
ลําดับ ตําแหนงงานวาง อตัรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยูและเบอรติดตอ

1 พนักงานตอนรับ 1 ช/ญ 24-35 ปวส. + ตามโครงสราง

2 เจาหนาที่การตลาด 1 ช/ญ 30+ ปวส.+ ตามโครงสราง

3 พนักงานรานกาแฟ 1 ช/ญ 20 + ปวช.+ ตามโครงสราง

4 แคชเชียร 1 ช/ญ 20 + ปวช.+ ตามโครงสราง

5 ธุรการ 2 ช/ญ 23-30 ปวส. + ตามโครงสราง

6 เจาหนาที่บัญช/ีสตอก 1 ช/ญ 22-30 ป.ตรี การบัญชี ตามโครงสราง

7 ผูประสานงานตรวจสอบภายใน 2 ช/ญ 25-40 ป.ตรี ตามโครงสราง

8 IT Server& Security Admin 1 ช/ญ 25-35
ป.ตรี 

คอมพิวเตอร
ตามโครงสราง

9 ผูจัดการแผนกจัดซื้อ 1 ช/ญ 28-40
ป.ตรี

การตลาด
ตามโครงสราง

10 ผูจัดการคาวัสดุออนไลน 1 ช/ญ 30-40
ป.ตรี

การตลาด
ตามโครงสราง

11 เจาหนาที่ธุรการวิศวกรรม 1 ช 25-35 ปวส. + ตามโครงสราง

12 เจาหนาที่ธุรการ BOQ 1 ช/ญ 23-35 ปวส. + ตามโครงสราง

13 เจาหนาที่ BOQ 2 ช/ญ 23-35 ปวส. โยธา ตามโครงสราง

ตําแหนงงานวางจังหวัดเลย ประจําเดือน กุมภาพันธ 2566

สํานักงานจังหวัดเลย

โรงแรมวิลลา เดอะพันตาภูเรือ
258 ม.2 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย

0959892423

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

บริษัท โมเดิรนเทจ จํากัด
34 ม.8 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพ 0637481310



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อตัรา เพศ
อายุ 
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ตําแหนงงานวางจังหวัดเลย ประจําเดือน กุมภาพันธ 2566

สํานักงานจังหวัดเลย

14 เจาหนาที่เขียนแบบ 2 ช/ญ 22-30 ปวส. โยธา ตามโครงสราง

15 วิศวกรออกแบบโครงการ 1 ช/ญ 25-30
ป.ตรี

โยธา
ตามโครงสราง

16 เจาหนาทีธุรการ (คนพกิาร) 2 ช/ญ 20-35 ไมจํากัด ตามโครงสราง

17 ชาง 3 ช/ญ 20-43 ไมจํากัด 350-/วัน

18 พนักงานท่ัวไป 2 ชาย 20 + ม.6 +

335.-/วัน

ผานการทดลอง

งาน 9,800 .-/ด

สงสินคา ขายสินคา เปลี่ยนแบตเตอรี่

และงานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย

บริษัท เอส พี ออโตพารท จํากัด
72/34 ถ.มลิวรรณ ต.กุดปอง 

อ.เมือง จ.เลย โทรศัพท 04283348

19 เจาหนาที่ธุรการฝายขาย 2 ช/ญ 20 + ปวส.+ ตามโครงสราง

มีใจรักงานบริการ

มีทักษะในการเจรจา

สามารถทํางานเปนกะได

20
เจาหนาที่ฝายตรวจสอบ

(ตรวจสตอกสาขา)
2 ช/ญ 20 + ปวส.+ ตามโครงสราง

มีไหวพริบปฏิภาณ

สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได

ขับรถยนตไดและมีใบขับข่ี

หจก.หองเย็นเจริญรุงเรือง
142/2 ถ.เลย-ดานซาย ต.กุดปอง อ.

เมือง จ.เลย โทรศัพท 0933844780
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21 ธุรการ 2 หญิง 20-30 ปวส.

