
ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

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

2 ชางเทคนิค 5 ช 20-35 ม.3+ 9,000./ด

3 พนักงานขับรถ 1 ช 25 + ม. 6+ 12,000./ด

มีใจรักงานบริการ

มีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ

4 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 22 +
ปวส.

บัญชี
10,000.-/ด

ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ

มีประสบการณืจะพิจารณา

เปนพิเศษ

5 พนักงานจัดซื้อ 1 ช/ญ 22 + ป.ตรี 12,000.-/ด

ประกันสังคม

มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน

มีประสบการณืจะพิจารณา

เปนพิเศษ
6 พนักงานครัว 1 ช/ญ 18-30 ป.6 + 335/ว

7 พนักงานประจํา 1 ช/ญ 18-30 ม.6/ปวช 335./ว

ตําแหนงงานวางจังหวัดเลย ประจําเดือน มกราคม 2566

สํานักงานจังหวัดเลย

ประกันสังคม

ชุดฟอรม

บริษัท ทรินิตี้ เซลแอนดเน็ทเวิรค จํากัด

32/6 ถ.นกแกว ต.กุดปอง อ.เมือง จ.

เลย

โทรศัพท 0988097810

ประกันสังคม Hotpot สาขาโฮมโปรเลย

โทรศัพท 0952080180

บริษัท 3ดีเฮาส คอนสตรัคชัน จํากัด

188/6 ม.6 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0927306222



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

8 ชางไฟฟา(สาขาเอราวัณ) 2 ชาย 18 + ม.3 + 9,600.-/ด

9 ชางไฟฟา(สาขาดานซาย) 2 ชาย 18 + ม.3 + 9,600.-/ด

10
PC ขายเครื่องใชไฟฟา

(สาขาเอราวัณ)
2 ชาย 18 + ม.3 + 9,600.-/ด

11 เซลลหนวยรถยนตเงินสด 2 ช/ญ 21-45 ไมจกัด 12,500

มีรถยนตและใบขับขี่

มีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ

12
พนักงานเชียรสินคา 1 ช/ญ 18-45 ไมจํากัด 12,500.-/ด

13 จัดเรียงสินคา 2 หญิง 18-35 ม.6 ตามตกลง

14 พนักงานแผนก Dry Food 5 ชาย 18-35 ม.6 ตามตกลง

15 พนักงานแผนก Plaza 1 ช/ญ 22-35 ม.6 ตามตกลง

16 แคชเชียร 2 หญิง 18-35 ม.6 + ตามตกลง

17 พนักงานบัญชี 1 หญิง 20 + ปวส. + 13,000.-ด
มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ

18 รปภ. 1 ชาย 18 + ม.3 ตามตกลง
มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ

คอมมิชชั่น

ยูนิฟอรม

ประกันสังคม

โบนัส

บริษัท เหลาฮั่วเอ็ง อิเล็กทริค จํากัด

351 ม.11 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.

เลย

จ.เลย โทรศัพท 0979204509

ครัวนภัส

287 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โมรศัพท 0990428786/045437284

บริษัท อาเทนา เรซิเดนส จํากัด

(โรงแรมเลยวิลเลจ)

17 ถ.นกแกว ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0942642888

บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

สามารถทํางานเปนกะได

สุขภาพรางกายแข็งแรง

สามารถยกของหนักได

บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด (เลย)

