
ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ อัตรำค่ำจ้ำง ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร 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

ท่ีปรึกษำประกันภัย 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 ดับเบ้ิลยู เวอร์ โก จ ำกัด  ( วอลล์แมน ) จ ำหน่ำยไอศกรีม

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

โทร 076-595345

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

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

ท่ีปรึกษำกำรขำย 3 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตำมตกลง บริษัทอีซูซุอันดำมันเซลส์ จ ำกัด จ ำหน่ำยรถยนต์

ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

โทร.076-581500

Sale (ตะก่ัวป่ำ) 1 ช/ญ 22-30 ปวส.+ 13,000 บริษัท CT internationnal group จ ำกัด จ ำหน่ำยโทรศัพท์แบรนด์  VIVO

คุณก๊ิฟ โทร.0994255485 / 076-526218 

หรือย่ืน Resume ท่ี e:mail : giftvivo99@gmail.com

พนักงำนสินเช่ือ 1 ช/ญ 20-35 ปวส.+ 10,000 สินป่ำทอง (ตะก่ัวป่ำ) 076421313 สินเช่ือ

คุระบุรี 076410130

พีพีธุรกิจพังงำ 076-411240

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดพังงำ

ประจ ำเดือน กันยำยน 2562



แม่บ้ำน  (Part time) 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ 11,000 บริษัทไทยเครดิต สินเช่ือ

ติดต่อ คุณแตงโม 0887522231 / กอล์ฟ 0887605941

พนักงำนประจ ำร้ำน (Team Member) 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 320-352./วัน KFC  สำขำกัลปพฤกษ์  0618231534 ร้ำนไก่ KFC

ฝ่ำยกิจกรรมและอีเว้นท์ 2 ช/ผย 18+ ปวส.+ ตำมตกลง ดิแอดเวนเจอร์เมำเทนคลับ โรงแรม รีสอร์ท

ติดต่อคุณ ภูเมศ 0980269070

พนักงำนขำย 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตำมตกลง บริษัท ก้ำวก้ำวกู๊ด จ ำกัด น ำเท่ียว

คนขับเรือ มำก ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง 47/18  ม.5 ต.กระโสม อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

พนักงำนจัดเก็บค่ำบริกำรเรือ 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตำมตกลง โทร.0622425899 / 0936071808

พนักงำนขับรถ 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด 11,000 บริษัทเขำหลักค้ำไม้และวัสดุก่อสร้ำง  จ ำกัด จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง

70 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะก่ัวป่ำ จ.พังงำ

โทร.076-486665-6 / 0819797000

พนักงำนบัญชี / เคำเตอร์ (สำขำโคกกลอย) 1 ญ 18+ ม.6+ ตำมตกลง บริษัทวิสุทธิวัลย์ อิเลคทริค จ ำกัด จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

288/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ

โทร.076411956

Area Sale 1 ช/ญ 20-30 ปวส.+ 12,000 บริษัทโพสเซฟี กรุ๊ป จ ำกัด (oppo) ศูนย์มือถือ  oppo

ติดต่อคุณบอย 0971465463  ติดต่อเวลำ 10.00 - 19.00 น.

Sale (ประจ ำพ้ืนท่ีตะก่ัวป่ำ) มำก ช/ญ 18+ ม.3+ 10,000 ติดต่อ 095-7769064  จ๋ิว กำรตลำด

       090-9753891  พ่ีส้ม (Sale พังงำ)

พนักงำนบัญชี 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 12,000 บจก.ท๊อป โปรดักส์ ฟู้ด 

11 ม.7 ต.นำเตย อ.ท้ำยเหมือง จ.พังงำ

โทร.0889089180 / 076461596

หัวหน้ำแผนกช ำแหละ 1 ช 18+ ปวส.+ ตำมตกลง บ.ศรีโรจน์ฟู้ดส์ จ ำกัด ผลิตภัณฑ์จำกไก่

หัวหน้ำโหลดสินค้ำ 1 ช 18+ ปวส.+ ตำมตกลง 8/10 ม.1 ต.ตำกแดด อ.เมือง จ.พังง

โทร. 0848980480
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ช่ำง 2 ช 18+ ปวช.+ 10,000 บริษัทพังงำฮอนด้ำออโตโมบิล จ ำกัด จ ำหน่ำยรถยนต์ ฮอนด้ำ

