
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 (นมบีทาเกน) มาก ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง รานนพดล  ธิดา จําหนายนมบีทาเกน

คุณนพดล  ธิดา  ผจก.ศูนย  โทร 081-4419412

75/46  ม.3  ถ.ตะกั่วปาพัฒนา ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมือง จ.พังงา

พนักงานขายหนวยรถเงินสด 5 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง บ.ดัชมิลล จํากัด  ศูนยกระจายสินคา สาขาพังงา ตัวแทนจําหนายนมดัชมิลล

ติดตอคุณจุม   098-6714612

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

ที่ปรึกษาการขาย 2 ญ 18+ ปวส.+ 9,300 บ.อนุภาษวิวิธการ (พังงา) จํากัด ตัวแทนจําหนายรถยนตฮอนดา

111  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.076-582204

พนักงานขาย 2 ช 20-30 ปวช.+ 9,000 บมจ.หาดทิพย จําหนายเครื่องดื่ม

200/7  ต.นบปริง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร 081-2729086  คุณศราวุธ

ตําแหนงงานวางจังหวัดพงังา

ประจําเดอืน มกราคม 2561



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

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง บริษัทบ.ีวี.ไมนิ่ง จํากัด โรงโมหิน

พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา  

พนักงานฝายบุคคล 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง โทร 0835224799  คุณจา

พนักงานการเงิน 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง หรือกรอกใบสมัคร ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัดพังงา

แรงงานทั่วไป 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง

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

เจาหนาที่เขียนแบบ / สถาปตย 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 12,000 บ.ดับบลิวเอเอส บิวเดอร จํากัด รับเหมากอสราง

70/9  ม.7  ต.เกาะยาวนอย  อ.เกาะยาว  จ.พังงา

โทร 085-5645453

พนักงานคอมพิวเตอร 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง พังงาคอนกรีต ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุง  ติดตอคุณชนิกา  087-9999636 รับเหมากอสราง

พนักงานฝายบุคคล 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี ตามตกลง บริษัทฉลองคอนกรีต 1999 จํากัด (สาขาโคกกลอย) ผลิตภณัฑคอนกรีตสําเร็จรูป

พนักงานฝายขาย 2 ช/ญ 25-40 ป.ตรี ตามตกลง 107  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

พนักงานขับรถสิบลอ และรถพวง 5 ช/ญ 25-40 ม.6 ตามตกลง โทร0076-380777 ตอ 102

พนักงานติดตามรถจัดสง (ขับขี่ประเภท3) 5 ช/ญ 25-40 ม.6 ตามตกลง
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พนักงานตรวจสอบ 2 ช 25+ ม.3+ ตามตกลง บ.ไมดาแอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) จําหนายอุปกรณไฟฟา

พนักงานการเงิน 1 ช 25+ ม.3+ ตามตกลง 10/2  ถ.กฤษณาอุทิศ  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.076-411239  /  083-3916243

รักษาความปลอดภยั 1 ช 35-45 ป.6 ตามตกลง บอแสนวิลลา รีสอรท  รีสอรท

19/3  ม.1  ต.บอแสน  อ.ทับปดุ  จ.พังงา 

โทร.076-418888

ที่ปรึกษาการขาย 2 ช/ญ 18+ ปวส.+ 10000 บจก.อีซูซุอันดามันเซลส (สาขาโคกกลอย) ศูนยซอมและจําหนายรถยนต

ชางยนต 2 ช 18+ ปวส.+ 10000 89  ม.3  ถ.เพชรเกษม  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.076-581500

ที่ปรึกษาการขาย 2 ช/ญ 20+ ไมจํากัด ตามตกลง บ.วี.โอ.เค.กรุป จํากัด (สาขาพังงา) ศูนยจําหนาย / ซอมรถยนตเชฟโรเลต

ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.081-3263599  คุณจุฑารัตน

พนักงานขาย 3 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง บ.จอมธนา จํากัด จําหนายไอศกรีม และไอศกรีมหวานเย็น