ปวส. 9000.-/ด

ป.ตรี 

12,000.-/ด

คียขอมูล ทําใบสําคัญจายเงิน

ออกภาษีหัก ณ ท่ีจาย ปดงบสิ้นเดอืน

หจก.แพรทองทรานสปอรต
หมูบานคาชา

 หนาโรงพยาบาลจิตเวชเลย
ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 

โทรศัพท 0621643324

22 เจาหนาที่บริหารงานขายสาขา 1 ช/ญ ไมเกิน 32 ป.ตรี ทุกสาขา 15,000.-/ด

นําเสนอบริการดานสินเชื่อประกันภัย

พิจารณา วิเคราะห ตรวจสอบอนุมัติ

สินเชื่อ มีประสบการณดานงานขาย 

งานบริการลูกคา

บจ. เงินติดลอ  สาขาหนองบัวลําภู
73/4 ม.3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.

หนองบัว
0997353208/0997354179

23 แคชเชียร 3 ช/ญ 18-35 ม.6 + ตามโครงสราง

24 จัดเรียงสินคา 3 ช/ญ 18-35 ม.6 + ตามโครงสราง

25 พนักงานเครื่องมือควบคมุ 1 ช 20 + ปวส.อิเล็กฯ ตามโครงสราง

26 เจาหนาที่ลูกหีบ 1 ช 22 + ป.ตรี เครื่องกล ตามโครงสราง

27 เจาหนาที่หมอเคี่ยว 1 ช 22 + ป.ตรี เคมี ตามโครงสราง

บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

สามารถทํางานเปนกะได

สุขภาพรางกายแข็งแรง

ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

บิ๊กซี สาขาวังสะพุง
281 ม.3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.

เลย
โทรศัพท 0916846858

ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหต/ุ

ชุดฟอรม

ไมจําเปนตองมีประสบการณ

โรงงานน้ําตาลมิตรภูหลวง
199 ม.1 ต.โคกขม้ิน อ.วังสะพุง

จ.เลย โทรศัพท 042-810921- 3 ตอ
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28 เจาหนาที่เครื่องมือควบคุม 1 ช 22 + ป.ตรี วิศวกรรม ตามโครงสราง

29 แผนก Dry Food 2 ชาย 18-35 ม6 + ตามโครงสราง

30 แผนก  Plaza 1 ชาย 22 -35 ม.6 + ตามโครงสราง

31 หัวหนาแผนก Dry Food 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 14,000.-/ด

32 หัวหนาแผนก  Non Food 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 14,000.-/ด

33 Sale Horeca 1 ช/ญ 22 + ป.ตรี 15,000.-/ด

34 ชางบริการ 10 ชาย 22+ ปวส. ชางยนต ตามโครงสราง

35 กราฟฟค ดีไซน 1 ช/ญ 22 + ป.ตรี ตามโครงสราง

36 พนักงานตรวจสอบ 1 ช/ญ 22 +
ป.ตรีบัญชี

การจัดการ
ตามโครงสราง

37 พนักงานคลังสินคา 4 ชาย 20 + ปวช.+ ตามโครงสราง
มีความอดทน คลองแคลว

มีความรับผิดชอบสูง

38 ผช.แผนกอาหารและเครื่องดื่ม 1 ชาย 30 + ป.ตรี ตามโครงสราง

39 แมบาน 2 ช/ญ 22 +  ไมจํากัด ตามโครงสราง
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บริษัท รวมใจมอเตอรเซล จํากัด
329 ม.6 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง 

จ.เลย โทรศัพท 042815111
0883405454

บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด 
(เลย)

114 ม.9 ถ.มลิวรรณ ต.กุดปอง อ.เมือง
 จ.เลย โทรศัพท 091 6846858

สามารถทํางาเปนกะได

สุขภาพรางแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว

หากมีประสบการจะพิจารณาเนพิเศษ
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40 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 22 + ปวส. ตามโครงสราง

