
สถานประกอบการ    บริษัท โกรท รีโวลูชัน จ ากดั

ทีอ่ยู่   โครงการคชพลแลนด์ เลขที ่514/58 หมู่ 1 ต.ท่าสุด  อ.เมือง จ.เชียงราย

ล าดับ ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจา้ง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

1 ผู้ช่วยฝ่ายผลิต 2 ชาย 21-27ปี ม.6+ 350/วัน ทุกต าแหน่ง  มีอาหารกลางวันฟรี
2 พนักงานขาย 1 ช/ญ 21-25ปี ม.6+ 350/วัน มีประกนัสังคม

ในประเทศ ชายผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3 พนักงานขาย 1 ช/ญ 21-25ปี ม.6+ 350/วัน ท างาน 08.00-17.00 น.

ต่างประเทศ หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

ประเภทกิจการ  ลูกจ้างในครัวเรือน

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 แม่บา้นท าความสะอาด 1 หญิง 35-50 ไม่จ ากดั 9,450 สามารถพักอยู่กบันายจ้างได้

บาทต่อ กนิอยู่กบันายจ้างได้

เดือน ท าความสะอาดบา้นได้ และมี

โทรศัพท์  062-2251275
ที่อยู่   บา้นสันต้นเปา เลขที่ 87 หมู ่16 ต.หงาว อ.เทงิ จ.เชียงราย

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 8-13 กันยายน 2565

ประเภทกิจการ ผลิตและจ าหน่ายพืช

สถานประกอบการ  นางสาววิลาวัลย์ ประเสริฐ

โทรศัพท์  082-9969162



ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 พนง.ธุรการ(บัญชี) 1 หญิง 20-35 ปวช.บญัชี 315/วัน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี บคุลิกดี
2 พนง.เสมียน(เก็บเงิน) 1 หญิง 20-35 ปวช.ขึ้นไป 315/วัน ซ่ือสัตย์ มีคนค้ าประกนั
3 พนง.นับสต๊อกถังแกส๊ 1 ช/ญ 20-35 ม.6 ขึ้นไป 315/วัน คล่องตัว บคุลิกดี ไม่สูบบหุร่ี
4 พนง.ขับรถบรรทกุ 1 ชาย 20-45 ม.6 ขึ้นไป 315/วัน มีใบขับขี่ ไม่มีประวัติอาชญกรรม
5 พนง.ขบัรถจกัรยานยนต์ 2 ชาย 20-45 ม.3 ขึ้นไป 315/วัน มีใบขับขี่ ไม่มีประวัติอาชญกรรม

ส่งแกส๊

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 พนง.ธุรการ (บญัชี) 6 หญิง 20-35 ปวส(บญัชี) 315/วัน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี บคุลิกดี
2 พนง.เสมียน(เกบ็เงิน) 2 หญิง 20-35 ปวช.ขึ้นไป 315/วัน ซ่ือสัตย์ มีคนค้ าประกนั
3 พนง.นับสต๊อกถังแกส๊ 4 ช/ญ 20-35 ม.6 ขึ้นไป 315/วัน คล่องตัว ซ่ือสัตย์ มีคนค้ า 
4 หวัหน้าลานบรรจุ 4 ช/ญ 20-35 ม.6 ขึ้นไป 315/วัน คล่องตัว ซ่ือสัตย์ มีคนค้ า 
5 ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายขาย 2 ช/ญ 20-38 ไม่จ ากดั 315/วัน มีประสบการณ์ ขับรถยนต์ได้ น่าเชื่อถือ

6 พนง.ลานบรรจุแกส๊ 20 ชาย 20-35 ไม่จ ากดั 315/วัน แข็งแรง คล่องตัว ขยัน ไม่ติดการพนัน

7 พนง.ขับรถหวัลาก 6 ชาย 20-55 ม.6 ขึ้นไป 315/วัน ต าแหน่ง 7-9 มีประสบการณ์ มีใบขับขี่

