
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
1 โรงแรม บีทู มุกดาหาร บูทีค แอนด์ บัดเจ็ต  

เลขที่ 24/4 ถ. ด ารงค์มุกดา ต. มุกดาหาร  
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 081-892-5962, 085-867-3490, 
042-040-123  
 

- พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
  Guest Service Agent 

2 ช/ญ 20-35 ปวส.+ 10,140 - มีใจรักงานบริการ รักความสะอาด 
  ขยัน อดทน 
- ท างานเป็นกะ ได้ มีทัศนคติ ที่ดี พร้อมที่จะ
เรียนรู้งานและประสบการณ์ใหม่ๆ 
- สมัครได้วันจันทร์ - ศุกร์  
 เวลา 09.00-16.00 น. 

2 โรงพยาบาลสัตว์มุกดาหาร 
45/1  ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร 042611979 , 0897126659 
 

-แคชเชียร์ 1 ญ 20-35 ม.6-ปวส. 10,000+ -ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพ้ืนฐานได้ 
-มีร่างกายแข็งแรง  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
-คอมมิชชั่น ตามผลงาน 
-เวลางาน 8.30-19.30 น.หยดุ 1 วัน/สัปดาห์ 
-โบนัสประจ าปี  ประกันสังคม 
-ชุดฟอร์ม 

3 KFC สาขาบิ๊กซี มุกดาหาร  ชัน้ 1 
ถ.ชยางกูร ข.  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

- กุ๊ก  

 

3 ช 18-25 ม.3+ ตามตกลง - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
- มีความรับผิดชอบ/ตรงต่อเวลา/อดทน/ 
  เสียสละ/สามารถท างานเป็นกะได้ 

4 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 
87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000   
E-Mail hr@mukinter.com 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 042-611222 
ต่อ 161 โทรศัพท์มือถือ 091-8654012 

-นักเทคนิคการแพทย์ 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง - มีประสบการณ์ท างานพิจารณาพิเศษ  
 -นักกายภาพบ าบัด 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง จบการศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 -พยาบาลวิชาชีพ (ผู้ป่วยใน) 2 ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง  
 -ผู้ช่วยพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 2 ญ 22-35 PN, NA ตามโครงสรา้ง  
 -แม่บ้าน 1 ญ 22-35 ม.3+ ตามโครงสรา้ง  

5 โรงแรมส าราญชายโขง 
88/8 ถ.ส ารานชายโขงใต้  ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง จ. มุกดาหาร 49000  
โทร. 0945426388 

-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
 

1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง - ท างานเป็นกะได้ 
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
************************** 

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
6 บริษัท สามน้ าวิศวกรรม จ ากัด 

(ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ) 
344 หมู่ที่ 6 ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร โทร. 042633299 /063-

9145639 

-พนักงานบัญชี/ขายหน้าร้าน 
 
 
 
 
 
-พนักงานขายคอนกรีต 
 
 
 
 
-พนักงานขับรถ 6 ล้อ 
 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

ญ 
 
 
 
 
 
ช 
 
 
 
 
ช 

25+ 
 
 
 
 
 

30+ 
 
 
 
 

30+ 

ปวส.+ 
 
 
 
 
 

ปวส.+ 
 
 
 
 

ไม่จ ากัด 

10,000 บ/ด 
 
 
 
 
 

12,000 บ/ด 
 
 
 
 

338 บ/ว 

-ทดลองงาน 1 เดือน ผ่านงานมีเบี้ยเลี้ยง  
 100   บาท/วัน 
- เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
ลักษณะงาน  - ออกบิลขายรายวัน  จัดคิวรถ
ส่งปูน สรุปบิลขาย ส่งภาษีรายเดือน  สรุป
รายงานทางบัญชี 
- ขับรถยนต์ได้ 
- มีประสบการณ์ในการขายพิจารณาพิเศษ 
-ลักษณะงาน - ออกพบลูกค้า  ออกหน้างาน
ประเมินพ้ืนที่ได้ สรุปยอดขายรายเดือน  ดูแล
งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทุกประเภท 
- ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพสารเสพติด 
- มีประสบการณ์ในการขายพิจารณาพิเศษ 
- เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 

7 โรงแรมส าราญชายโขง 
88/8 ถ.ส ารานชายโขงใต้ ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
 

-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง -ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 

