
ต ำแหน่งงำนว่ำงในจงัหวัดน่ำน ประจ ำเดอืน พฤษภำคม 2561
ล ำดบั ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจำ้ง เงือ่นไข/สวัสดกิำร นำยจำ้ง

1  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.เรียลมาร์ท
พนักงานการตลาด/ขาย 2 ช/ญ 23-35 ม.6+ ตามตกลง ประเภทกิจการ จ าหน่ายอุปกรณ์การเกษตร เคร่ืองมือช่าง
พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 ช/ญ 21-30 ปวช+ ตามตกลง โทร.0918580712

ประกาศวันที่  01/05/2561

2 พนักงานท าความสะอาด 1 ญ 20-55 ไม่จ ากัด 300 [./;  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง หจก.กฤษณาเซอร์วิส 2559
โทร. 0966906868
ประกาศวันที่ 01/05/2561

3 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 2 ช 21-35 ม.6-ป.ตรี 9,800 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จ ากัด
ประเภทกิจการ  ธุรกิจอุปโภค บริโภค
ประกาศวันที่ 01/05/2561

4 พ่อครัว 2 ช 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง Nan Green Lake View
ประเภทกิจการ  รีสอร์ท โรงแรม

พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัด 9,000 บ./ด โทร. 085-3488584 คุณขวัญพงศ์ พันธ์เจริญวรกุล
แม่บ้าน 1 ญ 20-40 ไม่จ ากัด 7,500 บ./ด ประกาศวันที่  01/05/2561

5  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ศ.ศิริภัณฑ์ 2 
พนักงาน Part time 8 ช/ญ 18-25 ม.6+ 250 บ./ว ประเภทกิจการ จ าหน่ายเส้ือผ้าอุปกรณ์กีฬา

โทร. 091-0767456
ประกาศวันที่01/05/2561

6 พี่เล้ียงเด็ก (พักกับนายจ้าง) 1 ญ 18-35 ไม่จ ากัด 7,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง นางศรัญญา  เขียวแก้ว
ประเภทกิจการ ส่วนบุคคล
โทร. 0895558473



7 พนักงานยกของ 5 ช 20-50 ไม่จ ากัด 300 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง หจก.เหล็กทรัพย์พาณิชย์น่าน
พนักงานขับรถ 6 ล้อ 5 ช 20-50 ไม่จ ากัด 300 บ./ว ประเภทกิจการ  ค้าขายเหล็ก

โทร.054-741243 , 771499
ประกาศวันที่ 01/05/2561

8 ธุรการ 2 ญ 20-35 ม.6-ปวส 7,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.เอไอเอ อ าเภอเวียงสา
เจ้าหน้าที่การตลาด 10 ช-ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 7,000 บ./ด ประเภทกิจการ การประกันชีวิต

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 10 ช-ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 10,000 บ./ด โทร.089-5553377 , 0898899625 คุณศุภชล
ตัวแทนประกันชีวิต 25 ช-ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 10,000 บ./ด ประกาศวันที่ 01/05/2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 25 ช-ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 10,000 บ./ด

9 พนักงานจัดส่งของประจ าโครงการ 1 ช 20-30 ม.3+ 9,000  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.พิมม่า ดีเวลอป แอนด์เรียลเอสเตท จ ากัด
ประเภทกิจการ พัฒนาอสังหา(บ้านจัดสรร)
โทร 054-774272
ประกาศวันที่   01/05/2560

10 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 305 บ./ว  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.ทรัพย์แสงดาว จ ากัด
ประเภทกิจการ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต

พนักงานขับรถส่งคอนกรีต 1 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 305 บ./ว โทร. 054- 680576-7
ประกาศวันที่   01/05/2561

11 ช่างเชื่อม ช่างกลึง 3 ช 20-40 ปี ไม่จ ากัด 9,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง อู่ ส.กลการ
ประเภทกิจการ  งานกลึงโลหะ
โทร.054-710769 , 087-3042048
ประกาศวันที่  01/05/2561

12 แม่บ้าน 2 ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 6,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง วิลล่าเดอปัว รีสอร์ท น่าน
ประเภทกิจการ  รีสอร์ท

คนสวน 1 ช 35+ ไม่จ ากัด 6,000 บ./ด โทร. 054-050060 089-7724329
พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 25+ ปวส. ตามตกลง ประกาศวันที่   01/05/2561

13 พนักงานขาย 2 ช 20-40 ไม่จ ากัด 300 บ./ว  - ขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์ บริษัทจุมพล เทรดด้ิง จ ากัด
พนักงานคีย์ข้อมูล 2 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัด 300 บ./ว  - ผ่านการเกณฑ์ทหาร ประเภทกิจการ  ขายปลีก - ส่งสินค้า

 - ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โทร. 054-772688 0932755808
  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ประกาศวันที่   01/03/2561



14 พนักงานไฟฟ้า 1 ช 18-40 ปวช+ 9,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง หจก.เคอี.เพาเวอร์
. พนักงานทั่วไป 20 ช 18-45 ไม่จ ากัด 12,000-20,000 ประเภทกิจการ  รับเหมาก่อสร้าง

โทร. 080-4971001 บ้านไผ่งาม
ประกาศวันที่   01/05/2561

15 ช่างซ่อมรถไถ 3 ช ไม่จ ากัด ปวส. 300 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง หจก.เบญญาแทรกเตอร์

พนักงานขาย 3 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 7,500บ./ด - ขับรถได้ ออกต่างจังหวัดได้ ประเภทกิจการ จ าหน่ายและซ่อมรถไถแทรกเตอร์

