ห้างหุุ้นส่วนจํากัด เอสแอนด์เอสคิทเช่นแวร์
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน
ที่ตั้ง 121/2 ม.3 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

พนักงานบัญชี/คอมพิวเตอร์
(ด่วน)
แม่บ้าน

1
1

พนักงานทั่วไป

5

ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

ติดต่อ : โทร : 086-4308757
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

18-45 ปี

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

18-45 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

18-45 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประกันสังคมให้
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท แพร่-น่าน สวรรค์ขนส่ง จํากัด
ประเภทกิจการ ขนส่งสินค้า
ที่ตั้ง 125 ม.1 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขับรถ+ยกของ

จํานวน เพศ
3

อายุ

ชาย 20 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ : โทร : 054-652654-5
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

355 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, OT
- หยุุดวันอาทิตย์
- ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด สุรุ าวิทยานันท์
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่ตั้ง 3/53-56 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ
โทร : โทร : 063-2061009
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานขายประจําหน่วยรถ

2

ชาย
ญง
หญิ

23-45 ปี

ม.3 ขึ้นไป

310-350 บาท/วัน

- ประกันสังคม, โบนัส, เบี้ยเลี้ยง, คอมมิชชั่น
- หยุุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- พนักงานขายต้องมีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 1 ปี

พนักงานขับรถยนต์
พนกงานขบรถยนต

1

ชาย

23 45 ปปี
23-45

ม 3 ขนไป
ม.3
ขึ้นไป

310 350 บาท/วน
310-350
บาท/วัน

- ประกนสงคม,
ประกันสังคม โบนส,
โบนัส เบยเลยง,
เบี้ยเลี้ยง คอมมชชน
คอมมิชชั่น
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- พนักงานขับรถต้องมีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 1-2

โรงแรมเรือนแสน 3
ประเภทกิจการ โรงแรม
ที่ตั้ง 98 ม.13 ต.น้ําชํา อ.สููงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน

จํานวน เพศ
1

อายุ

หญิง ไม่เกิน 45 ปี

ติดต่อ :
โทร : 081-8846262
Line ID :

วุฒิการศึกษา
ไม่จํากัด

ค่าจ้าง
350 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Co Payment
- ประกันสังคม, กินอยู่กับนายจ้าง, มีที่พักให้
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด แพร่กฤษเจริ
ฤ ญ ((7-11))
ประเภทกิจการ ร้านสะดวกซื้อ
ที่ตั้ง 4/2 ม.3 ต.ดอนมููล อ.สููงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

พนักงานประจําร้าน 7-11

5

พนักงานประจําร้าน 7-11

5

ชาย
ญง
หญิ
ชาย
หญิง

ติดต่อ
โทร : 083-2086566
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

18-30 ปี

ป.ตรี

315 บาท/วัน

18-30 ปี

ปวส. ขึ้นไป

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, โอทีล่วงเวลา,
มีโอทีวันนักขัตฤิ กษ์, สามารถเข้างานเป็นกะ ได้
- สุขภาพแข็งแรง, มีใจรักงานบริการ

โครงการกาดก๋างจ้อง
ประเภทกิจการ การขายปลีกสินค้าอื่นๆ
3540400200970
ที่ตั้ง 129 ถ.ซููเปอร์ไฮเวย์ 129 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพื้นที่

2

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม
(มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ)
รปภ
รปภ.

2
2

อายุ

ชาย 20 ปี ขึ้นไป
ญง
หญิ
ชาย 20 ปี ขึ้นไป
หญิง
ชาย 20 ปปี ขึขนไป
้นไป

ติดต่อ
โทร : 065-9329824
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ปวส. ขึ้นไป

15,000 บาท/เดือน

ปวส. ขึ้นไป

15,000 บาท/เดือน

ม 3 ขนไป
ม.3
ขึ้นไป

12 000 บาท/เดอน
12,000
บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ประกันชีวิต และสวัสดิการอื่นๆ
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์
- สามารถทํางานเป็นกะได้

คุุณอุุมาพร แดงประเสริฐ
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ที่ตั้ง 210/2 ม.12 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขับรถ

จํานวน เพศ
2

อายุ

ชาย 20 ปี ข้นไป

ติดต่อ
โทร : 089-9549415
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- อาหารกลางวันให้
- หยุุดวันอาทิตย์
- ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- ต้องมีใบขับขี่ประเภท 2
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

โรงแรมแพร่นครา
ประเภทกิจการ โรงแรม
ที่ตั้ง 3 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
(ด่วน)
พนักงานไอที/คอมพิเตอร์กราฟฟิค
(ด่วน)
ผูผ้ช่ววยกุ
ยก๊ก
(ด่วน)
รปภ.
(ด่วน)

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 054-521321
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

