
ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุ อัตรำค่ำจ้ำง ทีอ่ยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

พนักงำนสง่เสรมิกำรขำย 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 13000 บ.ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ำกัด  (มหำชน) จ ำหน่ำยซิมทรมูฟู

เจ้ำหน้ำทีช่มุชนสมัพันธ์ 10 ช/ญ 23-35 ปวส.+ ตำมตกลง 295/5-6  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ำยชำ้ง  อ.เมอืงพังงำ  จ.พังงำ

พนักงำนขบัรถยนต์ 4 ช 18+ ม.6+ 14400 ตดิตอ่คุณไหม โทร 084-1929103

พนักงำนขำย (นมบทีำเก้น) มำก ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด ตำมตกลง รำ้นนพดล  ธดิำ จ ำหน่ำยนมบทีำเก้น

คุณนพดล  ธดิำ  ผจก.ศูนย ์ โทร 081-4419412

75/46  ม.3  ถ.ตะก่ัวปำ่พัฒนำ ต.ถ  ำน  ำผุด อ.เมอืง จ.พังงำ

พนักงำนขำยหน่วยรถเงนิสด 5 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตำมตกลง บ.ดชัมลิล ์จ ำกัด  ศูนยก์ระจำยสนิค้ำ สำขำพังงำ ตวัแทนจ ำหน่ำยนมดชัมลิล์

ตดิตอ่คุณจุม   098-6714612

พนักงำนขำย 5 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด ตำมตกลง บรษัิทออเน็ท อิเลค็ทรคิ จ ำกัด ขำยผ่อนสนิค้ำประเภทเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ

พนักงำนเก็บเงนิ 2 ช 25+ ม.3+ ตำมตกลง 45/51  ม.3  ถ.เพชรเกษม ต.ตำกแดด  อ.เมอืงพังงำ  จ.พังงำ

โทร 076-481193 / 080-1474423

ทีป่รกึษำกำรขำย 2 ช/ญ 18+ ม.6+ ตำมตกลง บรษัิท วี.โอเค กรุ๊ป จ ำกัด สำขำพังงำ (จ ำหน่ำยรถยนต)์ (จ ำหน่ำยรถยนต)์

746/9-10 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยซ้ำย อ.เมอืง จ.พังงำ 

โทร 076-440180 / 0813263599

พนักงำนขำยเงนิสด 1 ช/ญ 22+ ม.3+ 12,000+ บรษัิท ออรเ์นท เอสดโีอ จ ำกัด ตวัแทนจ ำหน่ำย สนิค้ำ P&G

( ps ขบัรถมอเตอรไ์ซค์ขำย ) อ.เมอืง  จ.พังงำ  โทร 089-8706920 / 089-9739577

เจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบคุณภำพ  QC 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตำมประสบกำรณ์ บ.ศรโีรจน์ฟู้ดส ์ จ ำกัด ผลติภณัฑ์จำกไก่สด ไก่แชแ่ขง็

เชค็เกอรห์น้ำลำน 3 ช/ญ 18+ ปวช.+ 340/วนั 8/10  ม.1  ต.ตำกแดด  อ.เมอืง  จ.พังงำ  โทร.076-450129 และผลติภณัฑ์จำกไก่

ต ำแหน่งงำนวำ่งจังหวดัพังงำ

ประจ ำเดอืน มถุินำยน 2560



ทีป่รกึษำกำรขำย 2 ญ 18+ ปวส.+ 9,300 บ.อนุภำษววิธิกำร (พังงำ) จ ำกัด ตวัแทนจ ำหน่ำยรถยนตฮ์อนดำ้

111  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

โทร.076-582204

โฟรแ์มน 1 ช 24+ ปวช.+ 308/วนั หจก.พัฒนชยักิจ รบัเหมำก่อสรำ้ง

12/7  หมูบ่ำ้นกลำงเมอืง  ต.ท้ำยชำ้ง  อ.เมอืง  จ.พังงำ

โทร 087-8903162

วเิครำะห์สนิเชือ่ 1 ช -26 ป.ตรี 11,000 บ.เมอืงไทยลชิซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) สนิเชือ่

398/4 ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ำยชำ้ง  อ.เมอืง จ.พังงำ

โทร.076-414273

สำขำโคกกลอย  โทร.076-490764  (ตดิกับทำงเขำ้ บขส.เก่ำโคกกลอย)

ทีป่รกึษำประกันภยั 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000 บ.เมอืงไทยประกันชวีติ จ ำกัด (มหำชน) ประกันชวีติ

99/6  ม.1  ต.บำงมว่ง  อ.ตะก่ัวปำ่  จ.พังงำ  โทร 076-461175

โทร 076-461175  /  087-8072440

พนักงำนบรหิำรตวัแทน 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี 15,000 บจก.สนิมัน่คงประกันภยั สำขำพังงำ ประกันภบัรถยนต์

