
ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร นายจ้าง

1 พนักงานท าความสะอาด 1 หญิง 40+ ไม่จ ากดั ตามตกลง -มีประสบการณ์และ บริษัท เชียงแสงล าปาง

พนักงานขาย ไม่จ ากัด ช/ญ 25 + ไม่จ ากดั ตามตกลง รถยนต์ส่วนตัว ประเภทกจิการ จ าหน่ายและบริการรถบรรทกุ

จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 054-718233 อพัเดตวันที่ 02/02/2564

2 ทีป่รึกษาการบริการ 3 ช/ญ 20-25 ปวช.+ 320 บ./ว - รายละเอียดอื่นๆ บ.น่านฮอนด้าคาร์ส จ ากดั

พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ปวช.+ 320 บ./ว ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกจิการ ขายรถ

ช่างยนต์ 2 ช 20+ ปวช.-ปวส. 320 บ./ว โทร.087-1816144

พนักงานแม่บ้านท าความสะอาด 3 ช/ญ 20+ ปวช.+ 320 บ./ว อพัเดตวันที่ 02/02/2564

3 พนักงานแคชเชียร์ 6 ญ 20+ ม.6 320 บ./ว - รายละเอียดอื่นๆ นราไฮเปอร์มาร์ท

พนักงานประชาสัมพันธ์ 2 ญ 20+ ม.6 320 บ./ว ให้ตกลงกับนายจา้ง โทร.054-711100

พนักงานจัดเรียงสินค้า 5 ช/ญ 20+ ม.6 320 บ./ว ประเภทกจิการ หา้งสรรพสินค้า

พนักงานส่งสินค้า 2 ช 20+ ม.6 320 บ./ว อพัเดตวันที่ 02/02/2564

พนักงานคลังสินค้า(โกดัง) 2 ช 20+ ม.6 320 บ./ว

พนักงานคลังสินค้า(สโตร์)) 1 ช 20+ ม.6 320 บ./ว

เจ้าหน้าที่บญัชี 1 ช/ญ 20+ ปวช.-ป.ตรี 320 บ./ว

ต าแหน่งงานว่างในจงัหวัดน่าน ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2564



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร นายจ้าง

4 พนักงานขาย 2 ชาย 21+ ปวช.ขึ้นไป ตามค่าแรงขั้นต่ า -มีประสบการณ์ บริษัท สินธานีอเิล็กทรอนิกส์ จ ากดั สาขาน่าน

จะพิจารณาเปน็พิเศษ โทร 053-153311,086-9164250

 -ประกันชีวิต/ค่าเดินทาง ประเภทกจิการ ขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

 -ท่องเทีย่วใน-ต่างประเทศ อพัเดตวันที่ 02/02/2564

 -การแต่งงาน/ฌาปนกจิ

5 พนักงานขาย 5 ช/ญ 18 + ม.6 ขึ้นไป 320 บ./ว - รายละเอยีดอื่นๆ บริษัท อนิฟินิท ฮับ จ ากดั

พนักงาน Part-time 5 ช/ญ 18 + ม.6 ขึ้นไป 300-400 บ./ว ใหต้กลงกบันายจ้าง โทร 062-3657826 - มีประสบการณ์ด้าน
การขาย การตลาด อพัเดตวันที่ 02/02/2564

6 พนักงานการตลาดและการขาย 2 ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี ปวช.-ปตรี. 10,080 บ./ด  - ขับรถยนต์ได้ บมจ.ทริปเปลิท ีบรอดแบรนด์

มีใบอนุญาตขับขี่ ประเภทกจิการ โทรคมนาคม

โทร.054-050003

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

7 กรรมกรก่อสร้าง 5 ช 25-50 ไม่จ ากดั 320 บ./ว - มีที่พัก หจก.ทา่ทรายน่านศิลาทอง

ช่างเชื่อมโลหะ 1 ช 25-50 ไม่จ ากดั 450 บ./ว  - มีประสบการณ์ ประเภทกจิการ กอ่สร้าง

