
จ านวน
อัตรา

1 พนักงานธรุการทั่วไป 1 ช/ญ 25 ป+ี

2 5 ช/ญ 21 ป+ีStaff ปวส.+ 305-400 ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ พิจารณาพิเศษ

(Part Time) เป็น Staff งานแต่ง เวลาท างาน 09.00-18.00 น

เง่ือนไข

ป.ตรี 305/วนั มีเบีย้ขยันให้ต่างหาก ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

เวลาท างาน 09.00-18.00 น หยุด1วันต่อสัปดาห์

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮา-น่ี ออร์แกไนเซอร์
เลขท่ี 38/26 หมู ่12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ประเภทกิจการ อเีว้นทง์านทกุประเภท โทร 087-3570566/053-600575



จ านวน
อัตรา

1 10 ช/ญ 28-35

2 10 ช/ญ 25-30

3 10 ช/ญ 18-25 

ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ

พนักงานบริการลูกค้า ป.ตรี 12,000 - บุคลิกภาพดี ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ชาย 170 หญิง 160 

14,500 สามารถท างานเป็นกะได้และเลิกงานดึกได้

สามารถท างานเป็นกะได้และเลิกงานดึกได้

ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ

หวัหน้าแผนก ป.ตรี 305/วนั มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป  

บุคลิกภาพดี ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ชาย 170 หญิง 160 

ต่างประเทศ(ลาว,พม่า, สามารถท างานเป็นกะได้และเลิกงานดึกได้

เวยีดนาม กัมพชูา) ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ

เง่ือนไข

ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ ป.ตรี 305/วนั มีประสบการณ์3-5 ปีขึ้นไป  

ในประเทศ(ทั่วประเทศ) บุคลิกภาพดี ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ชาย 170 หญิง 160 

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เลขท่ี 99/9 หมู1่3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ กจิการความบนัเทงิ โทร 053-179720



จ านวน
อัตรา

4 พนักงานประจ าหอ้งฉาย 10 ชาย 22-30

5 10 ช/ญ 25-30

6 10 ช/ญ 24-30

เมล์ kanokporn.sri@majorcineplex.com      

Sale Freelance ป.ตรี 12,000+ ประจ าสนง.ใหญ่ ทีเ่มเจอร์รัชโยธิน 

ติดต่อทีเ่บอร์ 084-4391387หรือ

ประสานงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms office

ได้ระดับดีมาก มีความละเอียด รอบคอบ 

เจ้าหน้าที่ธรุการและ ป.ตรี 14,000 - สาขาวิชาบัญชี การเงิน มีประสบการณ์ด้านการเงิน

การเงิน 15,000 บุคลิกภาพดี คล่องแคล่วมีทักษะในการติดต่อ

ประสานงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms office

ได้ระดับดีมาก มีความละเอียด รอบคอบ 

เง่ือนไข

ปวส.+ 14,000 + สาขาอิเล็ก/คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า

บุคลิกภาพดี คล่องแคล่วมีทักษะในการติดต่อ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เลขท่ี 99/9 หมู1่3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ กจิการความบนัเทงิ โทร 053-179720



จ านวน
อัตรา

7 10 ช/ญ 24-30

8 10 ช/ญ 24-30
(AR/AP/BILLING) ติดต่อทีเ่บอร์ 084-4391387หรือ

เมล์ kanokporn.sri@majorcineplex.com      

เมล์ kanokporn.sri@majorcineplex.com      

Accounting Office ป.ตรี 12,000+ ประจ าสนง.ใหญ่ ทีเ่มเจอร์รัชโยธิน 

เง่ือนไข

Markting ป.ตรี 12,000+ ประจ าสนง.ใหญ่ ทีเ่มเจอร์รัชโยธิน 

ติดต่อทีเ่บอร์ 084-4391387หรือ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เลขท่ี 99/9 หมู1่3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ กจิการความบนัเทงิ โทร 053-179720



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานแคชเชียร์ 2 ช/ญ 18 ป+ี

2 3 ชาย 18 ป+ี

3 5 ช/ญ 18 ป+ี

 

พนักงานจัดเรียงสินค้า ม.6+ 305/วนั มีใจรักงานบริการ สามารถท างานเป็นกะได้

มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานจัดเรียงอาหารสด ม.6+ 305/วนั มีใจรักงานบริการ สามารถท างานเป็นกะได้

มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาเป็นพิเศษ

เง่ือนไข

ม.6+ 305/วนั มีใจรักงานบริการ สามารถท างานเป็นกะได้

มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาเป็นพิเศษ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท บิ๊กซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด มหาชน สาขาเชียงราย
เลขท่ี 184 หมู ่25 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ ค้าปลีก โทร 053-153211-12



จ านวน
อัตรา

1 เสมียนบญัชี 2 หญิง 20 ป+ี

ต้ังใจและสามารถเรียนรู้งานได้ไว มีรถจักรยานยนต์

เวลาท างาน 08.00-17.00 น หยุด 1วันต่อสัปดาห์

เง่ือนไข

ปวส.+ 305/วนั มีเบีย้ขยัน ค่าน้ ามันรถ มีประสบการณ์จะพิจารณา

เป็นพิเศษ ถ้าหากไม่มีประสบการณ์ขอให้มีความ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

สุวรรณไพศาลขนส่ง
เลขท่ี 112/1 หมู ่4 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ ขนส่งสินค้าทางบก โทร 053-759240/0864617185กก



จ านวน
อัตรา

1 ที่ปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 20 ป+ี

ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร เวลาท างาน08.30-.17.30

เง่ือนไข

ม.6+ 9,150 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีทักษะในการเจรจา

มีค่าคอมมิชชั่นไม่รวมเงินเดือน

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เอ็มจี จีทีเอ จ ากัด
เลขท่ี 143/9 หมู ่5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ จ าหน่ายรถยนต์ โทร 053-166799



จ านวน
อัตรา

1 2 หญิง 23-30

หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

เง่ือนไข

พนักงานทั่วไป ไม่จ ากัดวฒิุ 9,200 มีความขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน มีอาหารเล้ียงเช้า

1 มื้อ มีโอทีให้ เวลาท างาน 08.00-17.00 น

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ร้านแซบจี๊ดย ามะม่วงปมู้า
เลขท่ี 121/177 หมู3่ บ้านดู่เมืองใหม่ ต.บ้านดู่  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ประเภทกิจการ จ าหน่ายอาหาร โทร 087-5646146



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานฝ่ายผลิต 1 หญิง 20 ป+ี

เง่ือนไข

ป.ตรี 10,000 - มีประกนัสังคม มีชุดยูนิฟอร์ม OT โบนัส

ควบคุมคุณภาพ 15,000

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท รียเูนียนดเีวลล้อปเม้นท์ จ ากัด
เลขท่ี 242 หมู ่8 ถนนพาน-ป่าแดด ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 57120
ประเภทกิจการ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โทร 081-7241231



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานการตลาด 2 ช/ญ ไม่เกนิ 30

กจิกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ และส่งเสริม

กจิกรรมขาย

เง่ือนไข

ป.ตรี 305/วนั ติดต่อลูกค้า รับผิดชอบแผนงานการตลาด

ด าเนินการสนับสนุนในการส่งเสริมการขายและ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ไร่รื่นรมย์
ต าบลง้ิว อ าเภอเทิง จงัหวัดเชียงราย 57160

ประเภทกิจการ เกษตรอนิทรีย ์/ร้านอาหาร โทร 053-160512-3/095-1348821



ลิ
อัตรา

1 โฟร์แมน 3 ช/ญ 25 ป+ี

เง่ือนไข

ปวส.+ 10,000 + มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1 ปี เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด ์ซัพพลาย จ ากัด
เลขท่ี 64 หมู ่8 ต.แม่จนั อ.แม่จนั จ.เชียงราย 57110

ประเภทกิจการ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต โทร 053-660502-4



จ านวน
อัตรา

1 บญัชี 1 หญิง 28-35 

2 1 ชาย 25-30 ช่าง ม.3+ 305/วนั มีประสบการณ์ด้านงานช่าง

เง่ือนไข

ป.ตรี 305/วนั จบสาขาบัญชี มีประสบการณ์ในการท างาน

สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ชาชาไทย จ ากัด
เลขท่ี  279/2 หมู ่8 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ประเภทกิจการ โรงงานอาหาร โทร 098-7486227



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานขาย 5 ชาย 25 ป+ี
2 5 ชาย 25 ป+ี

เง่ือนไข

ม.6+ 12,000 มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานผู้ช่วยคนขับรถ ม.3+ 9,150 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัญญาพันธ์ เชียงราย
เลขท่ี 131/9 หมู ่13  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ ค้าปลีก โทร 053-733530



จ านวน
อัตรา

1 โฟร์แมนติดต้ัง ประตู 1 ชาย 28 ป+ี

2 3 ชาย 18 ป+ี

3 2 ชาย 18 ป+ี
มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือช่าง เคร่ืองจักร 

มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลาและอดทน

ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาต ท างานต่างจังหวัดได้

พนักงานฝ่ายผลิต ม.6/ปวช+ 305/วนั มีประสบการณ์งานอลูมิเนียม พิจารณาเป็นพิเศษ

มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือช่าง เคร่ืองจักร มีประสบ

การณ์ด้านอลูมิเนียม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พนักงานติดต้ัง ม.6/ปวช+ 305/วนั ซ่ือสัตย์และทุม่เท มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

และอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี่ต่อเพื่อนร่วมงาน

มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี่ต่อเพื่อนร่วมงาน ขับรถยนต์ได้

มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถท างานต่างจังหวัดได้

เง่ือนไข

ม.6/ปวช+ 305/วนั มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ซ่ือสัตย์และ

หน้าต่าง ทุม่เท มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา อดทน

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท มนชรี จ ากัด
เลขท่ี 123 หมู ่2 ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ประเภทกิจการ วงกบประตู หน้าต่าง โทร 053-722955/086-4291797



จ านวน
อัตรา

1 ช่างไฟฟา้ 1 ชาย 25-35 ปี

2 1 ชาย 22-35 ปี

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกาแฟ ปวส.+ 305/วนั จบสาขาด้านการเกษตร มีประสบการณ์ด้านเกษตร

