
ตําแหน�งงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ อัตราค�าจ�าง ที่อยู�สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

พนักงานส�งเสริมการขาย 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 13000 บ.ทรู คอร/ปอเรชั่น จํากัด  (มหาชน) จําหน�ายซิมทรูมูฟ

เจ�าหน�าที่ชุมชนสัมพันธ/ 10 ช/ญ 23-35 ปวส.+ ตามตกลง 295/5-6  ถ.เพชรเกษม  ต.ท�ายช�าง  อ.เมืองพังงา  จ.พังงา

พนักงานขับรถยนต/ 4 ช 18+ ม.6+ 14400 ติดต�อคุณไหม โทร 084-1929103

พนักงานขาย (นมบีทาเก�น) มาก ช/ญ 18+ ไม�จํากัด ตามตกลง ร�านนพดล  ธิดา จําหน�ายนมบีทาเก�น

คุณนพดล  ธิดา  ผจก.ศูนย/  โทร 081-4419412

75/46  ม.3  ถ.ตะกั่วปCาพัฒนา ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมือง จ.พังงา

พนักงานขายหน�วยรถเงินสด 5 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง บ.ดัชมิลล/ จํากัด  ศูนย/กระจายสินค�า สาขาพังงา ตัวแทนจําหน�ายนมดัชมิลล/

ติดต�อคุณจุม   098-6714612

พนักงานขาย 5 ช/ญ 18+ ไม�จํากัด ตามตกลง บริษัทออเน็ท อิเล็คทริค จํากัด ขายผ�อนสินค�าประเภทเครื่องใช�ไฟฟGา

พนักงานเก็บเงิน 2 ช 25+ ม.3+ ตามตกลง 45/51  ม.3  ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด  อ.เมืองพังงา  จ.พังงา

โทร 076-481193 / 080-1474423

ที่ปรึกษาการขาย 2 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง บริษัท วี.โอเค กรุIป จํากัด สาขาพังงา (จําหน�ายรถยนต/) (จําหน�ายรถยนต/)

746/9-10 ถ.เพชรเกษม ต.ท�ายซ�าย อ.เมือง จ.พังงา 

โทร 076-440180 / 0813263599

พนักงานขายเงินสด 1 ช/ญ 22+ ม.3+ 12,000+ บริษัท ออร/เนท เอสดีโอ จํากัด ตัวแทนจําหน�าย สินค�า P&G

( ps ขับรถมอเตอร/ไซค/ขาย ) อ.เมือง  จ.พังงา  โทร 089-8706920 / 089-9739577

เจ�าหน�าที่ตรวจสอบคุณภาพ  QC 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามประสบการณ/ บ.ศรีโรจน/ฟูGดส/  จํากัด ผลิตภัณฑ/จากไก�สด ไก�แช�แข็ง

เช็คเกอร/หน�าลาน 3 ช/ญ 18+ ปวช.+ 340/วัน 8/10  ม.1  ต.ตากแดด  อ.เมือง  จ.พังงา  โทร.076-450129 และผลิตภัณฑ/จากไก�

ตําแหน�งงานว�างจังหวัดพังงา

ประจําเดือน กรกฏาคม 2560



ที่ปรึกษาการขาย 2 ญ 18+ ปวส.+ 9,300 บ.อนุภาษวิวิธการ (พังงา) จํากัด ตัวแทนจําหน�ายรถยนต/ฮอนด�า

111  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ�ง  จ.พังงา

โทร.076-582204

โฟร/แมน 1 ช 24+ ปวช.+ 308/วัน หจก.พัฒนชัยกิจ รับเหมาก�อสร�าง

12/7  หมู�บ�านกลางเมือง  ต.ท�ายช�าง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร 087-8903162

วิเคราะห/สินเชื่อ 1 ช -26 ป.ตรี 11,000 บ.เมืองไทยลิชซิ่ง จํากัด (มหาชน) สินเชื่อ

398/4 ถ.เพชรเกษม  ต.ท�ายช�าง  อ.เมือง จ.พังงา

โทร.076-414273

สาขาโคกกลอย  โทร.076-490764  (ติดกับทางเข�า บขส.เก�าโคกกลอย)

ที่ปรึกษาประกันภัย 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000 บ.เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ประกันชีวิต

99/6  ม.1  ต.บางม�วง  อ.ตะกั่วปCา  จ.พังงา  โทร 076-461175

โทร 076-461175  /  087-8072440

พนักงานบริหารตัวแทน 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี 15,000 บจก.สินมั่นคงประกันภัย สาขาพังงา ประกันภับรถยนต/

479  ถ.เพชรเกษม  ต.ท�ายช�าง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.085-4846715

จัดเรียงสินค�า 1 ญ 18-35 ม.6+ 308./วัน บมจ.บิ๊กซีซุปเปอร/เซ็นเตอร/ สาขาพังงา ห�างสรรพสินค�า

297  ถ.เพชรเกษม  ต.ท�ายช�าง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.087-8888237
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พนักงานฝCายผลิต 5 ช/ญ 18+ ไม�จํากัด 308./วัน บริษัททูน�าพาราไดส/  จํากัด การผลิตอาหารปรุงสําเร็จแช�แข็ง

เจ�าหน�าที่จดบันทึกข�อมูล 1 ญ 18+ ไม�จํากัด 308./วัน 49/7  ม.7  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ�ง  จ.พังงา  โทร 076-434595

พนักงานห�องเย็น 1 ช/ญ 18+ ไม�จํากัด 308./วัน

พนักงานขายไอศกรีมวอลล/ มาก ช/ญ 20-60 ไม�จํากัด 10,000+ บริษัท ดับเบิ้ลยู เวอร/ โก จํากัด  ( วอลล/แมน ) จําหน�ายไอศกรีม