พนักงานขับรถมิกซ์ 10 ล้อ 2 ช 22-50 450 บ./ว - มีใบขับขี่ปะเภท 2 โทร.081-9922959

พนักงานขับรถด้ัม 10 ล้อ 1 ช 22-50 450 บ./ว - มีใบขับขี่ประเภท 3 อพัเดตวันที่ 02/02/2564



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร นายจ้าง

8 พนักงานทั่วไป 2 ช 18-45 ไม่จ ากดั 320 บ./ว - รายละเอยีดอื่นๆ ร้าน ศ อลูมินั่ม

(ผู้ช่วยช่างฝ้าเพดาน) ใหต้กลงกบันายจ้าง ประเภทกิจการ ผลิตและจ าหน่ายประตู ฝ้าเพดาน

084-3588526 (ต.ดู่ใต้ )อัพเดตวันที ่02/02/2564

9 พนักงานขาย 2 ช 22-35 ม.6+ 40,000-50,000 บ./ด  - รายละเอียดอื่น ๆ เอ็ม บ้านขนมเด็ก

ให้ตกลงกบันายจ้าง โทร.093-2524105 ,084-8096224

พนักงานขับรถ (เซลล์) 3 ช 20-35 ม.6+ 10,000 บ./ด  - มีรถยนต์ส่วนตัว อัพเดตวันที ่02/02/2564

10 พนักงานขาย 5 ช/ญ 25+ ม.6+ 320 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ หจก.คูโบต้าน่าน (อ.เมือง)

ช่างบริการ/ช่างยนต์ 7 ช/ญ 20-35 ปวช.-ปวส. 320 บ/ว ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกจิการ จ าหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า

โทร. 054-774494 ,097-9264263

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

11 คนสวน (กรีดยาง) 2 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 320 บ/ว - มีที่พัก สวนยางพารา (โดยนางสุภาพ ค ามอญ)

ประเภทกจิการ สวนยาง

โทร.088-8038571

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

12 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25+ ไม่จ ากดั 7,000 บ/ด - รายละเอียด อื่นๆ ร้านธนาธรรมมาร์เกต็ต้ิง

ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกิจการ ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

โทร.061-4569942 อพัเดตวันที่ 02/02/2564



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร นายจ้าง

13 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั 320 บ/ว - หยดุอาทิตยล์ะ 1 วนั หจก.ดัชมิลล์น่าน

แคชเชียร์ 1 ญ 18+ ไม่จ ากดั 320 บ./ว - รายละเอียดอื่นๆ ประเภทกจิการ จ าหน่ายนมเปร้ียว นมสด

ให้ตกลงกับนายจา้ง 087-8473578 (ทีต้ั่งอยู่กาดน้ าทอง)

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

14 แม่บ้าน 1 ญ 20-40 ไม่จ ากดั 7,000-9,000 บ/ด  - รายละเอียดอื่นๆ โรงแรมปวินท์ศิลป์ รีสอร์ท (อ.ปัว)

พนักงานต้อนรับ 1 ญ 20-40 ป.ตรี 12,000 บ/ด ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกจิการ โรงแรม ทีพ่ัก รีสอร์ท

โทร.0800657988 ,054-791374

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

15 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 25-45 ป.ตรี 10,000 บ./ด - มีประสบการณ์ 2 ปี บริษัท เอ.ไอ.เอ (สาขากาดน้ าทอง)

และประกนัชีวิต - ขึ้นเงินเดือน/โบนัส ประเภทกจิการ ประกนัชีวิต

ธุรการ 1 ช/ญ 20-30 ปวส.-ป.ตรี 320 บ/ว ประกันชีวติ/เงินสมทบ 084-3788088

- อบรมสัปดาห์ 1 วนั อัพเดตวันที ่02/02/2564

ตัวแทนพาททาม(Part Time) 10 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 1,000 บ./ว - รับสมัครงานทุกวันจันทร์

16 ซุปเปอร์ไวทเ์ซอร์ 1 ช 25-35 ม.6-ป.ตรี 10,000 บ./ด - หยดุอาทิตยล์ะ 1 วนั หจก.ลัดดาดีไลด์น่าน

