
ก

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

ครูสอนคณิตศาสตร   ป.1 - ป.4 1 ญ ไมจํากัด ป.ตรี ตามตกลง โรงเรียนกวดวิชาจินตคณิตพังงา โรงเรียนกวดวิชา

( Past  Time ) 92/15  ถ.ศิริราษฎร  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.081-55363212

พนักงานรีดแผนหลังคา 2 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 300.+/วัน ธีรชิน เมทัลชีท จําหนายแผนเมทัลชีทและเหล็ก

พนักงานขนเหล็ก 1 308/1  ถ.เพชรเกษม  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.0612401519

ตําแหนงงานวางจังหวัดพงังา

ประจําเดอืน กรกฏาคม 2561



โฟรแมน 1 ช/ญ 20-45 ปวส.+ 20,000 บริษัท โฮมแลนด ควอลิตี้  จํากัด หมูบานจัดสรรค

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25-45 ปวส.+ 12,000 55/15  ม.3  ถ.เพชรเกษม  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.087-2670775

ธุรการขาย / ที่ปรึกษาการขาย 2 ช/ญ 25-35 ปวช.+ 9900.- บจก.อีซูซุอันดามันเซลส สาขาตะกั่วปา ขายและซอมบํารุง

36/23  ม.1  ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วปา จ.พังงา

โทร.076-421500 , 076-421600

พนักงานผลิตน้ํายางขน 10 ช 18+ ไมจํากัด 320.+ บมจ.ไทยรับเบอรลาเท็คซคอรเปอรเรชั่น  ( ประเทศไทย ) ผลิตน้ํายางขน

35 ม.4  ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.081-8408352

ครูผูชวย 1 ช/ญ 25-30 ม.6.+ 500./วัน โรงเรียนกวดวิชา คุมองพังงา โรงเรียนกวดวิชา

203/4/5  ถ.เพชรเกษม  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.081-7872542

ชางเชื่อม 1 ช 20-50 ป.6+ 400./วัน บจก.เอส.อ.ีพ.ีเวิรลไวด  แปรรูปไมยางพารา

5/5  ม.8  ถ.เพชรเกษม  ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.076-481066

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี 420./วัน พ.ีบ.ีด.ีกรุฟ โคกกลอย ขายเคร่ืองใชไฟฟา

109/13 ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร.0805952259

พนักงานธุรการ 2 ช/ญ 20-30 ปวส.+ 10,000 บจก.ดาตา โอเอ เซอรวิส 2012 อุปกรณคอมพิวเตอร

68  ม.3  ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.089-6520884  

การเงิน / บัญชี 4 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง บจก.ยุยหลิน แปรรูปไมยางพารา

1/5  ม.3  ต.ทาอยู  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.081-0862455
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พนักงานขายของหนาราน 1 ญ 20-30 ม.3+ 320./วัน รานแอกเบเกอร่ี จําหนายเบเกอร่ี

302/1 ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา

โทร.076-411858

ชางไฟฟา 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง บ.ศรีโรจนฟูดส จํากัด จําหนายผลิตภัณฑจากไก

ชางอิเลกทรอนิกส 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง 8/10 ม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา

โทร.081-9904252 / 076-450113
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