
1 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด 02833888 ตัวแทนขายผลิตภัณฑ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-20,000 บาท 612/6  ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลเวียง

090-990-0192 นักสัตวบาล 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 20,000-22,000 บาท 612/6  ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลเวียง

พนักงานขายสินคา  (ประจําราน) , พนักงานขายของหนาราน 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท 612/6  ถนนถ.พหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลเวียง

2 บริษัท ดับเบิ้ลเซเวน จํากัด 099-162-8953 พนักงานขายสินคา  (ประจําราน) , พนักงานขายของหนาราน 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป  ม.6  เงินเดือน 12,500-15,000 บาท True Shop Big C Chiangrai2   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลบานดู

3 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 020177777 พนักงานขายสินคา  (ประจําราน) , พนักงานขายของหนาราน 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป  ม.6  เงินเดือน 9,450-15,000 บาท BaNANA ซอย- ถนน- จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

061-009-0563

4 บริษัท พีเอ โฟน จํากัด 021174728 พนักงานขายสินคา  (ประจําราน) , พนักงานขายของหนาราน 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,000-12,500 บาท 99/9   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

083-646-6456

5 บริษัท สิงหพายัพ จํากัด 053705444 ชางเทคนิควิศวกรรมไฟฟาอ่ืน ๆ 5 เพศชาย  อายุ 20-35 ป  ปวส.  เงินเดือน 15,000-20,000 บาท 444/1  หมู2  ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลนางแล

095-245-4492 พนักงานบัญชี 5 เพศหญิง  อายุ 20-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-20,000 บาท 444/1  หมู2  ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลนางแล

เจาหนาที่การเงิน 3 เพศหญิง  อายุ 20-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-20,000 บาท 444/1  หมู2  ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลนางแล

เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ 5 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-20,000 บาท 444/1  หมู2  ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลนางแล

6 บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จํากัด 053275401 ชางเทคนิควิศวกรรม  เคร่ืองยนต  เคร่ืองจักรและอุปกรณ 2 เพศชาย  อายุ 21-45 ป  ปวส.  เงินเดือน 11,500-12,000 บาท 11 หมู 9 ซอย- ถนน- จังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงปาเปา ตําบลเวียงกาหลง

096-969-1823 ชางไฟฟาทั่วไป 1 เพศชาย  อายุ 20-40 ป  ปวส.  เงินเดือน 11,500-12,000 บาท 11 หมู 9 ซอย- ถนน- จังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงปาเปา ตําบลเวียงกาหลง

นักสัตวบาล 3 เพศชาย  อายุ 21-45 ป  ปวส.  เงินเดือน 11,500-12,000 บาท 11 หมู 9 ซอย- ถนน- จังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงปาเปา ตําบลเวียงกาหลง

7 บริษัท ซีอารเอฟ  กรุป จํากัด 054524721 พนักงานบริการลูกคา 4 ไมระบุเพศ  อายุ 23-30 ป  ม.6  เงินเดือน 9,600-9,600 บาท 99/9 หมู 13 ซอย- ถนน- จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

096-694-7499 พนักงานบริการลูกคา 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป  ปวช.  เงินเดือน 9,450-15,000 บาท 99/9  หมูที่ 13   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

พนักงานบริการลูกคา 5 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป  ม.6  เงินเดือน 9,450-15,000 บาท 58  หมู 17   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลบานดู

พนักงานบริการลูกคา 4 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป  ม.6  เงินเดือน 9,450-15,000 บาท 245  หมู 4   จังหวัดเชียงราย อําเภอแมจัน ตําบลแมจัน

พนักงานบริการลูกคา 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป  ปวส.  เงินเดือน 9,450-15,000 บาท 99/9 หมู 13   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

พนักงานบริการลูกคา 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 9,450-15,000 บาท 156 ม.5   จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลเวียงพางคํา

พนักงานบริการลูกคา 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป  ปวส.  เงินเดือน 9,450-15,000 บาท 156  หมู 5   จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลเวียงพางคํา

พนักงานบริการลูกคา 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 9,450-15,000 บาท 245 หมู4   จังหวัดเชียงราย อําเภอแมจัน ตําบลแมจัน

8 หางหุนสวนจํากัดสุนันทาทรัพยเพิ่มพูน 054890741 พนักงานขับรถจักรอ่ืน ๆ 1 เพศชาย  อายุ 25-45 ป  ปวส.  เงินเดือน 12,000-15,000 บาท จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลแมขาวตม

093-290-3029 พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 25-26 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 12,000-15,000 บาท จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลแมขาวตม

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 25-40 ป  ปวส.  เงินเดือน 12,000-15,000 บาท จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลแมขาวตม

วิศวกรโยธา  (การกอสราง) 1 เพศชาย  อายุ 25-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 12,000-15,000 บาท จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลแมขาวตม

9 หจก.พัฒนานุภาพกอสราง 053774945 ชางซอมเคร่ืองจักรกลและยานยนตอ่ืน ๆ 2 เพศชาย  อายุ 18-45 ป  ปวส.  เงินเดือน 11,000-15,000 บาท 145/3   ม.17  ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

088-263-0460 ชางเทคนิควิศวกรรมโยธา  (กอสราง) 1 ไมระบุเพศ  อายุ 19-45 ป  ปวส.  เงินเดือน 11,500-20,000 บาท 145/3   ม.17  ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

พนักงานขับรถจักรอ่ืน ๆ 5 ไมระบุเพศ  อายุ 20-45 ป  ม.6  เงินเดือน 9,000-20,000 บาท 145/3   ม.17  ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

วิศวกรโยธา  (การกอสราง) 2 เพศชาย  อายุ 22-45 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-20,000 บาท 145/3   ม.17  ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

10 หจก.แมจันคาวัสดุ 053771461 พนักงานขนถายสินคา 1 เพศชาย  อายุ 18-25 ป  ม.6  เงินเดือน 9,450-9,450 บาท จังหวัดเชียงราย อําเภอแมจัน ตําบลแมจัน

081-602-8289

11 หจก.โชคนคร 053701554 นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป  ปวส.  เงินเดือน 12,000-12,000 บาท 89/1 ม.13   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

081-882-7819 ผูชวยนักบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป  ปวส.  เงินเดือน 12,000-12,000 บาท 89/1 ม.13   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

12 หกจ.พีเอสแอพพลิเคเตอร 081962002 ชางกอสรางดวยวัสดุพื้น 1 เพศชาย  อายุ 25-35 ป  ปวส.  เงินเดือน 9,000-11,000 บาท 220 ม. 1   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลปาออดอนชัย

081-960-2002

ตําแหนงงานวาง "โครงการจางงานเด็กจบใหม Co-Payment"

ขอมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
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จํานวน
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รายละเอียด สถานท่ีทํางาน



13 หางหุนสวนจํากัดลานนาโฮเทล 053746053 พนักงานตอนรับ (โรงแรม) 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 9,775-11,000 บาท 185 หมูที่ 25 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย   

098-750-4665

14 หจก.บิซลิ้งค-สองสี่ 0654658747 ผูจัดการทั่วไปดานคาปลีก 1 เพศชาย  อายุ 20-25 ป  ปวช.  เงินเดือน 7,500-15,000 บาท 326/2 ม9  ถนนพอขุน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

094-714-6767

15 หางหุนสวนจํากัด ฮงักรี้วูลฟ 053711091 บริกร, พนักงานเสริฟ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-40 ป  ป.ตร.ี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท 1131  ถนนไกรสรสิทธ์ิ จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลเวียง

084-043-7888

16 หางหุนสวนจํากัด ภูฟา 888 053912333 คนงานทําความสะอาด 4 ไมระบุเพศ  อายุ 20-40 ป  ม.6  เงินเดือน 8,690-15,000 บาท 888 หมูที่1 ซอย- ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลทาสุด

097-979-9296 บริกร, พนักงานเสริฟ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-40 ป  ปวช.  เงินเดือน 9,400-15,000 บาท 888 หมูที่1 ซอย- ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลทาสุด

ผูจัดการแผนกหองอาหาร บารและจัดเล้ียง 1 เพศชาย  อายุ 35-50 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-20,000 บาท 888 หมูที่1 ซอย- ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลทาสุด

ผูผสมเคร่ืองดื่ม , บารเทนเดอร 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-40 ป  ปวส.  เงินเดือน 11,500-15,000 บาท 888 หมูที่1 ซอย- ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลทาสุด

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-25 ป  ปวส.  เงินเดือน 11,500-12,000 บาท 888 หมูที่1 ซอย- ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลทาสุด

17 หางหุนสวนจํากัดมิตรอารีย2530 053650146 นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 18-24 ป  ปวส.  เงินเดือน 9,500-15,000 บาท 138 หมู 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

081-530-1192 พนักงานขาย  และผูนําเสนอสินคาอ่ืน ๆ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป  ม.6  เงินเดือน 9,500-15,000 บาท 138 หมู 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 

พนักงานขายสินคา  (ประจําราน) , พนักงานขายของหนาราน 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป  ม.6  เงินเดือน 9,450-15,000 บาท 138 หมู 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป  ปวช.  เงินเดือน 9,450-9,450 บาท 138 หมู 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150  

18 บริษัท ศรบีุรนิทรการแพทย จํากัด 053910999 ตอ 608 ผูชวยพยาบาล  (โรงพยาบาล) 1 เพศหญิง  อายุ 18-35 ป  ม.6  เงินเดือน 9,450-9,500 บาท 111/5 หมูที่13 ซอย- ถนนเอเชีย1 จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

093-232-6824 ผูชวยพยาบาล  (โรงพยาบาล) 4 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป  ปวช.  เงินเดือน 9,500-9,800 บาท 111/5 หมูที่13 ซอย- ถนนเอเชีย1 จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

ผูชวยพยาบาล  (โรงพยาบาล) 4 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป  ม.6  เงินเดือน 9,450-9,800 บาท 111/5 หมูที่13 ซอย- ถนนเอเชีย1 จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

พยาบาลวิชาชีพผูปวยใน 1 เพศหญิง  อายุ 22-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-17,500 บาท 111/5 หมูที่13 ซอย- ถนนเอเชีย1 จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

19 บริษัท ทวียนตมารเก็ตติ้ง จํากัด 053700353 พนักงานขาย  และผูนําเสนอสินคาอ่ืน ๆ 5 ไมระบุเพศ  อายุ 21-40 ป  ปวช.  เงินเดือน 9,450-9,450 บาท 99/13   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

096-887-3745 พนักงานขายดานไอที (ตัวแทนบริการไอที) 2 ไมระบุเพศ  อายุ 21-35 ป  ปวส.  เงินเดือน 11,500-11,500 บาท 99/13   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

พนักงานขายสินคา  (ประจําราน) , พนักงานขายของหนาราน 2 เพศชาย  อายุ 21-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 9,450-15,000 บาท 99/13   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

พนักงานเรงรัดหนี้สิน 4 ไมระบุเพศ  อายุ 21-40 ป  ปวส.  เงินเดือน 11,500-11,500 บาท 99/13   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

เจาหนาที่สินเชื่อ , เจาหนาที่การเงิน 2 เพศชาย  อายุ 21-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท 99/13   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ 2 เพศหญิง  อายุ 21-35 ป  ปวส.  เงินเดือน 11,500-11,500 บาท 99/13   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

20 บริษัท แองเจิลเวย จํากัด 0856954599 ชางซอมเคร่ืองจักรกลและยานยนตอ่ืน ๆ 1 เพศชาย  อายุ 20-25 ป  ปวส.  เงินเดือน 9,450-10,000 บาท 460   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลบานดู

085-695-4599 ชางปรับแตงเคร่ืองยนต ; ชางฟตเคร่ืองยนต ;ชางซอมยานยนต 2 เพศชาย  อายุ 21-27 ป  ปวส.  เงินเดือน 9,450-12,000 บาท สาขาสี่แยกแมกรณ   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลแมกรณ

พนักงานขาย  และผูนําเสนอสินคาอ่ืน ๆ 10 ไมระบุเพศ  อายุ 21-38 ป  ม.6  เงินเดือน 9,450-12,000 บาท 460   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลบานดู

พนักงานบัญชี 5 ไมระบุเพศ  อายุ 21-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 460   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลบานดู

21 บจก.กรีนวิง มารเก็ตติ้ง 085-6954599 ชางปรับแตงเคร่ืองยนต ; ชางฟตเคร่ืองยนต ;ชางซอมยานยนต 1 เพศชาย  อายุ 18-25 ป  ปวส.  เงินเดือน 9,450-12,000 บาท 545/1  ถนนรัตนาเขต จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลเวียง

085-695-4599 ชางปรับแตงเคร่ืองยนต ; ชางฟตเคร่ืองยนต ;ชางซอมยานยนต 2 เพศชาย  อายุ 21-27 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 9,450-12,000 บาท สาขาบานดู   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลบานดู

ชางปรับแตงเคร่ืองยนต ; ชางฟตเคร่ืองยนต ;ชางซอมยานยนต 3 เพศชาย  อายุ 18-25 ป  ปวส.  เงินเดือน 9,450-12,000 บาท 545/1 ซอย- ถนนรัตนาเขต จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลเวียง

พนักงานขาย  และผูนําเสนอสินคาอ่ืน ๆ 4 ไมระบุเพศ  อายุ 21-27 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 9,450-15,000 บาท 545/1  ถนนรัตนาเขต จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลเวียง

22 บจก.วิง มันนี่ 0856954599 ผูตรวจสอบภายใน 3 ไมระบุเพศ  อายุ 21-35 ป  ปวส.  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 460   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลบานดู

085-695-4599 ผูตรวจสอบภายใน 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-27 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 460   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลบานดู

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 460   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลบานดู

พนักงานบัญชี 5 ไมระบุเพศ  อายุ 21-27 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 9,450-15,000 บาท 460   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลบานดู

เจาหนาที่การเงิน 1 เพศหญิง  อายุ 21-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 9,600-12,000 บาท 460   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลบานดู

เจาหนาที่การเงิน 2 เพศหญิง  อายุ 21-27 ป  ปวส.  เงินเดือน 9,450-12,000 บาท สาขาบานตา   จังหวัดเชียงราย อําเภอขุนตาล ตําบลตา

เจาหนาที่สินเชื่อ , เจาหนาที่การเงิน 2 เพศชาย  อายุ 21-27 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 9,450-12,000 บาท สาขาหวยไคร   จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลหวยไคร

เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ 5 ไมระบุเพศ  อายุ 21-30 ป  ปวส.  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 460   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลบานดู



23 บริษัท อีซูซุเชียงราย จํากัด 053711605 พนักงานขาย  และผูนําเสนอสินคาอ่ืน ๆ 3 เพศหญิง  อายุ 20-40 ป  ปวส.  เงินเดือน 9,500-20,000 บาท 145/1 หมู 17  ถนนซปุเปอรไฮเวย จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

095-145-1818 พนักงานประเมินราคา , พนักงานตีราคา 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-40 ป  ปวส.  เงินเดือน 9,500-20,000 บาท 145/1 หมู 17  ถนนซปุเปอรไฮเวย จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

24 บริษัทอเมริกันมอเตอรส จํากัด 053-701400-3 เจาหนาที่สงเสริมการขาย 5 ไมระบุเพศ  อายุ 25-40 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 9,450-18,000 บาท 145 หมู 25 ซอย- ถนนซปุเปอรไฮเวย จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

25 บริษัทคิคูโชจํากัด 053774414 แรงงานดานการผลิต 3 ไมระบุเพศ  อายุ 25-40 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 74 ม.6 ซอย7 ถนนเสริมราษฎร จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