- มีที่พัก ประเภทกจิการ จ าหน่ายนมเปร้ียว นมสด

- รายละเอียดอื่นๆ 087-8473578 (ทีต้ั่งอยู่กาดน้ าทอง)

ให้ตกลงกับนายจา้ง อพัเดตวันที่ 02/02/2564



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร นายจ้าง

17 ผู้ช่วยผู้จัดการ 2 ช/ญ 25-50 ม.6-ป.ตรี 9,000 บ./ด - รายละเอียดอื่นๆ บมจ.ไทยสมุทรประกนัชีวิต

ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกจิการ ประกนัชีวิต

080-4801198 (ที่ต้ังตรงข้ามกบัโลตัส น่าน)

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

18 พนักงานการตลาด(แผนกงานขาย) 6 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากดั 9,000-35,000 บ/ด -ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาต

ขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ทสูปดี 2017                          
ประเภทกจิการ รับเหมาขายและติดต้ังเน็ตบา้น

- รายละเอยีดอื่นๆ โทร.054-059803 

ใหต้กลงกบันายจ้าง อพัเดตวันที่ 02/02/2564

19 พนักงานบญัชี 1 ญ 25 ป.ตรี 15000 บ./ด - ประกนัสังคม/โอที บริษัทน่านฟ้าพืชผล

คอมพิวเตอร์ เบี้ยเล้ียง ประเภทกิจการ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ

บัญชี ทางการเกษตร โทร.093-2289309 (ต.ผาสิงห)์

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

20 ทีป่รึกษาการขาย 8 ช/ญ 20-45 ม.3+ 320 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ บ. วีกรุ๊ป ซูซูก ิคาร์ จ ากดั (อ.เมือง)

ให้ตกลงกบันายจ้าง ประเภทกจิการ  ขายรถยนต์

โทร. 054-716299

อพัเดตวันที่ 02/02/2564



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร นายจ้าง

21 ทีป่รึกษาการขาย 8 ช/ญ 20-45 ม.3+ 320 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ บ. วีกรุ๊ป พีเอ็น ออโต้เซลล์ (อ.เมือง)

เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง ให้ตกลงกบันายจ้าง ประเภทกจิการ  ขายรถยนต์

โทร. 089-6356498

อัพเดตวันที ่02/02/2564

22 พนักงาน Part-time True Coffee 1 ช/ญ 18-28 ม.6 ขึ้นไป 45 บ./ชม. -ค่าคอมมิชชั่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) สาขาน่าน

พนักงานขายภาคสนาม 8 ช/ญ 18 + ม.6 ขึ้นไป 10000 บ./ด โทร.0954251662

(อนิเตอร์เน็ตบา้นทรู) อัพเดตวันที ่02/02/2564

พนักงานขายซิมทรู 8 ช/ญ 18 + ม.6 ขึ้นไป 10000 บ./ด.

23 พนักงานจัดเรียงสินค้า 7 ช 21+ ม.6 ขึ้นไป 9,600 บ/ด -พ้นภาระทางทหาร บมจ.สยามแม็คโครน่าน

ช่างซ่อมบ ารุง 1 ชาย 21-38 ปวช.-ป.ตรี 10,000 บ/ด -มีประสบการณ์ ประเภทกจิการ ธุรกจิค้าส่ง,ปลีก                

ไฟฟ้าก าลัง -โบนัส/กองทนุฯ/     โทร.054-051155 ต่อ104,105

อัพเดตวันที ่02/02/2564

24 พนักงานธุรการ 1 ญ 18-30 ม.6-ป.ตรี 320 บ/ว - รายละเอียดอื่นๆ บริษัท อีรีฟิล จ ากดั

ช่างติดต้ังอินเตอร์เน็ตทรู 1 ช 20-30 ม.6-ป.ตรี 320 บ/ว ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกจิการ ขายปลีกอปุกรณ์การส่ือสาร

054-711117

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

ประกันสังคม/กองทุนเงิน

ทดแทน/ประกันสุขภาพ    

  -มีประสบการณ์จะ

พิจารณาเป็นพิเศษ



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร นายจ้าง

25 พนักงานขับรถส่งน้ าแข็ง 3 ช 18-59 ไม่จ ากดั 320 บ./ว - ประกันสังคม โรงน้ าแข็งวารีเทพน่านนคร

