
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

ชางทําฝา ทาสี งานกอสราง 4 ช 18-55 ไมจํากัด 350./วัน คุณบุญเลิศ ไตรศรี กอสราง

4/19 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร.095-9513035

คนงานกอสราง 5 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง คุณวิโรจน   093-7611687 กอสราง

งานเชื่อม งานปนู งานไม งานระบบ งานสี ในเขตพื้นที่ อ.ทายเหมือง จ.พังงา

งานตกแตง งานกระเบื้อง จับกัง

ตําแหนงงานวางจังหวัดพงังา

ประจําเดอืน กรกฎาคม 2562



ชางเทคนิค 1 ช 20-30 ปวช.+ 325./วัน จอมอิเลกตริค 

14/12 ม.8 ต.บางมวง อ.ตะกั่วปา จ.พังงา

โทร.084-0644029

เรงรัดหนี้สิน (ประจําสาขาพังงา 1 ช -35 ม.6+ ตามตกลง บริษัท เอซีเอส เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด บริการที่ปรึกษาดานกฏหมายในเครือ

โทร.086-4269810 / 086-4269811 / 086-4269812 อิออนกรป

พนักงานติดรถ 1 ช 18+ ใมจํากัด ตามตกลง บมจ.สยามแกส แอนดปโตรเคมีคัลส โรงงานบรรจุกาช

พนักงานบรรจุกาช 1 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง 37  ม.6  ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา  โทร.093-7576755

พนักงาน Renovate  ดวน 20 ช 18+ ม.3+ 360./วัน บริษัทบิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน สาขาพังงา หางสรรพสินคา

ระหวางเวละ 09.00 - 17.00 น.  

โทร.0878888237

พนักงานขาย 1 ช/ญ 25+ ไมจํากัด ตามตกลง สยามชัย พังงา  จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา

ที่อยูขางโรงเรียนดีบกุวิทยายน

มาสมัครดวยตนเองที่สาขา.

โทร.& .Id. 096-9518799

พนักงานธุรการ 1 ญ 22 ป.ตรี ตามตกลง บ.ทีคิวเอ็มเอ็นชัวรรันสโปรคเกอร   สาขาพังงา ประกันภยั

ที่ตั้ง 71/7 ม.3 ถ.เทศบาลบํารุง ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมือง จ.พังงา

สนใจโทร 091-890-6858 (คุณนาย)

ผูชวยทันตแพทย 1 ญ 20+ ม.6+ 9000.+ คลินิกทันตกรรมพังงา คลินิกทันตกรรม

ประชาสัมพันธ 1 ญ 20+ ม.6+ 9000.+ ต.ทายชาง  อ.เมือง จ.พังงา

สนใจติดตอ 084-898-4833

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 30+ ปวส.+ 12000 บจก.ไอโคนิค ดีเวลลอปเมนท งานกอสราง

โฟรแมน 1 ช 18+ ป.ตรี ตามตกลง ต. โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

วิศวกร 1 ช 18+ ป.ตรี ตามตกลง ติดตอ 098-0162353 คุณลักษณ , 087-2670775 คุณกอง

Engineer 1 ช 18+ ปวส.+ ตามตกลง
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การเงนิ ทะเบยีน งานศนูยบ์รกิาร 1 ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง บริษัทตั้งใจยนตรการ สาขาทับปุด จําหนายรถจักรยานยนต

2/61 ต.ทับปดุ อ.ทับปดุ จ.พังงา

สอบถามรายละเอียด Tel 081-7378476

ชางเหล็ก 4 ช 24+ ม.3+ ตามตกลง รานทรงพล สตีล  งานเหล็ก

นักศึกษาฝกงาน 2 ช - ปวช.+ - สามแยกไฟแดงกระโสม บานกระโสม อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร. 087 268 5432 ,092 126 8655

ที่ปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง บริษัทอีซูซุอันดามันเซลส จํากัด จําหนายรถยนต

ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร.076-581500

พนักงานสินเชื่อ  สาขาโคกกลอย 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ 11,000 บริษัทไทยเครดิต สินเชื่อ

พนักงานสินเชื่อ  สาขาพังงา 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ 11,000 ติดตอ คุณแตงโม 0887522231 / กอลฟ 0887605941

เจาหนาที่สินเชื่อ 1 ช 20-28 ม.6+ 10,000 บริษัทศรีสวัสดิ์ สาขาเขาหลัก สินเชื่อ

เจาหนาที่ประจําสาขา 1 ญ 20-28 ปวช.+ 10,000 โทร.0848077762

เจาหนาที่การตลาดสินเชื่อ 1 ช/ญ -35 ป.ตรี ตามตกลง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แหงประเทศไทย สินเชื่อ

สาขาพังงา  โทร.0859809108

พนักงานสินเชื่อ 1 ช/ญ 20-35 ปวส.+ 10,000 สินปาทอง (ตะกั่วปา) 076421313 สินเชื่อ

คุระบุรี 076410130

พีพีธุรกิจพังงา 076-411240
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