
ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงื่อนไข/สวัสดิการ นายจา้ง
ช่างบริการ 5 ช 25ปขีึ้นไป ปวช/ปวส 320 บ./วัน  - มีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั คูโบต้าน่าน 

(ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์) (สาขา  - มีความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย์ 217 บา้นสมุน ม.7 ต.ดู่ใต้ 
ช่างยนต์)  - มีใจรักในการบริการ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

 - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภทกจิการ
 - ผ่านการเกณฑ์ทหาร  จ าหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า
 - ไม่มีประวัติเกี่ยวกบัยาเสพติด โทร. 097-9264263

 (ส านักงานคูโบต้าน่าน)
พนักงานขาย 5 ช/ญ 25ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด 320 บ./วัน  - มีประสบการณ์ด้านการขายรถ

 - มีความอดทน ขยัน ซ่ือสัตย์
 - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 - สามารถปฏบิติังาน
ต่างอ าเภอได้

2 พนักงานขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 2 ช 25ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 320 บ./วัน ขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประจ ายี่หอ้  หจก. ธนาธรรมมาร์เกต็ต้ิง
ร่างกายแข็งแรง 24 ถนนมหายศ ต.ในเวียง  
ขับรถได้ มีใบขับขี่ อ.เมอืงน่าน จ.น่าน 55000

ประกนัสังคม (สามแยก รร. บา้นดอนศรีเสริม)
มีค่าคอมมิชชั่น โทร. 061-4569942

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดน่าน ประจ าเดอืน กันยายน 2565
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ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงื่อนไข/สวัสดิการ นายจา้ง
3 เจ้าหน้าที่บคุคล(งานพัฒนา) 1 ช/ญ 28ปขีึ้นไป ป.ตรีขึ้นไป ตามตกลง   - ชุดฟอร์ม บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จ ากดั

  - มีประกนัสังคม 137 ถนนยันตรกจิโกศล ต.ดู่ใต้
 - มีกองทนุส ารองเล้ียงชีพ  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
 - เบี้ยขยัน โทร. 081-9503257
  - มีประสบการณ์
ด้านทรัพยากรมนุษย์

พนักงานบญัชี-การเงิน 1 ช/ญ 23+ ปวส.- ตาม  - ใช้โปรแกรม Microsoft 
ป.ตรีบญัชี ประสบการณ์ Office ได้ดี

-มีความละเอยีดรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ
-มีทกัษะการส่ือสารและ
ประสานงาน
สวัสดิการ
-ประกนัสังคม/กองทนุส ารอง
เล้ียงชีพ
 - ค่าอาหาร/เบี้ยขยัน/ชุดฟอร์ม
-โบนัสตามผลประกอบการ

แม่บา้น 1 ญ 30-45 ไม่จ ากดั 9,500บ./ด.  -ท าความสะอาดหอ้งพักผู้บริหาร
 -ซักผ้า รีดผ้า

 -ขยัน มีความอดทน รับผิดชอบงาน

ตรงต่อเวลา และมีความซ่ือสัตย์



ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงื่อนไข/สวัสดิการ นายจา้ง
4 เซลล์ (พนักงานขาย) 2 ช 20-35 ม.6+ 9,750 บ./ด.++- มีที่พัก มีโบนัส บริษัท จอมธนา จ ากดั สาขา 00013

พนักงานขับรถ 1 ช 20-35 ม.3+ 9,750 บ./ด.++- กองทนุส ารองเล้ียงชีพ 708 ม.9 ต.ผาสิงห ์อ.เมือง จ.น่าน

- พ.ขับรถ มีใบขับขี่ โทร. 053-160487/065-4296357 

- ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร (คุณเอกรินทร์ จันตะแสง)

พนักงานทั่วไป 2 ช 20-40 ไม่จ ากดั 320 บ./วัน - ท างานจันทร์-เสาร์ น้ าด่ืม นิวไทยโพลา

- 8.00-17.00 น.  (ใกล้ร้านของหวานปา้นิ่ม)
- มีที่พัก มีโบนัส 46 ม.6 ต.ผาสิงห ์อ.เมือง จ.น่าน 
- การขึ้นเงินเดือนรายปี ประเภทกจิการ จ าหน่ายน้ าด่ืม
 - ขับรถยนต์ได้ โทร. 081-7649904 (คุณจอย)

