอ่คุณไหม โทร 084-1929103

พนักงำนขำย 5 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด ตำมตกลง บรษัิทออเน็ท อิเล็คทรคิ จ ำกัด ขำยผ่อนสินค้ำประเภทเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ
พนักงำนเก็บเงนิ 2 ช 25+ ม.3+ ตำมตกลง 45/51  ม.3  ถ.เพชรเกษม ต.ตำกแดด  อ.เมอืงพังงำ  จ.พังงำ

โทร 076-481193 / 080-1474423
พนักงำนขำยเงนิสด 1 ช/ญ 22+ ม.3+ 12,000+ บรษัิท ออรเ์นท เอสดโีอ จ ำกัด ตวัแทนจ ำหน่ำย สินค้ำ P&G
( ps ขบัรถมอเตอรไ์ซค์ขำย ) อ.เมอืง  จ.พังงำ  โทร 089-8706920 / 089-9739577
ที่ปรกึษำประกันภยั 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000 บ.เมอืงไทยประกันชวีิต จ ำกัด (มหำชน) ประกันชวีิต

99/6  ม.1  ต.บำงมว่ง  อ.ตะก่ัวป่ำ  จ.พังงำ  โทร 076-461175
โทร 076-461175  /  087-8072440

พนักงำนขำยไอศกรมีวอลล์ มำก ช/ญ 20-60 ไมจ่ ำกัด 10,000+ บรษัิท ดบัเบิ้ลยู เวอร ์โก จ ำกัด  ( วอลล์แมน ) จ ำหน่ำยไอศกรมี
31/16  ม.1  ต.ล ำแก่น  อ.ท้ำยเหมอืง  จ.พังงำ
โทร 076-595345

เรง่รดัหน้ีสิน (ประจ ำสำขำพังงำ 1 ช -35 ม.6+ ตำมตกลง บรษัิท เอซีเอส เซอรว์ิส (ประเทศไทย) จ ำกัด บรกิำรที่ปรกึษำดำ้นกฏหมำยในเครอื
โทร.086-4269810 / 086-4269811 / 086-4269812 อิออนกรป๊

ที่ปรกึษำกำรขำย 3 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตำมตกลง บรษัิทอีซูซุอันดำมนัเซลส์ จ ำกัด จ ำหน่ำยรถยนต์
ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ
โทร.076-581500

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดพังงำ
ประจ ำเดอืน สิงหำคม 2562



แมบ่้ำน  (Part time) 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ 11,000 บรษัิทไทยเครดติ สินเชื่อ
ตดิตอ่ คุณแตงโม 0887522231 / กอล์ฟ 0887605941

พนักงำนสินเชื่อ 1 ช/ญ 20-35 ปวส.+ 10,000 สินป่ำทอง (ตะก่ัวป่ำ) 076421313 สินเชื่อ
คุระบุร ี076410130
พีพีธุรกิจพังงำ 076-411240

พนักงำนประจ ำรำ้น (Team Member) 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 320-352./วัน KFC  สำขำกัลปพฤกษ์  0618231534 รำ้นไก่ KFC
ฝ่ำยกิจกรรมและอีเว้นท์ 2 ช/ผย 18+ ปวส.+ ตำมตกลง ดแิอดเวนเจอรเ์มำเทนคลับ โรงแรม รสีอรท์

ตดิตอ่คุณ ภเูมศ 0980269070
พนักงำนขำย 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตำมตกลง บรษัิท ก้ำวก้ำวกู๊ด จ ำกัด น ำเที่ยว
คนขบัเรอื มำก ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด ตำมตกลง 47/18  ม.5 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

โทร.0622425899 / 0936071808
พนักงำนขบัรถ 1 ช 18+ ไมจ่ ำกัด 11,000 บรษัิทเขำหลักค้ำไมแ้ละวัสดกุ่อสรำ้ง  จ ำกัด จ ำหน่ำยวัสดกุ่อสรำ้ง

70 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่ำ จ.พังงำ
โทร.076-486665-6 / 0819797000

พนักงำนบัญช ี/ เคำเตอร ์ 1 ญ 18+ ม.6+ ตำมตกลง บรษัิทวิสุทธิวัลย์ อิเลคทรคิ จ ำกัด จ ำหน่ำยเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ
(สำขำโคกกลอย) 288/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยชำ้ง อ.เมอืง จ.พังงำ

โทร.076411956
Area Sale 1 ช/ญ 20-30 ปวส.+ 12,000 บรษัิทโพสเซฟี กรุ๊ป จ ำกัด (oppo) ศูนย์มอืถือ  oppo

ตดิตอ่คุณบอย 0971465463  ตดิตอ่เวลำ 10.00 - 19.00 น.
Sale (ประจ ำพ้ืนที่ตะก่ัวป่ำ) มำก ช/ญ 18+ ม.3+ 10,000 ตดิตอ่ 095-7769064  จิ๋ว กำรตลำด

       090-9753891  พ่ีส้ม (Sale พังงำ)
พนักงำนบัญชี 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 12,000 บจก.ท๊อป โปรดกัส์ ฟู้ด 

11 ม.7 ต.นำเตย อ.ท้ำยเหมอืง จ.พังงำ
โทร.0889089180 / 076461596
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