8 ร้านพรรณราย  
ที่ตั้ง 888/1 หมู่ที ่9  บ้านเขามโนรมย์  
ต.นาสีนวน  อ.เมือง  จ. มุกดาหาร  
โทร. 095-6626519 
 

-พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC 1 ญ 18-30 ม.6+ 338 บ/ว 
 

 

-เวลาท างาน 08.00 น. – 17.00 น.  
-หยุดทุกวันอังคาร  
ลักษณะงาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้า, เช็คส
ต๊อกสินค้า, เตรียมสินค้าส าหรับจะ Live สด
ในแต่ละวัน และช่วยทีม Live สดดูแลระบบ
ขายในช่วงเวลาที่ Live สด 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
************************** 

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
9 ร้าน 18 วิวหวาน 

18 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร โทร.  099-4503896  
  

-  บาริต้า  1  อัตรา 
-  พนักงานครัวร้อน  1  อัตรา 
 

1 
1 
 

ช/ญ 
ช/ญ 

18-45 
18-45 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

9,500 บ/ด 
9,500 บ/ด 

- เวลาท างาน เป็นกะ 08.30-17.30 น. / 
12.00 - 21.00 น. มีค่าคอมมิชชั่นให้ 
- รักการท างาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
- มีเบี้ยขยัน  มีเวลาพักให้วันละ 1 ช.ม 
- อาหาร 1 มื้อ+น้ าหรือกาแฟ 
 

10 ร้านสนิทภัณฑ์ 
2/1 ถ.ประคองพันธ์ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  โทร. 084-9426969  
 

- ผู้ติดตาม/ดูแลผู้สูงอายุ 1 ญ 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ลักษณะงานดูแลผู้สูงอายุ 
-สามารถอยู่ประจ ากับนายจ้างได้ 
-ที่พักฟรี เดินทางไปต่างจังหวัดกับนายจ้างได้ 

11 ร้านกุ๊ดวิวคาเฟ่ ทุ่งกังหันม (นิคมคมสร้อย) 
ต.ร่มเกล้า อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 
โทร. 0643255289 

-พนักงานชงกาแฟ 5 ช/ญ 25+ ม.6+ 10,000 บ/ด -มีประสบการณ์ชงกาแฟ 
-บุคลิกดี มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี  
มีไหวพริบ มีน้ าใจ ขยันซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา 
-ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม 
-อยู่อ าเภอนิคมสร้อยพิจารณาเป็นพิเศษ 

12 บริษัท มุกดาหารฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด 
42-42/1 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 094-4695855   
042-611700 ต่อ 0 

-ช่างเทคนิคบริการ 3 ช 23+ ปวส. ตามตกลง -สามารถขับข่ีรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ 
-ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 -พนักงานประเมินราคาซ่อมตัวถัง/สี 3 ช 23+ ปวส.++ ตามตกลง -วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
 -พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ช/ญ 21-40 ป.6+ ตามตกลง -เพศขายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
        

13 ฟอร์มูล่า มุกดาหาร  
ตั้งอยู่ที ่ภายใน บขส.มุกดาหาร 
โทร. 083-0692877 

พนักงาน สโตร์-ส่งของ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง - มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 
- มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับยี่ห้อ
รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
************************** 

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
14 โลตัส มันนี่ พลัส  (โลตัส มุกดาหาร) 

ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 082-8535347 

-พนักงานประจ าสาขา พ้ืนที่ท างานใน
ห้างโลตัส สาขามุกดาหาร 

1 ญ 24-35 ปวส.+ 11,000-
13,000 

รักงานขาย งานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
ออกพ้ืนที่ได้  มีค่าใบอนุญาต 500 บ.  
ค่าคอมมิขชั่น ประกันสังคม 

15 โรงพยาบาลสัตว์มุกดาหาร 
45/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร 042611979 , 0897126659 
 

-แคชเชียร์ 1 ญ 20-35 ม.6-ปวส. 10,000+ -ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพ้ืนฐานได้ 
-มีร่างกายแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
-คอมมิชชั่น ตามผลงาน 
-เวลางาน 8.30-19.30 น.หยดุ 1 วัน/สัปดาห์ 
-โบนัสประจ าปี  ประกันสังคม 
-ชุดฟอร์ม 
 

16 ร้าน  พีพี การช่าง 
(จ าหน่ายเหล็กดัด ประตูม้วน ประตูเหล็ก) 
521 นาโปใหญ่  ถ.ส าราญชายโขงเหนือ  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 080-4019985 
 