31/16  ม.1  ต.ลําแก�น  อ.ท�ายเหมือง  จ.พังงา

โทร 076-595345

พนักงานเสริฟ 2 ญ 18-35 ม..3+ 10,000 ร�านครัวบายใจ  (เยื้อง ปตท.โคกยาง) ร�านอาหารอีสาน  ซีฟูGด  ไทย

54/10  ม.2  ต.บางนายสี  อ.ตะกั่วปCา   จ.พังงา

โทร.076-471132  /  0993060867

เจ�าหน�าที่ฝCายวิจัยและพัฒนา 10 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง ไทยยูเนี่ยนแฮชเชอรี่ เพาะเลี้ยงกุ�ง

ผู�ช�วยเจ�าหน�าที่ฝCายวิจัยและพัฒนา 10 ช/ญ 18+ ป.6+ ตามตกลง 42  ม.14  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ�ง  จ.พังงา

เจ�าหน�าที่ฝCายขาย 5 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง โทร.076-584000

ผู�ช�วยเจ�าหน�าที่ฝCายผลิตนอเพลียส 5 ช/ญ 18+ ป.6+ ตามตกลง

หัวหน�าส�วนฝCายผลิตนอเพลียส 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง

หัวหน�าแผนกฝCายบุคคลและธุรการ 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง

เจ�าหน�าที่วิศวกรรม 3 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง

พนักงานขายหน�วยรถเงินสด 10 ช/ญ 23-35 ปวช.+ 15,000 บจก. ก ชัยแสง ดี.ซี ตัวแทนจําหน�ายสินค�า

ผู�ช�วยพนักงานขายหน�วยรถเงินสด 10 ช 23-35 ม.6+ 12,000 10/44  ม.8  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ�ง  จ.พังงา

พนักงานขายเครดิต 5 ช/ญ 23.4 ป.ตรี 18,000 โทร.0935789512  /  076-679405

เจ�าหน�าที่ประสานงานขาย / ธุรการ 2 ช/ญ 23-35 ป.ตรี 10,000

พนักงานขับรถ 4 ล�อ 6 ล�อ 2 ช 18+ ป.6+ 12,000
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วิศวกรอาวุโส 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง บริษัทฉลองคอนกรีต  1999 จํากัด ก�อสร�าง

วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง 107  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ�ง  จ.พังงา

วิศกรโยธา 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง โทร 076-679460

พนักงานขาย 2 ช/ญ 18+ ม.6 ตามตกลง

ช�างไฟฟGา 1 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง

พนักงานขับรถจัดส�ง 3 ช 18+ ป.6+ ตามตกลง

ช�างแอร/ / ติดตั้งจานดาวเทียม มีประสบการณ/ 1 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง ร�านกษิดิษฐ/ จําหน�ายอุปกรณ/ช�างแอร/

ต.ท�ายช�าง  อ.เมือง  จ.พังงา  โทร.086-0806442 จานดาวเทียม

พนักงานขนส�ง 1 ช 18+ ม.3+ ตามตกลง บริษัท พี เอส ไอ คอร/ปอเรชั่น (สาขาโคกกลอย) จานดาวเทียม

8/15  ม.8  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุ�ง  จ.พังงา

โทร 0898981284

ช�าง ( มอเตอร/ไซด/)  สาขา อ.เมืองพังงา 2 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง รวมใจยนตการ จําหน�ายรถจักรยานยนต/

อ.เมือง  จ.พังงา  โทร.0898718762  คุณราตรี

พนักงานขาย 2 ช 23-35 ปวช.+ ตามตกลง เจทูคาร/  จําหน�ายรถยนต/มือสอง

54/26  ข�างยุทธนาการยาง  ต.ลําแกน  อ.ท�ายเหมือง  จ.พังงา

โทร.0936298186

ช�างยนต/ 2 ช 21-30 ปวส 9,240 บ.พังงายางเซอร/วิส จํากัด ซ�อมบํารุงยานยนต/

แคชเชียร/ 1 ช/ญ 21-30 ปวส 9,240 542/1  ถ.เพชรเกษม  ต.ท�ายช�าง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.0864765341  วรรณิศา  เอียดทอง
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กุIก 4 ช/ญ 20-40 ไม�จํากัด 308/วัน ร�านพินอคคิโอ ร�านอาหาร

พนักงานเสริฟ 6 ช/ญ 20-40 ไม�จํากัด 308/วัน 67/61  ม.5  ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วปCา  จ.พังงา

พนักงานบาร/ 3 ช/ญ 20-40 ไม�จํากัด 308/วัน โทร.0849015828

แคชเชียร/ 2 ญ 20-40 ไม�จํากัด 308/วัน

กุIก 1 ช/ญ 20+ ไม�จํากัด 308/วัน ครัวแม�มาลา  ร�านอาหาร

วังหม�อแกง  โทร.0996986667  คุณสมเกียรติ

ธุรการ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 308/วัน บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) โรงงานชําแหละสุกร

748/1 บ�านวังหม�อแกง  ต.ท�ายช�าง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร  0863212599

ครูสอนคณิตศาสตร/   ป.1 - ป.4 1 ญ ไม�จํากัด ป.ตรี ตามตกลง โรงเรียนกวดวิชาจินตคณิตพังงา โรงเรียนกวดวิชา

( Past  Time ) 92/15  ถ.ศิริราษฎร/  ต.ท�ายช�าง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.08155363212
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