กรรมกร 2 ช 30-45 ไม่จ ากดั 430 บ./วัน  -ท างานกรรมกรกอ่สร้าง ทา่ทรายน่านศิลาทอง
บ./ด. - ท างานจันทร์-เสาร์ 180 ม.6 ต.กองควาย 

- 08.00-17.00 น. อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
ประเภทกจิการ 

ร้านขายปลีกวัสดุกอ่สร้างอื่นๆ

โทร. 081-9922959 
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ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงื่อนไข/สวัสดิการ นายจา้ง
7 1 ช 25-45 ไม่จ ากดั 10,000-15,000 - ปฏบิติังานในพื้นที่ AP บา้นน้ าใส

บ./ด.  จ.น่าน พะเยา 191 ม.10 ต.ดู่ใต้ 
 เชียงใหม่ เชียงราย อ.เมืองน่าน  จ.น่าน
- ขับรถยนต์ได้ ประเภทกจิการ 
- มีใบขับขี่ยานพาหนะ จ าหน่ายเคร่ืองกรองน้ า

8 ช/ญ 25-45 ไม่จ ากดั 10,000 ขึ้นไป - การขึ้นเงินรายปี โทร. 096-7529308 (คุณเอนก)
บ./ด. - ประกนัสังคม

- ค่าคอมมิชชั่น

พนักงานขาย/STOOK 3 ญ 20-40 ม.6+ 8,000-10,000 - ท างาน 7.30-19.00 น. ร้านศรีค า
บ./ด. - อาหารฟรี 3 มือ้ 345/140-12 ถ.สุมนเทวราช 

- ขาย/จัดเรียงสินค้า ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
- มีพื้นฐานด้านคอมฯ 55000
- ทดลองงาน 2 เดือน ประเภทกจิการ 
- มีการขึ้นเงินรายปี จ าหน่ายเคร่ืองสังฆภณัฑ์

โทร.082-4694569

พนักงานดูแลสุนัข 1 ญ ใม่จ ากดั ไม่จ ากดั 8,000-10,000 - ท างาน 7.30-18.00 น.

บ./ด.  -ประกนัสังบคม

พนักงานแนะน าสินค้า
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ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงื่อนไข/สวัสดิการ นายจา้ง
พนักงานขับรถ+ขาย/ 7 ช 18-40 ม.3+ 10,150 บ./ด. - มีโบนัส แลคตาซอย (สาขา จ.น่าน)

ผู้ช่วยขาย - ขึ้นเงินเดือนรายปี 133 ม.12 ต.ดู่ใต้ 
- ค่าคอมมิชชั่น อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
- เบี้ยขยัน ประเภทกจิการ 
- ทดลองงาน 119 วัน ผลิตภณัฑ์นมถั่วเหลือง
- มีใบอนุญาติขับขี่ โทร. 081-1726226 (คุณทวีศักด์ิ)
ประเภท ท.2 093-2420859

10 พนักงานขับรถพ่วง 1 ช 20-40 ม.6+ 500 บ./วัน - ประสบการณ์ 1-3 ปี น่านฟ้าพืชผล
พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 1 ช 20-40 ม.6+ 500 บ./วัน - มีใบขับขี่รถ ประเภท ท.4 224 ม.7 ต.ผาสิงห ์
พนักงานขับรถแบคโฮ 1 ช 20-40 ม.6+ 500 บ./วัน - มีที่พักให ้/มีโบนัส อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

- ขึ้นเงินเดือนรายปี ประเภทกจิการ 
- ประกนัสังคม รับซ้ือพืชผลทางการเกษตร
- สวัสดิการอื่น ๆ โทร. 082-8799199 (คุณประเสริฐ)

เสมียน 2 ญ 25-30 ปวช.+ 9,000 บ./ด. - มีที่พักให ้/มีโบนัส
บญัชี - ขึ้นเงินเดือนรายปี