8 พนง.ขับรถ 6 ล้อฮีโน่ 3 ชาย 20-55 ไม่จ ากดั 315/วัน ซ่ือสัตย ์ไม่มีประวัติอาชญากรรม
9 พนง.ขับรถ4 ล้อฮีโน่ 3 ชาย 20-55 ไม่จ ากดั 315/วัน สุขภาพแข็งแรง
10 แม่บา้น 1 หญิง 20-45 ไม่จ ากดั 315/วัน รู้งานแม่บ้าน คล่องตัว รักความสะอาด
11 คนสวน 1 ชาย 20-45 ไม่จ ากดั 315/วัน ใช้เคร่ืองตัดหญ้าได้ จัดตกแต่งสวน 

สถานประกอบการ  โรงบรรจุแกส๊ พญาเม็งราย ประเภทกิจการ  จ าหน่ายปลีก-ส่ง แกส๊หงุต้ม
ที่อยู่   เลขที่ 168 หมู ่4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์  096-7891554

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 8-13 กันยายน 2565
สถานประกอบการ  หจก.เมโย แกส๊
ที่อยู่   เลขที่ 8/1 หมู ่8 ถนนเด่นหา้-ดงมะดะ ต.ปา่ออ้ดอนชัย อ.มือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์  093-2361564

ประเภทกิจการ  จ าหน่ายปลีก-ส่ง แกส๊หงุต้ม



ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 รีเชฟชั่น 1 ชาย 20-40 ปวส.ขึ้นไป 9,450/ด ทุกต าแหน่ง
2 รีเชฟชั่น 1 หญิง 20-40 ปวส.ขึ้นไป 9,450/ด มีอาหารเล้ียง มีที่พักให้
3 บาริสตร้า 1 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากดั 9,450/ด หากผ่านทดลองงานมีประกนัสังคมให้
4 เบเกอร่ี 1 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากดั 9,450/ด หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 พนักงานขับรถ 20 ชาย 20ปขีึ้นไป ไม่จ ากดั 9,450+ มีค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน และมี

สวัสดิการตามกฏหมายแรงงานก าหนด

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 พนักงานบญัชี 2 ช/ญ ไม่จ ากดั ปวส. 12,000 ท าบญัชีซ้ือขาย/รายรับ-รายจ่าย
จบการบญัชี ต่อเดือน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หยุด 1 วันต่อสัปดาห์
ท างาน 08.00-17.00 น.

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 8-13 กันยายน 2565
สถานประกอบการ  หจก.ริเวอร์ บริช เชียงแสน ประเภทกิจการ  โรงแรม

ที่อยู่   เลขที่ 455 หมู ่1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โทรศัพท์  087-5425189,084-0005055

สถานประกอบการ  บจก.สิงหพ์ายัพ ประเภทกิจการ  ค้าส่งเคร่ืองด่ืม

ที่อยู่  เลขที่ 444 หมู ่2 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์  089-4296832

สถานประกอบการ  บจก.เชียงของพืชผล ประเภทกิจการ  โรงสีข้าว

ที่อยู่  เลขที่ 209 หมู ่7 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

โทรศัพท์  081-8883927



ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 พนง.ผลิต 2 ชาย 20ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 12,000 ทุกต าแหน่ง มีประกันสังคม
2 ผู้ช่วยพนง.ผลิต 2 ชาย 20ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 12,000 ประกนัชีวิตให ้เบี้ยเล้ียง โอที
3 พนง.ควบคุมคุณภาพ 2 ชาย 20ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 12,000 โนนัส ท างาน 08.00-17.00 น.
4 พนง.ขับรถโม่ปนู 5 ชาย 25ปขีึ้นไป ไม่จ ากดั 12,000 ต าแหน่ง 4-5 มีค่าเทีย่ว และต้องมี
5 พนง.ขับรถพ่วง 2 ชาย 25ปขีึ้นไป ไม่จ ากดั 15,000 ใบขับขี่ ท.2/ท.3 หรือทกุชนิด

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 พนักงานบ ญชี 1 ช/ญ 25ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 10,000 จัดท าบญัชี ปดิงบได้ มีประกนัสังคม
2 พนักงานขาย 1 ช/ญ 25ปขีึ้นไป ม.6ขึ้นไป 9,450 ขายสินค้าได้ เวลา 08.00-17.00 น.
3 ช่างทั่วไป 2 ชาย 18ปขีึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 9,450 ซ่อมและติดต้ังแอร์และโซล่าเซลล์ได้