114 ม.9 ถ.มลิวรรณ ต.กุดปอง อ.เมือง

 จ.เลย โทรศัพท 091 6846858



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

19 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18 + ม.3 + ตามตกลง

20 พนักงานบัญช ี(เสมียน) 1 ญ 18 + ปวส. + ตามตกลง

21 ชางติดตั้งแอร/จานดาวเทียม 2 ชาย 18 + ม.3 ตามตกลง

22 เสมียน 3 หญิง 18 + ไมจํากัด ตามตกลง

23 คนงานทั่วไป 10 ชาย 20 + ไมจํากัด ตามตกลง

24 พนักงานขับรถ 5 ชาย 20 + ไมจํากัด ตามตกลง

25 พนักงานชาง 3 ชาย 18 + ม.6-ปวส. 11,000.-/ด
ประกันสังคม

26 พนักงานธุรการ 2 ช/ญ 18 + ม.6-ปวส. 11,000.-/ด
ประกันสังคม

27 ผช.ผูจัดการแผนกอาหาร 1 ชาย 30 + ป.ตรี 10,000.-ด

28 แมบาน 2 ช/ญ 22 + ไมจํากัด 335.-/ว

29 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 22 + ปวส. + 335.-/ว

30 กุก 2 ช/ญ 22 + ไมจํากัด 335.-/ว

31 พนักงานอาหารและเคร่ืองดื่ม 2 ช/ญ 22 + ปวช. + 335.-/ว

32 ชางซอมบํารุง 1 ชาย 22 + ปวส. + 335.-/ว

รานไฟบูลยการไฟฟา

323 ม.8 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย

โทรศัพท 0981906269

1.ชุดเครื่องแบบ

2.อาหาร

3.ประกันสังคม

4.วนัหยุดพักรอน

5.โบนัส

6.ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต

โรงแรมเลยพาเลซ

167 /4 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดปอง 

อ.เมือง จ.เลย 

โทรศัพท 042-815668-73

บริษัท สินไทยรวมเกษตร จํากัด(เลย)

555 ม.6 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง

อ.เมือง จ.เลย โทรศัพท 042-861499

หจก.อุดร ช.ทวี

39 ม.8 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0885488338



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

33 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18 + ม.3 + ตามโครงสราง

34 พนักงานขับรถ 1 ช 18 + ม.3 + ตามโครงสราง
มีใบขับขี่รถยนต

ขับรถเกียรกระปุกได

35 เจาหนาที่ประจําสาขา 4 ช/ญ 20-35 ปวส. + ตามโครงสราง

มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร จํากัด (สาขาเลย)

23/25 ถ.มลิวรรณ ต.กุดปอง อ.เมือง

จ.เลย โทรศัพท 0910515028

36 ชางยนต 3 ชาย 20 + ไมจํากัด ตามโครงสราง

37 หัวหนาศูนยบริการฟูโซ 1 ชาย 20 +
สาขาที่

เก่ียวของ
ตามโครงสราง

38 ชางกลึง 3 ชาย 20 + ไมจํากัด ตามโครงสราง

39 ทีมงานขาย 3 ชาย 20 + ม.3 + ตามโครงสราง

40 ทีมงานขับรถขนสงไอศกรีม 3 ชาย 20 + ม.3 + ตามโครงสราง

มีใบขับขี่ บ2/ท2

1.ประกันสังคม

2.ลาพักรอน

3.วนัหยุดประจําป

4.คอมมิชชั่น

บริษัท รวมใจเจริญยนต จํากัด

7/7 ถ.เลย-ดานซาย ต.กุดปอง

อ.เมือง จ.เลย 

โทรศัพท 0610253444

บริษัท ยันฮีวิตามินวอเตอร จํากัด

24 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กดุปอง

 อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0812498938

บริษัท บุญยเกียรติไอศกรีม จํากัด(เลย)