41 กุก 2 ช/ญ 22 + ไมจํากัด ตามโครงสราง

42 พนักงานอาหารและเคร่ืองดื่ม 2 ช/ญ 22 + ปวช.+ ตามโครงสราง

43 ชางซอมบํารุง 1 ชาย 22 + ปวส. + ตามโครงสราง

44
พนักงานสงพัสดุ

(J&T อ.หนองหิน)
1 ชาย 20 + ไมจํากัด

16,000-

22,000.-

หจก.เฮดแท51เอ็กซเพรส
115 ม.4 ต.ผาอินทรแปลง 

อ.เอราวัณ จ.เลย

45 ที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 23 + ป.ตรี ตามโครงสราง

46 ชางตกแตงอุปกรณรถใหม 1 ชาย 23 + ปวช.+ ตามโครงสราง

47 IT Hardware 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามโครงสราง

48 พนักงานลางรถ 1 ชาย 23 + ป.6 + ตามโครงสราง

49 พนักงานขับรถ 1 ชาย 20 + ม.3 + ตามโครงสราง
มีใบขับขี่ประเภท 2

สามารถยกของหนักได

50 พนักงานสงสินคา 5 ชาย 20 + ม.3 + ตามโครงสราง
สามารถยกของหนักได

ขยันซื่อสัตย มาทํางานสม่ําเสมออ

51 พนักงานขาย 1 ชาย 25-35 ม.3 + ตามโครงสราง
มีใจรักงานขาย

ขับรถยนตไดและมีใบขับขี่

โรงแรมเลยพาเลซ
167/4 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดปอง อ.เมือง
จ.เลย โทรศัพท 042-815668-73

บริษัท โตโยตาเมืองเลย จํากัด
88 ม.10 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0819650007 /
042812182

หจก.เฉลิมชัยพานิช(เลย)
3 ถ.สถลเชียงคาน ต.กุดปอง 

อ.เมือง จ.เลย โทรศัพท 
0925179822

เครื่องแบบ/อาหาร/ประกันสังคม

วันหยุด 8วัน/เดือน  /มี

ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
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ตําแหนงงานวางจังหวัดเลย ประจําเดือน กุมภาพันธ 2566

สํานักงานจังหวัดเลย

52 พนักงานขาย 3 ช/ญ 25-40 ม.6
10000-12000

/ด

มีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ

ดูแลสินคาผักผลไม จัดเรียงสินคา

อําภาฟารม
345/40 ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย
095-6628519/0979838899

53
พนักงานดูแลระบบ

E-commerce
1 ช/ญ 22 + ปวส.+ 12,000.-/ด

จัดการดูแลและตอบแชท

การขายสินคาผานชองทา

งออนไลน ของบริษัท

54 เจาหนาที่จัดซื้อ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามโครงสราง

มีทักษะในการเจรจาตอรอง

มีความรูพื้นฐาน MS office

55 เจาหนาที่บริการลูกคา 1 ช/ญ 20 + ม.3+ ตามโครงสราง

รับลูกคาหนารานเสนอขายสินคา

บุคงานใหชาง

56 เสมียน 1 หญิง 20 + ปวช.+ 9,000 + มีวันหยุด 1 วัน/สัปดาห

หจก.ยอดชายบริการ
23/3 ถ.มลิวรรณ ต.กุดปอง อ.เมือง

จ.เลย โทรศัพท 042-811121
0816618638

บริษัท เค เอ็น ซี ไทรพลัส จํากัด
18/52 ถ.มลิวรรณ ต.กุดปอง อ.เมือง 

จ.เลย โทรศัพท 0933211414



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อตัรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ
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ตําแหนงงานวางจังหวัดเลย ประจําเดือน กุมภาพันธ 2566

สํานักงานจังหวัดเลย

57 Pc เซลล เชียรสินคา 1 หญิง 18-45 ไมจํากัด 12,000.-/ด

ครัวนภัส
287 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 
0990428786/045437284

58 เจาหนาที่บัญชี 2 ช/ญ 20 + ปวส. + ตามโครงสราง

59 เจาหนาที่บุคคล 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามโครงสราง

60 เจาหนาที่จัดซื้อ 1 ช/ญ 20 + ป.ตรี ตามโครงสราง

61 เจาหนาที่คลังสินคา 1 ช/ญ 20 + ป.ตรี ตามโครงสราง

62 วิศวกร(เครื่องกล ไฟฟา) 1 ชาย 20 + ป.ตรี ตามโครงสราง

63 ชางซอมบํารุง 3 ชาย 20 + ปวส. + ตามโครงสราง

64 หนาหนาแผนก QC QA QS 1 ช/ญ 20 + ปวส.+ ตามโครงสราง

65 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 1 ชาย 20 + ม.3 + ตามโครงสราง

66 หัวหนาฝายผลิต 2 ช/ญ 20 + ปวส.+ ตามโครงสราง

67 พนักงานจัดเรียงสินคาขนสง 3 ช/ญ 20 + ม.3 + ตามโครงสราง

เบ้ียขยัน / ชุดยูนิฟอรม

ประกันสังคม /เงินพิเศษ

คักทักษะอืนๆ

 บริษัท ปลาราแมเหรียญ จํากัด
สาขา อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวฯ

259 ม.3 ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง
 จ.หนองบัวฯ

โทรศัพท 042-030166 /
0955134392



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อตัรา เพศ
อายุ 
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เงื่อนไข

สวัสดิการ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยูและเบอรติดตอ

ตําแหนงงานวางจังหวัดเลย ประจําเดือน กุมภาพันธ 2566

สํานักงานจังหวัดเลย

68 พนักงานคลังสินคา 2 ชาย 20 + ปวส. + ตามโครงสราง

69 พนักงงาน QC 5 ช/ญ 20 + ม.6/ปวช ตามโครงสราง

70 พนักงานท่ัวไป 10 ช/ญ 20 + ไมจํากัด ตามโครงสราง

71 วิศวกรควบคมุงานกอสราง 2 ชาย 25-40
ปวส. +

โยธา
ตามโครงสราง

ประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ

เบ้ียขยัน / โบนัส มีรถประจําตําแหนง

โทรศัพท

หจก.ประเสริฐเมืองเลย
6 ม.9 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0817399042 
0654614224

72 การตลาด 1 หญิง 22-35
ปวส. +

การตลาด
12,000.-/ด

73 บัญชีจัดซื้อ/บัญชี 1 หญิง 22-35
ปวส.+

การบัญชี
12,000.-/ด

74 พนักงานจัดเรียงสินคา 40 ช/ญ 20-40 ม.3 + ตามโครงสราง
มีประสบการณขาย

ในธุรกิจคาปลีกจะพิจารณาเปนพิเศษ

75 แคชเชียร 6 ช/ญ 20 + ม.3 + ตามโครงสราง มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

76 ชางซอมบํารุง 2 ช/ญ 20 -40 ปวช.+ ตามโครงสราง มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

77 พนักงานฝายบริการลูกคา 5 ช/ญ 20-40 ปวช.+ ตามโครงสราง สามารถใชคอมพิวเตอรได

78 พนักงานธุรการ 2 ช/ญ 20-40 ปวช.+ ตามโครงสราง สามารถใชคอมพิวเตอรได

บริษัท อนณัตคณา ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด

454/1 ม.1 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
โทรศัพท 0654614224



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อตัรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยูและเบอรติดตอ

ตําแหนงงานวางจังหวัดเลย ประจําเดือน กุมภาพันธ 2566

สํานักงานจังหวัดเลย

79 พนักงานจัดเตรียมสินคา 3 ชาย 20-40 ม.6 + ตามโครงสราง สามารถใชคอมพิวเตอรได

80 เจาหนาที่ปองกันการสูญเสีย 7 ชาย 20-40 ป.ตรี ตามโครงสราง มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

81 หัวหนาแผนกขาย 15 ช/ญ 25 + ปวส. + ตามโครงสราง มีประสบการณในระดับหัวหนางาน 2 ป

82 หัวหนาแผนกคลังสินคา 2 ช/ญ 25 + ปวส.+ ตามโครงสราง มีประสบการณในระดับหัวหนางาน 2 ป