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 ผู้จัดการเขต 10 หญิง 24-40 ปวช-ป.ตรี 10,000 สินค้ามีสทนี/ประจ าเชียงราย
2 พนักงานขาย 10 หญิง 24-40 ปวช-ป.ตรี 10,000 สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน

ก าหนด มีโบนัส ค่าคอม ค่าน้ ามัน

โทรศัพท์  096-3212555

สถานประกอบการ  ร้านกู๊ดเซอร์วิส โซ่ล่าเซลล์&แอร์ ประเภทกิจการ  บริการและติดต้ังจ าหน่ายโซล่าเซลล์

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 8-13 กันยายน 2565
สถานประกอบการ  บจก.โชคพนมวงษ์ เอน็เตอร์ไพรส์ ประเภทกิจการ  โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่อยู่   เลขที่ 693/187 หมู ่29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ที่อยู่   เลขที่ 210 อาคารเบทเตอร์เวย์ ถนนรามค าแหง แขวงราษฏพ์ัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์  086-3638617

ที่อยู่   เลขที่ 359/1 หมู ่5 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์  052-0204191 ,093-2564145

สถานประกอบการ  บจก.เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) ประเภทกิจการ  บริการและติดต้ังจ าหน่ายโซล่าเซลล์



ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 8-13 กันยายน 2565



ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 8-13 กันยายน 2565



ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 8-13 กันยายน 2565



ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 8-13 กันยายน 2565



ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 8-13 กันยายน 2565



ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 เจ้าหน้าที่รักษา 1 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 10,000- ท างานจันทร์-เสาร์(11.00-18.00)
ความปลอดภยัทางน้ า 20,000 สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ดี
Lifeguard Position ผ่านการฝึกอบรม Lifeguard 

Trainingผ่านการอบรม Firt Aid/CPR training
หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 ช่างซ่อมรถ 1 ชาย 25-45 ปวช-ปวส 9,500 มีความรู้เร่ืองการซ่อม
จักรยานยนต์ ต่อเดือน รถจักรยานยนต์ ทดลองงาน3เดือน

หยุดวันอาทติย์

ท างาน 08.00-17.00 น.

หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่   เลขที่ 318 หมู ่1 ต.เวียง อ.เทงิ จ.เชียงราย 57160
สถานประกอบการ  ร้านชาญกจิยนต์ ประเภทกิจการ  จ าหน่ายรถจักรยานยนต์

โทรศัพท์  081-5954205

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 8-14 กันยายน 2565
สถานประกอบการ  โรงเรียนนานาชาติเชียงราย ประเภทกิจการ  สถานศึกษาเอกชน
ที่อยู่   เลขที่ 496 หมู ่5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์  053-600900 หรือส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่ claudio@cris.ac.th



ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 อาจารยป์ระจ าสาขา 1 ช/ญ 30ปีขึ้นไป ป.โท 20,000+ จบป.ตรี ด้านการพยาบาลศาสตร์

วิชาสาธารณสุข ป.โท ด้านการพยาบาลศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2 อาจารยป์ระจ าสาขา 1 ช/ญ 30ปีขึ้นไป ป.โท 20,000+ จบป.ตรี ด้านการตลาด และ
วิชาการตลาด ป.โท ด้านบริหารธุรกิจ

3 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา 1 ช/ญ 30ปีขึ้นไป ป.โท-ป.เอก 20,000+ จบป.ตรีด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล
วิศวกรรมเคร่ืองกล ป.โท-ป.เอก ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล

หรือวิศวกรรมพลังงาน 
4 พนักงานร้านกาแฟ 1 ช/ญ 25ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 350/วัน ท าเคร่ืองชงกาแฟได้ หรือมีปสก.
5 พนักงานขับรถ 1 ชาย 25ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,000+ มีใบขับขี่ท.2/บุคลิกดี/ตรงต่อเวลา

ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจณิ
หรือติดยาเสพติด

6 เจา้หน้าที่แนะแนว 1 ช/ญ 25ปีขึ้นไป ป.ตรี 15,000+ จบป.ตรีทุกสาขาวิชา มนุษสัมพันธ์ดี
มีความกล้าแสดงออก

7 เจา้หน้าที่รักษาความ 1 ชาย 18ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10,000+ ขยนั อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิด
ปลอดภยั(รปภ.) ชอบในงาน/หากมีประการณ์จะพิจารณา

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 8-14 กันยายน 2565

สถานประกอบการ วิทยาลัยเชียงราย ประเภทกิจการ  สถานศึกษาเอกชน
ที่อยู่   เลขที่  129 หมู ่6 ต.ปา่ออ้ดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์  053-170335



โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน จ านวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ

อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 22ปีขึ้นไป ป.ตรี 10,000+ อัตราค่าจา้งตามโครงสร้างของบริษัท
(เจา้หน้าที่รักษาความ จะปรับตามความรู้ความสามารถ
ปลอดภยัในการท างาน มีใบ จป.วิชาชีพ ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

วิชาชีพ) ท างาน 08.00-17.00 น.

โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน จ านวน
(อัตรา) เพศ อายุ วุฒิฯ

อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 ท่ีปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 20ปีขึ้นไป ป.ตรี 9,450/ด ทุกต าแหน่ง ท างาน 08.00-17.00 น.

2 พนง.การตลาดและกราฟ
ฟิค

1 ช/ญ 20ปีขึ้นไป ป.ตรี 9,450/ด มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานก าหนด

3 หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 20ปีขึ้นไป ป.ตรี 9,450/ด หากมีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 ท่ีปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 18ปีขึ้นไป ป.ตรี 9,450/ด ทุกต าแหน่ง ท างาน 08.00-17.00 น.

2 ช่งบริการติดฟิล์ม+ตกแต่ง 1 ชาย 18ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,450/ด มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานก าหนด

3 พนง.อะไหล่ 1 ชาย 18ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,450/ด หากมีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

4 พนง.ลูกค้าสัมพันธ์ 1 หญิง 18ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,450/ด

5 พนง.ธุรการ 1 หญิง 18ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,450/ด

6 หัวหน้าแผนกศูนยบ์ริการ 1 ชาย 25ปีขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 9,450/ด

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565
สถานประกอบการ บริษัท ไทยคอสมอสฟู้ดส์ จ ากดั ประเภทกิจการ  ผักอบแหง้และผลไม้แช่แข็ง
ที่อยู่   เลขที่  262 หมู ่6 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
บุคคลที่ติดต่อ  คุณสวนีย์ ดวงใจเอกราช 053-721703,053-721651

สถานประกอบการ บริษัท แองเจิลเวย์ 2022 จ ากดั ประเภทกิจการ  ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ
ที่อยู่   เลขที่ 133/3 หมู ่13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
บุคคลที่ติดต่อ  คุณกฤติยา บญุสวน 085-6954599

สถานประกอบการ บริษัท แองเจิลเวย์ จ ากดั ประเภทกิจการ  ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ

ที่อยู่   เลขที่ 460 หมู ่5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

บุคคลที่ติดต่อ  คุณกฤติยา บญุสวน 085-6954599



โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 พนักงานธุรการ 1 หญิง 23ปีขึ้นไป ปวช-ป.ตรี 10,000 มีประกันสังคม หยดุ 1 วันต่อสัปดาห์

2 พนักงานขาย 1 หญิง 23ปีขึ้นไป ปวส-ป.ตรี 10,000 ท างาน 09.00-18.00 น.

โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 สัตวบาลประจ า 1 ช/ญ 30-40 ป.ตรี 10,000+ ดูแลฟาร์มไก่ไข/่วางแผนการท างาน

ฟาร์มไก่ไข่ หรือ
มากกวา่

หรือแก้ไขปัญหา/จดัท าเอกสารภายใน

ฟาร์มได้/มีปสก.อยง่น้อย 2 ปี

ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 ผู้จดัการฝ่ายขาย 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี 20,000- วางแผนการตลาด บริหารทีมได้

และการตลาด หรือสูงกว่า 25,000 มีทักษะในการส่ือสาร/บุคลิกดี/มีภาวะ

ความเป็นผู้น า/มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้

มีปสก.อยา่งน้อย 2 ปี/ขบัรถยนต์ได้มีใบขบัขี่

088-2614295

สถานประกอบการ บริษัท เวลบอีิ้ง กรุ๊ป จ ากดั ประเภทกิจการ ฟาร์มไกไ่ข่
ที่อยู่   เลขที่  251 หมู ่12 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
บุคคลที่ติดต่อ  คุณวิไลพร อุ่นสุข 052-020111,084-3177781