81/4 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดปอง 

อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0925369364



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

41 ผูจัดการโหลดคอนกรีต 1 ชาย 35 + ป.ตรีโยธา 25,000.-ด

42 เจาหนาที่โหลดปูน 2 ชาย 21 +
ปวส.+

โยธา/กอสราง
11,000.-/ด

43 เจาหนาที่ฝายขาย 2 ช/ญ 25+ ปวส.+ 11,000.-/ด

44 วิศวกรฝายโครงการกอสราง 1 ช/ญ 30 +
ป.ตรี

วิศวกรโยธา
20,000.-/ด

45 ผูจัดการฝายผลิต Precast 1 ชาย 35 +
ป.ตรี

โยธา/เครื่องกล
25,000.-/ด

46 จบส.ขับรถเฮี๊ยบ 3 ชาย 21 + ม.6+ 420.-/ว
มีใบขับขี่ ท2

47 จบส.ขับรถโมปูน 2 ชาย 21 + ป.6 + 340.-/ว
มีใบขับขี่ ท2

48 พนง.จัดสงสินคา 3 ชาย 18 + ป.6 + 335.-/

49 พนักงานขึ้นสินคา+คลังสินคา 2 ชาย 20 + ป.6 + 335.-/ว

50 เจาหนาที่ธุรการซอมบํารุง 1 ช/ญ 20 + ปวช. + 11,000.-/ด

บริษัท ซีซี คอนกรีต จํากัด

178 ม.8 ต.นาโปง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0625356987



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

51 เจาหนาที่โหลดปูน (ภูเรือ) 1 ชาย 25 + ปวส.โยธา 11,000.-/ด

52 หัวหนางานฝายบุคคล 1 ช/ญ 30 +
ป.ตรี

ทรัพยากร

บุคคล
15,000.-/ด

53 เจาหนาที่ตรวจสอบ (QC) 2 ชาย 25 +
ปวส.โยธา/

กอสราง
11,000.-/ด

54 โฟรแมน 1 ชาย 25 +
ปวส.โยธา/

กอสราง
12,000.-/ด

55 เจาหนาที่ธุรการโครงการ 1 ช/ญ 25 +
ปวส.โยธา/

กอสราง
11,000.-/ด

56 หัวหนาชางยนตหนัก 1 ช/ญ 28 +
ปวส.

ชางยนต
15,000.-/ด

57 พนักงานประจําศูนย 2 หญิง 20-25 ป.ตรี 12,000.-ด

ประกันสังคม

เบี้ยขยัน
โรงเรียนคณิตศาสตรและภาษา

(คุมองเมืองเลย)