- ค่าคอมมีชชั่น โทร. 054-050217

ประกาศวันที่  01/05/2561

16 ที่ปรึกษาทางการเงิน 4 ช/ญ. 20-38 ปี ป.ตรี 15,000 บ./ด - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.กรุงไทยแอ๊กซ่า ประกันชีวิต

จนท.ประชาสัมพันธ์โครงการเงินออม 2 ช/ญ 20+ ปวช+ปวส 15,000บ/ด โทร. 089-8532099 , 0884362626

เลขานุการ 2 ช/ญ 20-40 ม.6-ป.ตรี 15,000 บ./ด ประกาศ  01/05/2561

ผู้จัดการ 2 ช/ญ 20-38 ป.ตรี ตามตกลง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด 2 ช/ญ 20-38 ป.ตรี ตามตกลง

17 การตลาด 5 ช/ญ 20-25 ปวส-ป.ตรี 10,000 - 15,000  - มีประสบการณ์ บ.เอไอเอ น่าน

ประชาสัมพันธ์ 2 ญ 20-30 ปวส.-ป.ตรี 12,000 - 15,000 - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ประเภทกิจการ ประกันชีวิต

ตัวแทนประกันชีวิต 10 ช/ญ 20-30 ปวช-ปวส 9,000 - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง โทร. 084-3788088 คุณชลธร  กันทะตา

ที่ปรึกษาทางการเงิน 1 ช/ญ 25-30 ป.ตรี-ป.โท 10,000 บ./ด ประกาศ  01/05/2561

ธุรการ,บัญชี 1 ญ 25+ ปวส-ป.ตรี 9000 บ./ด

18 พนักงานส่งของ 2 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง - ประกันสังคม หจก.นครน่านออกซิเจน อ าเภอเชียงกลาง

พนักงานบัญชี 2 ช/ญ มจก - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง โทร. 054-772142 ,095-4475613

-มีใบขับขี่รถยนต์  - 086-6762833 , 086-3008346

ประกาศ   01/05/2561



19 ช่างติดต้ัง 3 ช 25+ ปวช+ ตามตกลง  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.อีรีฟิลจ ากัด
 - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โทร.054-711117  คุณ ประทุม จิณเสน

ธุรการ 1 ช/ญ 25+ ปวช+ ตามตกลง -ค่าดอมมีชชั่น,มีประสบการณ์ ประเภทกิจการ โทรคมนาคมแบบไร้สาย
ประกาศ  01/05/2561

พนักงานขาย 1 ช 20+ ปวส ตามตกลง

20 ผู้จัดการศูนย์บริการ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรีทุกสาขา ตามตกลง - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บริษัท วี.กรุ๊ป ซูซูกิ คาร์ จ ากัด
ที่ปรึกษาการขาย 8 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง ประเภทกิจการ ขายรถยนต์

โทร.   089-6354148
ประกาศวันที่  01/05/2561

21 แม่บ้าน 1 ญ 20+ ม.3+ 305บ/ว.  - ประกันสังคม ร้านศรีค า
 - อาหารกลางวัน ประเภทกิจการ ค้าปลีก

โทร. 054-710065
ประกาศวันที่  01/03/2561

22 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  - รายละเอียดอืน ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง น่านวิลเทจ 
แม่บ้าน 1 ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง ประเภทกิจการร้านอาหาร

โทร. 081-7832285  087-1729890 คุณฐิติรัตน์
ประกาศ   01/05/2561

23 กราฟฟิคดีไซน์ 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี ตามตกลง  - รายละเอียดอืน ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ร้านพร้ินมีเดีย
ช่างภาพนิ่ง-วีดีโอ 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี ตามตกลง ประเภทกิจการ ผลิตและจ าหน่ายงานป้ายส่ิงพิมพ์
ส่ือสารมวลชน 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี ตามตกลง โทร.054-775158 098-7505831

อาร์ตเวริคร์-web 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี ตามตกลง คุณวรพจน์  รอดวิเศษ ประกาศ 
ประกาศ 01/05/2561

24 พนักงานขายหน่วยรถจักรยานยนต์ 1 ช 20 - 35 ปี ม.3 ขึ้นไป 9,600 บ./ด  - มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้ามาก่อน บ.ไทยลอตเต้ จ ากัด สาขาน่าน
(สาขาน่าน)  - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประเภทกิจการ ผลิตและจ าหน่ายหมากฝร่ัง

โทร. 083-0962045 , 083-0962040
ประกาศ  01/05/2561



25 ที่ปรึกษาทางการเงิน 20 ช/ญ 25-35 ปวส-ป.ตรี 15,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่นๆให้ตกลงกับนายจ้าง เอไอเอ น่าน
เลขานุการ 1 ญ 25-40 ป.ตรี ตามตกลง ประเภทกิจการ การประกันชีวิต

โทรศัพท์ 089-9986426 (คุณรัชนีกร หลวงตา)
ประกาศ   01/05/2561

26 แม่บ้าน 1 ญ 25+ ป.6+ ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง รวมมิตรเอ็นจิเนียร่ิง เอ็นเตอร์ไพรส์
เล้ียงเด็ก 1 ญ 25+ ป.6+ ตามตกลง โทร. 081-9929921  084-6131619

ประกาศ   01/05/2561
27 ช่างกลโรงงาน 5-10 ช 20-35 ม.6-ปวช ตามตกลง -ประกันสังคม,ที่พัก บ.แอคเทค แมชันเนอร่ีแอนพาร์ท จ ากัด