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565
สถานประกอบการ บริษัท ดิแอร์ คอร์ป จ ากดั ประเภทกิจการ อสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่   เลขที่  454 หมู ่14 ต.บา้นดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
บุคคลที่ติดต่อ  คุณวิภาเพ็ญ หวังสันติธรรม

สถานประกอบการ บริษัท แฟร์เลน ออแกนิก จ ากดั ประเภทกิจการ  โรงงานแปรรูปผลไม้
ที่อยู่   เลขที่ 152/1 หมู ่16 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
บุคคลที่ติดต่อ  คุณวิไลพร อุ่นสุข 052-020111,084-3177781



โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 หัวหน้าสโตร์ 1 ช/ญ 20-35 ปวช-ป.ตรี 13,000-
15,000

มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานก าหนด

2 ธุรการโครงการ 1 หญิง 25ปีขึ้นไป ปวช-ป.ตรี 13,000-
15,000

ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3 ธุรการบุคคล 1 หญิง 25ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 13,000-
15,000

ท างาน 08.00-17.00 น.

4
โฟร์แมน 2 ชาย 25ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 13,000-

15,000
หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 เจา้หน้าที่ขาย 10 ชาย 22-37 ป.ตรี ขึ้นไป 12,500+ มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ/มีโบนัส

2 พนักงานขับรถ 10 ชาย 22-45 ม.3-ป.ตรี 9,450+ ชุดยูนิฟอร์ม/ประกันสุขภาพ/ค่ารักษา

3 เจา้หน้าที่การเงิน 5 หญิง 22-35 ป.ตรี ขึ้นไป 12,500+ พยาบาล/ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ท างาน 08.00-17.00 น.

โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 บาริสต้า 1 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัด 10,000+ ประจ า Goodcarb

2 เชฟเบเกอร่ี 1 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัด 12,000 มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานก าหนด

หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565
สถานประกอบการ บริษัท พานพงษ์ไทย จ ากดั ประเภทกิจการ รับเหมากอ่สร้าง
ที่อยู่   เลขที่  1561 หมู ่1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
บุคคลที่ติดต่อ  คุณสมิง สืบสกลุ 053-722240

สถานประกอบการ บริษัท ริเวอร์ บรีช เชยีงแสน จ ากดั ประเภทกิจการ โรงแรมแฮปปี้โฮสเทล
ที่อยู่   เลขที่ 455 หมู ่1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ประจ าโรงแรมในเมืองเชียงราย)
บุคคลที่ติดต่อ  คุณภาวิณี จงเลขา 084-0005055

สถานประกอบการ บริษัท แคชแวน เมนเนจเม้นท์ จ ากดั ประเภทกิจการ ขายปลีก(ขายเร่) (เบยีร์ช้าง)
ที่อยู่   เลขที่  22/1 ต.ปา่แดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (ประจ าสาขาเชียงราย 120 ม.11 ต.สันทราย อ.เมือง ชร)
บุคคลที่ติดต่อ  คุณพรพนา ธุระสิทธิ์ 061-4062265



โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 เจา้หน้าที่ไอที 1 ช/ญ 29ปีขึ้นไป ป.ตรี 15,000 มีประสบการณ์ 2-5ปีขึ้นไป

2 ผู้จดัการอีคอมเมิร์ส 1 ช/ญ 29ปีขึ้นไป ป.ตรี 15,000 มีประสบการณ์ 2-5ปีขึ้นไป

ท างาน 09.00-18.00 น.

โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 แม่บ้าน 4 ช/ญ 22ปีขึ้นไป ม.3 + 400/วัน ทุกต าแหน่ง มีประกันสังคม
2 กุ๊ก 4 ช/ญ 25ปีขึ้นไป ม.6 + 12,000-

15,000 มีอาหาร 2 มือ้/มีชุดยนูิฟอร์ม

3
เบเกอร์ร่ี 2 ช/ญ 22ปีขึ้นไป ป.ตรี+ 10,000-

12,000 มีเงินช่วยเหลืออื่น/วันหยดุต่างๆ

4
บาริสต้า 1 ช/ญ 25ปีขึ้นไป ม.6+ 12,000-

15,000 ชายผ่านการเกณฑทหารแล้ว

5 เกษตร 2 ช/ญ 22ปีขึ้นไป ม.3+ 350/วัน ท างานเป็นกะได้

สถานประกอบการ บริษัท มีฟาร์มสุข จ ากดั ประเภทกิจการ  ร้านอาหาร
ที่อยู่   เลขที่  390 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
บุคคลที่ติดต่อ  คุณธนกร สิงหไ์ชย 053-727360