35/52 ถ.นกแกว ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0863446650

58 พนักงานขาย 3 ชาย 20-45 ปวช. + 15,000

ซื้อสัตย ขยันอดทน บริษัท ชัยโกลด 88 จํากัด

43/1 ถ.รวมใจ ต.กุดปอง อ.เมือง

จ.เลย โทรศัพท 0933255192



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

59 ผูจัดการราน 1 ช/ญ 25-40
ป.ตรี 

บริหารธุรกิจ

18,000-

25,000

มีประสบการณบริหารรานฯ หรือ

หัวหนาสาขา หรือผูจัดการสาขา 

ดานงานบริการ หรืองาน

60
หัวหนาชาง(ศูนยบริการเช็ครถ

และจําหนายยางรถยนตครบวงจร)
2 ชาย 25-40

ปวส.ชางกล

อิเล็กฯ,ไฟฟา

ชางยนต

18,000.-/ด
มีประสบการณในศูนยบริการ

เก่ียวกับดูแลรถ ซอมบํารุง 

เปลี่ยนอะไหล ไมนอยกวา 5
61 ชางยนต 5 ชาย 20-35

ปวช.ชางกล

อิเล็กฯ,ไฟฟา

10,500-

11,000.-/ด
มีประสบการณในศูนยบริการ

เก่ียวกับดูแลรถ ซอมบํารุง 
62 เจาหนาที่สโตร 2 ช/ญ 22-35 ปวช.+

10,500-

11,000.-/ด

63 ชางเชื่อม 5 ชาย 20-45 ไมจํากัด 12,000/ด ประสบการณื 1 ป

64 พนักงานขนสง 2 ชาย 20-35 ไมจํากัด 11,000.-/ด

65 ชาง CNC 1 ชาย 20-35 ไมจํากัด 12,000.-ด

66 สโตร Pc 2 ชาย 20-35 ไมจํากัด 11,000.-/ด

67 หัวหนาชางสี 2 ขาย 20 -35 ไมจํากัด 12,000.-/ด มีประสบการณพิจารณาเปน

พิเศษ

68 พนักงานบัญชี 1 หญิง 20-30

หจก.แพรทองทรานสปอรต

ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0621643324

69 แมบาน 2 หญิง 20 + ไมจํากัด ตามตกลง

ประกันสังคม+โบนัส+เบี้ยขยัน โรงแรม เดอะ บลิสเลยลิฟวิ่ง

246/88 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดปอง

อ.เมือง จ.เลย 

โทรศัพท 0885575435

ปวส. บริหารธุรกิจ  10,000.-/ด

ป.ตรี บริหารธุรกิจ 12,000.-/ด

บริษัท สหกิจ แมชชีนเนอร่ี จํากัด

238 ม.6 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0987673669



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

70
พนักงานขับรถรับพัสดุ

(เขตอาํเภอเมือง)
1 ชาย 21 + ม.6 + 800.-/วัน

71
พนักงานขับรถรับพัสดุ

(เขตอาํเภอภเูรือ)
1 ชาย 21 + ม.6 + 800.-/วัน

72 พนักงานขายรองเทา 1 ช/ญ 25-40 ปวช. 400.-/วัน

ทอลองงาน 1 เดือน รานขายรองเทา

32/1 ถ.มลิวรรณ ต.กดุปอง อ.เมือง

จ.เลย โทรศัพท 0827024517

73 พนักงานขาย Sale 2 ช/ญ 18-35 ม.6 + ตามโครงสราง

74 จัดเรียงสินคา 2 ช/ญ 18-35 ม.6 + ตามโครงสราง

75 พนักงานรับรถศูนยบริการ 2 ชาย 18 + ม.3 ตามโครงสราง

76 ตําแหนงลูกคาสัมพันธ 2 ช/ญ 22 + ม.6 + ตามโครงสราง

77 ชางเคาะ 2 ชาย 20 + ม.3 + 9,000./ด

78 ชางสี 2 ชาย 20 + ม.3 + 9,000./ด

79 ชางประกอบ 1 ชาย 20 + ม.3 + 9,000./ด

บิ๊กซี สาขาวังสะพุง

281 ม.3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.

เลย

โทรศัพท 0916846858

มีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ

มีใบขับขี่รถยนต

มีระกระบะตูทึบ

มีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ

สามารถข้ึนลงของได

บริษัท เคอร่ีเอ็กเพลส จํากัด

906 ม.9 ต.บางรัก อ.บางรัก กทม

โทรศัพท 065-7174799

บริษัท มิตซูเลย จํากัด

444 ม.10 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 042-832202/042-811045

บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

สามารถทํางานเปนกะได

สุขภาพรางกายแข็งแรง

ถามีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

80 ชางเตรียมพื้น 1 ชาย 20 + ม.3 + 9,000./ด

81

ที่ปรึกษาการขาย

สาขาเมืองเลย 5

สาขาวังสะพุง 5

สาขาภูกระดึง 5

15 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามโครงสราง

82
แมบาน

(ประจําศาลจังหวัดเลย)
1 หญิง 22 + ม.3 7500.-ด

หจก.ประวัติชัย

252 ม.1 ต.หวยเกิ้ง อ.กุมภวาป

จ.อุดรธานี โทรศัพท 0821119419

83 พนักงานขาย 1 ชาย 22+ ม.3 + ตามโครงสราง
มีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ

84 พนักงานขับรถ 1 ชาย 22 + ม.3 + ตามโครงสราง
มีใบขับขี+่มีประสบการณืจะ

พิจารณาเปนพิเศษ

85 กราฟก 1 ช/ญ 22+ ปวส ตามโครงสราง

86 พนักงานตอบแชท 1 ช/ญ 22+ ม.3+ ตามโครงสราง

87
แอดมินฝายขาย

(Sales Admin)
1 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามโครงสราง

มีทักษะและประสบการณทํางานในดาน

การจัดเอกสารการขาย /ใชโปรแกรม 

Word, Excel  ไดคลอง/ แกไขปญา

เฉพาะหนาที่ไดดี

88 กฎหมาย 1 ช/ญ 23-40 ป.ตรี 377/วัน

แขวงทางหลวงเลยที่ 1

104 ถ.คีรีรัฐ ต.กุดปอง อ.เมืองเลย

จ.เลย โทรศัพท 0850075068

บริษัท เคเอ็นซี ไทรเทรดดิ้ง จํากัด

254 หมู 8 ต.นาโปง อ.เมืองเลย จ.เลย

โทรศัพท 

061-0206222/093-3211414

เปนพิเศษ
โทรศัพท 042-832202/042-811045

บริษัท บุญยเกียรติไอศกรีม จํากัด(เลย)