094-610-8778

26 บริษัท คิงส เดคคอรเรชั่น อินดัสตร้ี จํากัด 0864300332 ชางไฟฟาทั่วไป 1 เพศชาย  อายุ 20-35 ป  ปวส.  เงินเดือน 10,000-11,500 บาท 346 หมู6   จังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงแสน ตําบลโยนก

086-430-0332 เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ 2 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 12,000-15,000 บาท 346 หมู6   จังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงแสน ตําบลโยนก

27 บริษัท โฟรดี ซพัพลาย จํากัด 053600855 นักออกแบบภาพกราฟฟก 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท 727/1-3  ถนนอุตรกิจ จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลเวียง

062-596-4541

28 บริษัท ฟอรเวิรด สตูดิโอ จํากัด 053711805 นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 24-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท 306 หมูที่ 16  ถนนหนาคาย จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

089-191-2488 นักออกแบบภาพกราฟฟก 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท 306 หมูที่ 16  ถนนหนาคาย จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

ผูประสานงานจัดประชุม 4 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท 306 หมูที่ 16  ถนนหนาคาย จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

พนักงานบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 23-27 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-25,000 บาท 306 หมูที่ 16  ถนนหนาคาย จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ/นักประชาสัมพันธ 1 เพศชาย  อายุ 24-26 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท 306 หมูที่ 16  ถนนหนาคาย จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

29 บริษัท บานผลไม (ประเทศไทย) จํากัด 0834294998 นักการตลาด ; เจาหนาที่การตลาด ; เจาหนาที่สงเสริมการขาย 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 12,000-15,000 บาท 232/75 หมู 8   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

083-429-4998 ชางซอมบํารุง 1 ชาย อายุ 20-25 ปวช. เงินเดือน 9,450 บาท 232/75 หมู 8   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

30 บริษัท ทรัพยสกล 1994 จํากัด 053-644-040 พนักงานขับรถยก  (fork  lift) 1 เพศชาย  อายุ 20-35 ป  ม.6  เงินเดือน 8,690-8,690 บาท 265 ม.3   จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลแมสาย

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท 265 ม.3   จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลแมสาย

เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ 1 เพศหญิง  อายุ 20-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท 265 ม.3   จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลแมสาย

31 บริษัท เวิลด โกรว จํากัด 094-425-4915 นักเกษตรกรรมและผูประกอบวิชาชีพที่เก่ียวของอ่ืน ๆ 1 เพศชาย  อายุ 22-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 8,500-15,000 บาท 39 หมู 1 ซอย7  จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลโปงผา

094-425-4915

32 บริษัท ไอเด็นติตี้สตูดิโอ จํากัด 053711605 นักออกแบบภาพกราฟฟก 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,200-10,200 บาท 106/16-17 หมู 11   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

095-145-1818

33 บริษัท นกเงอืกโซลูชั่น จํากัด 053711605 โปรแกรมเมอร  (นักเขียนโปรแกรม,  โปรแกรมเมอรระบบ) 1 เพศชาย  อายุ 20-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,200-10,200 บาท 145/1 หมูที่ 17   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

095-145-1818

34 บริษัท ซอฟตอินเตอร เชียงราย จํากัด 029972000 โปรแกรมเมอร  (นักเขียนโปรแกรม,  โปรแกรมเมอรระบบ) 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-26 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-19,000 บาท 68/1 หมูที่ 2   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลทาสุด

081-645-7606

35 บริษัท อ้ีฝางฟงซิ่น จํากัด 054-428577-8 พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 23-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 299/40 หมูที่ 8   จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลแมสาย

090-468-0254

36 บริษัท แปลงกาย จํากัด 053601489 ชางเขียนแบบสถาปตยกรรม 3 ไมระบุเพศ  อายุ 20-45 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 11,500-25,000 บาท 765/14  ถนนหนองบัว จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลเวียง

097-924-8998 สถาปนิกงานตกแตงภายในอาคาร , มัณฑนศิลป 3 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 13,000-25,000 บาท 765/14  ถนนหนองบัว จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลเวียง

สถาปนิกงานอาคาร 5 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 11,500-25,000 บาท 765/14  ถนนหนองบัว จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลเวียง

37 บริษัท เคาทเตอรพอยท แฟคทอรี่ จํากัด 053711805 ผูประสานงานจัดประชุม 2 เพศหญิง  อายุ 23-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท 306/13 หมูที่ 16  ถนนหนาคาย จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

086-919-7714 เจาหนาที่ตัดตอรายการโทรทัศน 1 เพศชาย  อายุ 23-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท 306/13 หมูที่ 16  ถนนหนาคาย จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

38 บจก.ซุปเปอรเครื่องช่ังเชียงราย 053733903 ชางซอมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส  (เคร่ืองใชในสํานักงาน) 1 เพศชาย  อายุ 23-35 ป  ปวช.  เงินเดือน 9,500-10,000 บาท 142,242 หมู 1 ต.โปงผา  อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130

086-447-8290

39 บริษัท ฮับไลทติ้ง จํากัด 053774355 พนักงานขาย  และผูนําเสนอสินคาอ่ืน ๆ 3 เพศชาย  อายุ 18-40 ป  ม.6.  เงินเดือน 9,450-11,500 บาท 150 ม.1  ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

091-856-5593 พนักงานคลังสินคา 3 เพศชาย  อายุ 18-40 ป  ม.6.  เงินเดือน 9,450-11,500 บาท 150 ม.1  ถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย



40 เอสซ ีสปารค โซลูชั่น จํากัด 0834383971 นักการตลาด ; เจาหนาที่การตลาด ; เจาหนาที่สงเสริมการขาย 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-29 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,500-16,600 บาท 305/1-2 หมู 1  ถนนถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลเวียงพางคํา

083-438-3971 ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 11,500-20,000 บาท 305/1-2 หมู 1  ถนนถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลเวียงพางคํา

เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ 5 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป  ปวส.  เงินเดือน 11,500-15,000 บาท 305/1-2 หมู 1  ถนนถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลเวียงพางคํา

เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 21-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 305/1-2 หมู 1  ถนนถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลเวียงพางคํา

โปรแกรมเมอร  (นักเขียนโปรแกรม,  โปรแกรมเมอรระบบ) 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-40 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-30,000 บาท 8/18 หมู 22  ถนนเวียงบูรพา จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

โปรแกรมเมอร  (นักเขียนโปรแกรม,  โปรแกรมเมอรระบบ) 4 ไมระบุเพศ  อายุ 20-40 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-35,000 บาท 305/1-2 หมู 1  ถนนถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลเวียงพางคํา

41 บริษัท เจริญมอเตอร เชียงราย จํากัด  053-727123 นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 23-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 308 หมู 2 ตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

098-665-9395 ผูตรวจสอบคุณภาพ (ดานบริการ) 1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 308 หมู 2 ตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

ผูรบัประกัน 1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 308 หมู 2 ตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

พนักงานขาย  และผูนําเสนอสินคาอ่ืน ๆ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 308 หมู 2 ตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

42 บริษัท แตซงกวง จํากัด 053771091 นักสัตวบาล 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,000-12,000 บาท 55 หมู 4  ถนนลาวจกราช จังหวัดเชียงราย อําเภอแมจัน ตําบลแมจัน

081-531-2903 พนักงานขายสินคา  (ประจําราน) , พนักงานขายของหนาราน 2 ไมระบุเพศ  อายุ 21-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 9,000-11,000 บาท 55 หมู 4  ถนนลาวจกราช จังหวัดเชียงราย อําเภอแมจัน ตําบลแมจัน

43 บริษัท วี วิลลา เอสเตท จํากัด 0819340513 เสมียนพนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ 1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 9,000-10,000 บาท 199 ม.5 ซอยสันตาลเหลือง 2  จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลริมกก

081-934-0513

44 บจก.อินเตอรโปรมารท 0910015124 ผูจัดการทั่วไปดานคาปลีก 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 12,000-15,000 บาท 313/8 ม.13   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