21-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

1

ชาย
ญง
หญิ
ชาย

21-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

1

ชาย

21 35 ปปี
21-35

ม 3 ขนไป
ม.3
ขึ้นไป

ตามตกลง

1

ชาย

25-55 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ตามตกลง

1

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน, โบนัส-ปรับเงินเดือนประจําปี
อาหารพนักงาน, ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน
- มีความขยัน มนุษย์สัมพันธ์ดีทํางานร่วมกับผื่นได้
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- ไมจาเปนตองมประสบการณ
ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถทํางานล่วงเวลาได้

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด แพร่สุวรรณสตีล
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
0543559000217
ที่ตั้ง 320/1 ม.5 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ : โทร : 064-0026825
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

แม่บ้าน/แม่ครัว

1

หญิง ไม่เกิน 45 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

พนักงานส่งของ

2

ชาย ไม่เกิน 40 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ชุดทํางาน, โบนัส
- หยุุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเสษ
- พนักงานส่งของ สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด เชียงแสงลําปาง ((สาขาแพร่)
ประเภทกิจการ จําหน่ายรถบรรทุก HINO
0523507000062
ที่ตั้ง 143/2 ม.2 ต.ร่องกาศ อ.สููงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ :
โทร : 054-650745-7
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานธุรการ

1

หญิง 25 ปี ขึ้นไป

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

พนักงานขาย

1

ชาย 25 ปี ขึ้นไป
หญิง

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด ดาวโกศัย
ประเภทกิจการ ปั้มน้ํามัน
3562002598
ที่ตั้ง 257/1 ถ. ยันตรกิจโกศล ต ในเวียง อ เมือง จ แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานหน้าลาน

จํานวน เพศ
3

อายุ

ชาย 18 ปี ขึ้นไป
ญง
หญิ

ติดต่อ : โทร : 054-511073
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ม.3 ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์
- สามารถทํางานเป็นกะได้
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่
ประเภทกิจการ สถานศึกษา
ที่ตั้ง 505 ม.9 ถ.น้ําทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา

1

ผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา

1

ผูผ้สอนวชาเอกภาษาองกฤษ
อนวิชาเอกภาษาอังกฤษ

1

อายุ

ชาย 22 ปี ขึ้นไป
ญง
หญิ
ชาย 22 ปี ขึ้นไป
หญิง
ชาย 22 ปปี ขึขนไป
้นไป
หญิง

ติดต่อ
โทร : 054-511969
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ป.ตรี
(พลศึกษา)
ป.ตรี
(สังคมศึกษา)
ป ตรี
ป.ตร
(ภาษาอังกฤษ)

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สวัสดิการตามตกลง
- ทํางานวันจันทร์-วันศุุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

บริษัท อมรรักษ์ จํากัด
ประเภทกิจการ โรงแรม
ที่ตั้ง 34/37 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
รปภ.

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ :
โทร : 089-6335740
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

30-50 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประกันสังคมให้
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์
- สามารถทํางานเป็นกะได้
- สามารถตัดหญ้าได้

บริษัท สมาร์ทไอเดียดิจิตอลเอเจนซี่กรุุ๊ป จํากัด
ประเภทกิจการ ทําเว็บไซต์
0105559163880
ที่ตั้ง 107 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

พนักงานขายทางโทรศัพท์

2

เว็บมาสเตอร์

2

เจ้าหน้าที่การตลาด
เจาหนาทการตลาด

2

แอดมินเพจ

2

ชาย
ญง
หญิ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

ติดต่อ :
โทร : 080-5971446
Line ID : @smartidea

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

22 ปี ขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

ตามตกลง

22 ปี ขึ้นไป

ป.ตรี

ตามตกลง

22 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ป ตรี
ป.ตร

ตามตกลง

22 ปี ขึ้นไป

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สวัสดิการตามตกลง
- ทํางานจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-17.30 น.
- ต้องสามารถทํางานล่วงเวลาได้
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเสษ

บริษัท ไทยลอตเต้ จํากัด สาขาแพร่
ประเภทกิจการ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ลอตเต้ 0105531084896
ที่ตั้ง 308/1 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขาย
(ประจําจังหวัดแพร่)

จํานวน เพศ
2

ชาย
ญง
หญิ

ติดต่อ
โทร : 083-0962047
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

22-40 ปี

ม.3 ขึ้นไป

9,700 บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, คอมมิชชั่น,
โบนัสประจําปี, ตรวจสุุขภาพประจําปี, เบี้ยขยัน
และสวัสดิการอื่นๆ
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท แพร่ธํารงวิทย์ จํากัด
ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
0545551000139
ที่ตั้ง 269/2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุงเครื่องจักร

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ
โทร : 054-521521 ต่อ 36,, 37
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

35-45 ปี

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ลักษณะงาน ทําหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาง
ประเมินความเสียหายของรถและเครื่องจักรหนัก
(เช่น รถเกรดเดอร์,รถบด,เป็นต้น )
และสั่งอะไหล่ได้อย่างถูกต้อ
- หากมประสบการณงานซอมบารุ
หากมีประสบการณ์งานซ่อมบํารงรถเครน
งรถเครน
หรือเครื่องยนต์หนักจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปตามไซด์งานตามต่างจังหวัดต่างๆได้
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