ช่างเคร่ืองจักปั๊มลม 5-10 ช 20-35 ปวส ตามตกลง -ทดลองงาน3เดือน ประเภทกิจการ เคร่ืองจักร ปั๊มลม
-ออกต่างจังหวัดมีเงินพิเศาจาก OT โทร 02-3375415-7 (สมัครที่บ้านสวนตาล)
 - ท างานกทม. ประกาศ  01/05/2561

28 ช่างไฟฟ้า 4 ช 20+ ม.3 + 300 บ./ว  - ประกันสังคม,โบนัส ร้านสุวิทย์การไฟฟ้า
 - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ประเภทกิจการ บริการรับติดต้ังไฟฟ้าและจ าหน่าย

โทร. 081-0290133 054-775133
ประกาศ   01/05/2561

29 พนักงานต้ กะบ่าย-กลางคืน 1 ช 20-35 ป.ตรี 300 บ./ว  - มีความอดทน ขยัน และซ่ือสัตย์ ศศิดารารีสอร์ท  จ ากัด
 - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ประเภทกิจการ โรงแรม

โทร. 054-774483 คุณ ปิยะบุตรประกาศ  01/05/2561
30 พนักงานบัญชี 3 ช/ญ 23-40 ปวช.บัญชี 10,000บ/ด -มีที่พัก,อาหารกลางวัน ร้านแสงทองวัสดุก่อสร้าง อ.เชียงกลาง

-รายละเอียดอื่นๆตกลงกับนายจ้าง ประเภทกิจการ จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง  054-797075
ประกาศ  01/05/2561

31 พนักงานขาย 1 ช 22-35 ปวส.-ป.ตรี 9,000 บ./ด  - ค่าคอมมิชชั่น บริษัทนอร์ทอีส 
 - ขับรถยนต์ได้ ประเภทกิจการ ตัวแทนจ าหน่ายสินค้ายูลินิเวอร์

  - เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร โทร. 0931398585 054-601515
 - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ประกาศ   01/03/2560

32 แรงงานทั่วไป 2 ช 35+ ไม่จ ากัด 310 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ า อ.ปัว
ประเภทกิจการ  ร้านอาหาร
โทร. 081-0051533 0932397200 คุณธนกฤต
ประกาศ  01/03/2561



33 พนักงานขาย 5 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 12,000 บ./ด  - ตรวจสุขภาพ , ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ ศูนย์ดัชมิลล์น่าน
พนักงานสต๊อก 5 ช/ญ 20-50 ไม่จ ากัด 300 บ./ด  - เบี้ยพิบัติ ,ชดเชยรายได้ ,ทุนการศึกษาบุตร ประเภทกิจการ  จ าหน่ายนมดัชมิลล์

โทร. 084-4548569
ประกาศ  01/05/2561

34 พนักงานแจกโทรศัพท์มือถือ 5 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัด 9,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บมจ.ทรู ดิสทริบิวชั่นแอนด์เซลล์ จ ากัด
เจ้าหน้าที่บริหารการขาย (พนักงานประจ า) 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000 บ./ด  - มีประสบการด้านการขาย 2-3 ปี ประเภทกิจการ  การส่ือสาร

 - ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ โทร.  0891034650
 - ค่าคอมมิชชั่น ค่ายานพาหนะ  วันหยุดพักร้อน ลาพักร้อน ประกาศ  01/05/2561

35 ช่างเทคนิค 5 ช 25-40 ปวส.ช่างเทคนิค ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง หจก.โตโยต้าน่าน
พนักงานล้างรถ 1 ช 20-35 ไม่จ ากัด 305 บ./ว ประเภทกิจการ  ขายรถยนต์

ช่างสี 3 ช 18-45 ปวช.ช่างยนต์ 305 บ./ว โทร. 054771359 ต่อ 14
ประกาศ  01/05/2561

36 พนักงานสินเชื่อ ไม่จ ากัด ช 20-30 ป.ตรี 10,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บมจ.ศรีสวัสด์ิพาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ สถาบันทางการเงิน
โทร. 054-711187 084-7009125
ประกาศ 01/05/2561

37 เสมียน (กลางคืน) 1 ญ 23+ ปวส 9,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง โรงน้ าแข็งต้ังจิตนุสรณ์
ส่งเสริมการขาย 1 ญ 20+ ม.6+ 9,000 บ./ด  - ท างานกะกลางคืน ช่วงเวลา 21.30-08.00 น. ประเภทกิจการ  ผลิตน้ าแข็ง

พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 30+ ม.3 9,000 บ./ด โทร. 054-710792
เด็กท้ายรถ 6 ล้อ 1 ญ 20+ มจก 9,000 บ./ด ประกาศ   01/05/2561

38 ฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 25+ ม.6-ป.ตรี 9,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.ซูเลียนพระยาน่าน
พนักงาน 1 ช/ญ 25+ ม.6+ 9,000 บ./ด ประเภทกิจการ ขายตรง

โทร. 0612659994 คุณณัฐวัฒน์  ค ามา
ประกาศ   01/05/2561

39 ช่างปูน 2 ช 25+ ไม่จ ากัด 300 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง รัตนคอนกรีต  อ.เชียงกลาง
ประเภทกิจการ  ผลิตปูน
โทร. 085-7132887
ประกาศ   01/03/2561



40 พนักงานขาย 4 ช 25+ ม.6+ ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆให้ตกลงกับนายจ้าง ธนาธรรมมาร์เก็ตต้ิง น่าน
ประเภทกิจการ ขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ติดต่อ 054-711529-30
ประกาศ 01/05/2561