83 หัวหนาแผนกตรวจรับสินคา 1 ช/ญ 25 + ปวส. + ตามโครงสราง มีประสบการณในระดับหัวหนางาน 2 ป

84 หัวหนาแผนกฝายบริการลูกคา 2 ช/ญ 25 + ปวส.+ ตามโครงสราง มีประสบการณในระดับหัวหนางาน 2 ป

85 หัวหนาแผนกจัดสง 2 ช/ญ 25+ ปวส. + ตามโครงสราง มีประสบการณในระดับหัวหนางาน 2 ป

86 หัวหนาแผนกปองกันการสูญเสีย 7 ช/ญ 25 + ปวส. + ตามโครงสราง มีประสบการณในระดับหัวหนางาน 2 ป

87 หัวหนาแผนกชางซอมบํารุง 1 ชาย 25 + ปวส. + ตามโครงสราง มีประสบการณในระดับหัวหนางาน 2 ป

88 ผูจัดการฝายขาย 2 ช/ญ 25 + ป.ตรี ตามโครงสราง มีประสบการณในระดับหัวหนางาน 4 ป

89 ผูจัดการฝายบริการลูกคา 1 ช/ญ 30 + ป.ตรี ตามโครงสราง มีประสบการณในระดับหัวหนางาน 4 ป

90 พนักงานลานจอดขนถายสินคา 1 ชาย 18-35 ม.6 335/วัน

บริษัท ฟรายสมาย จํากัด
ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0980099546

บริษัท ซีอารซีไท วัสดุ จํากัด
ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

0892025079
 สัมภาษณ 6-7  มี.ค. 66



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อตัรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยูและเบอรติดตอ

ตําแหนงงานวางจังหวัดเลย ประจําเดือน กุมภาพันธ 2566

สํานักงานจังหวัดเลย

91 ชางบริการ 1 ชาย 22-35
ปวช + ชาง

ยนต/ชางกล
ตามโครงสราง

มีใจรักงานบริการ-งานซอม

92 พนักงานขาย 1 หญิง 22-35 ม.6 + ตามโครงสราง

มีใจรักงานบริการ + คา
คอมมิชชั่น

93 พนักงานท่ัวไป 3 ชาย 18-35 ม.6 + ตามโครงสราง
สามารถพูดคุยกับลูกคาได

สามารถควบคุมอารมณตนเองได

หจก.เจริญสมบาต2ิ022
18/11 ถ.นกแกว อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 
088-5570121/042813008

94
พนักงานขายมือถือ

 part time
1 ช/ญ 18 + ม.6 + ตามโครงสราง

สามารถใชคอมพิวเตอรได

ขยันซื้อสัตว อดทน ตรงตอเวลา บานานา สาขาวังสะพุง
351 ม.11 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง
จ.เลย โทรศัพท 0979204509

95 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-39 ไมจํากัด ตามโครงสราง
มีความอดทน

คาคอมมิชชั่น /ที่พักประจําสาขา /ยูนิฟอรม

96 แอดมิน 1 ช/ญ 18-39 ม.6 ตามโครงสราง
มีทักษะในการเจรจาตอรอง

มีความรูพ้ืนฐาน MS office
บริษัท ไดนาสตี้ ไทลทอป จํากัด

10/22 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดปอง

บริษัท ณัฐพงษมอเตอร จํากัด สาขา
สาขาหนองหิน 

โทรศัพท 042-030257



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อตัรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยูและเบอรติดตอ

ตําแหนงงานวางจังหวัดเลย ประจําเดือน กุมภาพันธ 2566

สํานักงานจังหวัดเลย

97 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-39 ไมจํากัด ตามโครงสราง

98 พนักงานขับรถ 1 ช/ญ 18-39 ไมจํากัด ตามโครงสราง

99 ผูจัดการสาขาฝกงาน 1 ช/ญ 25-39 ป.ตรี ตามโครงสราง

100 พนักงานขายอะไหลหนาราน 1 ชาย 18 + ไมจํากัด ตามโครงสราง

101 หัวหนาชาง ประจําศูนยฟูโซ 1 ชาย 20 +
ปวช + ชาง

ยนต/ชางกล
ตามโครงสราง

102
ที่ปรึกษาดานการบริการ

(SA)
1 ช/ญ 18 + ปวช + ตามโครงสราง

103 พนักงานธุรการ 2 หญิง 20-35 ปวช.+ ตามโครงสราง
สามารทํางานลวงเวลาได

ใช MS office ไดดี

หจก.อุดรสุภศิริ
445 ม.5 ต.เมือง อ.เมือง

จ.เลย โทรศัพท 065-1203372

104 พนักงานยกของ-สงสินคา 3 ชาย 20-40 ไมจํากัด 350.-400/วัน ยกของหนักได

105 พนักงานขับรถสงสินคา 2 ชาย 20-40 ไมจํากัด 350.-400/วัน ขับรถกระบะไดและมีใบขับขี่

10/22 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดปอง
อ.เมือง จ.เลย 

โทรศัพท 042-814462

หจก.นองเขต การคา
31/46 ถ.นกแกว ต.กดุปอง อ.เมือง 

จ.เลย โทรศัพท 042-861547

1.ประกันสังคม

2.ลาพักรอน

3.วนัหยุดประจําป

4.คอมมิชชั่น

มีประสบการณในสายงานพิจารณาเปน

พิเศษ

บริษัท รวมใจเจริญยนต จํากัด
7/7 ถ.เลย-ดานซาย ต.กุดปอง

อ.เมือง จ.เลย 
โทรศัพท 0610253444



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อตัรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยูและเบอรติดตอ

ตําแหนงงานวางจังหวัดเลย ประจําเดือน กุมภาพันธ 2566

สํานักงานจังหวัดเลย

106 แมบาน 1 หญิง 30-55 ป.6 + 9,000.-/เดือน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
 042-870612

107 ผจก.ฝายขายและการตลาด 1 ชาย 35 +
ป.ตรี การ

จัดการ/การตลาด
25,000.-/ด

108 เจาหนาที่โหลดปูน 2 ชาย 21 +
ปวส.+

โยธา/กอสราง
11,000.-/ด

109 เจาหนาที่ฝายขาย 2 ช/ญ 25 + ปวส.+ 12,000.-/ด

110 โฟรแมนกอสราง 1 ช/ญ 25 +
ป.ตรี

โยธา/กอสราง
17,000.-/ด

111 หัวหนาชางยนต 1 ช 28 + ปวส. + 18,000.-/ด

112 จบส.ขับรถเฮี๊ยบ 2 ชาย 21 + ม.6 + 420.-/ว

113 พนง.จัดสงสินคา 1 ชาย 18 + ป.6 + 335.-/ว

114 พนง.ขึ้นสินคา+คลังสินคา 2 ชาย 20 + ป.6 + 335.-/ว

115 จนท.ธุรการซอมบํารุง 1 ช/ญ 20 +
ปวช.+

ชางยนต
12,000.-/ด

1.เบ้ียขยัน 500.-/ด

2.คาโหลด

3.โอที

4.คาเท่ียว

5.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

6.เงินกูกองทุน

7.กองทุนประกันสัคงคม

8กองทุนเงินทดแทน

บริษัท ซีซี คอนกรีต จํากัด
178 ม.8 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 062-5356987



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อตัรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยูและเบอรติดตอ

ตําแหนงงานวางจังหวัดเลย ประจําเดือน กุมภาพันธ 2566

สํานักงานจังหวัดเลย

116 พนักงานบัญชี 1 หญิง 24-35 ป.ตรี 12,000.-/ด

บริษัท ภูผาไท ไมนิ่ง จํากัด
321/18 ถ.เลย-ดานซาย ต.กุดปอง

อ.เมือง จ.เลย
 โทรศัพท 0986945166 /

0966414451

117 พนักงานหองโสต 2 ชาย 21 + ปวส. ตามโครงสราง

โรงแรมเชียงคานริเวอรเมาทเทน
451 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.
เลย
โทรศัพท 042822190