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ สามารถ

ระบบไฟฟ้า และควบคุมงานติดต้ังระบบไฟฟ้า

สามารถต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ได้

เง่ือนไข

ปวช.+ 305/วนั จบสาขาไฟฟ้า มีประสบการณ์ด้านการไฟฟ้าก าลัง

และงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อ่านแบบ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ส านักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตงุ
เลขท่ี 920/4 หมู ่7 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240

ประเภทกิจการ พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โทร 053-767015-7



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานต้อนรับ 2 หญิง 22 ป+ี

2 1 ช/ญ 20-50ปี

3 1 ช/ญ 20-50ปี

4 2 ช/ญ 20-50ปี

5 2 ชาย 20-50ปี
สามารถท างานเป็นกะได้

สจ๊วต ไม่จ ากัด 305/วนั สามารถท างานเป็นกะได้

สามารถท างานเป็นกะได้

กุ๊กไทย-จีน ไม่จ ากัด 305/วนั มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี

สามารถท างานเป็นกะได้

กุ๊กเบเกอร่ี ไม่จ ากัด 305/วนั มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี

สามารถท างานเป็นกะได้

กุ๊กครัวยุโรป ไม่จ ากัด 305/วนั มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี

เง่ือนไข

ป.ตรี 310/วนั ภาษาอังกฤษดี ฟรีอาหารทุกมื้อ มีประกนัสังคม

ฟรีชุดยูนิฟอร์ม มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท โกลเดน้ท์ไพน์ รีสอร์ท เชียงราย
เลขท่ี 291 หมู ่4 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ โรงแรม โทร 053-706270-4



จ านวน
อัตรา

1 ช่างติดต้ัง 2 ชาย 21 ป+ี
2 2 ช/ญ 21 ป+ี

เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น

เง่ือนไข

ปวส.+ 10,000 ประกนัสังคม ค่าล่วงเวลา 

ฝ่ายการประสานงานขาย ปวส.+ 10,000 ประกนัสังคม ค่าล่วงเวลา 

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บจก.นครพิงค์ออโตเมชั่นซีเคียวริตี้ ไอ.ที สาขาเชียงราย
เลขท่ี 90/4 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายและติดต้ังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทร 053-601313



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20 ป+ี

สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาต

ท างาน 24 วันต่อเดือน

เง่ือนไข

ม.6+ 10,000 ท างานในพื่นทีจ่ังหวัดเชียงราย พะเยา 

มีประกนัสังคม มีเบีย้เล้ียงรายวัน คอมมิชชั่น

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ออลมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด
เลขท่ี 245 หมู ่6 ต.ป่าซาง อ.แม่จนั จ.เชียงราย 57110

ประเภทกิจการ จ าหน่ายขนม โทร 061-4175072



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานจัดส่ง 2 ชาย 30 ปี

เง่ือนไข

ป.6 + 305/วนั สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เม็งรายคอนกรีต จ ากัด
เลขท่ี 58 หมู ่1  ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จนั จ.เชียงราย 57110

ประเภทกิจการ จ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ โทร 053-775505



จ านวน
อัตรา

1 พนง.ประกันคุณภาพ 1 หญิง 20 ป+ี

2 1 หญิง 20 ป+ีพนักงานจัดซ้ือ ปวส.+ 305/วนั สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ มีประกนัสังคม

ชุดฟอร์ม มีโบนัส ประจ าปี โบนัส

เง่ือนไข

ม.3+ 305/วนั  สามารถท างานเป็นกะได้ มีประกนัสังคม

ชุดฟอร์ม มีโบนัส ประจ าปี โบนัส

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ากัด
เลขท่ี 99 หมู ่1 ถนนเชียงราย-ดงมะดะ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ประเภทกิจการ ผลิตและผลไม้แช่แข็ง โทร 087-3435595



จ านวน
อัตรา

1 ช่างเทคนิค 1 ชาย 25 ป+ี

เง่ือนไข

ปวช.+ 305/วนั มีชุดฟอร์ม หอพัก เล้ียงข้าวฟรี 3 มื้อ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

อนันตรา สามเหลีย่มทองค า
เลขท่ี 229 หมู ่1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

ประเภทกิจการ โรงแรม โทร 053-784084



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานขับรถ 1 ชาย 20 ป+ี
2 1 ชาย 20 ป+ี

เง่ือนไข

ม.3 + 9,300 สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

กรรมกร ม.3+ 320/วนั สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นเรศหินอ่อน
150/8 หมู5่ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ จ าหน่ายกะเบื้องดินเผา หนิออ่น โทร 089-8516100



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานอัดบรรจุแก๊ส 5 ชาย 25 ป+ี

เง่ือนไข

ม.3+ 9,150 อัธยาศัยดีไม่เห็นแกตั่ว ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน

มีประกนัสังคม เวลาท างาน 08.00-17.00

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ไฮเวยแ์ก๊สเชียงราย จ ากัด
เลขท่ี 189 หมู ่8 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายแกส๊ โทร 053-747227



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานขาย 3 หญิง 20-40

2 5 ชาย 20 ป+ี
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

เวลาท างานจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น

พนักงานส่งสินค้า ไม่จ ากัดวฒิุ 310/วนั พ้นภาระทางทหารแล้ว

เง่ือนไข

ปวส.+ 320/วนั ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

อัธยาศัยดี บุคลิกภาพดี 

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เอ เอส กลาส (ประจ าจังหวัดเชียงราย)
เลขท่ี 146  หมู ่12 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000

ประเภทกิจการ ค้าส่งกระจก อลูมิเนียม โทร 081-8844123



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานออกแบบ 2 ช/ญ 20 ป+ี

3 2 ช/ญ 20 ป+ี

เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถ

ท างานล่วงเวลา

กระตือรือร้นในการท างาน มีอัธยาศัยดี 

มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์

โปรแกรมทีเ่กี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์

การท างานด้านบัญชี มีความละเอียดรอบคอบ 

เวลาท างาน 08.00-17.00 น

พนักงานธรุการ-บญัชี ปวช.+ 10,000 ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft office และ

การท างาน ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สามารถท างานล่วงเวลาได้ ท างานจันทร์-เสาร์

เง่ือนไข

ปวส.+ 15,000 ใช้โปรแกรม Photoshop Illustrator ได้ดี

(กราฟฟคิดีไซน์) มีความคิดสร้างสรรค์ รอบคอบ กระตือรือร้นใน

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท โฟร์ด ีซัพพลาย จ ากัด
เลขท่ี 727/1-3 ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ ผลิตส่ือโฆษณาครบวงจร โทร 053-600855 ต่อ 19



จ านวน
อัตรา

1 ที่ปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 25 ป+ี

ท างานจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 (วันเสาร์16.00)

มีเส้ือฟอร์ม ประกนัสังคม เงินสวัสดิการของบริษัทฯ

มีประสบการณ์ด้านการขาย มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สามารถออกบูธนอกสถานทีไ่ด้ 

เง่ือนไข

ม.6+ 305/วนั ประจ าสาขาบ้านดู่ ประจ าสาขาพาน 

ประจ าสาขาแม่จัน ประจ าสาขาแม่สาย ห้วยไคร้

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท อีซูซุสงวนไทย จ ากัด
เลขท่ี 222 หมู ่2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ จ าหน่ายรถยนต์ โทร 053-702665-9



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18 ป+ี
2 3 ช/ญ 18 ป+ี

เวลาท างาน 08.00-17.00 น

เง่ือนไข

ม.3+ 305/วนั ผลิตซีอิ้วญีปุ่น่ สามารถท างานเป็นกะได้

พนักงานคลังสินค้า ม.3+ 305/วนั ผลิตซีอิ้วญีปุ่น่ สามารถท างานเป็นกะได้

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จ ากัด
เลขท่ี 99/3 หมู ่1 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารประเภทเคร่ืองปรุงรส โทร 053-673985-6



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ชาย 25 ป ี+

สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

เง่ือนไข

ไม่จ ากัด 9,150 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถบรรทุก

ท างานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัศมีจันทร์ก่อสร้าง
เลขท่ี 333 หมู ่4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ รับเหมากอ่สร้าง โทร 053-717749



จ านวน
อัตรา

1 1 ช/ญ 25-45ปี

2 1 หญิง 25-45ปีSale Excutive ป.ตรี 15,000 - มีประสบการณ์ขายห้องพัก โรงแรม 1-3 ปี

18,000 สามารถท างานเป็นกะได้

เง่ือนไข

Chef the Party ม.6+ 9,150 - มีประสบการณ์ด้านงานครัว1-3 ปี

12,000 สามารถท างานเป็นกะได้

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ปรีด ีประภา จ ากัด (โรงแรมอิมพีเรียลริเวอร์เฮาส์รีสอร์ท)
เลขท่ี 482 หมู ่4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ โรงแรม โทร 053-750830



จ านวน
อัตรา

1 1 ชาย 25 ป+ี

2 1 ชาย 25 ป+ีพนักงานขายเครดิต ปวส.+ 12,000- มีประสบการณ์ในการขาย 1 ปีขึ้นไป

15,000 ขับรถยนต์ได้ สามารถออกต่างจังหวัดได้

เง่ือนไข

พนักงานขายหน่วยรถ ปวส.+ 15,000- ขับรถยนต์ได้ มีรถเป็นของตัวเอง 

20,000 สามารถออกต่างจังหวัดได้

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท นอร์ธไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด
เลขท่ี 275 หมู ่5 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ ขายผลิตภณัฑ์อาหารอื่น ๆ โทร 081-441653



จ านวน
อัตรา

1 2 ชาย 20 ป+ี

เง่ือนไข

ช่างเทคนิค ปวส.+ 9,150 มียานพาหนะ อาหาร ให้ฟรี

มีประกนัสังคม ท างาน 09.00-17.30

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฮาดแวร์เซ็นเตอร์
เลขท่ี 701 หมู ่1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ ซ่อมอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ โทร 081-9931313



จ านวน
อัตรา

1 5 หญิง 35-58 ปี

เง่ือนไข

แม่บา้น ไม่จ ากัด 305/วนั มีชุดฟอร์ม ประกนัสังคม เวลาท างาน 07.30-17.00

หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

หจก.วี.เอ็น.ซี คลีนน่ิง ซัพพลาย
เลขท่ี 110 หมู ่6  ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ รับเหมาท าความสะอาด โทร 084-0419473