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565
สถานประกอบการ บจก.วางสวิตท ์อนิเตอร์เนชั่นแนล ประเภทกิจการ ส่งออกผักและผลไม้
ที่อยู่   เลขที่  450/711 หมู ่13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
บุคคลที่ติดต่อ  คุณจงจิตต์ วงศ์วัฒนะ 052-020166



โทรศัพท์บุคคลที่ติดต่อ  คุณสุกญัญา และคุณชลดา 053-910999 ต่อ 608

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565

ที่อยู่   เลขที่ 111/5 หมู ่13 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
สถานประกอบการ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ศรีบริุนทร์ ประเภทกิจการ สถานพยาบาลเอกชน



โทรศัพท์

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565
สถานประกอบการ  แม็คโคร สาขาเชียงราย ประเภทกิจการ  ค้าส่ง
ที่อยู่   เลขที่ 12 ต.บา้นดู่  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
บุคคลที่ติดต่อ  ฝ่ายบคุคล 053-703688 ต่อ 104-105



โทรศัพท์
ที่อยู่   เลขที่ 444/1 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
บุคคลที่ติดต่อ  ฝ่ายบคุคล 086-3958750

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565
สถานประกอบการ  สิงหพ์ายัพ เชียงราย ประเภทกิจการ   จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม



โทรศัพท์

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565
สถานประกอบการ บริษัท แคชแวน เมนเนจเม้นท์ จ ากดั ประเภทกิจการ ขายปลีก(ขายเร่) (เบยีร์ช้าง)
ที่อยู่   เลขที่  22/1 ต.ปา่แดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (ประจ าสาขาเชียงราย 120 ม.11 ต.สันทราย อ.เมือง ชร)
บุคคลที่ติดต่อ  คุณพรพนา ธุระสิทธิ์ 061-4062265



โทรศัพท์บุคคลที่ติดต่อ  ฝ่ายบคุคล 091-8588386

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565
สถานประกอบการ บจก.เอก-ชยั ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม ประเภทกิจการ  ค้าปลีก (โลตัสสาขาประตูล้อ-นางแล)



ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565



ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565



ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565



โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 พนง.ขายสินค้า 1 หญิง 18-35 ม.6-ป.ตรี 10,000 มีค่าคอมฯ/มีโบนัสให้ 0.50-1.50เท่า

2 พนง.ส่งสินค้า 1 ชาย 18-35 ม.6-ป.ตรี ถึง มีสวัสดิการ ประกันสังคม/มีวันลาพักร้อน

3 พนง.จดัสินค้า 3 ชาย 18-35 ม.6-ป.ตรี 13,500 ท างาน 08.00-17.00 น.

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565
สถานประกอบการ บริษัท ฮับไลท์ต้ิง  จ ากดั ประเภทกิจการ จ าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้าและโคมไฟ
ที่อยู่   เลขที่  150 หมู ่1 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
บุคคลที่ติดต่อ  คุณกจิจา จงไพบลูย์กจิ 091-5590449



โทรศัพท์

ล าดบั ต าแหน่งงาน
จ านวน
(อัตรา)

เพศ อายุ วุฒิฯ
อัตรา
ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดกิาร

1 หัวหน้าสโตร์ 1 ช/ญ 20-35 ปวช-ป.ตรี 13,000 มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานก าหนด

2 ธุรการโครงการ 1 หญิง 25ปีขึ้นไป ปวช-ป.ตรี ถึง ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3 ธุรการบุคคล 1 หญิง 25ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 ท างาน 08.00-17.00 น.

4 โฟร์แมน 2 ชาย 25ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

ที่อยู่   เลขที่  1561 หมู ่1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
บุคคลที่ติดต่อ  คุณสมิง สืบสกลุ 053-722240

ต าแหน่งงานว่างประจ าวันที่ 14-19 กันยายน 2565
สถานประกอบการ บริษัท พานพงษ์ไทย จ ากดั ประเภทกิจการ รับเหมากอ่สร้าง