479  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ำยชำ้ง  อ.เมอืง  จ.พังงำ

โทร.085-4846715

จัดเรยีงสนิค้ำ 1 ญ 18-35 ม.6+ 308./วนั บมจ.บิก๊ซีซุปเปอรเ์ซ็นเตอร ์สำขำพังงำ ห้ำงสรรพสนิค้ำ

297  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ำยชำ้ง  อ.เมอืง  จ.พังงำ

โทร.087-8888237
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พนักงำนฝ่ำยผลติ 5 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด 308./วนั บรษัิททูน่ำพำรำไดส ์ จ ำกัด กำรผลติอำหำรปรงุส ำเรจ็แชแ่ขง็

เจ้ำหน้ำทีจ่ดบนัทึกขอ้มลู 1 ญ 18+ ไมจ่ ำกัด 308./วนั 49/7  ม.7  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ  โทร 076-434595

พนักงำนห้องเยน็ 1 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัด 308./วนั

พนักงำนขำยไอศกรมีวอลล์ มำก ช/ญ 20-60 ไมจ่ ำกัด 10,000+ บรษัิท ดบัเบิ ลย ูเวอร ์โก จ ำกัด  ( วอลลแ์มน ) จ ำหน่ำยไอศกรมี

31/16  ม.1  ต.ล ำแก่น  อ.ท้ำยเหมอืง  จ.พังงำ

โทร 076-595345

พนักงำนเสรฟิ 2 ญ 18-35 ม..3+ 10,000 รำ้นครวับำยใจ  (เยื อง ปตท.โคกยำง) รำ้นอำหำรอีสำน  ซีฟู้ด  ไทย

54/10  ม.2  ต.บำงนำยส ี อ.ตะก่ัวปำ่   จ.พังงำ

โทร.076-471132  /  0993060867

เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยวจิัยและพัฒนำ 10 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตำมตกลง ไทยยเูน่ียนแฮชเชอรี่ เพำะเลี ยงกุ้ง

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยวจิัยและพัฒนำ 10 ช/ญ 18+ ป.6+ ตำมตกลง 42  ม.14  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย 5 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตำมตกลง โทร.076-584000

ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยผลตินอเพลยีส 5 ช/ญ 18+ ป.6+ ตำมตกลง

หัวหน้ำสว่นฝ่ำยผลตินอเพลยีส 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตำมตกลง

หัวหน้ำแผนกฝ่ำยบคุคลและธรุกำร 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตำมตกลง

เจ้ำหน้ำทีว่ศิวกรรม 3 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตำมตกลง

พนักงำนขำยหน่วยรถเงนิสด 10 ช/ญ 23-35 ปวช.+ 15,000 บจก. ก ชยัแสง ดี.ซี ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำ

ผู้ชว่ยพนักงำนขำยหน่วยรถเงนิสด 10 ช 23-35 ม.6+ 12,000 10/44  ม.8  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

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

เจ้ำหน้ำทีป่ระสำนงำนขำย / ธรุกำร 2 ช/ญ 23-35 ป.ตรี 10,000

พนักงำนขบัรถ 4 ลอ้ 6 ลอ้ 2 ช 18+ ป.6+ 12,000
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วศิวกรอำวโุส 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตำมตกลง บรษัิทฉลองคอนกรตี  1999 จ ำกัด ก่อสรำ้ง

วศิวกรตรวจสอบคุณภำพ 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตำมตกลง 107  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

วศิกรโยธำ 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตำมตกลง โทร 076-679460

พนักงำนขำย 2 ช/ญ 18+ ม.6 ตำมตกลง

ชำ่งไฟฟ้ำ 1 ช 18+ ปวช.+ ตำมตกลง

พนักงำนขบัรถจัดสง่ 3 ช 18+ ป.6+ ตำมตกลง

ช่ำงแอร ์/ ติดตั งจำนดำวเทียม มีประสบกำรณ์ 1 ช 18+ ปวช.+ ตำมตกลง รำ้นกษิดษิฐ์ จ ำหน่ำยอุปกรณ์ชำ่งแอร์

ต.ท้ำยชำ้ง  อ.เมอืง  จ.พังงำ  โทร.086-0806442 จำนดำวเทียม

พนักงำนขนสง่ 1 ช 18+ ม.3+ ตำมตกลง บรษัิท พี เอส ไอ คอรป์อเรชัน่ (สำขำโคกกลอย) จำนดำวเทียม

8/15  ม.8  ต.โคกกลอย  อ.ตะก่ัวทุง่  จ.พังงำ

โทร 0898981284
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