แพร่การปัก
ประเภทกิจการ รับปักผ้าและโลโก้
ที่ตั้ง 18/7 ถ.เหมืองหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟฟิค
พนักงานทั่วไป

จํานวน เพศ
2
1

อายุ

ชาย 20 ปี ขึ้นไป
ญง
หญิ
หญิง 30 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ :
โทร : 085-4802889
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, โบนัส
- หยุุดวันอาทิตย์ ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- พนักงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
ต้อง ใช้
ตอง
ใช Ai , Photoshop ได
ได้

ปทุุมคอนกรีต
ประเภทกิจการ จําหน่ายวั่สดุก่อสร้าง
ที่ตั้ง 76/6 ม.2 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานส่งสินค้า

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ
โทร : 054-622102,, 063-2894542
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25-40 ปี

ไม่จํากัด

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์ ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ร้านปั๋นใจ๋
ประเภทกิจการ ร้านอาหาร
ที่ตั้ง 2 ซอยวีระ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ครูปฐมวัย

จํานวน เพศ
1

อายุ

หญิง 22 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ
โทร : 054-620727,, 081-8858727
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ป.ตรี

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สวัสดิการตามตกลง
- เลี้ยงเฉพาะหยุุดเสาร์-อาทิตย์ และช่วงปิดเทอม
- ให้โทรศัพท์ติดต่อเวลา 14.00-17.00 น. เท่านั้น
- มีนิสัยรักเด็ก, เลี้ยงเด็กอายุ 3 ขวบ
- สนใจสามารถดวยตนเองทราน
สนใจสามารถด้วยตนเองที่ร้าน

คุุณบัณฑิต วันชัย
ประเภทกิจการ ฟาร์มวัว
3410101160225
ที่ตั้ง 159 ม.2 บ้านน้ําชํา ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานทั่วไป

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ :
โทร : 095-2399966
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

18-50 ปี

ไม่จํากัด

320 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ที่พัก, น้ําไฟฟรี
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- ทํางานในฟาร์มวัว
- ลักษณะงาน ตัดหญ้า ให้อาหารวัว อัดฟาง
- ทางานในโรงบดอาหารสตวและฟารมวว
ทํางานในโรงบดอาหารสัตว์และฟาร์มวัว

บริษัท พลกฤตเซอร์
ฤ
วิสเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ((ปั้ม ปตท. นาจักร))
ประเภทกิจการ ปั้มน้ํามัน
0545550000062
ที่ตั้ง 187 ม.8 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขาย

จํานวน เพศ
11

อายุ

ชาย 18 ปี ขึ้นไป
ญง
หญิ

ติดต่อ :
โทร : 099-4126127
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ปวส. ขึ้นไป

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, และสวัสดิการอื่นๆ
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์, สามารถทํางานเป็นกะได้
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด ศิริมนต์ชัย เมืองแพร่
ประเภทกิจการ เคาะ พ่น สี รถยนต์
ที่ตั้ง 141 ม.1 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ
โทร : 087-3045264
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ช่างเครื่องยนต์

1

ชาย 30 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

ช่างช่วงล่าง

1

ชาย 30 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

ช่างแอร์ ไฟฟ้า
ชางแอร-ไฟฟา

1

ชาย 30 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

ช่างรื้อประกอบ

1

ชาย 30 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

ช่างประกอบรถยนต์

1

ชาย 30 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, โบนัสประจําปี
- หยุุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท 3ดี ปิโตรเลียม จํากัด
ประเภทกิจการ ปั้มน้ํามัน
ที่ตั้ง 186 ม.4 ต.ทุุ่งโฮ้ง อ. เมือง จ. แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ช่างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น

1

ชาย 18 ปี ขึ้นไป

พนักงานบัญชี

1

หญิง 18 ปี ขึ้นไป

แคชเชียร์
แคชเชยร

1

ชาย 20 ปปี ขนไป
ขึ้นไป
หญิง

ติดต่อ
โทร : 081-4231240
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ปวช. ขึ้นไป
(ช่างยนต์)
ปวส. ขึ้นไป

9,450 บาท/เดือน
11,500 บาท/เดือน

ปวช ขนไป
ปวช.
ขึ้นไป

9 450 บาท/เดอน
9,450
บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ทํางานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
- ช่างบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น
ในสถานีบริการน้ํามันเชลล์
- ประกนสงคม
ประกันสังคม
- ทํางานวันจันทร์-วันเสาร์, สามารถทํางานเป็นกะได้

ช.ยานยนต์
ประเภทกิจการ ตรวจสภาพรถ
354040050951
ที่ตั้ง 21 ม.6 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ช่างควบคุมการตรวจ

จํานวน เพศ
1

อายุ

ชาย 22 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ
โทร : 089-9205155
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ชุดทํางาน, เบี้ยขยัน
- ทดลองงาน 3 เดือน
- ทํางานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
- มีใบประกอบผ่านการอดรมมาแล้ว
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จะพจารณาเปนพเศษ