จ านวน
อัตรา

1 2 ชาย 20-35

2 2 หญิง 20-35

3 1 ชาย 20-35พนักงานยกกระเปา๋ ม.3+ 305/วนั ประกนัสังคม อาหารเล้ียงฟรี กองทุนกลาง หอพัก

(Ball Boy)

แม่บา้น ไม่จ ากัด 305/วนั ประกนัสังคม อาหารเล้ียงฟรี กองทุนกลาง หอพัก

(Room Maid)

เง่ือนไข

พนักงานซักรีด ไม่จ ากัด 305/วนั ประกนัสังคม อาหารเล้ียงฟรี กองทุนกลาง หอพัก

(Laundry)

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย
เลขท่ี 499 หมู ่4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ โรงแรม โทร 053-750855-6



จ านวน
อัตรา

1 2 หญิง 25 ป+ี

เง่ือนไข

แม่บา้นท าความสะอาด ม.3+ 305/วนั มีประสบการณ์ 2 ปี สามารถท างานเป็นกะได้

หอ้งพกั อดทน ขยัน ซ่ือสัตย์ มีใจรักในงานบริการ

ประเภทกิจการ โรงแรม โทร 053-603316

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เดอะเรนทรี โฮเท็ล จ ากัด
เลขท่ี221/2 หมู ่20 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000



จ านวน
อัตรา

1 2 ช/ญ 20 ป+ี
2 3 หญิง 20 ป+ี

3 3 ชาย 20 ป+ี

4 1 ชาย 25 ป+ี
จบสาขากอ่สร้าง ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

เวลาท างาน 08.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์

เวลาท างาน 08.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์

โฟร์แมน ปวส.+ 13,000 มีประสบการณ์ในการท างาน 2 ปีขึ้นไป

เวลาท างาน 08.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์

พนักงานเชื่อมเหล็ก ปวช.+ 360/วนั มีเบีย้ขยัน โอที

เง่ือนไข

พนักงานเติมก๊าซ ปวช.+ 360/วนั มีเบีย้ขยัน โอที หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

พนักงานจัดซ้ือ ป.ตรี 9,500 มีเบีย้ขยัน โอที ค่าครองชีพ 

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงไพบลูย ์
เลขท่ี 141 หมู ่25  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ประเภทกิจการ จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง โทร 053-910800



จ านวน
อัตรา

1 5 ช/ญ 20 ป+ี

2 2 หญิง 25 ป+ี
เวลาท างาน 08.30-17.30 น

เวลาท างาน 08.30-17.30 น

เจ้าหน้าที่บญัชี ป.ตรี 10,000 จบสาขาบัญชี หรือทีเ่กี่ยวข้อง

เง่ือนไข

ที่ปรึกษาการขาย ม.6+ 9,150 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีทักษะในการเจรจา

ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท โกลเดน้ไทรแองเก้ิล ออโต ้จ ากัด
เลขท่ี 149/9 หมู ่5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ จ าหน่ายรถยนต์ และศูนยซ่์อม โทร 053-166799



จ านวน
อัตรา

1 1 ชาย 30 ป+ี
2 4 ช/ญ 25 ป+ี
3 3 ชาย 23 ป+ี
4 3 ช/ญ 23 ป+ี
5 3 หญิง 23 ป+ี
6 3 ชาย 23 ป+ี

แคชเชียร์ ม.6+ 305/วนั มีความซ่ือสัตย์ 

พนักงานยกของ ไม่จ ากัด 305/วนั สุขภาพร่างกาย แข็งแรง

พนักงานซ่อม(ช่าง) ไม่จ ากัด 305/วนั มีค่าคอมมิชชั่นให้อีก

พนักงานสต๊อค ม.6+ 305/วนั มีค่าคอมมิชชั่นให้อีก

เง่ือนไข

ผู้จัดการร้าน ป.ตรี 20,000 มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 ปี

พนักงานขายหน้าร้าน ไม่จ ากัด 305/วนั มีค่าคอมมิชชั่นให้อีก

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท สามกิจแมชชีนทูลส์ จ ากัด
เลขท่ี 113/8 หมู ่18 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายอปุกรณ์ทางการเกษตร โทร 053-755234



จ านวน
อัตรา

1 1 ชาย 40 ป+ี

2 1 ชาย 35 ป+ี

3 1 หญิง 25-35 ปี
4 3 ชาย 20-30 ปี
5 2 ชาย 20-30 ปี
6 2 ชาย 20-30 ปีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ไม่จ ากัด 305/วนั มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย์

เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า ไม่จ ากัด 305/วนั มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย์

เจ้าหน้าที่ส่งของ ไม่จ ากัด 305/วนั มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย์

มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บญัชี ปวส.+ 305/วนั จบสาขาบัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาโดยตรง

เจ้าหน้าที่ IT ไม่จ ากัดวฒิุ 10,000 สามารถซ่อมคอมและอุปกรณ์ส านักงานได้ดี 

ลงโปรแกรม POS Bussinessplus ,Express ได้

เง่ือนไข

ผู้จัดการร้าน ไม่จ ากัด 15,000+ มีประสบการณ์งานผู้จัดการโดยตรง 

สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ประเภทกิจการ ขายส่ง-ขายปลีก โทร 053-712472

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คงการค้า
เลขท่ี 191/2 หมู ่9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000



จ านวน
อัตรา

1 9 ช/ญ 20 ป+ี

เง่ือนไข

พนักงานแนะน าสินค้า ม.3+ 305/วนั ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการท างาน

ประเภทกิจการ จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟา้ โทร 053-745068-9

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ลุกซ์ รอยลั (ประเทศไทย) จ ากัด
เลขท่ี 89/2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000



จ านวน
อัตรา

1 1 หญิง 23 ป+ี

2 1 ช/ญ 25 ป+ี

3 1 หญิง 20 ป+ี

4 1 หญิง 20 ป+ี

เวลาท างาน 06.00-15.00 น

รูมเมท ม.3+ 305/วนั มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ฟรีอาหารทุกมื้อ 4 มื้อ ฟรีชุดยูนิฟอร์ม

พนักงานเสริฟหอ้งอาหาร ม.6+ 305/วนั ภาษาอังกฤษพอใช้ มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

ฟรีอาหารทุกมื้อ 4 มื้อฟรีชุดยูนิฟอร์ม ท างานเป็นกะ

กุ๊กเบเกอร่ี ไม่จ ากัด 305/วนั มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 

ฟรีอาหารทุกมื้อ 4 มื้อฟรีชุดยูนิฟอร์ม ท างานเป็นกะ

เง่ือนไข

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ป.ตรี 305/วนั ภาษาอังกฤษดี มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

ฟรีอาหารทุกมื้อ 4 มื้อฟรีชุดยูนิฟอร์ม ท างานเป็นกะ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท โกลเดน้ท์ไพน์รีสอร์ท เชียงราย จ ากัด
เลขท่ี 291 หมู ่4 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ โรงแรม โทร 053-706270-4



จ านวน
อัตรา

1 1 ช/ญ 35 ป+ี
2 1 ช/ญ 30 ป+ี
3 1 ช/ญ ไม่เกิน40
4 5 ช/ญ 22 ป+ี

5 10 ช/ญ 22 ป+ี

6 1 ช/ญ 23 ป+ี
ประจ าสาขาพะเยา เชียงค า

ธรุการฝ่ายบคุคล ป.ตรี 305/วนั มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาพิเศษ

ประจ าสาขาพาน แม่สาย
ที่ปรึกษาการขาย ม.3+ 305/วนั บุคลิกภาพดี รักในงานขาย มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เจ้าหน้าที่บคุคล ป.ตรี 305/วนั มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

ที่ปรึกษาการขาย ม.3+ 305/วนั บุคลิกภาพดี รักในงานขาย มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เง่ือนไข

ผู้จัดการแผนกขาย ป.ตรี 305/วนั มีประสบการณ์ด้านการบริการงานขายมากอ่น

ผู้จัดการแผนกการตลาด ป.ตรี 305/วนั มีประสบการณ์ด้านการตลาด ติดต่อประสานงานได้

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ชัยชนะมอเตอร์ (เชียงราย) จ ากัด
เลขท่ี 111/6 หมู ่3 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายรถยนต์ โทร 053-153999 ต่อ 16



จ านวน
อัตรา

1 5 ชาย 22 ป+ี

2 1 ชาย 22 ป+ี

3 10 ชาย 22 ป+ี
4 2 ชาย 22 ป+ี
5 3 ชาย 22 ป+ี
6 2 ชาย 22 ป+ี

7 2 ชาย  22 ป+ี
8 5 ชาย 22 ป+ีพนักงานขับรถบรรทุก ไม่จ ากัด 305/วนั มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการขับรถ 6-10 ล้อ

6-10 ล้อ

โฟรแมนงานถนน
พนักงานขับรถเกรดเตอร์ ไม่จ ากัด 305/วนั มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการขับรถเกรด

พนักงานขับรถบดสะท้อน ไม่จ ากัด 305/วนั มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการขับรถบด

วศิวกร สนาม หรือ ปวส.+ 305/วนั จบสาขาโยธา มีประสบการณ์ในการท างาน1-2ปี

พนักงานขับรถโม่ปนู ไม่จ ากัด 305/วนั มีใบอนุญาตขับขี่รถประเภท 2

พนักงานขับรถบดล้อยาง ไม่จ ากัด 305/วนั มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการขับรถบด

หวัหน้าช่างยนต์ ปวช.+ 305/วนั จบสาขาช่างยนต์ มีประสบการณ์2-3ปีด้านงาน

ซ่อมบ ารุง ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เง่ือนไข

ช่างเชื่อมโลหะ ปวช.+ 305/วนั จบสาขาช่างเชื่อม มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม

1 ปีหรือมีใบประกาศ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ประเภทกิจการ อตุสาหกรรมเหมืองแร่ โทร 053-700889-0

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เชียงรายแลนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากัด
เลขท่ี 319 หมู ่5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000



จ านวน
อัตรา

9 2 ชาย 22 ป+ี

10 8 ชาย 22 ป+ี

11 1 ช/ญ 35ป+ี

12 1 ช/ญ 25 ป+ี
การบริหารงานทั่วไป

ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เลขานุการฝ่าย ป.ตรี 305/วนั มีประสบการณ์ ด้านงานเลขานุการ 1-3 ปี