41 ผู้จัดการเขตการขาย 2 ญ 24-40 ม.6+ 17,600 บ./ด  - ค่าคอมมิชชั่น  ,รางวัลประจ าเดือน บ.เบทเตอร์เวย์
 - โบนัสประจ าปี 4-6 เดือน ,รถประจ าต าแหน่ง ประเภทกิจการ จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง
 - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง โทร. 093-9625461 ,02-5171515

ประกาศ   01/05/2561
42 ผู้ประสานงานโครงการ มจก ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง โครงการร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น (AIA) ศูนย์บ้านพระเกิด

ประชาสัมพันธ์ มจก ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ประเภทกิจการ การประกันชีวิต
โทร. 089-9552011 091-8585483
ประกาศ  01/05/2560

43 ตัวแทนประกันชีวิต 20 ญ 21+ ปวส+ 300 บ./ว  - ค่าคอมมิชชั่น บริษัท เอ ไอ เอ (น่าน)
 - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกัลนายจ้าง ประเภทกิจการ การประกันชีวิต

. โทร. 086-1864592
ประกาศ    01/05/2560

44 พี่เล้ียงเด็ก 1 ญ 25-45 มจก 9,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกัลนายจ้าง คุณกุลธิกา  โรจนศุภมิตร
ประเภทกิจการ ส่วนบุคคล
โทร. 084-6131619 081-9929921
ประกาศ    01/03/2561

45 หัวหน้าช่างส ารวจ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ป.ตรี  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง คุณวิชิต  อุปถัมภ์
ผู้ช่วยช่างส ารวจ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ปวส ประเภทกิจการ การก่อสร้าง

โทร. 089-9281205
ประกาศ 01/05/2561

46 พนักงานต้อนรับ 2 ช 20-30 ม.3+ ตามตกลง  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกัลนายจ้าง โรงแรม 107 ทาวเวอร์
แม่บ้าน 1 ญ 30-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง ประเภทกิจการ โรงแรม

โทร . 081-6020333 081-3860222 
089-4313060
ประกาศ    01/05/2561



47 พนักงานขาย 1 ญ 20-35 ปวส+ 8,000-20,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บริษัท คัลเลอร์ เฮ้าส์ จ ากัด
พนักงานบัญชี 2 ญ 20-35 ปวส+ 8,000-20,000 บ./ด ประเภทกิจการ ขายสี และเฟอร์นิเจอร์

โทร. 0801332662
ประกาศ 01/02/2561

48 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 18-30 ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.เคียวเซร่า ดิสเพลย์ จ ากัด
ประเภทกิจการ ผลิตหน้าจอมือถือ,หน้าจอ LCD
86/1 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ม.4 ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ล าพูน

49 แม่บ้าน 1 ญ ไม่จ ากัด ป.6 6,000บ/ด รายละเอียดคุยกับนายจ้าง ป๊อป-ปานวอเตอร์
พนักงานทั่วไป 1 ช 25-45 ไม่จ ากัด 6,000 บ./ด ประเภทกิจการ ลูกจ้างส่วนบุคคล
พนักงานชาย 1 ช 20-35 ม.3 ตามตกลง โทร 081-7468203

ประกาศ  01/05/2561
50 พนักงานเสริฟ 5 ช/ญ 20-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง รายละเอียดคุยกับนายจ้าง ร้านชาบูอินด้ี @ น่าน

พนักงานจัดเรียงอาหาร 3 ช/ญ 20-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง ประเภทกิจการ ร้านอาหาร
081-7396298 คุณโชติสวัด์ิ
ประกาศ   01/05/2561

51 พนักงานเปิดเคลมเบื้องต้น (ออฟฟิต) 7 ช/ญ 27-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์เป็น บ.ประเดิมรวมธุรกิจจ ากัด
พนักงานขัดพื้นน้ า (งานฝีมือช่างสี) 3 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง ประเภทกิจการ ซ่อมรถยนต์

ช่างสี (ช่างฝีมือ) 2 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง โทร090-9635372 คุณประเดิม แสนยะเสนีย์
ประกาศ  01/05/2561

52 ช่างคอมพิวเตอร์ 1 ช 20-40 ปวช-ป.ตรี 7,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง อี คอมพิวเตอร์
ประเภทกิจการ จ าหน่ายคอมฯและวางระบบ
โทร.084-0451147 054-051050

53 ช่าง 2 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 9,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆให้ตกลงกับนายจ้าง นครน่านการยาง
ประเภทกิจการ จ าหน่ายยางรถยนต์
โทร. 080-5008099
ประกาศ 01/05/2561



54 พนักงาน QC 1 ช 25-45 ปวช-ปวส 9,000 บ./ด  - ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต บ.แพร่ธ ารงวิทย์  จ ากัด
 - ตรวจเชคหน้างานและเส้นทางขนส่ง ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง

พนักงานขับรถปูน 5 ช 25-50 ไม่จ ากัด 8,000-9,000 โทร. 054-771322
พนักงานสโตร์ 1 ช/ญ 25-35 ปวส 9,000 บ./ด ประกาศ 01/05/2561

55 ช่างเคร่ืองยนต์ -แบตเตอร่ี 2 ช 20-30 ไม่จ ากัด 8,000 บ./ด  - สามารถเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์/รถสิบล้อได้ ร้านน่านแบตเตอร่ี
 - ขับมอเตอร์ไซด์ได้ / มีมอเตอร์ไซด์ของตัวเอง ประเภทกิจการ  ค้าขาย - บริการ