พ.ต.ท.นัดดา นราทันต์
ประเภทกิจการ ส่วนบุคคล
5530500027443
ที่ตั้ง 236 ม.5 ต.ทุุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานทําหมูกระจก

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ : โทร : 081-9938583
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

18-35 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

- ทดลองงาน 1 เดือน ผ่านการทดลองงานมีประกันสังคมให้
- วันหยุุดตามตกลง, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

คุุณกัญญ
ญญาลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์
ประเภทกิจการ ส่วนบุคคล
ที่ตั้ง 149/4 ม.8 ต.ดอนมููล อ.สููงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พี่เลี้ยงเด็ก

จํานวน เพศ
1

หญิง

ติดต่อ
โทร : 088-5962656
Line ID : 0885962656

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

30-50 ปี

ไม่จํากัด

15,000 บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ที่พัก, อาหาร
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
- มีผลตรวจสุขภาพ
- ตองไมเปนโรครายแรงทตดตอมาสู
ต้องไม่เป็นโรคร้ายแรงที่ติดต่อมาส่เดกได
ด็กได้
- รักเด็ก
- ทํางานเวลา 7.00-19.00 น.

เบบี้โฮมเนอร์สเซอรี่
ประเภทกิจการ รับเลี้ยงเด็ก
ที่ตั้ง 324 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
คนสวน

จํานวน เพศ
1

อายุ

ชาย 30 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ : โทร : 089-7553009
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ทํางานวันเสาร์ และวันอาทิตย์
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

SCENT SPECIALTY COFFEE
ประเภทกิจการ ร้านกาแฟ
3100502966614
ที่ตั้ง 300/46 ม.6 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ผู้ช่วยบาริสต้า

1

ผู้ช่วยทําขนม

1

ชาย
ญง
หญิ
หญิง

ติดต่อ
โทร : 090-4353044
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-35 ปี

ม.6 ปี ขึ้นไป

ตามตกลง

18-35 ปี

ม.6 ปี ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ทํางาน 6 วัน/สัปดาห์
- ทํางานเวลา 7.30-17.00 น.
- ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
- ทานกาแฟได้

บริษัท สมสวัสดิ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จํากัด
ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า
3030417145
ที่ตั้ง 22/2 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานส่งสินค้า

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ : โทร : 054-524200
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-30 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- จัดเตรียมและส่งสินค้าภายในจังหวัดและใกล้เคียง
(ไม่ค้างคืน)
- เพศชาย (ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

บริษัท ตึกเหลืองค้าวัสดุุก่อสร้าง จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
3561003619
ที่ตั้ง 211 ม.4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 094-2954164
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

พนักงานโหลดปูน

3

ช

ไม่เกิน 40 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

- สวัสดิการ ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- หยุดุ 1 วัน/สัปดาห์ , ทํางานเวลา 08.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขับรถปูนมิกซ์

2

ช

ไม่เกิน 40 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

พนกงานจดสงขาออก
พนั
กงานจัดส่งขาออก
(พนักงานส่งสินค้า)
พนักงานติดรถส่งสินค้า (เด็กท้าย)

3

ช

ไม่เกิน 40 ปปี
ไมเกน

ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์
กรอกใบสมครผานเวบไซต

3

ช

ไม่เกิน 40 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

www.tuekleaung.com/th/jobs

พนักงานคลังสินค้า

5

ช

ไม่เกิน 40 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

พนักงานขับรถเครน / รถเฮี๊ยบ /
รถพ่วง

5

ช

ไม่เกิน 40 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

บริษัท ตึตกเหลองคาวสดุ
บรษท
กเหลืองค้าวัสดก่กออสราง
สร้าง จํจากด
ากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
3561003619
ที่ตั้ง 211 ม.4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําํ แหน่่งงานว่่าง

จํํานวน เพศศ

อายุ

ติดต่อ : โทร : 094-2954164
Line ID :

วุฒิการศึศึกษา

ค่า่ จ้้าง

เจ้าหน้าที่บัญชี

3

หญิง ไม่เกิน 35 ปี

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

เจ้าหน้าที่การเงิน

3

หญิง ไม่เกิน 35 ปี

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

3

หญิง ไม่เกิน 35 ปี

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

แม่บ้าน

3

หญิง ไม่เกิน 35 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

พนักงานจัดส่งขาออก
(พนกงานสงทอลม)
(พนั
กงานส่งท่อลม)

2

ชาย ไม่เกิน 40 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ประจําสาขาอุตรดิตถ์

จํานวน เพศ

อายุ

เงืื่อนไข/สวั
ไ /ส สั ดิกิ าร
กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์
www tuekleaung com/th/jobs
www.tuekleaung.com/th/jobs
- สวัสดิการ ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์ , ทํางานเวลา 08.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ตึกเหลืองค้าวัสดุุก่อสร้าง จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
3561003619
ที่ตั้ง 211 ม.4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ : โทร : 094-2954164
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

เจ้าหน้าที่แผนกขาย

5

หญิง ไม่เกิน 35 ปี

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

คนสวน

1

ไม่จํากัด

ตามตกลง

โฟร์แมน
โฟรแมน

4

ชาย ไม่เกิน 35 ปี
หญิง
ชาย ไมเกน
ไม่เกิน 35 ปปี

ปวช ขนไป
ปวช.
ขึ้นไป

เริ่มต้น 12,000
เรมตน
12 000 บาท

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประสบการณ์จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ดูแลสวนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มประสบการณ
มีประสบการณ์ 3 ปปี ขนไป
ขึ้นไป
- สวัสดิการ ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์ , ทํางานเวลา 08.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์
www.tuekleaung.com/th/jobs

บริษัท พลกฤตเซอร์
ฤ
วิสเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
ประเภทกิจการ ปั้มน้ํามัน
0545550000062
ที่ตั้ง 187 ม.8 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานหน้าลาน

จํานวน เพศ
5

อายุ

ชาย 20 ปี ขึ้นไป
ญง
หญิ

ติดต่อ :
โทร : 081-8849441
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ม.3 ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ทดลองงาน 3 เดือน
- ประกันสังคม, ชุุดทํางาน
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์, สามารถทํางานเป็นกะได้
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- ทางานเท
ทํางานเที่ สาขารองเขม
สาขาร้องเข็ม

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด สุรุ ิวงศ์ รูทู
ประเภทกิจการ ผลิต/จําแหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ที่ตั้ง 111/5 ม.8 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ
โทร : 081-8826399
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานส่งของ
(เด็กท้ายรถ)

5

ชาย

20-50 ปี

ไม่จํากัด

310-400 บาท/วัน

ช่างไม้
ชางไม

5

ชาย

25 50 ปปี
25-50

ไม่จํากัด
ไมจากด

400 600 บาท/วน
400-600
บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- โบนัส, ออกต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงให้
- หยุุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 7.30-16.30 น.
- ลักษณะงาน ทํางานในโรงงาน, ออกต่างจังหวัด
ไปเอาไม้, เอาไม้เข้าเตา
- โบนส,
โบนัส ออกตางจงหวดมเบยเลยงให
ออกต่างจังหวัดมีเบี้ยเลี้ยงให้
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 7.30-16.30 น.
- ลักษณะงาน ทํางานตามออร์เดอร์ลูกค้า
มีใจรักในงานไม้

บริษัท ธาริส อาร์ท โฮเทล จํากัด
ประเภทกิจการ โรงแรม
0205559013976
ที่ตั้ง 69 ถ.ราษฏร์
ฏ ดําเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานฝ่าย/การตลาด

จํานวน เพศ
1

อายุ

ชาย 20 ปี ขึ้นไป
ญง
หญิ

ติดต่อ
โทร : 054-511122
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, อาหาร, ชุดทํางาน
ตรวจสุุขภาพประจําปี, วันหยุุดประจําปี 14 วันทํางาน
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มประสบการณพจารณาเปนพเศษ
มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด ท็อปวิวพ้อยท์
ประเภทกิจการ จําหน่ายคอมพิวเตอร์
ที่ตั้ง 401-401/1 ม.2 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์

1

ช่างติดตั้งระบบเครือข่าย+
กล้องวงจรปิด
พนักงานติดต่อการขาย
พนกงานตดตอการขาย
นอกสถานที่

1
1

อายุ

หญิง 20 ปี ขึ้นไป
ชาย
หญิง 20 ปี ขึ้นไป
ชาย
หญิง 22 ปปี ขึขนไป
หญง
้นไป
ชาย

ติดต่อ
โทร : 086-4289621
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

ป ตรี ขนไป
ป.ตร
ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์
- เวลาทํางานตามตกลง
- มีประสบการณ์พิจารณาเป้นพิเศษ
- ทุทกตํ
กตาแหนง
าแหน่ง ถ้ถาผู
าผ้หญงทาไดจะพจารณาเปนพเศษ
ญิงทําได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่
ประเภทกิจการ สถานศึกษา
ที่ตั้ง 505 ม.9 ถ.น้ําทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ผู้สอนวิชาเอกชีววิทยา

จํานวน เพศ
1

อายุ

ชาย 22 ปี ขึ้นไป
ญง
หญิ

ติดต่อ
โทร : 054-511969
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ป.ตรี
(ชีววิทยา)

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สวัสดิการตามตกลง
- ทํางานวันจันทร์-วันศุุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

วีว่า รีสอร์ท
ประเภทกิจการ โรงแรม
3540400447991
ที่ตั้ง 223 ม.7 ถ.ทาประเสริฐ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน

จํานวน เพศ
1

อายุ

หญิง 30 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ :
โทร : 080-6733355
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ทดลองงาน 2 เดือน
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์
- เวลาทํางานตามตกลง
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด วรทรัพย์ เซอร์วิส อิเล็คทริค
ประเภทกิจการ จําหน่ายทองคํารูปพรรณเงินผ่อน
ที่ตั้ง 303/41 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานเก็บเงินรายงาน

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ : โทร : 054-653307
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25-30 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ตามตกง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- หยุดวันอาทิตย์, เวลาทํางาน 8.30-17.00 น.
- ทํางานที่สาขากาดน้ําทอง
- ทํางานในจังหวัดแพร่

บริษัท แคชบิวตี้ จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายอุปกรณ์เสริมสวย/เครื่องสําอาง
ที่ตั้ง 400/26-28 ม.2 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขาย

จํานวน เพศ
2

อายุ

หญิง 18 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ
โทร : 083-2264289
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ม.6 ขึ้นไป

9,450 บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สวัสดิการตามตกลง
- คุุณสมบัติ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รักงานขายและบริการ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด พรสมบููรณ์ ((2001))
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ที่ตั้ง 200 ม.2 ต.น้ําชํา อ.สููงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานคอมพิวเตอร์+ยกของ

จํานวน เพศ
1

อายุ

ชาย 18 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ
โทร : 081-5953683
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ม.6 ขึ้นไป

9,450 บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สวัสดิการตามตกลง
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท ฮัก อินน์ แพร่ จํากัด
ประเภทกิจการ โรงแรม
0545561000174
ที่ตั้ง 6/1 ถ.เทศบาล 2 ต.ในเวียง อ. เมือง จ. แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
รปภ.

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ
โทร : 089-9999707
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25-45

ม.3 ขึ้นไป

400 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์
- สามารถทํางานเป็นกะได้
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ร้านดวงเดือน
ประเภทกิจการ จําหน่ายของฝาก
ที่ตั้ง 309 ม.10 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขาย

จํานวน เพศ
2

หญิง

ติดต่อ
โทร : 065-3358639
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-50 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สวัสดิการตามตกลง
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบกาณณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

โรงแรมแม่ยมพาเลส ((บจก.วงศ์วุฒ)ิ
ประเภทกิจการ โรงแรม
3549900035623
ที่ตั้ง 181/6 ถ. ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานคอมพิวเตอร์/ไอที

จํานวน เพศ
1

อายุ

ชาย 20 ปี ขึ้นไป
หญิง

ติดต่อ โทร : 054-521028-35 ต่อ 123
Line ID : -

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- สามารถทํากราฟฟิคได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
และต้อง ใช
และตอง
ใช้ Ai , Photoshop ได
ได้

บริษัท แสงไทยแพร่ จํากัด ((ห้างมาร์คโฟร์พลาซ่า)
ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า
3510300079311
ที่ตั้ง 416 ม.2 ถ.ภููเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

จํานวน เพศ
2

อายุ

ชาย 20 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ : โทร : 054-627777
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์, สามารถทํางานเป็นกะได้
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกููล จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3549900019849
ที่ตั้ง 200 ม.3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สููงเม่น จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 054-660111
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ปวส. ขึ้นไป
(ช่างยนต์)
ป.ตรี

ตามตกลง

ปป.ตร
ตรี
(บัญชี)

ตามตกลง

ช่างยนต์

2

ชาย

23-35 ปี

พนักงานที่ปรึกษาการขาย

2

ชาย

23-35 ปี

พนักงานบัญชี
พนกงานบญช

2

หญิง
หญง

23 35 ปปี
23-35

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับบขี่
- หยุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

โรงแรมน้ําทอง
ประเภทกิจการ โรงแรม
3030573629
ที่ตั้ง 400/400 ม.9 ถ.น้ําทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 089-8527339
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

แม่บ้านโรงแรม

4

หญิง

25-40 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

พนักงานต้อนรับชาย
กะบ่ายและดึก

2

ชาย

25-40 ปี

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีความรับผิดชอบ และอดทอน
- เคยทํางานโรงแรมมาก่อน
- มีประสบการณ์
- ทํางานเป็นกะได้ กะบ่ายและกะดึก
- มความรบผดชอบ
มีความรับผิดชอบ และรกงานบรการแขกในโรงแรม
และรักงานบริการแขกในโรงแรม

คุุณเมธี วุุฒิยาน
ประเภทกิจการ ส่วนบุคคล
3540100188605
ที่ตั้ง 60 ม.8 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน

จํานวน เพศ
1

อายุ

หญิง 40 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ : โทร : 094-9521195
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

10,000 บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- กินอยู่กับนายจ้าง
- ทํางานที่จังหวัดนนทบุุรี
- ซักผ้า รีดผ้า ทํางานบ้านทั่วไป
- ต้องสุขภาพแข็งแรง

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด สิทธาชัยเกษตร
ประเภทกิจการ จําหน่ายอาหารสัตว์
ที่ตั้ง 2/104 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขับรถ-ยกของ

จํานวน เพศ
2

ชาย

ติดต่อ
โทร : 054-524496
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-45 ปี

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์ ,ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

ร้านพรทิพย์ ต้มเลือดหมูู
ประเภทกิจการ ร้านอาหาร
3540600491552
ที่ตั้ง 194 ม.1 ต.แดนชุุมพล อ.สอง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

กุ๊ก

3

รปภ.

1

ชาย
ญง
หญิ
ชาย

ติดต่อ
โทร : 094-6626924
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

30-60 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ตามตกลง

30-60 ปี

ม.3 ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, อาหาร
- กินอยูู่หรือไป-กลับ ก็ได้
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

คลินิคทันตแพทย์อดิเรก
ประเภทกิจการ คลินิกทันตกรรม
ที่ตั้ง 230/9 ม.10 ถ.ช่อแฮ ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน

จํานวน เพศ
1

อายุ

หญิง 20 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ
โทร : 089-6352420
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ม.3 ขึ้นไป

8,000-9,000
บาท/เดือน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- หยุด 1 วัน/สัปดาห์
- เวลาทํางานตามตกลง

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด ศิริมนต์ชัย เมืองแพร่
ประเภทกิจการ เคาะ พ่น สี รถยนต์
ที่ตั้ง 141 ม.1 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ
โทร : 087-3045264
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

แม่บ้าน

1

หญิง 30 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

300 บท/วัน

พนักงานรับรถ
(ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี)
ช่างขัดยา
ชางขดยา

1

ชาย 30 ปี ขึ้นไป

ตามตกลง

1

ชาย 30 ปปี ขนไป
ขึ้นไป

ปวส. ขึ้นไป
(ช่างยนต์)
ไม่จํากัด
ไมจากด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม, โบนัสประจําปี
- หยุุดวันอาทิตย์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

โรงแรมแม่ยมพาเลส ((บจก.วงศ์วุฒ)ิ
ประเภทกิจการ โรงแรม
3549900035623
ที่ตั้ง 181/6 ถ. ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ โทร : 054-521028-35 ต่อ 123
Line ID : -

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ช่างซ่อมบํารุง

1

ชาย 20 ปี ขึ้นไป

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

แม่บ้าน

1

หญิง 20 ปี ขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

ตามตกลง

พนักงานการตลาด/ประชาสัมพันธ์
พนกงานการตลาด/ประชาสมพนธ

1

หญิง 20 ปปี ขนไป
หญง
ขึ้นไป

ปวส ขนไป
ปวส.
ขึ้นไป

ตามตกลง

กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก

2

ชาย 20 ปี ขึ้นไป
หญิง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์
- ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- สามารถทํากราฟฟิคได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด ((มหาชน)) สาขาแพร่
ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า
ที่ตั้ง 204 ม.7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

ติดต่อ : โทร : 054-062602 ต่อ 104-105
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารสด

3

ชาย

22-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารแห้ง

2

ชาย

22-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

พนักงานจัดเรียงสินค้าอปโภค
พนกงานจดเรยงสนคาอุ
ปโภค

2

ชาย

22 35 ปปี
22-35

ปวส ขนไป
ปวส.
ขึ้นไป

ตามตกลง

พนักงานประจําแผนกปลา

1

ชาย

22-35 ปี

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สามารถทํางานเป็นกะได้
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- หากมีประสบการณ์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด ศิริโรจน์ เอนเทอร์โพรซ์
ประเภทกิจการ ค้าส่ง
0543546002046
ที่ตั้ง 154/8 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

ติดต่อ
โทร : 054-522182
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

แม่บ้าน

1

หญิง 30 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

คนสวน

1

ชาย 30 ปี ขึ้นไป

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กินอยูู่กับนายจ้าง
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- ตําแหน่ง แม่บ้านและคนสวนถ้าเป็นคู่สามีภรรยา
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จะพจารณาเปนพเศษ

โรงเรียนสานฝันแพร่
ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาล
3220100291077
ที่ตั้ง 452 ม.9 ถ.น้ําทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ครูปฐมวัย

จํานวน เพศ
1

อายุ

หญิง 23 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ
โทร : 054-653237,, 088-5471615
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ป.ตรี
ฐ ย)
(ปฐมวั

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีใบประกอบวิชาชีพครู
- มีอาหารกลางวันให้
- ทํางานวันจันทร์-วันศุกร์
- ทํางานเวลา 07.00-17.00 น.
- มประสบการณในการดู
มีประสบการณ์ในการดแลเด็
แลเดกจะพจารณาเปนพเศษ
กจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ร้านข้าวซอยเจ๊เล็ก
ประเภทกิจการ ร้านอาหาร
3549900086791
ที่ตั้ง 35 ถ.น้ําคือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานโรงงาน
(โรงงานผลิตเส้น ขนม วัตถุุดิบ)

จํานวน เพศ
1

อายุ

หญิง 30 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ : โทร : 0836355546,, 0982369391
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เวลาทํางาน8.00-17.00
- มีความรับผิดชอบ และมีใจรักบริการ
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด นิจทวรรณวัสดุกุ ่อสร้าง
ประเภทกิจการ จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ที่ตั้ง 303 ม.3 ต.แม่คํามี อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานขับรถส่งของ

จํานวน เพศ
1

ชาย

ติดต่อ
โทร : 054-646257,, 089-7551671
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

25-50 ปี

ไม่จํากัด

350 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์, ทํางานเวลา 8.00-17.00 น.
- ลักษณะงาน ขับรถส่งของ ยกของ ส่งของให้ลูกค้า
- ขับเครนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ร้านควีนไดมอนด์
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องประดับ
ที่ตั้ง 145/8 ถ.ยัตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
ช่างภาพ

จํานวน เพศ
2

ชาย
ญง
หญิ

ติดต่อ :
โทร : 088-1588555
Line ID :

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

20-35 ปี

ม.6 ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- หยุดวันอาทิตย์, เวลาทํางานตามตกลง
- ใช้งาน Photoshopp ได้ ตัดต่อวีดีโอได้
พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ถ่ายภาพพิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด เอกะชัย สเตชั่น
ประเภทกิจการ ปั้มน้ํามัน
ที่ตั้ง 33 ม.7 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงาน 7-11

จํานวน เพศ
3

อายุ

ชาย 20 ปี ขึ้นไป
ญง
หญิ

ติดต่อ
โทร : 064-0010919
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ม.6 ขึ้นไป

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- หยุุด 1 วัน/สัหดาห์, สามารถทํางานเป็นกะได้
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุุ้นส่วนจํากัด เอกะชัย
ประเภทกิจการ ปั้มน้ํามัน
ที่ตั้ง 241 ม.5 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงาน 7-11

จํานวน เพศ
3

อายุ

ชาย 20 ปี ขึ้นไป
ญง
หญิ

ติดต่อ
โทร : 064-0010919
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ม.6 ขึ้นไป

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- หยุุด 1 วัน/สัหดาห์, สามารถทํางานเป็นกะได้
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ปั๊มน้ํามันแพทองเหมืองหิต
ประเภทกิจการ ปั้มน้ํามัน
1494162945
ที่ตั้ง 3/94 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงาน 7-11

จํานวน เพศ
3

อายุ

ชาย 20 ปี ขึ้นไป
ญง
หญิ

ติดต่อ : โทร : 064-0010919
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ม.6 ขึ้นไป

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- หยุุด 1 วัน/สัหดาห์, สามารถทํางานเป็นกะได้
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอปิโตรเลียม จํากัด
ประเภทกิจการ ปั้มน้ํามัน
ที่ตั้ง 86 ม.13 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงาน 7-11

จํานวน เพศ
3

อายุ

ชาย 20 ปี ขึ้นไป
ญง
หญิ

ติดต่อ
โทร : 064-0010919
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ม.6 ขึ้นไป

315 บาท/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
- หยุุด 1 วัน/สัหดาห์, สามารถทํางานเป็นกะได้
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ศักดิ์ชัย โซลููชั่นส์ จํากัด
ประเภทกิจการ จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ตั้ง 170,170/10-/14
,
ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง

จํานวน เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ช่างไฟฟ้า

5

ชาย 25 ปี ขึ้นไป

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

ช่างเครื่องปรับอากาศ

5

ชาย 25 ปี ขึ้นไป

ปวช. ขึ้นไป

ตามตกลง

ติดต่อ
โทร : 054-621501 ต่อ 104
Line ID :

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
ฐ มือช่าง
- ต้องมีใบรับรองมาตราฐานฝี
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
- สาขาเครองปรบอากาศในอาคาร
สาขาเครื่องปรับอากาศในอาคาร และการพาณชย
และการพาณิชย์
ขนาดเล็ก ระดับ 1
- สามารถทํางานนอกพื้นที่ได้

ร้าน ส.อะไหล่ยนต์
ประเภทกิจการ จําหน่ายอะไหล่รถจักยานยนต์
ที่ตั้ง 2/212-213 ถ.ภููเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
แม่บ้าน

จํานวน เพศ
1

อายุ

หญิง 25 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ
โทร : 054-627900,, 086-4208250
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ไม่จํากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- กินอยู่กับนายจ้าง
- ทํางานที่อําเภอสููงเม่น
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท อมรรักษ์ จํากัด
ประเภทกิจการ โรงแรม
ที่ตั้ง 34/37 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ตําแหน่งงานว่าง
พนักงานต้อนรับ

จํานวน เพศ
1

อายุ

ชาย 20 ปี ขึ้นไป

ติดต่อ :
โทร : 089-6335740
Line ID :

วุฒิการศึกษา

ค่าจ้าง

ปวส. ขึ้นไป

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิการ
- มีประกันสังคมให้
- หยุุด 1 วัน/สัปดาห์
- สามารถทํางานเป็นกะได้