746/9 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมืองจ.พังงำ

โทร.0852502582

ช่ำงเขียนแบบ 3 D 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตำมตกลง โปรอำร์ต ออกแบบ จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์

โทร.0819794723

ช่ำงบริษัท / ช่ำงรับเหมำ มำก ช 18+ ไม่จ ำกัด 10,000 บริษัทวำยแอนด์เค เทเลคอม เนทเวิร์ค

โทร.0957769064  แอดมินจ๋ิว

พนักงำนตรวจสอบ 2 ช 21+ ม.3+ 17,000 บริษัทไมด้ำ แอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

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

ตัวแทนขำย 1 ช/ญ 21 ม.3+ ตำมตกลง

พนักงำนรำยวัน 1 ช/ญ 18-25 ม.6+ 360/วัน โรงภำพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จ ำกัด สำขำพังงำ โรงภำพยนตร์

โทร 076-414282

แม่บ้ำน 1 ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง 701 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ แม่บ้ำนส่วนบุคคล

คนสวน 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง โทร.0896868228 

**ใกล้ตลำดวังหม้อแกง

หัวหน้ำบัญชี 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี บัญชี ตำมตกลง บริษัทเหมืองเอรำวัณเอเชีย จ ำกัด อุตสำหกรรมเหมืองแร่

(ปฏิบัติงำนท่ีมิตซูพังงำมอเตอร๋ ช้ัน 2) 55/15  ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

โทร.076581051-22  0980158401

พนักงำนไฟแนนซ์ 1 ช 25-35 ปวส ตำมตกลง บริษัทชูเกียรติลิสซ่ิง สำขำทับปุด  (ตลำดเทศบ่ลทับปุด) สินเช่ือ

ติดต่อคุณอ้อม 0968057952

ช่ำงประจ ำร้ำน (เช่ือเหล็ก) 2 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ร้ำนกรำฟฟิคเฮ้ำส์ พังงำ ส่ือประชำสัมพันธ์

(ช่ัวครำว และประจ ำ) 1/6 ถ.บริรักษ์บ ำรุง ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ

โทร.0612623693 / 076-412301  พ่ีชำย
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ตัดแต่งสุกร 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ตัดแต่งเน้ือสุกร

เช็คเกอร์ 1 ช 18+ ปวช ตำมตกลง โทร.0803646655

จัดออเดอร์ 1 ช 18+ ปวช ตำมตกลง

ช่ำงบริกำรเคร่ืองใช้ส ำนักงำน 2 ช 20-35 ปวช ตำมตกลง บ.ดำต้ำโอเอเซอร์วิส 2012 จ ำกัด เคร่ืองใช้ส ำนักงำน

68 ม.3 ต.ถ้ ำน้ ำผุด อ.เมือง จ.พังงำ

โทร.0848980480

เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี 1 ช/ญ 21+ ปวช+ 12,000 บจก.ท็อปโปรดักส์ฟู้ด โรงงำน

11  ม.7  ต.นำยเตย อ.ท้ำยเหมือง จ.พังงำ

โทร.076-461595-7

พนักงำนขับรถ(ใบขับข่ีประเภท 4) 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง บริษัทสยำมแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จ ำกัด โรงงำนแก๊ส

พนักงำนติดรถ 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ต.กระโสม  อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงำ

พนักงำนบรรจุก๊ำช 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง โทร.0937576755

ช่ำงคอมพิวเตอร์ 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 9,000 ร้ำนบ้ำนคอมดี ร้ำนคอมพิวเตอร์

71/30 ม.3 ต.ถ้ ำน้ ำผุด อ.เมือง จ.พังงำ

โทร.0817782006

พนักงำนประจ ำร้ำน 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตำมตกลง บริษัทต้ังใจยนตกำร สำขำพังงำ ซ่อมมอไซด์

พนักงำนขับรถ 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตำมตกลง 838 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ำยช้ำง อ.เมือง จ.พังงำ

โทร.0898718762

4