81/4 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดปอง 

อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0925369364



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

89 พนักงานขับรถ 6 ลอ 2 ชาย 25-45 ม.3 + 12,000.-/ด เบ้ียเลี้ยงประจําวัน / คาคอมมิชชั่น

90 พนักงานบัญชี 1 หญิง 25-40 ปวส. + 10,000.-/ด มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

91 ชางประจําศูนย 1 ชาย 20-35 ม.6 + 10,000.-/ด
มีประสบการณดานชางซอมบํารุง/เบ้ีย

เลี้ยงประจําวัน

92 พนักงานฝายผลิต 30 ชาย 18 + ป.6 + ตามโครงสราง

93 เจาหนาที่ 5 ช/ญ 25 + ปวช + ตามโครงสราง

94 ชางไฟฟา/ชางยนต 5 ชาย 25 + ปวส. + ตามโครงสราง

95 พนักงานขาย 1 ช/ญ 22-35 ม.6/ปวช ตามโครงสราง
มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

96 พนักงานการเงิน 1 ช/ญ 22-35 ม.6/ปวช ตามโครงสราง
มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

97 ชางบริการ 1 ชาย 21-35
ปวช + 

ชางยนต/
ตามโครงสราง

มีใจรักงานบริการ-งานซอม

98 เซลลประจําสายภูเรือ-ดานซาย 1 ช/ญ ไมเกิน45 ม.6 + ตามโครงสราง

99 เซลลสแปร 1 ช/ญ ไมเกิน45 ม.6 + ตามโครงสราง

100 พนักงานขาย 1 ช/ญ 22-35 ม.6 + ตามโครงสราง
รักงานขาย มีใจบริการ มนุษยสัมพันธดี

101 พนักงานขับรถกระบะ 1 ช/ญ 22-35 ม.6 + ตามโครงสราง
ขับรถยนตได มีใบขับขี่

102 พนักงานคลังสินคา 1 ช/ญ 22-35 ม.3 + ตามโครงสราง
มีประสบการณงานคลังสินคา จะ

พิจารณาเปนพิเศษ

ประกันสังคม +คาเชารถ +เบ้ียขยนั

ประกันชีวติ + ประกันสุขภาพ

บริษัท ปลาราแมเหรียญ จํากัด

149 ม.9 ต.ผาอินทรแปลง

ต.เอราวัณ จ.เลย 

โทรศัพท 0955134292

บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จํากัด

270/1 ถ.เลย-เชยีงคาน ต.กุดปอง

อ.เมือง จ.เลย 

โทรศัพท 0851954942

บริษัท ณัฐพงษมอเตอร จํากัด สาขา

เอราวัณ

776 ม.3 ต.ผาอินทรแปลง อ.เอราวัณ 

จ.เลย โทรศัพท 042 030260

บริษัท ธนสิทธิ์ ดิสทริบิวชั่น จํากัด

557/2 ม.1 ต.น้ําหมาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0885711490

บริษัท ฮอนดาเมืองเลย จํากัด

28 ถ.ชุมสาย ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 042830719



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

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

สามารถยกของหนักได

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

ขยันซื่อสัตย มาทํางานสม่ําเสมออ

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

ขับรถยนตไดและมีใบขับขี่

106 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-39 ไมจํากัด ตามโครงสราง

มีความอดทน

คาคอมมิชชั่น /ที่พักประจําสาขา /ยูนิ

ฟอรม

บริษัท ไดนาสตี้ ไทลทอป จํากัด

10/22 ถ.เลย-เชยีงคาน ต.กุดปอง

อ.เมือง จ.เลย 

โทรศัพท 042-814462

107 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 10,000.-/ด

วันหยุด / OT /ประกันสังคม

มีประสบการณในสายงานบัญชี

ซื่อสัตย-ขยัน-อดทน

บริษัท เอสดีซี ออโต เซอรวิสเซส จํากัด

244 ม.8 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0888744503

108 ชางกลึง 1 ช 20-30
ปวส.