  - มีความรู้พื้นฐานด้านเคร่ืองยนต์ โทร. 087-9049553  054-741515
 - มีโบนัสประจ าทุกปี ติดต่อคุณ กรปรียา  วรวงษ์
 - มีประกันสังคม ประกาศ   01/03/2561
 - ค่าพิเศษอื่นๆ  ในบางกรณี

56 คนกรีดยางพารา 2 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.น่านเจ้าการเคหะ
ประเภทกิจการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โทร. 086-9224344 คุณรัชภูมิ 
ประกาศ   01/05/2560

57 พนักงานทั่วไป 2 ช ไม่เกิน35 ปวช+ 300 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ร้านกับแกล้มกราฟฟิค
ประเภทกิจการ ท าป้ายโฆษณา
โทร. 089-4327033 ประกาศ   01/05/2561

58 PC 2 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 9,000 บ./ด บริษัท กวงยู จ ากัด
Sale 1 ช/ญ 23-35 ม.6-ป.ตรี ตามตกลง  - เงินเดือน , ค่าคอมมิชชั่น ,ค่าน้ ามัน,ค่าโทรศัพท์ ประเภทกิจการ จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ Vivo

E - vent 1 ช/ญ 23-35 ม.6+ ตามตกลง   ค่าสึกหรอรถ โทร. 062-4365299
ประกาศ   01/05/2561

59 แม่ครัว 3 ญ 25-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ห้างหุ้นส่วนสามัญโฟร์สตาร์ซัพพลาย
แม่บ้าน 1 ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 300 บ./ว โทร. 054-716313 ,081-1621621

พนักงานขับรถ 2 ช 25-40 ไม่จ ากัด 300 บ./ว ประกาศ  01/05/2561



60 พนักงานจัดซ้ือ 1 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บ.ดอยซิลเวอร์แฟคตอร่ี  (อ.ปัว)
 - ทุกต าแหน่งปรับค่าแรงเมื่อผ่านการทดลองงาน ประเภทกิจการ เคร่ืองประดับเงิน

พนักงานลงยา/ลงสี 2 ช/ญ 18 ม.3+ 250 บ./ว คุณเหมย โทร. 054-791650 ต่อ 11 , 080-4495320
พนักงานจัดเงา/ขัดด า 2 ช/ญ 18 ม.3+ 300 บ./ว ประกาศ   01/05/2561

พนักงานรีดหลอม 1 ช 20 ม.3+ 270 บ./ว
พนักงานยิงเรเซอร์+แต่งสร้อย 1 ช 20 ม.3+ 250 บ./ว

พนักงานออกแบบสินค้า 1 ช/ญ 20 ปวส.ป.ตรี 300 บ./ว  - รับสาขาการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณี
พนักงานขายสินค้าออนไลน/์เฟสบุ๊ค 1 ญ 20 ปวส.-ป.ตรี 8,000 บ./ด  - รักงานบริการ กล้าแสดงออก มีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย

61 ผู้จัดการแผนก (ฝึกหัด) 4 ช/ญ 23-40 ปวส-ป.ตรี ตามตกลง  - มีประสบการณ์การท างานค้าปลีก บ.เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเท็ม
 - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า

โทร. 054-752035 ประกาศ   01/03/2561
62 พนักงานทั่วไป 1 ช 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง ร้านระฆังทอง

 - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ประเภทกิจการ  ร้านอาหาร
โทร. 088-2695394
ประกาศ 01/03/2561

63 พนักงานประจ าร้าน 2 ช/ญ 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ร้านก๋วยเต๋ียวเรือยกนิ้ว
 - สาขาน่านและแพร่ ประเภทกิจการ  ร้านอาหาร

โทร.096-5256678
ประกาศ  01/03/2561

64 พนักงานเสริฟ 5 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ร้านอาหารสุริยากาเด้นท์
ผู้ช่วยในครัว 3 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง ประเภทกิจการ ร้านอาหาร

โทร 054-710687
ประกาศ   01/05/2561

65 แม่บ้าน 1 ญ 25-50 ไม่จ ากัด 7,500 บ./ด  - รายละเอียดอื่นๆ  ให้ตกลงกับนายจ้าง รพีพงศ์ สมอล โฮเทล
ประเภทกิจการ อพาทเม้นท์
โทร. 081-9149165 054-772915
ประกาศ   01/03/2561



66 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-40 ม.3+ 10,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.แพร่กิจเจริญรุ่งเรือง จ ากัด
ประเภทกิจการ ศูนย์กระจายสินค้าดีแทค
โทร. 084-3663985ประกาศ  01/03/2561

67 ผู้จัดการสาขาน่าน 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี 20,000 บ./ด
พนักงานขายซุปเปอร์ 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 305 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.นราไฮเปอร์มาร์ท จ ากัด 

แคชเชียร์ 5 ช/ญ 20+ ม.3+ 305 บ./ว โทร.  054-711102-4  082-8937774
รปภ 2 ช 20+ ม.3+ 305 บ./ว ประเภทกิจการ ค้าปลีก-ส่ง สินค้าอุปโภค บริโภค
บัญชี 1 ญ 20+ ปวส+ 305 บ./ว ประกา 01/05/2561

การตลาด 2 ช/ญ 20+ ปวส+ 305 บ./ว
พีซี 2 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง

สโตร์ / คลังสินค้า 3 ช 20+ ม.3 305 บ./ว
68 วิศวะกรโยธา 2 ช มจก ป.ตรี (วิศวะฯ) ตามตกลง  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จ ากัด

ช่างไฟฟ้า 2 ช 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง โทร. 054-741129-31 คุณวรรณดี  ทะนิต๊ะ
ขับรถเกรด มจก ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกาศ   01/05/2561

