
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

พนักงานธุรการ 1 ญ 20-30 ปวช.+ 9,900 บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด นายหนาวินาศภัย

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

โทร.091-4159339

พนักงานขับรถ 1 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง บริษัทกาวกาวกูด จํากัด เรือทองเที่ยว

57/8 ม.5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร.0622425899

ตําแหนงงานวางจังหวัดพงังา

ประจําเดอืน มีนาคม 2562



พนักงานบัญชี 1 ญ -30 ปวช.+ 10,000 บริษัทยุยหลิน จํากัด แปรรูปไมยางพารา

1/5 ม.3 ต.ทาอยู อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร.081-0862455

สโตรหนวย 1 ญ 20-30 ปวส.+ 10,900 บริษัทแคชแวนแมนเนลเด็นซ จํากัด

24/45 ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา

โทร.096-6547176

พนักงานฝายขาย 1 ช/ญ 26/35 ปวช.+ ตามตกลง บจก.พังงาทิมเบอร อินดัสทรีย 

โทร.076-445075

เจาหนาที่บญัชี 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี 15,000 โรงเรียนเยาววิทย สถานศึกษา

29/55 ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา

โทร.076-499508

เจาหนาที่บริการลูกคา 5 ช/ญ 23-35 ป.ตรี ตามตกลง บริษัทเงินติดลอ จํากัด สินเชื่อ

294 , 296  ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา

โทร.076-414301

คนงานตัดแตงเนื้อสุกร 5 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 320./วัน บจก.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จําหนายเนื้อสุกร

748/1 ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา

โทร.094-1549363

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

ชางทั่วไป 2 ช 25-30 ปวช.+ ตามตกลง บริษัทบอแสน วิลลา จํากัด โรงแรม รีสอรท

ตอนรับ 1 ช 25-30 ปวช.+ ตามตกลง 19/3 ม.1 ต.บอแสน อ.ทับปดุ จ.พังงา

โทร.076-418888
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คนงานกอสราง 5 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง คุณวิโรจน   093-7611687 กอสราง

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

งานตกแตง งานกระเบื้อง จับกัง

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

ชางหรือเด็กฝกงาน 2 ช 18-30 ไมจํากัด ตามตกลง รานสิริชัยการชาง งานเหล็ก งานสแตนเลส

13/1  ม.4  ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.081-9682527 / 086-6858863

ผูจัดการเขต 3 ญ 22-40 ม.6+ 9,750 บริษัทเบตเตอรเวย ประเทศไทย จํากัด จําหนายเคร่ืองสําอางค

โทร.02-9170000 ตอ 121 แบบขายตรง

พนักงานตรวจสอบ 3 ช 23+ ม.3+ 16,500 บริษัทไมดาแอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)

พนักงานเก็บเงิน 2 ช 23+ ม.3+ 12,500 โทร.083-3916243

พนักงานชาง 1 ช 23+ ม.3+ 11,000

พนักงานขายประกันภัยรถยนต มาก ญ 18+ ปวช+ ตามตกลง สํานักงานนายหนาสุธปญ  หิโตปกรณ นายหนา

โทร.076-413800 / 086-4765341 / 0980154545

เจาหนาที่แนะนําสินเชื่อ 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย ธนาคาร

โทร.088-7522231 คุณแตง

โฟรแมน 2 ช 35-50 ไมจํากัด 500./วัน หจก.ศรีสงาธุรกิจการกอสราง กอสราง

ต.ตากแดด  อ.เมือง  จ.พังงา  โทร.061-1734086

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

3



เจาหนาที่ควบคุมเอกสาร 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี วิทยฯ ตามตกลง บริษัทศรีโรจนฟูดส  จํากัด จําหนายผลิตภัณฑจากไกสด ไกแชแขง็

คนพิการ (พนักงานทั่วไป) 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 320./วัน 8/10 ม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา  และผลิตภัณฑจากไก

โทร.076-450113 / 081-9904252

ที่ปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 20-35 ปวช.+ 9,000 บริษัทพงังาฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด ตวัแทนจําหนายรถยนตฮอนดา

295  ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา

โทร.085-2502582 / 095-0416633

พนักงานขาย 2 ญ 25-35 ปวส.+ 11,000 บริษัททูนาพาราไดส จํากัด แปรรูปสัตวทะเล น้ําจืด

พนักงานขับรถ 2 ช 28-45 ไมจํากัด 9,600 401/7 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร.076-452033

พนักงาน Spa Therapist  2 ช/ญ 18-40 ม.3.+ 10,000 โรงแรมบางสักเมอรลิน โรงแรม รีสอรท

โรงแรมเขาหลักเมอรลิน

อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา  คุณจุไรพร  ทุมสา 090-7097694
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