
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

พนักงานตรวจสอบ 2 ช 23+ ม.3+ 17,000 บริษัทไมดา แอสเซ็ส จํากัด จําหนายอุปกรณไฟฟา

10/2  ต.ถ้ําน้ําผุด อ.เมือง จ.พังงา

โทร.0833916243

พนักงานสินเชื่อ 1 ช/ญ 20-35 ปวส.+ 10,000 สินปาทอง (ตะกั่วปา) 076421313 สินเชื่อ

คุระบุรี 076410130

พีพีธุรกิจพังงา 076-411240

ตําแหนงงานวางจังหวัดพงังา

ประจําเดอืนกุมภาพันธ 2563



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)

แรงงานทั่วไป 1 ช 30+ ไมจํากัด ตามตกลง บ.ศรีโรจนฟูดส จํากัด ผลิตภณัฑจากไก

8/10 ม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังง

โทร. 0848980480

ที่ปรึกษาการขาย 1 ญ 23-30 ปวช.+ ตามตกลง บริษัทพังงาฮอนดาออโตโมบิล จํากัด จําหนายรถยนต ฮอนดา

746/9 ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมืองจ.พังงา

โทร.076-410151

พนักงานฝายผลิต 2 ญ 25-35 ม.3+ 300/วัน บริษัทวรรณพงศ พลาสติก จํากัด ขวดพลาสติก

29/29  ม.2 ต.กระโสม  อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร. 0820956606

ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 2 ช/ญ -35 ปวส.+ ตามตกลง บ.อีซูซุอันดามันเซลล สาขาตะกั่วปา จําหนายรถยนต

โทร.076421500

พนักงานขาย 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง บ.กาวกาวกูด จํากัด นําเที่ยว

คนขับเรือ มาก ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง ที่อยู 47/18 ม.5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

062-2425899, 0936071808

พนักงานขับรถ (ยกของหนักได) 2 ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง หางหุนสวนจํากัด บวรสุวรรณ

39/1 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

เบอรโทร. 076-490-757
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ชางไฟฟา 1 ช -35 ปวส 11,000 บริษัทไทยรับเบอรลาเท็คซกรุป จํากัด

35 ถ.เพชรเกษม ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร 0979303195

พนักงานขาย 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง บ.กาวกาวกูด จํากัด ทาเรือเขาเปาะ

คนขับเรือ มาก ช 18+ ไมจํากัด ตามตกลง 47/18 ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร 0622425899 / 0936071808

ที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง หางหุนสวนจํากัดโตโยตาพังงา จําหนายรถยนตโตโยตา

1/1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร 0908789283

พนักงานฝายผลิต 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 9,600 บริษัททูนาพาราไดส จํากัด จําหนายปลาแชแขง็

49/7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 

โทร 076-452033

ที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง บริษัทอนุภาษมอเตอรเซลล (พังงา) จํากัด จําหนายรถยนตโตโยตา

เจาหนาที่การตลาด 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง 111/2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร.0866838380

พนักงานชางซอมบํารุง 2 ช 25-40 ปวช.+ ตามตกลง บริษัทฉลองคอนกรีต 1999 จํากัด ผลิตภัณฑคอนกรีต

107 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร.0898745809

เจาหนาที่บคุคล 1 ช 30-40 ป.ตรี ตามตกลง บริษัทบอแสนวิลลา จํากัด โรงแรม รีสอรท

หัวหนาคนสวน 1 ช 30-40 ปวส.+ ตามตกลง 19/1 ต.บอแสน อ.ทับปดุ จ.พังงา

เจาหนาที่คอมพิวเตอร 1 ช 30-40 ปวส.+ ตามตกลง โทร.076-418888

พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ช 30-55 ป.6 9,000 บริษัทเอสอีพีเวิรลไวด จํากัด แปรูปไมยางพารา

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

โทร 076-481066-69
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แมบาน 2 หญิง 25-55 ไมจํากัด 10,000 บริษัท บ.ีไอ.บ.ีซัพพลาย จํากัด ฟารมออแกนิก

คนสวน 1 ชาย 30-50 ไมจํากัด 10,000 49/70 ม.1 ซ.ทาเรือสุระกุล ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

โทร 0863287824 / 0801420030

พนักงานคอมพิวเตอร 2 ญ 20-35 ป.ตรี 320./วัน บริษัทนําเขา MOU สุพจนพงังา จํากัด ตัวแทน

พนักงานเอกสารภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 20-35 ป.ตรี 320./วัน 29/33 ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา

โทร.083-6926762

พี่เลี้ยงเด็ก 1 ญ 18+ ไมจํากัด 15,000 คุณรุจิราภรณ ชูวงศ สวนบคุคล

70/20 ถ.เพชรเกษม ต.ทับปดุ อ.ทับปดุ จ.พังงา

โทร.0952578227

โฟรแมน 1 ช 30-40 ป.ตรี ตามตกลง บริษัท ทาทา โปรเจ็ค ลิมิเต็ล

90/47 ม.1 ต.ทับปดุ อ.ทับปดุ จ.พังงา

โทร.0908676848

พนักงานประจําราน 2 ช/ญ 25-40 ไมจํากัด ตามตกลง วรรณคาเฟ ออแกนิคการเด็นด รีสอรท สวนผักออแกนิค

(เปนสามีภรรยาจะพิจารณาเปนพิเศษ) 88/9 บางขยะ ม.2 ซ.บางขยะ

ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปา

จ.พังงา โทร.0902937882

ผูประสานงานลูกคา 3 ช/ญ 20-40 ป.ตรี 20000 บริษัทเขาหลักแลนดดิสคอเวอรี่ จํากัด โรงเรม รีสอรท

21/5 ม.7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วปา จ.พังงา

โทร. 076-485411
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