- ประกนัสังคม
- สวัสดิการอื่น ๆ

ช่างพื้น 5 ช 18+ ไม่จ ากดั 300-350 - มีโบนัส/เบี้ยขยัน อู่พนัสนิคม น่าน
ช่างพ่นสี 5 ช 18+ ไม่จ ากดั 400-500 - ทดลองงาน 120 วัน 131 ม.4 ต.ไชยสถาน

บ./วัน - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
 - มีประสบการณ์ ประเภทกจิการ

 อู่เคาะพ่นสีรถยนต์
โทร. 089-7558739 (คุณกญัญนันทน์)
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ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงื่อนไข/สวัสดิการ นายจา้ง
หวัหน้าสาขา(สาขาปวั) 1 ช/ญ 20-35 ม.6ขึ้นไป 320 บ./วัน ท างานเปน็กะได้ บริษัท เอม็ เอส พี อนิเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั

ท างานล่วงเวลาได้ (หมูอนิเตอร์)
ท างานเปน็ทมีได้ 92 หมู ่15 ต าบล ปา่สัก
มีใจรักงานบริการ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 51000
มีประกนัสังคม โทร 061-2682619
มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

พนักงาน ตัดแต่ง 3 ช 20-35 ม.6 320 บ./วัน  -ท างานเปน็กะได้
(สาขาทา่วังผา) ขึ้นไป  -มีบคุลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

 -รู้จักชิ้นส่วนเนื้อสุกร
 -มีประกนัสังคม

พนักงานประจ าร้าน 1 ช/ญ 20-40 ม.3 ขึ้นไป การศึกษา - ท างานจันทร์-เสาร์ บจก.พัชรสินพาณิชย์
- 8.00-17.30 น. 66/9 ถ.มหาวงค์ ต.ในเวียง
- ขึ้นเงินเดือนรายปี  อ.เมืองน่าน จ.น่าน
- มีโบนัส ประเภทกจิการ ร้านค้าปลีก-ส่ง
- สวัสดิการอื่น ๆ โทร. 054-771737 (คุณศุลดา)

พนักงานขับรถ 10 ล้อ 3 ช 30-50 ไม่จ ากดั 18,000 บ./ด. - มีที่พัก หจก.เจ็ดแสงการโยธา
- มีใบขับขี่ ประเภท 2 466 หมู ่3 ต.ม่วงต๊ึด 
- ประสบการณ์ท างาน 1 ปี อ.ภเูพียง จ.น่าน
- สวัสดิการอื่น ๆ โทร. 081-7241710 (คุณคมสันต์)
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ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงื่อนไข/สวัสดิการ นายจา้ง
พนักงานยกของ 6 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 350 บ./ด. - มีใบขับขี่รถยนต์ บริษัท แพร่-น่าน สวรรค์ขนส่ง สาขาน่าน
คนขับรถส่งของ 6 ช ไม่เกนิ45 ไม่จ ากดั  -หยุดทกุวันอาทติย์ 146 หมู ่8 ต.ดู่ใต้

- รายละเอยีดอื่น ๆ  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
ตามตกลงกบันายจ้าง ประเภทกจิการ

 การขนส่งและถ่ายสินค้า
โทร. 054-600727 (คุณต๊ิก)

ฝ่ายขาย (พนักงานขับรถ) 3 ช ไม่เกนิ 50 ไม่จ ากดั ตามตกลง  - รายละเอยีดอื่น ๆ โรงน้ าแข็งต้ังจิตนุสรณ์ (อ.เมือง)
ใหต้กลงกบันายจ้าง ประเภทกจิการ  ผลิตน้ าแข็ง
 - ประกนัสังคม โทร. 054-710792
- พนักงานขับรถ

17 ผู้จัดการประจ ากะ 30 ช/ญ 22 ขึ้นไป ป.ตรี 14,000+บ./ด - โบนัสประจ าปี บ. ปตท.บริการธุรกจิการค้าปลีก จ ากดั
ผู้จัดการส่วนหน้าลาน 20 ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.6/ปวช. ตามตกลง - ประกนัสังคม ประเภทกจิการ บริการธุรกจิการค้าปลีก