พนักงานขับรถ 3 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง 66/3  ม.3  ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

เสมียนขาย 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง โทร.0860865836  คุณไพฑูรย

พนักงานซอมบํารุง 1 ช 22-40 ปวช.+ ตามวุฒิ บ.ไทยรับเบอรลาเท็คซกรุป จํากัด ผลิตน้ํายางขน และยางสกิมบล็อค

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

โทร.076-496539

ชางเครื่องยนตชวงลาง 2 ช 22+ ปวช.+ ตามตกลง รานก็อตการยาง สาขาตะกั่วปา ซอมรถยนต

โทร  0847134607 คุณเกง  /  0844363433 คุณปด

พนักงานฝายผลิต 5 ช 22+ ม.6+ ตามตกลง บริษัทพังงาพาราวูด อินดสัทรีย จํากัด แปรรูปไมยาง

47/4  ม.7  ต.ทุงมะพราว  อ.ทายเหมือง  จ.พังงา

โทร 076-445075
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พนักงานการตลาด (sale) 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง บริษัทชัยยันตคอนกรีต จํากัด จําหนายวัสดุกอสราง

พนักงานขับรถโม 1 ช 25-50 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง 11/1 ม.  ถ.เพชรเกษม  ต.ทายเหมือง  อ.ทายเหมือง  จ.พังงา

โทร.076-571387 /  0816682801

ครูผุชวย 1 ช/ญ 25-30 ม.6+ 500./วัน โรงเรียนกวดวิชาคุมองพังงา โรงเรียนกวดวิชา

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

โทร.0817872542

ผูชวยชางเย็บผา 1 ญ 18+ ไมจํากัด 300/วัน รานอารีผามาน จําหนายผามาน

75/73  ม.3  ถ.ตะกั่วปาพัฒนา  ต.ถ้ําน้ําผุด  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.0918235665

Sale 2 ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง บริษัททูนาพาราไดส  จํากัด เนื้อปลาแชแข็ง

พนักงานบัญชี 1 ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง 49/7 ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา โทร 0878923300 คุณออฟ

ฝายผลิต 7 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง โทร.076-434595

QC แลป 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง

จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง

พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง บ.บิ๊กวันโซลูชั่น (พังงา) จํากัด ส่ือสารไรสาย

ธุรการ 2 ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง 487  ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

ชาง 4 ช 18+ ปวส.+ ตามตกลง โทร.095-4135695

พนักงานจัดไฟแนนซ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง บริษัทชูเกียรติลิสชิ่ง จํากัด  สาขาพังงา สินเชื่อ

ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.084-6314555

พนักงานบัญชี 1 ญ 18+ ปวส.+ 9,240 เหมืองเอราวัณเอเชีย เหมืองแร

55/15  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

โทร.076-581051 ตอ 22
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ชาง 2 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง บ.มิตซูพังงามอเตอร จํากัด จําหนายและซอมรถยนต

หัวหนาชาง 1 ช 18+ ปวส.+ ตามตกลง 55/15  ม.3  ต.โคกกลอย  อ.ตะกั่วทุง  จ.พังงา

ฝายอะไหล 1 ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง โทร.098-4072939  คุณหนึ่ง

ที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง โทร.076-581051

พนักงานขับเรือตกปลา (สปดโบท 23 ฟุต) 1 ช 25-50 ไมจํากัด 800+/วัน คุณวุฒิ   092-5360077 นําเที่ยว

142/21  ถ.มนตรี  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

พนักงานการเงิน 2 ญ 25-35 ปวส.+ 10,000 บริษัทศรีสวัสดิ์พาวเวอร 2014 จํากัด สินเชื่อสวนบคุคล

พนักงานสินเชื่อ 2 ช 25-35 ปวส.+ 10,000 746  ถ.เพชรเกษม  ต.ทายชาง  อ.เมือง  จ.พังงา

โทร.085-4887939
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