69 ช่างแอร์ 5 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า อ.ปัว
พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 ช/ญ 18+ ปวส+ ตามตกลง  - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ โทร. 054-791505 084-3781721  , 081-8816819

แคชเชียร์ 1 ญ 18+ ปวช+ ตามตกลง ติดต่อ คุณปราณี
พนักงานขายหน้าร้าน 1 ช 18+ ม.6+ ตามตกลง ประกาศ 01/05/2561

70 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25-45 ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.เมืองไทยประกันชีวิต
ฝ่ายขาย,บริหาร 1 ช/ญ 25-45 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง ประเภทกิจการ การประกันชีวิต

โทร. 081-7832285 087-1729890 คุณฐิติรัตน์
ประกาศ 01/05/2561

71 แผนกผัก 1 ช 20+ ม.6+ 9,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บมจ.สยามแมคโครสาขาน่าน
ประเภทกิจการ ขายสินค้าปลีก-ส่ง

แผนกอาหารแช่แข็ง 2 ช 20+ ม.6+ 9,000 บ./ด โทร. 054051155 085-8282715 086-9256600
ฝ่ายพัฒนาลูกค้า 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี 10,000 บ./ด ประกาศ   01/05/2561



72 คนสวน 1 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 300 บ./ว  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง นายรัฐ เจริญสวัสด์ิ   ประเภทกิจการ ไร่สวนผสม
โทร.064-0642545
ประกาศ  01/03/2561

73 ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี 12,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.มาตรฐานไอ.เอส.ซี จ ากัด
ธุรการ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 9,500 บ./ด ประเภทกิจการ ประกันวินาศภัย

การตลาด 4 22+ ปวส+ 10,000 [./f โทร. 085-5290299
ประกาศ  01/05/2561

74 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 ช 20+ ปวส.+ 300 บ./ว  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม กรุ๊ป
ประเภทกิจการ จ าหน่ายสินค้าไอที
โทร. 054-771660 ต่อ 11  088-2582232
ประกาศ   01/05/2561

75 ช่างยนต์ 2 ช 20+ ปวช-ปวส 9,500 บ./ด  - โบนัส+คอมมิชชั่น+ประกันสังคม ร้านแบตเตอร่ี คลินิกน่าน
 - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ประเภทกิจการ ขายแบตเตอร่ี

โทร.  01/05/2561
76 พนักงานยกของ 2 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชูชีพน่าน

พนักงานการตลาด 2 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง ประเภทกิจการ  ขายวัสดุก่อสร้าง
โทร. 054-710426 
ประกาศ 01/05/2561

77 ช่างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 2 ช 25+ ปวช.+ ตามตกลง
 - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง หจก.เต็งไตรรัตน์วรนคร  ท างาน อ.ปัว

เสมียน/แคชเชียร์ 2 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง ประเภทกิจการ ปั้มน้ ามัน
พนักงานหน้าลาน 2 ช/ญ 18+ ป.6+ ตามตกลง โทร. 054-791163 ,054-756088 090-9605395

ประกาศ  01/05/2561
78 งานเคร่ือง-เคาะ ไม่จ ากัด ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บจก.ประดับรวมธุรกิจ

ประเภทกิจการ  ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด
โทร. 0909635372

79 แม่บ้าน 1 ญ 23-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง หจก.ซอฟท์ เฮาส์ (จีไอเอส)
พนักงานรับออเดอร์ 1 ช/ญ 23-27 ไม่จ ากัด ตามตกลง ประเภทกิจการ บริการ
พนักงานเซอร์เวย์ 2 ช/ญ 23-27 ม.6+ ตามตกลง โทร. 061-9429595

ประกาศ  01/05/2561

ปิดรับสมคัร ปิดรับสมคัร



80 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ร้าน ส.จ านง
ช่างเชื่อม 3 ช 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง ประเภทกิจการ ขายอะไหล่เกษตร ซ่อมเคร่ืองจักร

โทร. 054752270  091-1785977
ประกาศ      01/05/2561

81 ช่างเชื่อมโลหะ 2 ช 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง ร้านมาวินศิลป์
ช่างเบาะ 3 ช 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง ประเภทกิจการ จ าหน่ายเต้นท์ผ้าใบ เบาะรถยนต์

โทร. 0849491362 0830913435
ประกาศ   01/05/2561

82 แม่บ้าน 2 ช/ญ 20-60 ไม่จ ากัด 300 บ./ว ร้านอาหารในโลตัส (ศูนย์อาหาร)
 - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ประเภทกิจการ ขายอาหาร

โทร. 093-6192975
ประกาศ  01/03/2561

83 ช่างเชื่อม 2 ช 20-55 ไม่จ ากัด ตามตกลง  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง จักรโลหะกิจ
ประเภทกิจการ รับเหมก่อสร้าง
โทร. 0640652948
ประกาศ  01/05/2561

84 แม่บ้าน 2 ญ 18-30 ไม่จ ากัด 6,500 บ./ด  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง โรงแรมคุ้มเมืองมินทร์
ประเภทกิจการ โรงแรม ที่พัก ห้องเช่า
โทร.054-774166
ประกาศ  01/05/2561

85 แม่บ้าน 3 ญ 20-50 ไม่จ ากัด 300 บ./ว  - รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง เฮือนวาดเขียนรีสอร์ท
ประเภทกิจการ  รีสอร์ท ห้องพัก ห้องเช่า
โทร. 054-78908 089-5609168

 