ผู้จัดการตลาด ป.ตรี 305/วนั อัตราค่าจ้างตามโครงสร้างของบริษัท

 มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 5-10 ปี

พนง.รักษาความปลอดภยั ไม่จ ากัด 305/วนั มีประสบการณ์ในการท างานด้านการรักษาความ

ปลอดภัย

เง่ือนไข

พนักงานควบคุมเคร่ือง ไม่จ ากัด 305/วนั มี่ประสบการณ์ในการท างาน 1-2ปี ด้านการ

โกยหนิ ควบคุมเคร่ืองโกยหิน

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เชียงรายแลนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากัด
เลขท่ี 319 หมู ่5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ อตุสาหกรรมเหมืองแร่ โทร 053-700889-0



จ านวน
อัตรา

1 3 ชาย 20-45

เง่ือนไข

ช่างทั่วไป ไม่จ ากัด 320/วนั ทดลองงาน 3 เดือน ปรับเป็น 350 ต่อวัน

ท างาน 08.30-17.00 น หยุดวันอาทิตย์

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายเพสท์คอนโทล 
เลขท่ี 384/35  ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

ประเภทกิจการ รับก าจดัปลวก โทร 095-1607411



จ านวน
อัตรา

1 1 ช/ญ 30ป+ี

2 1 ช/ญ 30ป+ี

3 1 ช/ญ 23ป+ีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคล ป.ตรี 305/วนั servicechange อาหารกลางวันฟรี

เวลาท างาน 08.00-17.00 น

สมุหบ์ญัชี ป.ตรี 305/วนั servicechange อาหารกลางวันฟรี

เวลาท างาน 08.00-17.00 น

เง่ือนไข

ผู้จัดการฝ่ายบคุคล ป.ตรี 305/วนั servicechange อาหารกลางวันฟรี

เวลาท างาน 08.00-17.00 น

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท อาร์ เจ เจ 888 จ ากัด
เลขท่ี 6 หมู ่4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ โรงแรม โทร 053-798555



จ านวน
อัตรา

1 5 ช/ญ 25 ป+ี

เวลาท างาน 08.00 - 16.00 หยุดวันอาทิตย์

เง่ือนไข

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ปวช.+ 9,700+ เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ประกนัสังคม

ท่องเทีย่วต่างประเทศ +ทีพ่ักฟรี

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท มิตรสินดว่น จ ากัด
เลขท่ี 510/5-6 หมู ่16 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ สินเชื่อ โทร 085-0334151



จ านวน
อัตรา

1 10 ช/ญ 20-35

2 1 หญิง 35-40 
เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น หยุดวันอาทิตย์

มีคอมมิชชั่นจากการขาย

พี่เล้ียงเด็ก ไม่จ ากัด 305/วนั มีประสบการณ์การเล้ียงเด็ก ซักผ้า รีดผ้าได้

เง่ือนไข

พนักงานขาย ม.3+ 305/วนั สามารถเข้างานเป็นกะ ท างานล่วงเวลาได้ 

มีความกระตือรือร้น รักงานบริการ ซ่ือสัตย์ อดทน

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ (2015) จ ากัด
เลขท่ี 57 หมู ่9 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ประเภทกิจการ จ าหน่ายเน้ือสุกรช าแหละ โทร 052-029953



จ านวน
อัตรา

1 1 หญิง 25-35

สถานทีท่ างานจะพิจารณาพิเศษ มีประสบการขาย

เง่ือนไข

พนักงานขายประจ าร้าน ม.6+ 305/วนั มีคอมมิชชั่น เบีย้ขยัน รักการขาย ซ่ือสัตย์

มีความรับผิดชอบ มีทีพ่ักอาศัยอยู่ใกล้เคียง

ประเภทกิจการ จ าหน่ายเส้ือผ้าส าเร็จรูป โทร 084-6177756

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ร้านไฟเบอร์โลตสั
เลขท่ี ปัม้น้ ามัน ปตท สาขาแยกแม่กรณ์ ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย



จ านวน
อัตรา

1 4 ชาย 18 ป+ี

เชียงราย ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ขุดหลุม

ปักเสา สามารถออกพื้นทีใ่นจังหวัดเชียงรายได้

เง่ือนไข

คนงานรายวนั ไม่จ ากัด 310/วนั ชุดอุปกรณ์เซฟต้ีท างาน ประกนัสังคม ประกนัชีวิต

ปฎิบัติงานเกี่ยวกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

ประเภทกิจการ ระบบจ าน่ายไฟฟา้ โทร 062-0380688

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท พาวเวอร์เทคโนโลย ีจ ากัด 
เลขท่ี 73 ถนนราชเดชด ารง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000



จ านวน
อัตรา

1 2 หญิง 27-35

2 1 ชาย 35 ป+ี

3 1 หญิง 35 ป+ีกุ๊กท าอาหารโรงแรม ไม่จ ากัด 9,150 ท าอาหารอร่อย สะอาด รวดเร็วคล่องตัว(+3000)

รปภ. ม.3+ 9,150 ดูแลรักษาความปลอดภัย มนุษย์สัมพันธ์ดี(+1000)

แนะน าและอธิบายลูกค้าพูดภาษาอังกฤษได้(+1000)

บริการลูกค้าประทับใจ (+2000)

แกไ้ขปัญหาได้ทุกสถานการณ์(+1000)

เง่ือนไข

พนักงานต้อนรับ ปวส.+ 10,000 จบสาขาด้านโรงแรม มีประสบการณ์ในการท างาน

มนุษยสัมพันธ์ดี (+1,000)

ประเภทกิจการ โรงแรม โทร 095-6736688

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

โรงแรม สิงห์สุรรณ์แมนชั่น
เลขท่ี 382 หมู ่10 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100



บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสด ุจ ากัด



จ านวน
อัตรา

1 1 ชาย 30ป+ี
2 1 ชาย 20 ป+ี
3 1 ชาย 20 ป+ี
4 1 ชาย 20 ป+ี
5 1 ชาย 20 ป+ี
6 1 ช/ญ 20 ป+ี
7 2 ช/ญ 20 ป+ี
8 5 ช/ญ 20 ป+ี

หัวดอยคอนสตรัคชั่น

พนักงานประชาสัมพนัธ์ ม.3+ 9,500 มีใจรักงานบริการ ระเอียดรอบคอบ

พนักงานขาย part time ม.3+ 305/วนั มีใจรักงานบริการ สามารถท างานเป็นกะได้

พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ ม.3+ 9,150 มีใจรักงานบริการท างานเป็นกะได้

พนักงานแคชเชียร์ ม.3+ 9,150 มีใจรักงานบริการ ระเอียดรอบคอบ

พนักงานขายเคร่ืองครัว ม.3+ 9,150 มีใจรักงานบริการท างานเป็นกะได้

พนักงานขายเซรามิค ม.3+ 9,150 มีใจรักงานบริการท างานเป็นกะได้

เง่ือนไข

ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ ป.ตรี 305/วนั มีประสบการณ์ด้านการขายโครงสร้าง

พนักงานขายปัม๋ ม.3+ 9,150 มีใจรักงานบริการท างานเป็นกะได้

ประเภทกิจการ จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง โทร 052-020600

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

เลขท่ี 99/20 หมู ่13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000



จ านวน
อัตรา

1 1 ชาย 25 ป+ี
2 1 ชาย 25 ป+ี

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)

เง่ือนไข

ช่างเชื่อม ป.6+ 400/วนั มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาพิเศษ

ช่างเชื่อมรถแบค็โฮ ป.6+ 400/วนั มีปราบการณ์ในการท างานพิจารณาพิเศษ

ประเภทกิจการ อู่ซ่อมรถ โทร 089-2655234

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

เลขท่ี 111 หมู ่12 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000



จ านวน
อัตรา

1 2 ชาย 22 ป+ี

2 5 ช/ญ 23 ป+ี

3 2 ช/ญ 23 ป+ี

4 1 ช/ญ 23 ป+ี
5 1 ช/ญ 23 ป+ี

กัลยาเพลส

พนักงานฝ่ายบริการ ม.3+ 9,650+ มีใจรักงานบริการ มีความขยัน อดทน ท างานเป็นกะ

ลูกค้า

มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานจัดเรียง ม.3+ 9,650+ มีใจรักงานบริการ มีความขยัน อดทน ท างานเป็นกะ

ท างานเป็นกะได้ 

ผู้จัดการแผนกขาย ม.3+ 18,000 + มีใจรักงานบริการ มีความขยัน อดทน ท างานเป็นกะ

พนักงานขาย ม.3+ 9,650+ มีใจรักงานบริการ มีความขยัน อดทน 

มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เฟอร์นิเจอร์ รับเฉพาะนักเรียน นักศึกษา

(Part Time)

เง่ือนไข

พนักงานจัดเรียง ปวส.+ 60/ชม. ปฎิบัตงานในการจัดเรียงสินค้า 

และพนักงานประกอบ การประกอบเฟอร์นิเจอร์

ประเภทกิจการ จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง โทร 053-604444

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

เลขท่ี 157 หมู ่2 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 



จ านวน
อัตรา

1 2 ช/ญ 20 ป+ี

บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จ ากัด

และบริเวณโดยรอบ

เง่ือนไข

พนักงานท าความสะอาด ป.6+ 40/ชั่วโมง ท างาน 10.00-16.00 น

หอ้งพกั อาคารสถานที่ หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

เลขท่ี 428/5 ถนนเจด็ยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ประเภทกิจการ หอ้งพกัรายวัน(โรงแรม) โทร 089-7000547



จ านวน
อัตรา

1 2 หญิง 20 ป+ี

2 2 ชาย 20 ป+ี

บริษัท ภาเบญ็ฟู้ดส์ จ ากัด

ช่างยนต์ ปวส.+ 305/วนั จบสาขาช่างยนต์หรือทีเ่กี่ยวข้อง

เวลาท างาน 08.00-17.00 น

เง่ือนไข

บญัชี ปวส.+ 305/วนั สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

จบสาขาบัญชี มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

เลขท่ี 926/2 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ประเภทกิจการ กอ่สร้าง โทร 053-754101



