
ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ วุฒิ อัตราคาจาง ที่อยูสถานประกอบการ ประเภทกิจการ

เจาหนาที่อาวุโสดูแลลูกคาประจําพื้นที่ 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 13000 บ.ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด  (มหาชน) จําหนายซิมทรูมูฟ

หัวหนาเจาหนาที่สงเสริมการตลาด 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง 295/5-6  ถ.เพชรเกษม  ต.ทายชาง  อ.เมืองพังงา  จ.พังงา

เจาหนาที่สงเสริมการตลาด 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง ติดตอคณุไหม โทร 084-1929103

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

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

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

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

ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร.076-581500

Sale (ตะกั่วปา) 1 ช/ญ 22-30 ปวส.+ 13,000 บริษัท CT internationnal group จํากัด จําหนายโทรศัพทแบรนด  VIVO

คุณกิ๊ฟ โทร.0994255485 / 076-526218 

หรือย่ืน Resume ที่ e:mail : giftvivo99@gmail.com

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

คุระบุรี 076410130

พีพีธุรกิจพังงา 076-411240

ตําแหนงงานวางจังหวัดพงังา

ประจําเดอืน พฤศจิกายน 2562



แมบาน  (Part time) 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ 11,000 บริษัทไทยเครดิต สินเชื่อ

ติดตอ คุณแตงโม 0887522231 / กอลฟ 0887605941

ที่ปรึกษาการขาย 6 ช/ญ 18+ ปวส.+ 9,600 บริษัท โตโยตาแชมป ศูนยจําหนายและซอมรถยนตโตโยตา

หัวหนาการตลาด 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี 15,000 3/33 ม.4 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา โทร.076-438888

Area Sale 1 ช/ญ 20-30 ปวส.+ 12,000 บริษัทโพสเซฟ กรุป จํากัด (oppo) ศูนยมือถือ  oppo

ติดตอคุณบอย 0971465463  ติดตอเวลา 10.00 - 19.00 น.

Sale (ประจําพื้นที่ตะกั่วปา) มาก ช/ญ 18+ ม.3+ 10,000 ติดตอ 095-7769064  จิ๋ว การตลาด

       090-9753891  พี่สม (Sale พังงา)

หัวหนาแผนกชําแหละ หัวหนาโหลดสินคา 1 ช 30+ ป.ตรี ตามตกลง บ.ศรีโรจนฟูดส จํากัด ผลิตภณัฑจากไก

เจาหนาที่แผนกควบคุมคุณภาพ QC 1 ช 22+ ป.ตรี ตามตกลง 8/10 ม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังง

โทร. 0848980480

ธุรการขาย 1 ญ 23-30 ปวช.+ ตามตกลง บริษัทพังงาฮอนดาออโตโมบิล จํากัด จําหนายรถยนต ฮอนดา

ที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 23-30 ปวช.+ ตามตกลง 746/9 ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมืองจ.พังงา

พนักงานรับรถใหม 1 ช 23-30 ปวช.+ 9,600 โทร.076-410151

ชางควบคุมเคร่ืองจักร 1 ช 25-35 ปวช.+ 10,000 บริษัทวรรณพงศ พลาสติก จํากัด ขวดพลาสติก

พนักงานฝายผลิต 2 ญ 25-35 ม.3+ 300/วัน 29/29  ม.2 ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร. 0820956606

วิศวกร 1 ช 18+ ป.ตรี ตามตกลง บจก.ไอโอนิค ดีเวลลอปเมนท กอสราง

4/57 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร 0999610856

พนักงานขับรถประจํา 1 ช 18+ ไมจํากัด 9600 ศูนยการแพทยเขาหลัก สถานพยาบาล

56/136 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปา จ.พังงา

โทร 076679600 ตอ 116
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ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 2 ช/ญ -35 ปวส.+ ตามตกลง บ.อีซูซุอันดามันเซลล สาขาตะกั่วปา จําหนายรถยนต

โทร.076421500

พนักงานขาย 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง บ.กาวกาวกูด จํากัด นําเที่ยว

คนขับเรือ มาก ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง ที่อยู 47/18 ม.5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

062-2425899, 0936071808

พนักงานขับรถ (ยกของหนักได) 2 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง หางหุนสวนจํากัด บวรสุวรรณ

39/1 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

เบอรโทร. 076-490-757

บัญชีการและการเงิน (ประสบการณ 2 ป) 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี 18,000 บจก.เอกอันดามันไดฟ นําเที่ยว

เสมียนและบัญชี (ประสบการณ 1-3 ป) 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 16,000 80/8 ม.6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปา จ.พังงา

โทร076410855 / 076410854-5
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