86 พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ 5 ช 22-30 ป.ตรีทุกสาขา 305 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ศักด์ิสยามลิสซ่ิง (สาขานาน้อย)
ประเภทกิจการ สินเชื่อ
โทร. 054-789303
ประกาศวันที่ 01/05/2561



87 แม่บ้านเล้ียงเด็กอ่อน 1 ญ 35-60 ไม่จ ากัด 200 บ./ว  - รักเด็ก สะอาด ขยันในการท างาน เล้ียงเด็กอ่อน คณพัณณิตา  อุดเทธิ
 ด้วยใจรัก  และใจเย็น ประเภทกิจการ ส่วนบุคคล
 - กินฟรี อยู่ฟรี โทร. 0882673789

ประกาศวันที่ 01/03/2561
88 พนักงานล้าง-อัดฉีด 5 ช 15-50 ไม่จ ากัด 6,000 บ./ด  -รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ปูคาร์แลค

ประเภทกิจการ ล้าง - อัด ฉีด
โทร. 0810217318
ประกาศวันที่ 01/03/2561

89 พนักงานคลังสินค้า 1 ช 25-35 ไม่จ ากัด 10,000 บ./ด  -รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บจก.เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด สาขาน่าน
ประเภทกิจการ ค้าขาย
โทร. 01/12/2560
ประกาศวันที่  01/02/2561

90 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-35 ม.6+ 300 บ./ว  -รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง หจก.กาดน่าน
ประเภทกิจการ ค้าขาย
โทร. 095-1340608
ประกาศวันที่ 01/05/2561

91 พนักงานขัดเคร่ืองประดับ 10 ช/ญ 25-50 ไม่จ ากัด 305 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บริษัท แอลฟ่า คราฟท์ เวอร์ค (น่าน)
 ประเภทกิจการ  ผลิตเคร่ืองประดับเงิน

โทร. 054-774593 , 054-774592

ประกาศวันที่ 01/03/2561

92 ช่างสีรถยนต์ 2 ช ไม่จ ากัด ม.6+ 7,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง เอ็น เอ็น พี ออโต้เพ้นท์
ประเภทกิจการ งานสีรถยนต์
โทร. 054-711669 054-773095
ประกาศวันที่ 01/05/2561

ปิดรับสมคัร



93 พนักงานขาย 8 ช/ญ 20-35 ม.3 + 305 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บริษัทหมูอินเตอร์น่าน จ ากัด (สาขาปัว)
ประเภทกิจการ  จ าหน่ายเนื้อหมูสด
โทร. 054-774899 061-2747227
ประกาศวันที่   01/05/2561

94 พนักงานการตลาด 6 ช/ญ 22-46 ไม่จ ากัด 9,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.เมืองไทยประกันชีวิต
จบการศึกษา ป.ตรี ทางการบัญชี บ.วี กรุ๊ป พี เอ็น ออโตเซลล์ จ ากัด

ที่ปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ใจรักงานบริการ/ด้านการขาย ประเภทกิจการ ขายและซ่อมรถยนต์
หัวหน้าทีมขาย 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ทางด้านขายรถ โทร. 054-741098 ,0961684182 

สามารถซ่อมรถยนต์ได้ ประกาศวันที่  01/05/2561
มีประสบการณ์ทางด้านงานบริการ

เจ้าหน้าที่อะไหล่ 1 ช/ญ 20+ ปวส-ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ทางด้านงานอะไหล่
พนักงานล้างรถ 1 ช  ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ในการล้างรถ

มีประสบการณ์ด้านการต้อนรับ /การบริการ
95 พนักงานการตลาด 3 ช/ญ 20-35 ปวส-ป.ตรี 15,000 บ./ด เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น บริษัทสยามสไมล์ ฯ 

ประกันสังคม ประเภทกิจการ ประกันภัย
ค่ารักษาพยาบาล บิดา-มารดา บุตร  คู่สมรส โทร. 0843677883  0856958491
ค่าเล่าเรียนบุตร ประกาศวันที่ 01/05/2561
มีเล่ือนเงินเดือนทุกปี

96 ที่ปรึกษาการประกันชีวิต 10 ช/ญ 20-45 ปวส.-ป.ตรี 12,000 บ./ด  -ประชาสัมพันธ์โครงการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
และผู้บริหารการประกันชีวิต  - บุคลิกภาพดี พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ประเภทกิจการ การประกันชีวิต

 - อดทน เชื่อมั่นในตัวเอง โทร. 082-1914659 คุณ ฎาราพร ไชยยงค์
 - เดินทางประชุมสัมนาต่างจังหวัดได้ ประกาศวันที่ 01/05/2561

97 แม่บ้าน 2 ญ 35-55 ม.3 ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง โรงแรมบายพาส 19
ท างานประจ า มีที่พักให้ฟรี ประเภทกิจการ โรงแรม 

โทร.081-9520363
ประกาศวันที่ 01/05/2561



98 หัวหน้าแผนกสวนยาง ประจ าสาขาน่าน 1 ช 35-40 ป.ตรี 15,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง หจก.ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น สาขาน่าน
ประเภทกิจการ สวนยาง
โทร. 0879849422
ประกาศ  01/03/2561

99  -รายละเอียดอื่นๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด มหาชน (สาขาน่าน)
พนักงานฝ่ายอาหารสด 2 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง  - สามารถท างานเป็นกะได้ ประเภทกิจการ ธุรกิจค้าปลีก
พนักงานแผนกสต๊อกรูม 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง  - มีใจรักบริการ โทร. 085-6948169 (คุณเฟิร์น)