จ านวน
อัตรา

1 1 ชาย 20-30

เง่ือนไข

พนักงานฝ่ายผลิต ป.6+ 305/วนั ผลิตน้ าพริกแกง 

ท างาน08.00 - 17.00 น หยุดวันอาทิตย์

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

เลขท่ี 151 หมู ่7 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ประเภทกิจการ ผลิตและจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป โทร 053-160448



จ านวน
อัตรา

1 1 ช/ญ 23-30

2 1 หญิง 23-25

3 10 ช/ญ 18-30

4 10 ช/ญ 23-28
ได้ดีมีไหวพริบ บุคคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

และมีความอดทน

ขยันอดทน

พนักงานเลขานุการ ปวส.+ 10,500+ มีความรู้เร่ืองบัตรเครดิต สามารถติดต่อประสานงาน

พนักงานบญัช/ีภาษี ป.ตรี 10,500+ จบสาขาบัญชี มีประสบการณ์จะรับพิจารณา

เป็นพิเศษ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ

พนักงานลูกค้าสัมพนัธ์ ป.ตรี 10,500+ มีทักษะการพูดติดต่อประสานงานทัง้ภายในบริษัท

และภายนอกบริษัทได้เป็นอย่างดี

เง่ือนไข

พนักงานฝ่ายตรวจสอบ ปวช.+ 10,500+ มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ IT และโปรแกรม

การท างานของพนักงาน ต่างๆมีความกระตือรือร้น มีไหวพริบขยัน

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
เลขท่ี 241 หมู ่2 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ จ าหน่ายทองรูปพรรณ โทร 053-600990



จ านวน
อัตรา

1 2 ชาย 25-35

เง่ือนไข

พนักงานขายอิสระ ไม่จ ากัด 305/วนั รักงานบริการ มีการทดลองงาน 3เดือน

เวลาท างาน 08.00-16.00 หยุดเสาร์-อาทิตย์

ประเภทกิจการ น าเข้า-ส่งออก โทร 093-3206637

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพยส์มบรูณ์ อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต 
เลขท่ี 155 หมู ่20 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000



จ านวน
อัตรา

1 2 หญิง 23 ปี
2 1 ชาย 25-40

กะกลางคืน ยูนิฟอร์ม อาหารฟรี โอที ประกนัสังคม

เง่ือนไข

แม่บา้น ม.6+ 305/วนั ยูนิฟอร์ม อาหารฟรี โอที ประกนัสังคม

พนักงานช่างทั่วไป ม.6+ 305/วนั สามารถดูแลเร่ืองระบบ ประปา ไฟฟ้า แอร์

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ส.สุดด ีจ ากัด (โรงแรม เอ็ม บทูีค รีสอร์ท)
เลขท่ี 515 หมู ่7 ต.ป่าง้ิว อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ โรงแรมและรีสอร์ท โทร 088-2519591/053-160444



จ านวน
อัตรา

1 2 ชาย 21 ป+ี
2 2 ชาย 21 ป+ี

3 1 ชาย 21 ป+ี

4 1 ชาย 21 ป+ี
5 3 ชาย 21 ป+ี

6 1 ชาย 21 ป+ี
7 2 ช/ญ 21 ป+ี
8 1 ช/ญ 21 ป+ีพนักงานแม่บา้น ป.6+ 9,150 ท างานเป็นกะได้

พนักงานขับรถ ม.3+ 9,150 มีใบอนุญาตขับขี่รถประเภท 2

พนักงานรับสินค้า ม.6+ 9,150 สามารถท างานเป็นกะได้

พนักงานจ่ายสินค้า/ ม.3+ 9,150 สามารถขับรถโฟลลิฟท์ได้

คลังสินค้า

เฟอร์นิเจอร์
พนักงานสปดีแมน ม.3+ 9,150 สามารถท างานเป็นกะได้

ประตูไม้อัด
พนักงานขายแผนก ม.3+ 9,150 ท างานเป็นกะได้

เง่ือนไข

พนักงานขายเคร่ืองมือช่าง ม.3+ 9,150 มีประสบการณ์สินค้าเคร่ืองมือช่าง ท างานเป็นกะ

พนักงานขายแผนก ม.3+ 9,150 ท างานเป็นกะได้

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด
เลขท่ี 296 หมู ่1 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ ค้าขายวัสดุกอ่สร้างครบวงจร โทร 053-160588



จ านวน
อัตรา

1 2 ช/ญ 18 ป+ี

2 2 ชาย 18 ป+ีช่างเทคนิค ปวช.+ 9,300 มีประสบการณ์ 1 ปี มีค่าคอมมิชชั่น 

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 09.00 - 18.00 น

เง่ือนไข

เจ้าหน้าที่การตลาด ม.3+ 9,300 มีประสบการณ์ด้านการขาย ชายผ่านการเกณฑ์

ทหารแล้ว  09.00-18.00

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท อิเล็กทรอนิกส์โปรดไีซน์
เลขท่ี 183 หมู ่14  ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ประเภทกิจการ ออกแบบส่ือสารอเิล็กทรอนิกส์ โทร 086-4633480



จ านวน
อัตรา

1 2 หญิง 25-40

2 1 หญิง 25-40
3 1 ช/ญ 25-40
4 1 หญิง 25-40
5 1 ชาย 25-40
6 1 หญิง 25-40
7 1 ช/ญ 35-50
8 1 ช/ญ 35-50
9 5 ชาย 25-40
10 1 ชาย 20-40พนักงานบรรจุน้ าด่ืม ม.3+ 305/วนั

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ป.ตรี 20,000+ มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาเป็นพิเศษ

ที่ปรึกษาการขาย ม.6+ 9,150 + มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานหอ้งพกัลูกค้า ปวช.+ 9,150 + มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายบคุคล ป.ตรี 20,000+ มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธรุการอะไหล่ ปวส.+ 9,150 + มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างซ่อมบ ารุง ปวช.+ 9,150 + มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานตรวจสอบ ป.ตรี 10,000 - มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานการตลาด ป.ตรี 10,000+ มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาเป็นพิเศษ

เง่ือนไข

พนักงานบญัชี ป.ตรี 9,150 - มีประสบการณ์ในการท างานพิจารณาเป็นพิเศษ

12,000 จบสาขาบัญชี 

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท โตโยตา้เชียงราย จ ากัด
เลขท่ี 99/2 หมู ่11 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์ โทร 053-798888



จ านวน
อัตรา

1 2 ช/ญ 25 ป+ี
2 2 ช/ญ 25 ป+ี
3 3 ชาย 25 ป+ี

4 2 หญิง 25 ป+ีช่างปกัดอกไม้ ไม่จ ากัด 10,000 ตกแต่งดอกไม้ ฉากงานแต่งงาน หากมีประสบการณ์

จะพิจารณาเป็นพิเศษ ท างานล่วงเวลาได้

Staff จัดงานแต่งงาน ไม่จ ากัด 10,000 เป็นทีมงานดูแลงานแต่งงานประสานงานติดต้ัง

สามารถท างานล่วงเวลาได้

เง่ือนไข

พนักงานธรุการ ไม่จ ากัด 10,000 มีโบนัส ประกนัสังคม 

คอมพวิเตอร์กราฟฟกิ ไม่จ ากัด 10,000 ตกแต่งรูป ออกแบบการ์ดได้ ประกนัสังคม โบนัส

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

เมโมรี่สตดูโิอ
เลขท่ี 782/4 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ เวดด้ิงสตูดิโอ โทร 081-3468450



จ านวน
อัตรา

1 15 ช/ญ 18-40
2 3 ช/ญ 18-40

ขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่

เง่ือนไข

พนักงานขาย ไม่จ ากัด 305/วนั มีค่าคอมมิชชั่น มีทีพ่ักให้ฟรี

ซูเปอร์ไวเซอร์ ไม่จ ากัด 305/วนั มีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ปนีาบารเดอร์ จ ากัด
เลขท่ี 68/19 หมู ่10 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โทร 053-746066



จ านวน
อัตรา

1 1 ชาย 25ป+ี

2 1 ชาย 22ป+ี

3 1 ชาย 22ป+ี

4 1 ชาย 22ป+ี
5 1 ชาย 22ป+ี

6 1 ชาย 20ป+ี
มาตรฐานฝีมือแรงงานพิจารณาเป็นพิเศษ

มาตรฐานฝีมือแรงงานพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขับรถโฟล์ลิฟท์ ไม่จ ากัด 11,000 มีประสบการณ์อย่างมาก 1ปี หรือมีใบรับรอง

ช่างคอมเพรสเซอร์ ปวส.+ 12,000 มีประสบการณ์อย่างมาก 1 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างควบคุมหม้อไอน้ า ปวส.+ 12,000 มีประสบการณ์อย่างมาก 1ปี หรือมีใบรับรอง

เจ้าหน้าที่น้ าบาดาล ปวส.+ 12,000 มีประสบการณ์อย่างมาก1ปีขึ้นไป มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านงานน้ าบาดาล

หวัหน้างานสโตร์เก็บ ป.ตรี 12,000 จบสาขาด้านการจัดการโลจิสติกส์ หรือทีเ่กี่ยวข้อง

ผลิตภณัฑ์ มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าห้องเย็น

เง่ือนไข

หวัหน้าส่วนงานผลิต ป.ตรี 15,000 จบสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มีประสบการณ์ด้าน

การคลังสินค้าห้องเย็น พิจารณาเป็นพิเศษ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เกรซฟู้ด จ ากัด
เลขท่ี 28 หมู ่3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

ประเภทกิจการ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โทร 053-739189



จ านวน
อัตรา

7 1 ชาย 20ป+ี
8 1 ชาย 20ป+ี
9 3 ช/ญ 18-40
10 10 ช/ญ 18-40
11 1 ชาย 20ป+ีพนักงานรักษาความ ม.3+ 305/วนั สามารถท างานกะกลางคืนได้

ปลอดภยั

พนักงานควบคุมคุณภาพ ม.6+ 305/วนั สามารถท างานกะกลางคืนได้

พนักงานผลิตคัดบรรจุ ไม่จ ากัด 305/วนั สามารถท างานกะกลางคืนได้

เง่ือนไข

พนักงานผู้ช่วยช่าง ม.3+ 305/วนั มีความรู้ด้านช่างเบือ้งต้น

พนักงานผู้ช่วยสโตร์ ม.3+ 305/วนั มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เกรซฟู้ด จ ากัด
เลขท่ี 28 หมู ่3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

ประเภทกิจการ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โทร 053-739189



จ านวน
อัตรา

1 2 ชาย 25ป+ี

2 1 ช/ญ 20ป+ี

3 1 ช/ญ 20ป+ี

4 1 ช/ญ 20ป+ี

5 1 ชาย 20ป+ี

6 3 หญิง 20ป+ีพนักงานบญัชี ปวส.+ 9,150 มีประสบการณ์ ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

ส านักงานใหญ่

พนักงานตรวจสอบ ปวส.+ 9,150 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบ รด.ป3ี 

ส านักงานใหญ่ มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

หวัหน้าสาขาแม่สาย ปวส.+ 15,000 มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการหรืองานขาย

งานบริการมากอ่น

หวัหน้าสาขาแม่อ้อ ปวส.+ 15,000 มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการหรืองานขาย

งานบริการมากอ่น

หวัหน้าสาขาบา้นต๋อม ปวส.+ 15,000 มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการหรืองานขาย

งานบริการมากอ่น

เง่ือนไข

ผู้จัดการสาขา ปวช.+ 25,000 มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการหรืองานขาย

งานบริการมากอ่น

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เชียงรายสินธานี จ ากัด
 เลขท่ี 111 หมู ่25 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ ค้าขายและบริการ โทร 053-153311ต่อ159/139



จ านวน
อัตรา

7 1 หญิง 20ป+ี

8 1 หญิง 20ป+ี

9 1 ช/ญ 20ป+ี

10 2 ชาย 35ป+ี

11 1 หญิง 30ป+ี

12 1 หญิง 35ป+ีหวัหน้าเช็คเครดิต ปวส.+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

ส านักงานใหญ่ มีประสบการณ์ ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาต

พนง.ท าความสะอาด ไม่จ ากัด 9,150 มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

ส านักงานใหญ่

พนง.รักษาความปลอดภยั ป.6+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

ส านักงานใหญ่ มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

พนักงานขายเคร่ืองใช้ ม.3+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

ไฟฟา้สาขาแม่สาย มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

พนักงานธรุการ ทะเบยีน ม.3+ 9,150 มีประสบการณ์ในการท างาน ขับรถยนต์ได้

สาขาแม่ขะจาน มีใบอนุญาตขับขี่

เง่ือนไข

พนักงานธรุการ ทะเบยีน ม.3+ 9,150 มีประสบการณ์ในการท างาน ขับรถยนต์ได้

สาขาเชียงรุ้ง มีใบอนุญาตขับขี่

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เชียงรายสินธานี จ ากัด
 เลขท่ี 111 หมู ่25 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ ค้าขายและบริการ โทร 053-153311ต่อ159/139



จ านวน
อัตรา

13 1 ช/ญ 20ป+ี

14 1 ชาย 20ป+ี

15 1 ชาย 20ป+ี

16 1 ชาย 20ป+ี

17 2 ชาย 20ป+ี

18 1 ชาย 20ป+ีพนักงานสินเชื่อ ปวส.+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

สาขาแม่ฟา้หลวง มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

พนักงานสินเชื่อ ปวส.+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

ส านักงานใหญ่ มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

พนักงานบริการติดต้ัง ม.3+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

สาขาเชียงรุ้ง มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

พนักงานบริการติดต้ัง ม.3+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

สาขาแม่สาย มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

พนง.กิจกรรมรถจักรยาน ม.3+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

ยนต์สาขาส านักงานใหญ่ มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

เง่ือนไข

พนักงานขายรถจักรยาน ม.3+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

ยนต์สาขาส านักงานใหญ่ มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เชียงรายสินธานี จ ากัด
 เลขท่ี 111 หมู ่25 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ ค้าขายและบริการ โทร 053-153311ต่อ159/139



จ านวน
อัตรา

19 1 ชาย 20ป+ี

20 2 ชาย 20ป+ี

21 1 ชาย 20ป+ี

22 1 ชาย 20ป+ี

23 1 ชาย 20ป+ี

24 1 ช/ญ 20ป+ีพนักงานขายรถจักรยาน ปวช.+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

Giant สาขาพะเยา มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

พนง.ช่างบริการรถจักร ปวช.+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

ยานยนต์สาขาจุนพะเยา มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

พนง.ช่างบริการรถจักร ปวช.+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

ยานยนต์สาขาเชียงรุ้ง มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

พนง.ช่างบริการรถจักร ปวช.+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

ยานยนต์สาขาแม่สาย มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

พนง.ช่างบริการรถจักร ปวช.+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

ยานยนต์ ส านักงานใหญ่ มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

เง่ือนไข

พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ปวส.+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

ส านักงานใหญ่ มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เชียงรายสินธานี จ ากัด
 เลขท่ี 111 หมู ่25 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ ค้าขายและบริการ โทร 053-153311ต่อ159/139



จ านวน
อัตรา

25 1 ช/ญ 20ป+ี

26 1 ช/ญ 20ป+ีพนักงานขายรถจักรยาน ม.3+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

Giant สาขาแม่สาย มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

เง่ือนไข

พนักงานขายรถจักรยาน ม.3+ 9,150 ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบรดป3ี

Giant สาขาฝาง มีความขยัน อดทน มี่ความรับผิดชอบ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เชียงรายสินธานี จ ากัด
 เลขท่ี 111 หมู ่25 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ ค้าขายและบริการ โทร 053-153311ต่อ159/139



จ านวน
อัตรา

1 2 ช/ญ 20ป+ี

2 3 ช/ญ 20ป+ี

3 3 ชาย 20ป+ี

4 2 ช/ญ 20ป+ี

5 3 ชาย 20ป+ี

6 2 ชาย 20ป+ีพนักงานขับรถ/ล้างรถ ปวส.+ 305/วนั บุคลิกภาพดี การส่ือสารดี

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

พนักงานธรุการ การเงิน ปวส.+ 11,000 บุคลิกภาพดี การส่ือสารดี

อะไหล่

ประชาสัมพนัธ์ ปวส.+ 11,000 บุคลิกภาพดี การส่ือสารดี

ลูกค้าสัมพนัธ์

ช่างยนต์ ปวส.+ 11,000 มีความรู้และประสบการณ์ด้านช่างยนต์

รถบรรทุก/รถยนต์ รถวอลโล และสแกนเนีย จะพิจารณาพิเศษ

พนักงานรถมือสอง/ ปวส.+ 9,150 บุคลิกภาพดี การส่ือสารดี

ประเมินรถราคามือสอง มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เง่ือนไข

ผู้จัดการขาย/ผู้จัดการ ปวส.+ 14,000 มีประสบการณ์ด้านการบริหารการขายและหรือ

บญัชี บัญชีมากกว่า 3ปีขึ้นไป

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท อีซูซุเชียงราย จ ากัด
เลขท่ี 106/16-17 หมู ่11 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์ โทร 053-711605



จ านวน
อัตรา

1 6 ช/ญ 20ป+ี
2 2 ช/ญ 20ป+ี
3 1 ช/ญ 20ป+ีที่ปรึกษาฝ่ายบริการ ปวส.+ 305/วนั มีประสบการณ์ด้านงานบริการ

เง่ือนไข

ที่ปรึกษาการขาย ปวส.+ 305/วนั มีประสบการณ์ด้านการขาย

เจ้าหน้าที่การตลาด ปวส.+ 305/วนั ด้านการขาย การตลาด โฆษณา

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เอ็ม อาร์ เอ็ม คาร์ เชียงราย จ ากัด
เลขท่ี 7/4 หมู ่12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ โชว์รูมจ าหน่ายรถยนต์ โทร 083-6055520



จ านวน
อัตรา

1 10 หญิง 20 ป+ี

2 20 ชาย 20 ป+ี

3 7 ชาย 20 ป+ี
4 1 ชาย 20 ป+ี
5 1 หญิง 20 ป+ี

6 2 ช/ญ 20 ป+ีพนักงานจัดออร์เดอร์ ม.3+ 315 + ประจ าส านักงานใหญ่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้

(คนพกิาร) พิการทางการเคล่ือนไหว และทางการได้ยิน

เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า ป.ตรี 315 + ประจ าส านักงานใหญ่ 

แรกเข้า

พนักงานจัดออร์เดอร์ ม.6+ 315 + ประจ าส านักงานใหญ่ ยกของหนักได้ 

พนักงานเคลียร์สินค้าช ารุด ม.3+ 315 + ประจ าส านักงานใหญ่ ยกของหนักได้ 

ท่าวังทอง แม่ฟ้าหลวง เวียงชัย

มีใจรักงานบริการ ท างานเป็นกะได้ 

รอบคอบ ซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน

พนักงานจัดเรียงสินค้า ม.6+ 310 + ประจ าสาขาพญาเม็งราย เชียงแสน บ้านดู่ เด่นห้า

เง่ือนไข

พนักงานแคชเชียร ม.6+ 310 + ประจ าสาขาเด่นห้า สาขาพญาเม็งราย 

มีใจรักงานบริการ ท างานเป็นกะได้ มีความละเอียด

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ธนพิริยะ จ ากัด
เลขท่ี 329 หมู ่8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ ชุปเปอร์มาเกต็ โทร 053-776144-5



จ านวน
อัตรา

1 1 ช/ญ 35-45 ปี
2 2 ช/ญ 23-35

3 1 ช/ญ 23-35
10,000

10,000 งานขาย

เจ้าหน้าที่การตลาด ป.ตรี 9,300 - มีประสบการณ์ในการหาพื้นทีอ่อกบูธจัดแสดงสินค้า

เง่ือนไข

ผู้จัดการฝ่ายขาย ป.ตรี 15,000 มี่ประสบการณ์งานขายรถยนต์จะพิจารณาพิเศษ

ที่ปรึกษาการขาย ปวส.+ 9,300 - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือทีม่ีประสบการณ์ด้าน

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูโบตา้ จุงชัยสหยนต์
เลขท่ี 39 หมู ่2  ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ทางการเกษตร โทร 086-7171818



จ านวน
อัตรา

1 10 ช/ญ ไม่เกิน28

2 20 ช/ญ ไม่เกิน35

น่าน ล าพนู พะเยา ดูแลลูกค้าในพื้นที ่ด าเนินการขายสินค้า

แม่ฮ่องสอน Internet บ้าน

ประจ าจังหวดัเชียงราย มีความรู้และสนใจในด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์

เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ และชอบงานบริการและงานขาย

ผู้ดูแลลูกค้าประจ า ปวส. - 13,000 ปวส.ต้องมีประสบการณ์งานและบริการทีเ่กี่ยวกบั

พื้นที่(Area Owner) ป.ตรี Internet หรือเทคโนโลยีอื่น ทีเ่กี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และส่ือสารภาษาอังกฤษ

เป็นคนทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ I phone

เชียงราย เชียงใหม่ แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับความกดดัน

พะเยา น่าน สามารถส่ือสารและน าเสนอได้ดี

เง่ือนไข

เจ้าหน้าที่ประจ า ป.ตรี 12,000 - บุคลิกภาพหน้าตาดี หญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160ซม

True Shop 17,000 รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ทรู ดสิทริบวิชั่น แอนด ์เซลล์ จ ากัด
เลขท่ี 144 หมู ่1 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ต.สันกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

ประเภทกิจการ ส่ือสารและโทรคมนาคม โทร 089-1034650



จ านวน
อัตรา

3 9 ช/ญ ไม่เกิน35

4 20 ช/ญ 25 ป+ี

มีความอดทน มีทักษะการโน้มน้าว 

สามารถเดินทางไปต่างอ าเภอในจังหวัด

เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม ม.3+ 305/วนั ชอบการจัดบูท๊กจิกรรม ปฎิบัติงาน 6 วัน

ขายโทรศัพท์มือถือทรู สามารถเร่ิมงานได้ทันที สามารถขับรถยนต์ได้

สามารถปฎิบัติงานต่างพื้นทีไ่ด้ 

Good Communication

เง่ือนไข

Field Audit Staff ม.3+ 305/วนั มีประสบการณ์งานในสาย Audit/QA 1ปีขึ้นไป

เชียงใหม่ พษิณุโลก มีรถยนต์ จักรยานยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ทรู ดสิทริบวิชั่น แอนด ์เซลล์ จ ากัด
เลขท่ี 144 หมู ่1 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ต.สันกลาง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่

ประเภทกิจการ ส่ือสารและโทรคมนาคม โทร 089-1034650



จ านวน
อัตรา

1 2 ช/ญ 28 ป+ี

2 4 ช/ญ 23 ป+ี
3 1 ช/ญ 23 ป+ี
4 1 ชาย 23 ป+ี
5 1 ชาย 23 ป+ี
6 2 ชาย 23 ป+ีพนักงานขับรถจัดส่ง ม.3+ 305/วนั มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2

ช่างยนต์ ปวช.+ 305/วนั มีความรู้ด้านเคร่ืองยนต์เป็นอย่างดี

พนักงานคลังสินค้า ม.6+ 305/วนั มีประสบการณ์ด้านสินค้า

พนักงานขาย ม.6+ 305/วนั มีประสบการณ์ด้านงานขาย

เจ้าหน้าที่การตลาด ป.ตรี 305/วนั ชอบในงานวางแผนและการจัดกจิกรรมต่าง ๆ

เง่ือนไข

ผู้จัดการฝ่ายขาย ป.ตรี 305/วนั มีความรู้ด้านงานขายเป็นอย่างดี ชายผ่านการ

เกณฑ์ทหาร 

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท โฮมสุขภณัฑ์ จ ากัด
เลขท่ี 99/21 หมู ่13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง โทร 053-774623



จ านวน
อัตรา

1 3 ชาย 21-40

เวลาท างาน 08.30-17.30 

ผ่านการทดลองงานมีประกนัอุบัติเหตุ

ท างานจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีชุดยูนิฟอร์มให้ มีสวัสดิการ

ขายและการท างาน มีโบนัสส้ินปี ประกนัสังคมหลัง

เง่ือนไข

พนักงานขายและบริการ ม.3+ 9,500 รักงานบริการมีหัวหน้างานสอนงานให้ มีใบอนุญาต

ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีประสบการณ์ด้านขาย

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนรุ่งเรืองทรัพยท์วี 2018
เลขท่ี 131 หมู ่10 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายทองรูปพรรณ โทร 053-773758



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานเสริฟ 3 ช/ญ 20-30
2 2 ชาย 22-35
3 4 ชาย 25-38
4 3 ชาย 22-30
5 2 ชาย 25-35
6 1 ช/ญ 22-35

กุ๊กไทย-จีน ม.3+ 305/วนั มีประสบการณ์ในการท างาน ท างานเป็นกะได้

พนักงานคนพกิาร ม.3+ 305/วนั มีบัตรประจ าตัวคนพิการ

พนักงานรักษาความปลอดภัย ม.3+ 305/วนั สามารถท างานเป็นกะได้

พนักงานรูมบอย ม.3+ 305/วนั สามารถท างานเป็นกะได้

เง่ือนไข

ปวส.+ 305/วนั สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด ท างานเป็นกะได้

ช่างไฟฟา้ ปวส.+ 305/วนั จบสาขาไฟฟ้า หรือทีเ่กี่ยวข้อง

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

โรงแรมเวียงอินทร์
เลขท่ี 893 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ โรงแรม โทร 053-711533 ต่อ 2178



จ านวน
อัตรา

1 พนักงานท าความสะอาด 5 ช/ญ 20-40

2 3 ชาย 20-40

3 3 ช/ญ 20-40พนักงานขาย ป.ตรี 12,000 - มีประสบการณ์ท างานด้านโรงแรม

20,000 เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น

พนักงานขับรถ ม.6 + 9,150 มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ส่ือสารภาษาอังกฤษได้

สามารถท างานเป็นกะได้

เง่ือนไข

ไม่จ ากัด 305-350 มีประสบการณ์ด้านท าความสะอาดอย่างน้อย 1ปี

เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

โรงแรม เอ-สตาร์ ภแูลวัลเลย ์เชียงราย
เลขท่ี 60/14 หมู ่2 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ โรงแรม โทร 052-029921



จ านวน
อัตรา

1 3 ชาย 21-35
2 3 ชาย 21-35
3 1 ชาย 21-35
4 1 ชาย 21-35

5 1 ช/ญ 21-35
6 1 ช/ญ 21-35
7 1 ชาย 21-35
8 1 ชาย 21-35
9 1 ชาย 21-35
10 1 ชาย 21-35
11 1 ชาย 21-35

พนักงานธรุการ ปวช-ปวส 305/วนั ประจ าเดอะสตาร์ พาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงราย

พนักงานธรุการ ปวช-ปวส 305/วนั ประจ าสาขาปง อ.ปง จ.พะเยา

พนักงานสินเชื่อ ม.6+ 305/วนั+ ค่าคอมมิชชั่น ประจ าสาขาพะเยา อ.เมือง พะเยา

พนักงานสินเชื่อ ม.6+ 305/วนั+ ค่าคอมมิชชั่น ประจ าสาขาเวียงเชียงรุ้ง 

พนักงานส่งเสริมการขาย ม.6+ 305/วนั+ ค่าคอมมิชชั่น ประจ าสาขาอ.แม่สาย จ.เชียงราย

พนักงานสินเชื่อ ม.6+ 305/วนั+ ประจ าสาขาเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เคร่ืองใช้ไฟฟา้
พนักงานส่งเสริมการขาย ม.6+ 305/วนั+ ค่าคอมมิชชั่น ประจ าเชียงรายมอลล์ อ.เมืองเชียงราย

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ ม.6+ 305/วนั+ ประจ าเชียงรายมอลล์ อ.เมือง จ.เชียงราย

พนักงานขายและติดต้ัง ม.3+ 305/วนั+ มีค่าคอมมิชชั่น ประจ าสาขาห้วยไคร้ อ.แม่จัน

เง่ือนไข

พนักงานขายกิจกรรม ม.6+ 305/วนั+ ค่าคอมมิชชั่น ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย

พนักงานขายรถจักรยานยนต์ ม.6+ 305/วนั+ ค่าคอมมิชชั่น ประจ าสาขาเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ทวียนต ์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด
เลขท่ี 608/3 หมู ่2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายและบริการเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โทร 053-700353-5



จ านวน
อัตรา

12 1 ชาย 21-35
13 1 ชาย 21-35
14 1 ชาย 21-35

15 1 ชาย 21-35
16 1 ชาย 21-35
17 1 ชาย 21-35
18 1 ชาย 21-35
19 1 ชาย 21-35
20 1 ชาย 21-35
21 1 ชาย 21-35
22 1 ชาย 21-35

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ปวช-ปวส 305/วนั ประจ าสาขาเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พนักงานขับรถ ไม่จ ากัด 305/วนั ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ปวช-ปวส 305/วนั ประจ าสาขาดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ปวช-ปวส 305/วนั ประจ าสาขาแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ปวช-ปวส 305/วนั ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ปวช-ปวส 305/วนั ประจ าสาขาป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

ช่างติดต้ังสินค้าเคร่ืองใช้ ปวช-ปวส 305/วนั ประจ าสาขาแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ปวช-ปวส 305/วนั ประจ าสาขาเชียงรายมอลล์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ช่างติดต้ังสินค้าเคร่ืองใช้ ปวช-ปวส 305/วนั ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ไฟฟา้

เง่ือนไข

พนักงานอะไหล่ ปวช-ปวส 305/วนั ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

พนักงานคลังสินค้า ม.3+ 305/วนั ประจ าสาขาแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ทวียนต ์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด
เลขท่ี 608/3 หมู ่2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายและบริการเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โทร 053-700353-5



จ านวน
อัตรา

23 1 ชาย 21-35
24 1 หญิง 21-36

เง่ือนไข

พนักงานขับรถผู้บริหาร ไม่จ ากัด 305/วนั ประจ าเชียงรายมอลล์ อ.เมือง จ.เชียงราย

แม่บา้นท าอาหาร ไม่จ ากัด 305/วนั ประจ าเชียงรายมอลล์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ทวียนต ์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด
เลขท่ี 608/3 หมู ่2 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายและบริการเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โทร 053-700353-5



จ านวน
อัตรา

1 1 หญิง 25 ป+ี

2 1 หญิง 25ป+ี
เป็นพิเศษ มีทีพ่ักฟรี กนิอยู่กบันายจ้าง

มีชุดยูนิฟอร์ม  โบนัส  ประกนัสังคม 

มีชุดยูนิฟอร์ม ทีพ่ัก โบนัส  

แม่บา้น ไม่จ ากัด 305/วนั อ่านออกเขียนได้ ถ้าส่ือสารภาษาจีนได้จะพิจารณา

เง่ือนไข

พนักงานพฒันาผลิตภณัฑ์ ป.ตรี 11,500 จบสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร สาขา R&D

หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ทีเ่กี่ยวข้อง

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ชวี่เฉวียนฟู้ดส์ จ ากัด
เลขท่ี 224 หมู ่9 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

ประเภทกิจการ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โทร 053-952256-7



จ านวน
อัตรา

1 1 ช/ญ 25 ป+ี

2 2 ชาย 25 ป+ี
3 1 หญิง 25-50

พนักงานยกของ ม.3+ 9,150 สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

แม่บา้น ไม่จ ากัด 9,150 สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

เง่ือนไข

พนักงานบญัชี ปวส.+ 9,500 จบสาขาบัญชีหรือทีเ่กี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะ

พิจารณาเป็นพิเศษ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เพ็ทมอลล์ จ ากัด
เลขท่ี 202/6 หมู ่22 ถนนเวียงบูรพา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ประเภทกิจการ จ าหน่ายอาหารสัตว์ โทร 088-2580721



จ านวน
อัตรา

1 1 ช/ญ 23 ป+ี

2 1 หญิง 23 ป+ีเลขานุการ ป.ตรี 15,000 อิสระคล่องตัว ในการท างาน 

ขับรถยนต์ได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

เง่ือนไข

ผู้ส่ือข่าว ป.ตรี 12,000 ถ่ายรูป ท าข่าว ขับรถยนต์ได้เดินทางไปต่างจังหวัด

ท างานตามข่าว

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรัฐ พับลิชซ่ิง
เลขท่ี 279/78 หมู ่3 ซอยเชียงรายเมืองใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ประเภทกิจการ ส่ือส่ิงพิมพ์ โทร 053-746668



จ านวน
อัตรา

1 1 หญิง 30-40

2 1 ชาย 20-30
3 1 ช/ญ 30 ป+ี

4 4 ช/ญ 20 ป+ี

5 2 ช/ญ 20-30

6 1 ช/ญ 20 ป+ีWeb Master ปวช.+ 12,000 - ใช้คอมพิวเตอร์ Ms office สามารถใช้ HTML

15,000 Java Script Css MySQL

15,000 จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจิหรือในสาขาทีเ่กี่ยวข้อง

ยินดีพิจารณาผู้ทีเ่คยผ่านงานด้านระบบ IT

13,000
Programmer ปวส.+ 12,000 - มีทักษะด้าน IT หรือการใช้ส่ือ social network

15,000
Account ปวช.+ 11,000 - พูดจีน พม่าได้ และสามารถท างานนอกสถานทีไ่ด้

ช่างซ่อมบ ารุง ปวช.+ 9,150 มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า แอร์ น้ าประปา

Web Design ป.ตรี 12,000 - สามารถเขียน Css ,HTML,JAVA

เง่ือนไข

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ปวช.+ 20,000+ บริหารจัดการภายในแผนก ติดต่องานกบัลูกค้า

สามารถส่ือสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ริชชี่ เรจิน่า จ ากัด
เลขท่ี 230/26-27 หมู ่4  ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ประเภทกิจการ โรงแรม โทร 088-2941180



จ านวน
อัตรา

1 2 ช/ญ 25 ป+ี

มีประกนัอุบัติเหตุ เบีย้ขยัน เบีย้เล้ียง 

มีมอเตอร์ไซด์ให้ส าหรับการขายของ

เง่ือนไข

sale moto ม.3+ 9,600 มีใบอนุญาตชับขี่รถมอเตอร์ไซด์ ชอบการาขายของ

ขับมอเตอร์ไซด์ออกขายตามพื้นทีท่ีก่ าหนด

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ไทยลอตเต ้จ ากัด
เลขท่ี 388/13-15 หมู ่5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ จ าหน่ายสินค้า โทร 086-3695460



จ านวน
อัตรา

1 2 ชาย 25-30

2 3 ช/ญ 25-30

3 10 ช/ญ 15-35
ประจ าบิก๊ซี /เซ็นทรัลฯ มีใจรักงานบริการ 

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

PC ม.6+ 9,150 มีความรู้ด้าน Smart Phone เป็นอย่างดี

มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

Sale ป.ตรี 10,000 มีความรู้ด้าน Smart Phone เป็นอย่างดี

เง่ือนไข

พนักงานเทรนเนอร์ ป.ตรี 12,000 มีความรู้ด้าน Smart Phone เป็นอย่างดี

มีประสบการณ์ผู้ฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท กวงย ูจ ากัด
เลขท่ี 673/21 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายโทรศัพท์ โทร 053-715158/098-2656622



จ านวน
อัตรา

1 3 ช/ญ 23 ป+ี

2 3 ช/ญ 23 ป+ี

3 3 ช/ญ 23 ป+ีพนักงานประจ าร้าน ปวช.+ 9,150 - มีประสบการณ์ด้านการบริการพิจารณาเป็นพิเศษ

10,000 สามารถท างานเป็นกะได้

รองผู้จัดการ ปวส.+ 10,000 - มีประสบการณ์ด้านการบริการพิจารณาเป็นพิเศษ

20,000 สามารถท างานเป็นกะได้

เง่ือนไข

ผู้จัดการ ปวส.+ 15,000 - มีประสบการณ์ด้านการบริการพิจารณาเป็นพิเศษ

25,000 สามารถท างานเป็นกะได้

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ซีอาร์เอ็นกรุ๊ป จ ากัด (เดรี่ควีน)
เลขท่ี 184 หมู ่25 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ประเภทกิจการ จ าหน่ายไอศกรีม โทร 093-2342200



จ านวน
อัตรา

1 10 ช/ญ 25 ปี

เง่ือนไข

ครูประชาสัมพนัธ์ ม.3+ 9,150 มีทีพ่ักและอาหารให้ฟรี

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

โรงเรียน เอสซีบริหารธุรกิจ
เลขท่ี 9 หมู ่2 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

ประเภทกิจการ โรงเรียนกวดวิชา โทร 081-0318689



จ านวน
อัตรา

1 20 ช/ญ 20-40

2 1 ช/ญ 20-40

ท างานจันทร์-เสาร์ 08.30-17.00 

เลขานุการ ปวช.+ 10,000 ชอบท างานด้านเอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ

มีความรู้ด้านไอที

เง่ือนไข

เจ้าหน้าที่การตลาด ปวส.+ 15,000 มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี 

ชอบพบปะผู้คน ท างานจันทร์-เสาร์ 08.30-17.00

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท ดวงเดอืนประภา จ ากัด
เลขท่ี 180 หมู ่12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ ประกนัชีวิต โทร 053-717572



จ านวน
อัตรา

1 4 ช/ญ 20 ป+ี
2 2 ชาย 20 ป+ี
3 1 ช/ญ 20 ป+ีที่ปรึกษาด้านบริการ ปวช.+ 305/วนั สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

เง่ือนไข

ที่ปรึกษาการขาย ปวช.+ 305/วนั สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

ช่างบริการ ปวช.+ 305/วนั สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เอสวีพี ออโตเ้ซล จ ากัด (ฮนุได เชียงราย)
เลขท่ี 160/1 ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ ค้าปลีกรถยนต์ โทร 080-7749889



จ านวน
อัตรา

1 1 ช/ญ 30 ป+ี

2 8 ช/ญ 20 ป+ี
3 1 ช/ญ 30 ป+ี
4 4 ชาย 20 ป+ี
5 1 ช/ญ 20 ป+ี
6 1 ชาย 25 ป+ีพนักงานขับรถ 6 ล้อ ไม่จ ากัด 305/วนั สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

ช่างบริการ ปวช+ 305/วนั สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

เจ้าหน้าที่อะไหล่ ปวช+ 305/วนั สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

พนักงานขายรถแทรกเตอร์ ปวช+ 305/วนั สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

ผู้จัดการศูนย์บริการ ปวช+ 305/วนั สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

เง่ือนไข

ผู้จัดการฝ่ายการขายรถ ปวช+ 305/วนั สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด

แทรกเตอร์

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท เอเซกิ เชียงราย จ ากัด
เลขท่ี 160/1 ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ ค้าปลีกรถแทรกเตอร์ โทร 080-7749889



จ านวน
อัตรา

1 2 ชาย 20-35

เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น

เง่ือนไข

พนักงานจัดเก็บ ปวส.+ 9,150+ เรียนรู้งานเร็ว มีความต้ังใจในการท างาน

สามารถออกปฎิบัติงานนอกสถานทีไ่ด้ 

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท พัฒนสิน ลิสซ่ิง(ซีพีแอล) จ ากัด
เลขท่ี 66/2 หมู ่2 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ประเภทกิจการ จดัไฟแนนทร์ถยนต์ โทร 085-0369519



จ านวน
อัตรา

1 1 ชาย 21-28

2 2 ช/ญ 21-28
3 1 ช/ญ 21-28
4 1 ชาย 21-28
5 5 ชาย 21-28

6 2 ชาย 21-28
อาหารสด

อาหารแหง้
พนักงานจัดเรียงสินค้า ม.6+ 9,300 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

พนักงานแผนกปลา ม.6+ 10,000 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

พนักงานจัดเรียงสินค้า ม.6+ 9,300 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

พนักงานแผนกเนื้อสัตว์ ม.6+ 10,000 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

พนักงานแผนกเบเกอร่ี ม.6+ 10,000 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

เง่ือนไข

พนักงานแผนกบริหาร ป.ตรี 11,000 จบด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง สามารถใช้โปรแกรม

ฐานข้อมูล Ms office ได้เป็นอย่างดี ท างานเป็นกะได้

ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า (ค้าส่ง) โทร 052-023052 ต่อ104/105

ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ อายุ
วฒิุ

การศึกษา
อัตรา
ค่าจ้าง

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัดมหาชน สาขาเชียงราย
เลขท่ี 12 หมู ่17 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100