118 พนักงานตอนรับ 1 ช/ญ ไมเกิน 40 ม.6/ปวช.+ 10,000.-/ด

โรงแรมภูเรือคีรี รีสอรท
239 ม.8 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
โทรศัพท 0932989661

119 เจาหนาที่การตลาด 2 ช/ญ 21 + ปวช.+ 10,000.-/ด

120 ท่ีปรึกษาการขาย 4 ช/ญ 20 + ม.3 + 9,000.-/ด

121 พนักงานขาย 5 ชาย 20-35 ม.3 + ตามตกลง

รานสุพัฒน
141 ม.6 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0989491390

122 ชางบริการ 1 ชาย 25-40 ไมจํากัด ตามตกลง

ทดลองงาน 6วันๆละ 250 บาท
จักรเกษตรยนต

บริษทั สหชัยเลยมอเตอร์เซลล์ จํากดั

404 ม.10 ต.นาอาน องเมือง จ.เลย

โทรศัพท์ 0898404577

สามารถใชคอมพิวเตอรได

คาคอมมิชชั่น

ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อตัรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยูและเบอรติดตอ

ตําแหนงงานวางจังหวัดเลย ประจําเดือน กุมภาพันธ 2566

สํานักงานจังหวัดเลย

123 พนักงานขับรถยนต 1 ชาย 25-40 ไมจํากัด ตามตกลง

124 พนักงานขาย 2 หญิง 21-40 ไมจํากัด ตามตกลง

125
พนักงานพรีออเดอร

ประจําจังหวัดเลย
1 ช/ญ ไมเกิน 30 ม.3 + 20,000.-/ด

ขับรถยนต+ใบขับข่ี

บุคลิกภาพด/ีรักงานบริการ/

บริษัท เพอรแฟค คอมพาเนียนกรุป
โทรศัพท 0959095168

126 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20-35 ม.3+ 10,000.-/ด

127 ชางติดตั้งอินเตอรเน็ตบาน 5 ช 20-35 ม.3+ 9,000./ด

128 พนักงานขาย 2 หญิง 18-30 ม.6 + 9,000.-/ด ประกันสังคม/คอมมิชชั่น/โบนัส

หจก.ชูชัยเทเลคอม (วังสะพุง)
52/11-12 ม.5 ต.วังสะพุง

อ.วังสะพุง จ.เลย
โทรศัพท 081-8737839

129 ชางชวงลาง 2 ชาย 23-45 ไมจํากัด 12,000.-/ด

บริษัท พีแอล เทรดดิ้งเซอรวิส จํากัด
621 ม.6 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง 
จ.เลย โทรศัพท 0617536969

ประกันสังคม

ชุดฟอรม
บริษัท ทรินิตี้ เซลแอนดเน็ทเวิรค จํากัด

32/6 ถ.นกแกว ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0988097810

ทดลองงาน 6วันๆละ 250 บาท

ผานการทดลองงานวันละ 335 บาท

จักรเกษตรยนต
513 ม.9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง
จ.เลย โทรศัพท 042-842061



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อตัรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยูและเบอรติดตอ

ตําแหนงงานวางจังหวัดเลย ประจําเดือน กุมภาพันธ 2566

สํานักงานจังหวัดเลย

130 พนักงานยกสินคา 2 ชาย 18-30 ป.6 + 350.-/ว

หจก.รุงเรืองโภคภัณฑ
204 /3 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดปอง 

อ.เมือง จ.เลย 
โทรศัพท 0894204344

131 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 18 + ปวช.+ บัญชี 11,000. +

บริษัท อุดรกระจกรถยนต จํากัด
72/21 ถ.มลิวรรณ ต.กุดปอง 

อ.เมือง จ.เลย 
โทรศัพท 0817994141
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