ประกาศวันที่  01/05/2560

100 พนักงานทั่วไป 4 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัด 300 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด
ประเภทกิจการ  ธุรกิจขายตรง
โทร. 0962840351  (คุณชนัญธิดา)
ประกาศวันที่ 01/05/2561

101 แม่บ้าน 1 ญ 25+ ม.6+ 300 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆให้ตกลงกับนายจ้าง ปวินศิลป์ รีสอร์ท อ.ปัว จ.น่าน  (บ้านปรางค์)
พนักงานต้อนรับ (กะกลางคืน) 1 ช/ญ 25+ ม.6+ 300 บ./ว  - ส่งประวัติมาที่ E-mail:pawinsin.pua@gmail.com โทร. 0800657988 คุณขวัญ

ประกาศวันที่ 01/03/2561
102 ช่างยนต์ 1 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง หจก.เชียงแสงล าปาง (สาขาน่าน)

พนักงานขาย 1 ช/ญ 25+ ปวช+ ตามตกลง  - ประกันสังคม ประเภทกิจการ ขายรถยนต์ฮีโน่
ผู้จัดการศุนย์บริการ 1 ช 35+ ป.ตรี ตามตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.081-7076351

ประกาศวันที่ 01/05/2561
103 พนักงานยกของ/ส่งของ 2 ช 18-40 ไม่จ ากัด 300 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง ร้านแสงดาวการเกษตร

โทร.081-9938507
ประกาศวันที่ 01/05/2561

104 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20-45 ไม่จ ากัด 350 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง หจก.เจ เอ็ม เค กรุ๊ป
ประเภทกิจการ ธุรกิจขายปลีก - ส่ง นมไทยแดนมาร์ค
โทร.088-1424455
ประกาศวันที่ 01/03/2561



105 ผู้จัดการ้าน 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัด 9,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง น่านตะวันฟาร์ม
พนักงานดูแลฟาร์ม 1 ช 20-35 ไม่จ ากัด 305 บ./ว ประเภทกิจการ รีสอร์ท
พนักงานดูแลสวน 2 ช 20-35 ไม่จ ากัด 305 บ./ว โทร. 091-1595885

แม่บ้าน 2 ญ 20-50 ไม่จ ากัด 7,000 บ./ด
บาเลชต้า 2 ช/ญ 20-50 ไม่จ ากัด 7,000 บ./ด

พนักงานต้อนรับ (Part Time) 4 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากัด 40 บ./ชม
106 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 ช 24-30 ป.ตรี 15,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด (สาขาน่าน)

พนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า 2 ช 24-30 ม.6+ 9,150 บ./ด ประเภทกิจการ ขายอาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป
โทร 085-0366329 คุณทวีศักด์ิ  มงคล 054-711868-70
ประกาศวันที่ 01/05/2561

107 ช่างไฟฟ้า 2 ช 18-25 ปวช-ปวส 300 บ./ว  - ประกันสังคม เอที การไฟฟ้า
พนักงานขายหน้าร้าน 1 ช 18-25 ม.6+ 300 บ./ว  - รายละเอียดอื่นๆ  ให้ตกลงกับนายจ้าง ประเภทกิจการ จ าหน่ายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า

โทร. 054-773030 083-5686286
ประกาศ   01/05/2561

108 พนักงานขาย 5 ช 22-35 ม.6+ 10,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บริษัทจีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
แม่บ้าน 1 ญ 20-35 ม.3+ 11,000 บ./ด ประเภทกิจการ จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทองรุปพรรณ

พนักงานขับรถ 1 ช 20-35 ม.3+ 11,000 บ./ด โทร. 063-2021057 
ประกาศวันที่  01/03/2561

109 สถาปนิก 1 ช 25-35 ป.ตรี ตามตกลง  - มีใบประกอบวิชาชีพ คุณพิมพ์ใจ นันท์ชัย  (โครงการบ้านพิมพฤกษา)
แม่บ้าน 2 ญ 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง  - มีประสบการณ์ทางด้านช่างยนต์ โทร. 054-774272

พนักงานทั่วไป 1 ช 20-30 ม.6+ 9,000 บ./ด ประกาศวันที่ 01/03/2561

110 กรรมกร 6 ช/ญ 20-60 ไม่จ ากัด 300-450 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ อ.เฉลิมพระเกียรติ
ช่างฝีมือด้านการก่อสร้าง 6 ช/ญ 20-50 ไม่จ ากัด 300-450 บ./ว โทร. 064-4981300

ประกาศวันที่ 01/05/2561



111 พนักงานทั่วไป 10 ช/ญ 20-35 ม.3+ 300-450 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บริษัท ริช ซิลเวอร์ จ ากัด
โทร.054-775648
ประกาศวันที่ 01/03/2561

112 ช่างอาบน้ า-ตัดขนสุนัข 1 ช/ญ 25-45 ไม่จ ากัด 10,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง โรงพยาบาลน่านรักษ์สัตว์
โทร.054-050096 ,083-1560546
ประกาศวันที่ 01/03/2561

113 พนักงานขาย ไม่จ ากัด ช 21-35 ม.3+ 500 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บ.จี เอส อี คอเปอเรชั่น
 - ทดลองงาน 3 เดือน ประเภทกิจการ จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

โทร. 091-6679034
ประกาศวันทีท 01/05/2561

114 พนักงานฝ่ายทะเบียน 5 ญ 21-40 ปวส+ 305 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ให้ตกลงกับนายจ้าง บจก.ยูคลาวด์
ประเภทกิจการ จัดท าแผนที่และภาษี
โทร. 0932498844
ประกาศวันทีท 01/05/2561














































































































































