
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 ตุลาคม 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

ชางเขียนแบบ 3 D 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง โปรอารต ออกแบบ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

โทร.0819794723

เจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ (สาขาเขาหลัก) 1 ช 20-28 ม.6+ 10,000 บริษัทศรีสวัสดิ์ สินเชื่อรถยนต

สนใจติดตอ 0848077762

พนักงานตรวจสอบ 2 ช 21+ ม.3+ 17,000 บริษัทไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา

พนักงานเก็บเงิน 1 ช 21+ ม.3+ 12,500 โทร.076-411239 / 0833916243

ตัวแทนขาย 1 ช/ญ 21 ม.3+ ตามตกลง

พนักงานขับรถ(ใบขับขี่ประเภท 4) 1 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง บริษัทสยามแกส แอนดปโตรเคมีคัลส จํากัด โรงงานแกส

พนักงานติดรถ 1 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

พนักงานบรรจุกาช 2 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง โทร.0937576755
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ชางคอมพิวเตอร 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 9,000 รานบานคอมดี รานคอมพิวเตอร

71/30 ม.3 ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมือง จ.พังงา

โทร.0817782006

ชางศูนยบริการ 5 ช 18+ ม.3+ ตามตกลง บริษัทตั้งใจยนตการ สาขาพังงา ซอมมอไซด

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

โทร.0898718762

เจาหนาที่จัดซื้อ 1 ช 22-35 ป.ตรี ตามตกลง บริษัทบอแสนวิลลา จํากัด โรงแรม รีสอรท

ผูจัดการตอนรับรอบดึก 1 ช 22-35 ป.ตรี ตามตกลง 19/3  ม.1 ต.บอแสน อ.ทับปดุ จ.พังงา

กุก 1 ช/ญ 22-35 ไมจํากัด ตามตกลง โทร.076-418888

หัวหนาคนสวน 1 ช 22-35 ปวส.+ ตามตกลง

ฝายบัญชี 1 ช/ญ 18+ ปวช.บัญชี ตามตกลง บริษัทไทยยูเนี่ยน แฮชเชอร่ี จํากัด เพาะเลี้ยงกุง

เจาหนาที่ฝายผลิต กุงพี 10 ช/ญ 18+ ปวช.ประมง ตามตกลง 42 ม.14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร.076-584000 / 091-8245054

ผูชวยแมครัว 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง รานเสวนา  อ.เมือง  จ.พังงา รานอาหาร

แมครัว 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง โทร.0815698958 / 0840574876 / 0926746018

คนลางจาน 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง

พนักงานขายเครดิต (ประจําศูนยพังงา) 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง บริษัท ก ชัยแสง เทรดดิ้ง จํากัด จําหนายสินคา

10/44 ม.8 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 

โทร.074414414-20

การเงิน ทะเบียน งานศูนยบริการ 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง บริษัทตั้งใจยนตการ สาขาทับปดุ ศูนยซอมและจําหนายรถจักรยานยนต

2/61 ต.ทับปดุ อ.ทับปดุ จ.พังงา

โทร.081-7378476
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ชางไฟฟา 3 ช 18+ ปวช.ไฟฟา 9,000 รานทีสแกนคอมพิวเตอร ซอมจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร

73/6  ม.3 ถ.เทศบาลบํารุง ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมือง จ.พังงา

โทร.0866864041

การตลาด (ฝายขาย) 5 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000 บริษัท สยามชัยพังงา

โทร.0969518799
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