ผู้ช่วยช่างยนต์ 1 ช 18-59 ปวช-ปวส 10,000 บ./ด - รายละเอียดอื่นๆ ประเภทกจิการ ผลิตน้ าแข็ง

(ช่างยนต์) ให้ตกลงกับนายจา้ง ทีต้ั่ง บ้านน้ าปัว้ใหม่ ม.7 อ.เวียงสา

โทร.098-2848684

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

26 พนักงานทั่วไป 3 ช/ญ 20-30 ม.6-ปวส. 320 บ/ว - รายละเอียดอื่นๆ บริษัท สุขุมสโตร์เวียงสา จ ากดั (เซเว่น)

ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกจิการ ร้านสะดวกซ้ือ

โทร.091-0026434

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

27 พนักงานทัว่ไป 6 ช 18+ ไม่จ ากดั 300 บ/ว - รายละเอียดอื่นๆ โรงน้ าแข็ง ศรีบุญชัย

ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกจิการ โรงน้ าแข็ง

โทร.054-710077,081-5956274

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

28 ช่างเทคนิค 1 ช 21-45 ม.3-ปวช 350-500 บ/ว - ที่พัก หจก.บีแอลเทเลคอมเซอร์วิส

- ขึ้นเงินเดือน ประเภทกจิการ ติกต้ังอุปกรณ์ส่ือสาร

- โบนัส โทร.083-7501994

- สามารถขึ้นเสาไฟฟ้าได้ อพัเดตวันที่ 02/02/2564



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร นายจ้าง

29 ธุรการ 2 ญ 23-30 ปวส.-ป.ตรี 10,000-12,000 บ/ด - ขึ้นเงินเดือน บริษัท สยามสไมด์/บริษัท ไอ.เอส.ซี. จ ากดั

- โบนัส ประเภทกจิการ ประกนัวินาศภัย

- ประกันสังคม โทร.085-6958491

- รายละเอียดอื่นๆ อพัเดตวันที่ 02/02/2564

ให้ตกลงกับนายจา้ง

30 พนักงานหน้าร้าน 2 ช/ญ 20-35 ม.3 ขึ้นไป 300 บ/ว - ขึ้นเงินเดือน บริษัท ยูคลาวด์ จ ากดั

พนักงานผลิต 2 ช/ญ 20-35 ม.3 ขึ้นไป 300 บ/ว - โบนัส ประเภทกจิการ ร้านขายเค้ก ขนมปัง

- รายละเอียดอื่นๆ โทร.054-059616

ให้ตกลงกับนายจา้ง อพัเดตวันที่ 02/02/2564

31 พนักงานขายหน่วยติดรถ 3 ช/ญ 22-40 ม.3 ขึ้นไป 9,700 บ/ด - รายละเอียดอื่นๆ บริษัท ไทยล็อตเต้ จ ากดั สาขาน่าน

ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกจิการ ผลิตและจ าหน่ายหมากฝร่ัง

โทร.083-0962045

อัพเดตวันที ่02/02/2564

32 พนักงานหน้าร้าน 1 ช 18-30 ม.3 ขึ้นไป 320 บ/ว - รายละเอียดอื่นๆ ร้าน เอ ที การไฟฟ้า (ตรงข้ามทีโอทีช่าง)

ให้ตกลงกับนายจา้ง โทร.054-773030,087-3035361

อัพเดตวันที ่02/02/2564



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร นายจ้าง

33 พนักงาน(คหกรรม) 2 ญ 18-30 ปวช.-ป.ตรี 320 บ/ว - รายละเอียดอื่นๆ บริษัท พิพัฒวงศ์ จ ากดั (ฝายแกว้)

(Part Time) นักเรียน/นักศึกษา 2 ญ 18-25 ไม่จ ากดั 320 บ/ว ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกจิการ จ าหน่ายสินค้ายูลินิเวอร์

พนักงานบญัชี 1 ญ 18-30 ปวข.ขึ้นไป 9,000-9,500 บ/ด โทร.093-2596535

พนักงานขาย (Sale) 2 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 11,000 บ/ด อัพเดตวันที ่02/02/2564

พนักงานขับรถ 6 ล้อ ส่งของ 3 ช 25-40 ม.6+ 9,500-12,000 บ/ด - มีประสบการณ์ 1 ปี

34 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช 20-40 ไม่จ ากดั 320 บ/ว  - รายละเอียดอื่นๆ โรงน้ าแข็งต้ังจิตนุสรณ์ (อ.เมือง)

พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-55 ไม่จ ากดั 320 บ/ว ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกจิการ  ผลิตน้ าแข็ง

พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 20-55 ไม่จ ากดั 320 บ/ว  - ประกันสังคม โทร. 086-4218667,094-6358475

ช่าง 1 ช 18-40 ปวช-ปวส 320 บ/ว  - มีประการณ์ด้านช่าง อพัเดตวันที่ 02/02/2564

35 ช่างบริการ 2 ช 20+ ปวช.+ 320 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ หจก.คูกวงหลี

แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากดั 320 บ./ว ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกจิการ  จ าหน่ายรถจักรยานยนต์

โทร.054-771918

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

36 พนักงานทัว่ไป 2 ช 18-45 ไม่จ ากดั 320 บ./ว - มีทีพัก/ขึ้นเงินเดือน ร้านอู๊ดเคหะภัณฑ์

- รายละเอียดอื่นๆ ประเภทกจิการ การขายส่งวัสดุกอ่สร้าง

320 บ./ว ให้ตกลงกับนายจา้ง 085-1562926

อัพเดตวันที ่02/02/2564



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร นายจ้าง

37 พนักงานทัว่ไป 10 ช 20-35 ไม่จ ากดั 350 บ./ว  - รายละเอียดอื่น ๆ ห้างหุน้ส่วน ร.เรวัต  (อ.เมือง)

ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกจิการ รับเหมาไฟฟ้า

โทร.088-6570226

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

38 แม่บา้น 9 ญ 18-59 ไม่จ ากดั 320 บ/ว - รายละเอยีดอื่นๆ หจก.กฤษณาเซอร์วิส 2559

ใหต้กลงกบันายจ้าง ประเภทกิจการ การบริการท าความสะอาดทั่วไป

โทร.096-69068683 

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

39 แม่บ้าน 1 ญ 30-45 อ่านออก 12,000 บ./ด - มีที่พัก บ้านอยู่เวชวัฒนา

เขียนได้ - ขึ้นเงินเดือน ประภทกจิการ บ้าน

- รายละเอียด อื่นๆ โทร.091-068-9018

ให้ตกลงกับนายจา้ง อัพเดตวันที ่2/02/2564

40 ช่างไฟฟ้า 2 ช 20+ ม.3 + 300 บ./ว  - ประกันสังคม,โบนัส ร้านสุวิทย์การไฟฟ้า (อ.เมือง)

 - รายละเอียดอื่น ๆ ประเภทกิจการ บริการรับติดต้ังไฟฟ้าและจ าหน่าย

ให้ตกลงกับนายจา้ง โทร. 081-0290133 054-775133

อพัเดตวันที่ 02/02/2564



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดกิาร นายจ้าง

41 พนักงานตัดแต่ง (เนื้อสัตว์) 3 ช 20-35 ม.3+ 320 บ/ว  - รายละเอียดอื่น ๆ บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จ ากดั

ให้ตกลงกับนายจา้ง (หมูอินเตอร์ สาขาน่าน)

ประเภทกจิการ ช าแหละหมู ขายหมูสด

โทร. 093-1399229,054-050285

อพัเดตวันที่ 02/02/2564

42 ช่างเชื่อมโลหะ 1 ช 18+ ไม่จ ากดั 350-500บ./ว - รายละเอียด อื่นๆ ร้านยงวิทย์  ชินาวงค์

ให้ตกลงกับนายจา้ง ประเภทกจิการ เชื่อมโครงสร้างหลังคา

โทร.084-3343002

อัพเดตวันที ่02/02/2564