ผู้จัดการส่ังซ้ือและจัดเรียงสินค้า 5 ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.6/ปวช. ตามตกลง - ประกนัชีวิต ติดต่อสมัครงานได้ที่ผู้จัดการสถานี
แคชเชียร์ 50 ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ตามตกลง - ประกนัสุขภาพ โทร. 081-7328998 

พนักงานแคชเชียร์หน้าลาน 20 ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.6/ปวช. ตามตกลง - ตรวจสุขภาพประจ าปี (คุณวีระพงษ์ ยะปะนันท)์
พนักงานบริการน้ ามัน 50 ช/ญ 18 ขึ้นไป ไม่จ ากดั ตามตกลง - ชุดปฏบิติังาน เจ้าหน้าที่สรรหาพนักงาน PTTRM

พนักงานท าความสะอาด 20 ช/ญ 18 -45 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง - กองทนุส ารองเล้ียงชีพ
พนักงานบริการอาหาร 10 ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ตามตกลง - เงินกู้อัตราดอกเบีย้พิเศษ

พนักงานจัดเรียงสินค้า 5 ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ตามตกลง   ผ่าน ธ.ออมสิน/ธอส.
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอเมซอน 5 ช/ญ 20-40 ม.6+/ปวช.+ ตามตกลง - ฝึกอบรม/

บาริสต้า 20 ช/ญ 18-40 ม.3 ตามตกลง ความกา้วหน้าในอาชีพ
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ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงื่อนไข/สวัสดิการ นายจา้ง
พนักงานร้านชงชา 5 ช/ญ 18-35 ม.3 ตามตกลง - วันลากจิ/ลาปว่ย บ. ปตท.บริการธุรกจิการค้าปลีก จ ากดั

- ลาหยุดพักผ่อน ประเภทกจิการ บริการธุรกจิการค้าปลีก
- ลาหยุดประจ าปี ติดต่อสมัครงานได้ที่ผู้จัดการสถานี
-ท างานที่กรุงเทพฯ โทร. 081-7328998 
ปริมณฑลสมุทรปราการ (คุณวีระพงษ์ ยะปะนันท)์
และชลบรีุ เจ้าหน้าที่สรรหาพนักงาน PTTRM
- ที่พัก

18 พนักงานช่าง 3 ช ไม่จ ากดั ปวช./ม.6 9,000-16,000 มีความสามารถด้านงานเหล็ก หจก.พร้ินมีเดีย (ส านักงานใหญ)่
ขึ้นไป  บ./ด และงานด้านไฟฟ้า 313 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง 

ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
มีประกนัสังคม โอที โทร.081-4724131

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและ 1 ช/ญ 20-40 ปี ป.ตรี 9,000-20,000 -มีความสามารถด้านการขาย
ประชาสัมพันธ์ บาท/เดือน  -ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ไลฟ์สด

Facebook Page Tiktok Line
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ถ่ายรูป
 -ขับรถยนต์ได้
 -มีความาสามารถทางภาษาองักฤษ
 -มีความสามารถด้านพิมพ์ดีด



ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงื่อนไข/สวัสดิการ นายจา้ง
19 คนสวนประจ าโรงแรม 1 ช 25-40ปี ไม่จ ากดั 400 บ./วัน สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ บ.พิมม่า ดีเวลลอป แอนด์ 

ท างานต่อเนื่องไม่หยุดงานบ่อย เรยีลเอสเตท จ ากดั

ไม่ด่ืมสุราเปน็ประจ า 275/1 หมูท่ี ่15 ต าบลดูใ่ต ้

สามารถใช้เคร่ืองตัดหญ้า  อ าเภอเมืองน่าน
 ขับรถไถได้ ประเภทกจิการ โรงแรม
มีประกนัสังคม 054-774272

พนักงานขาย 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั การันตีรายได้ - ประจ าพื้นที่อ.นาน้อย หจก.ลัดดาดีไลทน์่าน
โบนัส อ.เชียงกลาง / อ.ปวั 7/27 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง 

13 คร้ัง/ปี อ.แม่จริม อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ซุปเปอร์ไวเซอร์ 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั 15,000 - ประกนัอบุติัเหตุ ประเภทกจิการ 

