
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

การเงิน / บัญชี 2 ญ 18+ ปวส.+ 12,000 บจก.ยุยหลิน แปรรูปไมยางพารา

แมบาน 2 ญ 30+ ไมจํากัด 10,000 1/5  ม.3  ต.ทาอยู  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.081-0862455

ตําแหนงงานวางจังหวัดพงังา

ประจําเดอืน มกราคม 2562



พนักงานซอมบํารุง (ชางไฟ) 1 ช 18+ ปวช.+ 11,000 บจก.ไทยรับเบอรลาเท็คซ คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) ผลิตน้ํายางและแผนสกิมบล็อค

35 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร.081-8408352

พนักงานขายประจําหนวยรถ 1 ช -35 ม.3+ 9,600 บริษัทจอมธนา จํากัด สาขาพังงา ไอศกรีมครีโม

พนักงานขับรถยนต 1 ช -35 ม.3+ 9,600 66/3  ม.3  ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร.076-496497

พนักงานยกของ 2 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 320./วัน บริษัทเดอะวินเนอร จํากัด (ขางไปรษณียพังงาปากซอยราษฎรอุทิศ)

สนใจสมัครดวยตนเองหนาราน จันทร - ศุกร 

โทร.076-671074

พนักงานยกของ 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง บริษัท เพิ่มทรัพยโฮลเซลล จํากัด

พนักงานขับรถ (รถสามลอ) 1 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง 611 , 613 ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง โทร.089-4741293 / 0835929469

ชางแอรบาน 2 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง รานอมรินทรเคร่ืองเย็น ชางเครื่องปรับอากาศ

ชางไฟฟา 2 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง สนใจติดตอ  076-460550 / 0816770585

เด็กฝกงาน 3 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง

พนักงานฝายอาหารสด 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 360./วัน บริษัทบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) สาขาพังงา หางสรรพสินคา

แคชเชียร 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 360./วัน โทร.087-8888237

พนักงานชั่วคราว (16ธ.ค.61 - 5 ม.ค.62) 6 ช/ญ 18+ ม.3+ 360./วัน
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