เครื่องกล

109 ชางหมอไอนํ้า 1 ชาย 20-35
ปวส. 

เครื่องกล

110 ชางลูกหนีบ 1 ชาย 20-45
ปวช+ 

เครื่องกล

111 ชางเครื่องมือวัด 1 ชาย 20-35
ปวช.+

ไฟฟา

112 พนักงานแบกกระสอบ 10 ชาย 28-45 ไมจํากัด 586.-/ว
แบกกระสอบน้ําตาล 50 กก.ได

ทํางานเปนกะได

หจก.เฉลิมชัยพานิช(เลย)

3 ถ.สถลเชียงคาน ต.กุดปอง 

อ.เมือง จ.เลย โทรศัพท 0925179822

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด

255 ม.4 ต.หนองหญาปลอง 

อ.วังสะพุง จ.เลย

โทรศัพท 042-810931 ตอ 141



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

113 เจาหนาที่จัดซื้อ 1 ช/ญ 25-40 ปวส. + 12,000.-/ด

หจก.คิดดีเฮาสซิง แอนดดีเวลลอป

เมนท

191/1 ม.14 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.

เลย โทรศัพท 0922478956

114 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20-35 ม. 6 + 10,620.-/ด

บริษัท ทริปเปลที บริดแบนด (3bb)

107 ม.10 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 042 030294

115 ผูจัดการฝายบริหาร 2 ช/ญ 25 + ป.ตรี 20,000.-/ด

นางสาวดวงใจ สืบวงค (AIA)

425/22 ถ.เลย-ดานซาย ต.กุดปอง

อ.เมือง จ.เลย โทรศัพท 0924536847

116 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 23 + ป.ตรี ตามโครงสราง

117 จัดเรียงสินคา 6 ช/ญ 18 + ม.3 + ตามโครงสราง

118 ฝายการตลาด 2 ช/ญ 23 + ป.ตรี ตามโครงสราง มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ

119 พนักงานจัดสงสินคา 2 ช/ญ 18 + ม.3 + ตามโครงสราง

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

121 ชางตกแตงอุปกรณรถใหม 1 ชาย 23 + ปวช.+ ตามโครงสราง

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

123 พนักงานลางรถ 1 ชาย 23 + ป.6 + ตามโครงสราง

124 วิศวกรไฟฟา 3 ชาย 25 + ป.ตรี ตามโครงสราง

125 วิศวกรเคร่ืองกล 3 ชาย 25 + ป.ตรี ตามโครงสราง

126 วิศวกรควบคุมการผลิต 3 ชาย 25 + ป.ตรี ตามโครงสราง

127 ผูชวยชางไฟฟา 3 ชาย 20 + ม.6 /ปวช ตามโครงสราง

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด

118 ม.11 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 085 3127408

บริษัท โตโยตาเมืองเลย จํากัด

88 ม.10 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0819650007 /042812182