และผู้จัดการสาขา ดีไลท์ -25,000บ./ด. - ทนุการศึกษาบตุร นมและผลิตภณัฑ์นม
- ประกนัอบุติัเหตุ โทร. 087-8473578 (คุณถวิล)

พนักงานทั่วไป 5 ช ไม่เกนิ 40 ไม่จ ากดั 350-400 - มีใบขับขี่รถยนต์ หจก.ร.เรวัต
บาท/วัน - คัดเลือกโดย 190 บา้นสวนหอม หมู ่8 ต.ผาสิงห์

การสัมภาษณ์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
- ผ่านการคัดเลือก โทร. 091-0780502 (คุณสายสุนีย์)
เร่ิมงานได้ทนัที

22 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช/ญ 22-35 ปี ม.3ขึ้นไป 9,600บ./เดือน-ขับรถส่งของ บจ.พิพัฒน์วงศ์ 
-ตรวจเช็คของหน้าร้านค้า 519 หมู3่ ต.ฝายแกว้  
-จัดเรียงสินค้า อ.ภเูพียง   จ.น่าน
-เกบ็เงิน โทร.093-2596535 (ฝ่ายบคุคล)
เงินพิเศษ 4,300 

20

21



ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงื่อนไข/สวัสดิการ นายจา้ง
พนักงาน Office 1 ญ 18-35 ปี ม.3-ป.โท 9,600บ./เดือน-ดูแลด้านเอกสาร บญัชี บจ.พิพัฒน์วงศ์ 

-ตรวจเช็คของ 519 หมู3่ ต.ฝายแกว้  
-ตัดลูกหนี้ อ.ภเูพียง   จ.น่าน
-เงินพิเศษ 2,400-3,000 โทร.093-2596535 (ฝ่ายบคุคล)
-ประกนัสังคม
-มีหอพักสตรี ฟรี
ท างาน จ.-ส. หยุดวันอาทิตย์

*มีความสามารถพิเศษท างาน

ได้หลากหลายจะพิจารณา
เปน็พิเศษ
หุ่นสมส่วนไม่อว้นเกนิไป

พนักงานผู้ช่วย Sale 3 ช/ญ 17 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,600  - ท างานร่วมกบัSales
 บาท/เดือน แต่ละสายขาย

และช่วย Sales

ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย

 -ไม่จ าเปน็ต้องมีประสบการณ์
 -เงินพิเศษ  2,000
-ประกนัสังคม
-มีหอพักสตรี ฟรี
ท างาน จ.-ส. หยุดวันอาทติย์
*มีความสามารถพิเศษท างาน
ได้หลากหลายจะพิจารณาเปน็พิเศษ
หุ่นสมส่วนไม่อว้นเกนิไป



ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงื่อนไข/สวัสดิการ นายจา้ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ Office 1 ญ 17 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9,600 -ช่วยงานเอกสาร บญัชี คอมพิวเตอร์ บจ.พิพัฒน์วงศ์ 

 บาท/เดือน -ตรวจเช็คของ 519 หมู3่ ต.ฝายแกว้  
-ตัดลูกหนี้ อ.ภเูพียง   จ.น่าน
 -อื่นๆ โทร.093-2596535 (ฝ่ายบคุคล)
-เงินพิเศษ 2,400-3,000
-ประกนัสังคม
-มีหอพักสตรี ฟรี
ท างาน จ.-ส. หยุดวันอาทติย์
*มีความสามารถพิเศษท างาน
ได้หลากหลายจะพิจารณา
เปน็พิเศษ
หุ่นสมส่วนไม่อว้นเกนิไป

23 ที่ปรึกษาการขาย 2 ช/ญ ไม่จ ากดั ปวส.ขึ้นไป ตามตกลง  - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัทโตโยต้าน่าน
 - รายละเอยีดอื่น ๆ 266 ม.5  ต.ดู่ใต้
ใหต้กลงกบันายจ้าง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

โทร.054-771359

24 คนกรีดยาง 4 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 30,000  -กรีดยาง สวนอยู่บา้นหว้ยสอน ต.ไหล่น่าน
บ/ด  -มีที่พักให้ อ.เวียงสา จ.น่าน