- ช่างเหล็ก 2 ช 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ท างาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. 
หยุดทุกวันอาทิตย์  มีประกันสังคม 

17 บริษัท พราวด์ เอสเตท (2016) จ ากัด 
พิกัด เยื้องๆ โฮมโปรมุกดาหาร  
โทร.099 -7893651 

-พนักงานจัดซื้อ/บัญชี 1 ญ 22-35 ปวข.+ 10,000 บ/ด - หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้ 
microsoft word , excel 
- ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

18 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน)  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร. 0877227850 
 

-ผู้จัดการสาขา สาขาค าป่าหลาย 
-เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาดอนตาล 
-เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาดงหลวง 
 

1 
1 
1 
 

ข 
ช 

ช/ญ 
 

25-35 
20-35 
20-35 

ปวส.+ 
ปวส.+ 
ปวส.+ 

17,000 บ/ด 
12,000 บ/ด 
12,000 บ/ด 

- สวัสดิการตามกฎหมาย 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
19 บริษัท ประเสริฐผลพัฒนารุ่งเรือง มอเตอร์  

(กิจการ ซื้อ-ขายรถยนต์มือสอง) 
88/33  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร  062-9020888 

-พนักงานฝ่ายขาย   4 ช/ญ 21-40 ม.3-ปวส 9,000-
12,000   

- เวลาท างาน  08.00-17.00 น. 
- มีค่าคอมมิชชั่น และค่าส่งเสริมการขาย 
- ขับรถยนต์ได้ 
- เล่น Social Media ได้ 

       - เวลาท างาน  08.00-17.30 น. 
- ใช้งานโปรแกรม MS excel ได้ดี 
- ท างานล่วงเวลาได้ 
- มีค่าคอมมิชชั่น 

       
20 คลินิกทันตกรรม เอส เด้นท์  

ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร   
(ตรงข้ามโรงรับจ าน า มุกดาหาร)  
โทร. 061-072-4819 

-แม่บ้านประจ าคลินิก 1 ญ 25-40 ไม่จ ากัด 350 บ/ว - ท างานไป-กลับ 
- เวลาท างาน 8.30-17.30 น. หรือตามตกลง 

21 โรงแรมอุดมทรัพย์ 
พิกัด ถ.ด ารงค์มุกดา  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
(หลังตลาดเทศบาล 2)  โทร. 0954947215 

-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 ญ 20-35 ม.3+ 338 บ/ว -ท างานเข้ากะได้   
-มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมพิจารณา
พิเศษ 

22 ร้านมุกดาหารชัตเตอร์ 
103 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  โทร 042611986 

-พนักงานขายหน้าร้าน 2 ช 1 
ญ 1 

20+ ม.3+ ตามตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
-ซื่อสัตย์ ขยัน และเรียนรู้เร็ว 
-เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 
 

23 ร้านป๊อปสตาร์  มุกดาหาร 
16 ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร โทร. 065-086866 

-พนักงานจัดเรียงสินค้า 
-แอดมินเพจ 

1 
1 

ญ 
ช/ญ 

18+ 
18+ 

ไม่จ ากัด 
ม.6+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-มีความสามารถด้านกราฟฟิคดีไซน์พิจารณา
พิเศษ ออกแบบ แต่งรูป เสนอขายสินค้า 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
24 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทม จ ากัด 

(เทสโก้ โลตัส สาขามุกดาหาร)   
35 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร   โทร. 064-4924977 

-พนักงานแผนกหลังร้าน 1 ช 18+ ม.3+ 338 /ว -สามารถท างานเป็นกะได้ 
-มีใจรักงานบริการ ชอบพบปะผู้คน 
-มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ  
** กรอกใบสมัครได้ที่โลตัสใหญ่ สาขา
มุกดาหาร ติดต่อที่จุดบริการ ** 
 

25 Mr.DIY สาขาตลาดพรเพชร มุกดาหาร 
ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  โทร. 042-041515 

1.  พนักงานประจ าร้าน   
2.  พนักงาน Store    
3.  พนักงานจัดเรียงสินค้า   

2 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

19+ 
19+ 
19+ 

 

ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 

10,260 บ/ด 
10,260 บ/ด 
10,260 บ/ด 

 

-ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รับแรงกดดันของหน้า
งานได้ 
- ค่าต าแหน่ง 400 บาท(ต าแหน่งสโตร์) 
- เบี้ยขยัน 900 บาท 
- โบนัสประจ าปี/ปรับเงินเดือนประจ าปี 
- ซื้อสินค้าราคาพนักงาน/ฟรีชุดยูนิฟอร์ม 

26 ร้านเสริมสวย คอสมิก23 Beauty&Salon 
ที่ตั้ง ภายในปั๊ม PTM ห่างจากไทวัสดุ
ประมาณ 100 เมตร  
โทร. 097-0647103,096-2948670,092-
5926888 หรือสมัครได้ที่ ส านักงานใหญ่ใน
ออฟฟิศปั๊ม PTM 

-พนักงานประจ าร้านเสริมสวย  
(สระผม/ตัดผม/ท าเล็บ/ท าสี) 

1 ญ 25+ ไม่จ ากัด 12,000+ 
 บ/ด 

- ทดลองงาน 1 อาทิตย์ (ได้วันละ 400 บาท
ช่วงทดลองงาน) ผ่านงานปรับเงินเดือนให้
พร้อมสวัสดิการ เช่น ประกันสังคม,วันลา
ประจ าปี เป็นต้น 
- เวลาท างาน 09.00-18.00 น. 
- หยุดทุกวันพุธ 

27 คลินิกมุกดาหารเฮลท์แล็ป  
23/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  
โทร. 042-042259 

-แม่บ้าน 1 ญ 30+ ไม่จ ากัด 9,000 บ/ด - เวลาท างาน 08.00-16.30 น. 

28 ร้านชาบชูิ สาขาโรบนิสนั  
โรบินสนั มุกดาหาร ชั้น 1  ถ.ชยางกูร ข 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร. 095-2074309 

-พนักงานเสริฟ   
-พนักงานครัว   

3 
2 
 

ช/ญ 
ข/ญ 

18+ 
18+ 

 

ม.3+ 
ม.3+ 

344 บ/ว 
344 บ/ว 

สามารถท างานเข้ากะได้  (08.00-17.00 น. / 
11.00-20.00 น./12.00 น. - 21.00 น.) เวียนกะ
ทุกสัปดาห ์
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
29 ร้านส้มต าไชยแสง 

พิกัดเส้นบายพาส ธกส.ตัดใหม่ตรงข้าม
ร้านดาข้าวต้มปลาชลบุรี 
โทร 0617575526 

-พนักงานประจ าร้าน 2 ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง -เวลาท างาน 8.00-18.00 น. 
       
       

30 ร้านแม็กการยาง  
ทางเข้าโรงน้ าตาลสหเรือง  
ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร.0875689815 

-พนักงานขับรถพ่วง 3 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบอนุญาตขับข่ี 
-มีประสบการณ์ท างาน 

31 ร้าน T&N คาร์แคร์  
บ้านค าผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร (อยู่ใกล้โชว์รูมฟอร์ด) 
โทร. 084-3926571 

-ช่างยนต์ 
-ช่างสี 
-พนักงานล้างรถ 

1 
1 
3 

ช 
ช 

ช2/ญ1 

25+ 
30+ 
20+ 

 

ปวส.+ 
ปวช.+ 
ไม่จ ากัด 

400 บ/ว 
400 บ/ว 
ตามตกลง 

- เวลาท างาน 08.00-18.00 น. 

32 "ร้านปั่นเพื่อเมีย"  
พิกัด หน้าโรงแรม ปิติเพลส ถ.วิวิธสุรการ  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 099-0428411 
 

-พนักงานประจ าร้าน 2 ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถท างาน 08.00-18.00 น. ทุกวัน 

33 บริษัท ทรัพย์ธาราก่อสร้าง จ ากัด 
147  ถ.ส าราญชายโขงเหนือ ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 063-9145639 

-ช่างเขียนแบบ-ถอดแบบ 
-พนักงานธุรการและจัดซื้อ 

1 
1 

ช 
ญ 

25+ 
25+ 

 

ปวส.+ 
ปวส.+ 

 

12,000 บ/ด 
10,000 บ/ด 

- ทดลองงาน 1 เดือน ผ่านงานมีเบี้ยเลี้ยง 
100 บาท/วัน 
- ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีในการท างาน  
 มีไหวพริบ 
- มีประสบการณ์ในการขายพิจารณาพิเศษ 
- เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
- หยุด 1 วัน/สัปดาห ์
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