
ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ อัตรำค่ำจำ้ง ที่อยูส่ถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

พนักงำนส่งเสริมกำรขำย 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 13000 บ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด  (มหำชน) จ ำหน่ำยซิมทรูมูฟ

295/5-6  ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ำยช้ำง  อ.เมืองพังงำ  จ.พังงำ

ติดต่อคุณไหม โทร 084-1929103

พนักงำนขำย 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง บริษัทออเน็ท อิเล็คทริค จ ำกัด ขำยผ่อนสินค้ำประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ำ

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

โทร 076-481193 / 080-1474423

พนักงำนขำยเงินสด 1 ช/ญ 22+ ม.3+ 12,000+ บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จ ำกัด ตัวแทนจ ำหน่ำย สินค้ำ P&G

( ps ขับรถมอเตอร์ไซค์ขำย ) อ.เมือง  จ.พังงำ  โทร 089-8706920 / 089-9739577

ที่ปรึกษำประกันภัย 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000 บ.เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ประกันชีวิต

99/6  ม.1  ต.บำงม่วง  อ.ตะก่ัวป่ำ  จ.พังงำ  โทร 076-461175

โทร 076-461175  /  087-8072440

พนักงำนขำยไอศกรีมวอลล์ มำก ช/ญ 20-60 ไม่จ ำกัด 10,000+ บริษัท ดับเบ้ิลย ูเวอร์ โก จ ำกัด  ( วอลล์แมน ) จ ำหน่ำยไอศกรีม

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

โทร 076-595345

ช่ำงท ำฝ้ำ ทำสี งำนก่อสร้ำง 4 ช 18-55 ไม่จ ำกัด 350./วัน คุณบุญเลิศ ไตรศรี ก่อสร้ำง

4/19 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

โทร.095-9513035

คนงำนก่อสร้ำง 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง คุณวิโรจน์   093-7611687 ก่อสร้ำง

งำนเช่ือม งำนปูน งำนไม้ งำนระบบ งำนสี ในเขตพ้ืนที่ อ.ท้ำยเหมือง จ.พังงำ

งำนตกแต่ง งำนกระเบ้ือง จบักัง

ต ำแหน่งงำนว่ำงจงัหวัดพังงำ

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562



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

14/12 ม.8 ต.บำงม่วง อ.ตะก่ัวป่ำ จ.พังงำ

โทร.084-0644029

เร่งรัดหน้ีสิน (ประจ ำสำขำพังงำ 1 ช -35 ม.6+ ตำมตกลง บริษัท เอซีเอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด บริกำรที่ปรึกษำด้ำนกฏหมำยในเครือ

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

พนักงำนติดรถ 1 ช 18+ ใม่จ ำกัด ตำมตกลง บมจ.สยำมแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ โรงงำนบรรจกุ๊ำช

พนักงำนบรรจกุ๊ำช 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง 37  ม.6  ต.กระโสม  อ.ตะก่ัวทุ่ง  จ.พังงำ  โทร.093-7576755

พนักงำน Renovate  ด่วน 20 ช 18+ ม.3+ 360./วัน บริษัทบ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน สำขำพังงำ ห้ำงสรรพสินค้ำ

ระหว่ำงเวละ 09.00 - 17.00 น.  

โทร.0878888237

เสมียน 1 ช/ญ 28+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง สยำมชัย พังงำ  จ ำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ

พนักงำนขำย 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ที่อยูข้่ำงโรงเรียนดีบุกวิทยำยน

มำสมัครด้วยตนเองที่สำขำ.

โทร.& .Id. 096-9518799

พนักงำนธุรกำร 1 ญ 22 ป.ตรี ตำมตกลง บ.ทีคิวเอ็มเอ็นชัวร์รันส์โปรคเกอร์   สำขำพังงำ ประกันภัย

ที่ต้ัง 71/7 ม.3 ถ.เทศบำลบ ำรุง ต.ถ้ ำน้ ำผุด อ.เมือง จ.พังงำ

สนใจโทร 091-890-6858 (คุณนำย)

ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ญ 20+ ม.6+ 9000.+ คลินิกทันตกรรมพังงำ คลินิกทันตกรรม

ประชำสัมพันธ์ 1 ญ 20+ ม.6+ 9000.+ ต.ท้ำยช้ำง  อ.เมือง จ.พังงำ

สนใจติดต่อ 084-898-4833

พนักงำนบัญชี 1 ช/ญ 30+ ปวส.+ 12000 บจก.ไอโคนิค ดีเวลลอปเม้นท์ งำนก่อสร้ำง

โฟร์แมน 1 ช 18+ ป.ตรี ตำมตกลง ต. โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

วิศวกร 1 ช 18+ ป.ตรี ตำมตกลง ติดต่อ 098-0162353 คุณลักษณ์ , 087-2670775 คุณก้อง

Engineer 1 ช 18+ ปวส.+ ตำมตกลง
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การเงิน ทะเบียน งานศูนย์บรกิาร 1 ญ 18+ ปวช.+ ตำมตกลง บริษัทต้ังใจยนตรกำร สำขำทับปุด จ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์

2/61 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงำ

สอบถำมรำยละเอียด Tel 081-7378476

ช่ำงเหล็ก 4 ช 24+ ม.3+ ตำมตกลง ร้ำนทรงพล สตีล  งำนเหล็ก

นักศึกษำฝึกงำน 2 ช - ปวช.+ - สำมแยกไฟแดงกระโสม บ้ำนกระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

โทร. 087 268 5432 ,092 126 8655
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