(แบง่เจ้าสวน โทร.098-9636080 คุณอนงค์
50/50แล้ว)



ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงื่อนไข/สวัสดิการ นายจา้ง
25 พนักงาน Cashier 2 ช/ญ 20 - 35 ปี ม.6 ขึ้นไป 10,000 -  - มีใจรักงานบริการ มีความซ่ือสัตย์ บริษัทสยามแม็คโคร จ ากดั 

(Staff2  Cashier) 12,000 และอดทนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (มหาชน) สาขาน่าน
 บาท/เดือน  - สามารถท างานเปน็กะได้ 183 ,186 ม.5 ต.ดู่ใต้ 

 - มีความยืดหยุ่นในเวลาการท างาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
 - ท างานในวันหยุดประเพณีต่างๆได้ โทร.063-7919295 (คุณคนึงนิต)
 - ทดลองงาน 119 วัน
สวัสดิการ
 - ประกนัสังคม
 - ประกนัภยักลุ่ม
 - ประกนัชีวิต 
 - โบนัส

26 พนักงานขายของหน้าร้าน 1 ช/ญ 18-35 ปวส.+ ตามตกลง  -มีความชื่อสัตย์ หจก.ผลิตภณัฑ์อาหารปู่ทน

 - มีใจรักงานบริการจริงๆ 99/88 ม.4 ต.ไชยสถาน 

- หยุดสัปดาหล์ะ 1 วัน อ.เมือง จ.น่าน 55000

- มีประกนัสังคม ประเภทกจิการ

sale วิง่ส่งสินค้า 1 ช/ญ 18-35 ปวส.+ ตามตกลง  จ าหน่ายสินค้าอาหารแปรรูป

โทร. 054-711117 ,082-0685491



ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจา้ง เงื่อนไข/สวัสดิการ นายจา้ง

พนักงานฝ่ายขาย 2 ช/ญ 18-25 ปวส.+ 15,000-30,000 - หยุดสัปดาหล์ะ 1 วัน หจก.ผลิตภณัฑ์อาหารปู่ทน

บ./ด. - มีประกนัสังคม 99/88 ม.4 ต.ไชยสถาน 
- การขึ้นเงินเดือนรายปี อ.เมือง จ.น่าน 55000

ช่างไฟฟ้า 1 ช 20-35 ปวช./ปวส. 9,000 บ./ด. - ลักษณะงานส่งเสริม ประเภทกจิการ
 การขายของบริษัท  จ าหน่ายสินค้าอาหารแปรรูป
(เฉพาะพนักงานฝ่ายขาย) โทร. 054-711117 ,082-0685491

27 เจ้าหน้าที่บคุลากร 1 ญ 22-33ปี ป.ตรี ตามตกลง  -บคุลิกภาพดี บมจ.เมืองไทยประกนัชีวิต สาขาน่าน
สาขาน่าน ป.โท  -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 20/20-21 ถ.ผากอง

ทกุ  -สามารถบริการลูกค้าได้ดี ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
สาขา  -ประสบการณ์ท างาน โทร.054-710826,054-774509

(งานด้านบริการ/ธนาคาร/ธุรกจิ 095-4603487
ประกนัชีวิต 0-3 ป)ี

28 พนักงานขับรถโกดัง 1 ช 20 ปี ม.3 320  -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หา้งนราไฮเปอร์มาร์ท
ขึ้นไป ขึ้นไป บาท/วัน  -มีใบขับขี่ประเภท 2 155 ถ.สุมนเทวราช

 -ยกของหนักได้ไม่เกี่ยงงาน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
 -หากพร้อมเร่ิมท างานทนัที โทร.092-3683900 ฝ่ายบคุคล

พนักงานขับรถ 1 ช 20 ปี ม.3 320  -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ส่งสินค้าขายส่ง ขึ้นไป ขึ้นไป บาท/วัน  -มีใบขับขี่รถยนต์

 -ยกของหนักได้ไม่เกี่ยงงาน
 -หากพร้อมเร่ิมท างานทนัที



 


