ผูจัดการฝายคาปลีก 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 12,000-15,000 บาท 313/8 ม.13   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

45 บริษัท รุงเรืองทรัพยอนันต 2019 จํากัด 053773758 ทนายความ 1 เพศชาย  อายุ 24-40 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-30,000 บาท 131 ซอย2/2 โชคถาวร  จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลทาสาย

พนักงานขาย  และผูนําเสนอสินคาอ่ืน ๆ 2 เพศชาย  อายุ 21-35 ป  ปวช.  เงินเดือน 9,500-20,000 บาท 131 ซอย2/2 โชคถาวร  จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลทาสาย

46 บริษัท สหทรัพย โปรดักส เซน็เตอร จํากัด 053953411 สถาปนิกงานอาคาร 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-40 ป  ปวช.  เงินเดือน 9,500-18,000 บาท 27/1 ม.12   จังหวัดเชียงราย อําเภอเวียงเชียงรุง ตําบลทุงกอ

095-236-2626

47 บริษัท  เอพลัสบัญชีภาษี  จํากัด 0981685787 พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 21-28 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 9,500-15,000 บาท 1/19  หมูที่ 13 ซอย3  จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลสันทราย

098-168-5787

48 บริษัท บานแมสตูดิโอ จํากัด 0939364964 ชางเขียนแบบโครงสราง  ,  งานวิศวกรรมโยธา 3 เพศชาย  อายุ 20-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 13,000-20,000 บาท เลขที่ 202 หมู 11   จังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง ตําบลหงาว

พนักงานบัญชี 1 เพศชาย  อายุ 21-23 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท เลขที่ 202 หมู 11   จังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง ตําบลหงาว

49 บริษัท เกรียง ธุรกิจ จํากัด 052020156 พนักงานรับโทรศัพท 4 ไมระบุเพศ  อายุ 19-35 ป  ปวช.  เงินเดือน 9,450-15,000 บาท 189/13,14 ม.17   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลบานดู

081-882-0206

50 บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร จํากัด 055-248998 พนักงานขาย  และผูนําเสนอสินคาอ่ืน ๆ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป  ปวส.  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 8/20 หมู 22   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

061-413-9594

51 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย 052029862 คร/ูอาจารย  (สอนคนตาบอด) 2 เพศหญิง  อายุ 21-45 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,800 บาท 261 หมู 5 ซอย ถนน จังหวัดเชียงราย อําเภอแมสาย ตําบลศรเีมืองชุม

ในพระบรมราชูปถัมภ 088-956-5426

52 นาย ทวี บุญปน 0879834118 นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 25-30 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 12,000-16,000 บาท 74 หมูที่ 5 บานปายางมนใหม   จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

087-983-4118

53 นาง พิมพมาดา ไชยซาววงศ 053713522 พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-25 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 10,000-15,000 บาท 238  หมู 2  ถนนหนาคายฯ จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลรอบเวียง

081-671-1654

54 นาง พวงเพ็ญ กอนศิลา 053773663 เลขานุการ 1 เพศหญิง  อายุ 22-35 ป  ป.ตรี  เงินเดือน 15,000-15,000 บาท สํานักงานตัวแทนประกันชีวิตนางพวงเพ็ญ กอนศิลา  

081-960-9285

55 นาง สุวพีร นวปฏิภาณ 053771094 ชางซอมตัวถังรถยนต ; ชางเคาะพนสีรถยนต 2 เพศชาย  อายุ 20-30 ป  ปวส.  เงินเดือน 11,500-11,500 บาท 126 ม.3  ถนนสิงหนวัติ จังหวัดเชียงราย อําเภอแมจัน ตําบลแมจัน

086-912-2411

56 หางหุนสวนจํากัด ตอยอดทรัพย 053705176 พนักงานขาย 2 เพศชาย  อายุ 18-35 ป  ปวช-ป.ตร.ี  เงินเดือน 9,450-9,450 บาท 198/1 ม.17 จังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง ตําบลแมขาวตม

086-3629536