บริษัท ชาญยุทธการศิลา(1997) จํากัด

41 ม.8 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย

โทรศัพท 0895695477



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

128 ผูชวยชางกล 3 ชาย 20 + ม.6 /ปวช ตามโครงสราง

129 ผูชวยชางยนต 3 ชาย 20 + ม.6 /ปวช ตามโครงสราง

130 พนักงานฝายผลิต 5 ชาย 20 + ม.6 /ปวช ตามโครงสราง

131 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20 + ม.6 + 335.-/วัน

132
เจาหนาที่ออกแบบ 

Part time
1 ช/ญ 20 + ปวส. + 12,000.-ด

133 ชางเทคนิค 5 ชาย 25 + ปวส.+ ตามโครงสราง

134 เจาหนาที่อะไหล 2 ช/ญ 25 + ปวส.+ ตามโครงสราง

135 ที่ปรึกษาดานบริการ 2 ช/ญ 25 + ปวส.+ ตามโครงสราง

136 เจาหนาที่สตอก 2 ช/ญ 25 + ปวส.+ ตามโครงสราง

137 เสมียน 3 หญิง 20 + ปวช.+ 323.-/ว

138 พนักงานขับรถสงของ 5 ชาย ไมเกิน 50 ป.6 + 323.-/ว

139 ชางเชื่อม 5 ชาย 20 + ปวช + 400.-/วัน

140 ชางปูน 5 ชาย 20 + ปวช.+ 400..-/วัน

141 ผูจัดการราน 1 ช/ญ 22 + ป.ตรี ตามตกลง

142 นักงานเสิรฟ 1 ญ 18 + ม.3 + 9,000./ด

ปณะกันสังคม

อาหาร 2 มื้อ

หยุดสัปดาหละ 1 วัน

รานสอง เพ-ลา

764 ม.5 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 083 9249629

โทรศัพท 0895695477

โฮมโปร สาขาเลย

117 ม.9 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 042-845800

บริษัท สยามนิสสันเลย จํากัด

222 ม.6 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 042 811069

หจก.แอรพอรตหลังคาเหล็ก

79 ม.8 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0841645639

หจก.พงศศิริโฮม

346/15 ม.11 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0841645639



ลําดับ ตําแหนงงานวาง อัตรา เพศ
อายุ 

(ป)

วุฒิ

การศึกษา
อัตราตาจาง

เงื่อนไข

สวัสดิการ

ชื่อสถานประกอบการ

ที่อยูและเบอรติดตอ

143 พนักงานแผนกเหล็ก 2 ชาย 20 + ป.6 + 10,500.-/ด

144 พนักงานขายพีวีซีและไมฝา 2 ชาย 20 + ม.3 + 10,500.-/ด

145
พนักงานขายแผนกอุปกรณ

ไฟฟา
1 ชาย 20 + ม.3 + 10,500.-/ด

146 พนักงานจัดสงสินคา 1 ชาย 20 + ม.3 + 10,500.-/ด

147 พนักงานขับรถ 6 ลอ 1 ชาย 26 + ม.6 + 10,500.-/ด

148 พนักงานปองกันการสูญเสีย 2 ชาย 20 + ป.ตรี 10,500.-/ด

149 เจาหนาที่การเงิน 1 ช/ญ 20 + ปวช. + ตามโครงสราง

150 เจาหนาที่ CCTV 2 ชาย 20 + ม.6 + ตามโครงสราง

151 เจาหนาที่จัดซื้อ 1 ช/ญ 20 + ปวช. + ตามโครงสราง

152 พนักงานขับรถสงของ 4 ชาย 20-40 ม.6 + ตามโครงสราง

153 พนักงานสงสินคา 4 ชาย 18-35 ม.3 ตามโครงสราง

154 พนักงานคลังสินคา 8 ชาย 18-35 ม.3 + ตามโครงสราง

155 ธุรการคลังสินคา 1 หญิง 18-30 ม.6 + ตามโครงสราง

156

จป.วิชาชีพ

(สาขาอ.เมืองเลย/ เอราวัณ/

เชียงคาน)
3 ชาย 18 + ป.ตรี ตามโครงสราง

สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได

ขับรถยนตไดและมีใบขับขี่
บริษัท พี ที เค ไมนนิ่ง จํากกัด

139 ม.11 ต.นาดินดํา อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 0864503655

รวม 385

ประกันสังคม

มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน

มีประสบการณืจะพิจารณาเปนพิเศษ
บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จํากัด

11/2 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดปอง 

อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 042-870078

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด

(มหาชน) สาขาเลย

292 ม.6 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โทรศัพท 042032220

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ


