
จ านวน อายุ อัตราค่าจ้าง

(อัตรา) (ป)ี (บาท)

พนักงานเซเวน่ ช/ญ 2 18 ปขีึ้นไป ม.3 - ปวส. *ค่าคริงชีพ, ค่ากะ, เงินพเิศษ, อินเซนทฟี 320/วนั

ช่างเทคนิค ช/ญ 2 20 - 35 ปวช. - ป.ตรี *ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 320/วนัขึ้นไป

ธรุการขาย ช/ญ 1 20 - 35 ปวช. - ป.ตรี *เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 320/วนัขึ้นไป

ฝ่ายขายออนไลน์ ช/ญ 3 20 - 35 ปวช. - ป.ตรี 320/วนัขึ้นไป

เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ ญ 1 25 ปขีึ้นไป ป.ตรี *มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ ตามโครงสร้างบริษทั

พนักงานบญัชี ช/ญ 1 20 ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป *จบสาขาบญัชี ตามโครงสร้างบริษทั

Digital Marketing ช/ญ 10 22 - 30 ไม่จ ากัด *ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์พื้นฐานได้ดี 12,000 - 28,000/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ช 1 25 - 30 ไม่จ ากัด *ใช้โปรแกรม express ได้ 10,000 - 15,000/เดือน

ช่างเย็บผ้าม่าน (เหมาจ่าย) ช/ญ 2 25 - 55 ไม่จ ากัด *มีประสบการณ์เย็บผ้าจะพจิารณาเปน็พเิศษ 12,000 - 15,000

พนักงานบญัชี ช/ญ 2 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี *จบสาขาการบญัช,ี การจัดการ, การตลาด ตามโครงสร้างบริษทั

เศรษฐศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง

*มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และFinancial จะพจิารณาเปน็พเิศษ

*ท างานที่สาขาร้อยเอ็ด ขอนแก่น และสามารถท างานต่างประเทศได้

เจ้าหน้าทเีร่งรัดหนี้สิน ช 5 25 ปขีึ้นไป ม.6 ขึ้นไป *สามารถท างานต่างจังหวดัได้ 320/วนัขึ้นไป

*ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

*มีประสบการณ์จะพจิารณษเปน็พเิศษ

364/1 ถ.เทวาภบิาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.08 9569 9949

ชื่อต าแหน่งงานว่าง เพศ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข/สวัสดกิาร

บรษัิท ธนพล พีทที ีออยล์ จ ากัด

144 ถ.เทวาภบิาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.06 1047 3411, 0 4351 4118 ต่อ 122

บรษัิท รุง่ทรพัย์ลิสซ่ิง จ ากัด   

30 ถ.เทวาภบิาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.0 4351 2077, 09 0032 7983

บรษัิท โตโยต้าสาเกตนคร จ ากัด  

333 ม.7 ต.มะอึ อ.ธวัชบรุ ีจ.รอ้ยเอ็ด โทร.09 5167 0189

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สมศักดิ์โฮลล์เซลส์ (ส านักงานใหญ)่

349 ม.4 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.09 4264 5193

บรษัิท มีไอเดีย เซนเตอร ์แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

87 หมู่ที่ 14 ถ.รอ้ยเอ็ด-โพนทอง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.09 0028 0010, 09 1056 1868

บรษัิท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)

232 หมู่ที่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด

บรษัิท ดีงามธุรกิจ จ ากัด     



จ านวน อายุ อัตราค่าจ้าง

(อัตรา) (ป)ี (บาท)

การตลาดออนไลน์ ช/ญ 1 18 ปขีึ้นไป ปวช. - ป.ตรี 320/วนัขึ้นไป

ที่ปรึกษาการขาย ช/ญ 3 18 ปขีึ้นไป ปวช. - ป.ตรี 320/วนัขึ้นไป

ที่ปรึกษาด้านศูนย์บริการ ช/ญ 1 18 ปขีึ้นไป ปวช. - ป.ตรี 320/วนัขึ้นไป

หวัหน้าแม่บา้นโรงแรม ช/ญ 1 24 - 45 ม.6 - ป.ตรี *ทกุต าแหน่งหากมีประสบดารณ์จะพจิารณา 320/วนัขึ้นไป

เจ้าหน้าที่การตลาด ช/ญ 3 24 - 45 ม.6 - ป.ตรี เปน็พเิศษ 320/วนัขึ้นไป

พนักงานต้อนรับ ช/ญ 2 24 - 45 ม.6 - ป.ตรี 320/วนัขึ้นไป

พนักงานท าความสะอาดหอ้งพกั ช/ญ 2 24 - 45 ม.6 - ป.ตรี 320/วนัขึ้นไป

พนักงานคลีนเนอร์ส่วนกลาง ช/ญ 2 24 - 45 ม.6 - ป.ตรี 320/วนัขึ้นไป

พนักงานขับรถ ช/ญ 1 24 - 45 ม.6 - ป.ตรี 320/วนัขึ้นไป

รปภ.ประจ าโรงแรม ช/ญ 1 24 - 45 ม.6 - ป.ตรี 320/วนัขึ้นไป

แม่บา้น ญ 1 ไม่เกิน 50 ป.6 - ม.3 *สามารถเข้ากะได้ 320/วนั

หวัหน้าฝ่ายบคุคล ช/ญ 1 30 ปขีึ้นไป ป.ตรี *คอมมิชชั่น, Incentive, เส้ือยูนิฟอร์ม ตามโครงสร้างบริษทั

Sale ขายส่ง ช/ญ 20 22 ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป ซ้ือสินค้าราคาพนักงาน, เงินช่วยเหลืองานพธิี 10,000 ขึ้นไป

ผู้จัดการสาขา จ.มหาสารคาม ช/ญ 1 20 - 35 ม.6 ขึ้นไป ค่าที่ (กรณีต้องค้างคืนเนื่องจากงานบริษทั) 15,000 ขึ้นไป

Sale&Service สาขาโรบนิสัน ญ 2 23 - 35 ม.6 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่บญัชี ญ 3 23 - 35 ป.ตรี บญัชี ตามโครงสร้างบริษทั

ครูผู้สอนภาษาไทย ช/ญ 2 22 - 30 ป.ตรี *สมัครวนันี้ - 30 พ.ค.65 ตามตกลง

ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ช/ญ 2 22 - 30 ป.ตรี ตามตกลง

ครูเทคโนโลยี ช/ญ 3 22 - 30 ป.ตรี ตามตกลง

56/7 - 8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.08 0741 9996

ชื่อต าแหน่งงานว่าง เพศ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข/สวัสดกิาร

มาสด้า เจท ีรอ้ยเอ็ด

ตรงข้ามโรบนิสันรอ้ยเอ็ด อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.0 4351 9124

โรมแรม 101 โฮเทล

56/9 ถ.เทวาภบิาล 8/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.06 4593 1365, 08 1565 0600

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บเีอสพี มารเ์ก็ตติ้ง

115/1 ถ.ปทัมานนท ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.08 9569 9949

บรษัิท ธีรรตัน์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด

โรงเรยีนศิลานครวิทยา

ต.ขวัญเมือง อ.เสลภมูิ จ.รอ้ยเอ็ด โทร.06 2094 8314



จ านวน อายุ อัตราค่าจ้าง

(อัตรา) (ป)ี (บาท)

พนักงานขับรถส่งของ ช 1 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด 320/วนัขึ้นไป

พนักงานบญัชี ช/ญ 1 20 - 40 ปวส.ขึ้นไป *มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ ตามตกลง

ช่างคอมพวิเตอร์ ช 1 20 - 35 ปวส.ขึ้นไป *เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามตกลง

พนักงานเติมน้ ามัน ช/ญ 3 18 - 40 ป.6  - ม.3 320/วนั

พนักงานขายปลีก ช/ญ 5 20 - 30 ปวส.ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป

พนักงานขายโครงการ ช/ญ 1 20 - 30 ปวส.ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ช 2 30 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด *มีใบรับรองขับรถโฟล์คลิฟทจ์ะพจิารณาเปน็พเิศษ 10,000 ขึ้นไป

พนักงานคลังสินค้า/ยกสินค้า ช 5 20 - 35 ปวส.ขึ้นไป *มีประสบการณ์คลิงสินค้าจะพจิาณาเปน็พเิศษ 10,000 ขึ้นไป

พนักงานจัดซ้ือ ช/ญ 2 20 - 30 ปวส. - ป.ตรี *ผ่านทดลองงานปรับเงินเดือน 10,000 ขึ้นไป

พนักงานขับรถบรรทกุ ช 5 30 - 45 ไม่จ ากัด *มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท.2, ท.3 320/วนั

*เบี้ยขยันสูงสุด 1,000 บาท, ค่าเที่ยว

เจ้าหน้าที่ขาย ช/ญ 1 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี *คอมมิชชั่น, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบติัเหตุ 320/วนัขึ้นไป

ช่างเทคนิค ช 1 20 - 30 ปวช.ขึ้นไป ชุดยูนิฟอร์ม, ปรับเงินเดือนประจ าป,ี เงินพเิศษ 320/วนัขึ้นไป

เงินช่วยเหลือครอบครัวเสยชีวติ, เบี้ยขยัน,

เบี้ยเล้ียง, ค่าเดินทาง, ค่าที่พกั, ค่าโทรศัพท,์

ค่าน้ ามัน

Supervisor ช/ญ 1 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด *บา้นพกัฟรี (จ านวนจ ากัด) 320/วนัขึ้นไป

Quality Assurance (QA) ช/ญ 1 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด 320/วนัขึ้นไป

Product Staff ช/ญ 50 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด 320/วนัขึ้นไป

333 หมู่ที่ 15 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ดโทร.09 9216 4614

ชื่อต าแหน่งงานว่าง เพศ วุฒิการศึกษา เงื่อนไข/สวัสดกิาร

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด รอ้ยเอ็ดเพียวรติี้ 

383-385 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.08 6700 1102

บรษัิท ไอททีเูดย์ จ ากัด

314-315-316 หมู่ที่ 18 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.08 6456 2736

บรษัิท ธีรภาดาโฮมมารท์แม็กซ์ จ ากัด

*ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

บรษัิท บยีอนด์ กรนี จ ากัด(สาขารอ้ยเอ็ด) 

อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.0 4303 0624, 09 8239 0360 E-mail : Suphanan@beyond-green.co.th

บรษัิท จตุอเล็กทรอนิกส์ 2010 (ประเทศไทย) จ ากัด

181 ม.2  ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอ้ยเอ็ด โทร.09 8584 5041, 08 1320 0530, 08 1320 2379



จ านวน อายุ อัตราค่าจ้าง

(อัตรา) (ป)ี (บาท)

พนักงานจัดเรียงสินค้า ช/ญ 10 21 - 35 ม.6 ขึ้นไป *มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ 320/วนัขึ้นไป

พนักงานการตลาด ช/ญ 1 25 ปขีึ้นไป ป.ตรี *เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 320/วนัขึ้นไป

พนักงานเย็บ (มีประสบการณ์) ช/ญ 500 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด *รถรับส่ง, อุปกรณ์การท างานฟรี, 320/วนัขึ้นไป

พนักงานทั่วไปรายวนั ช/ญ 100 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป สหกรณ์ออมทรัพย์ 320/วนัขึ้นไป

เทคนิคเย็บ (มีประสบกาณณ์) ช/ญ 4 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง

ช่างซ่อมจักร (มีประสบการณ์) ช 3 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง

ฝึกเย็บจักรอุตสาหกรรม ช/ญ 200 18 - 35 ไม่จ ากัด 320/วนัขึ้นไป

พนักงานฝ่ายการตลาด ช/ญ 1 25 ปขีึ้นไป ปวส. - ป.ตรี 12,000/เดือน

พนักงานทั่วไป ช/ญ 40 ไม่เกิน 60 ไม่จ ากัด 320 - 350/วนั

ช่างไฟฟา้ ช 2 ไม่เกิน 60 ปวช./ปวส. 350/วนั

ช่างยนต์ ช 2 ไม่เกิน 60 ปวช./ปวส. 350/วนั

แม่บา้น ญ 1 25 - 48 ป.6 - ม.3 9,500 - 15,000/เดือน

พนักงานประจ าสาขา ช/ญ 2 25 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด *เปน็คู่สามีภรรยา, สามีต้องขับรถยนต์ได้ 320/วนั

พนักงานบญัชี ญ 3 20 ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 320/วนั

พนักงานฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ช/ญ 10 24 ปขีึ้นไป ม.6/ปวช.ขึ้นไป *คอมมิชชั่น, โบนัสปดิไตรมาส, โบนัส Top Up 20,000 ขึ้นไป

พนักงานขับรถใหธ้นาคาร ช/ญ 10 24 ปขีึ้นไป ม.6/ปวช.ขึ้นไป 20,000 ขึ้นไป

แม่บา้นอยู่ประจ า ญ 3 24 ปขีึ้นไป ไม่จ ากัด 320/วนั

ศรนพฟารม์

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.08 2351 9249, 06 3528 8963

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด พาพิภฏัฏ เทรดดิ้ง

44/1 ม.12 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.09 8645 7881, 09 8127 2718, 09 2686 5927, 09 8825 9854

บรษัิท ธันวาพาณชิย์ จ ากัด

133/1 หมู่ที่ 6 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.รอ้ยเอ็ด โทร.08 9416 5434

รา้นผ้าม่าน

111 ม.6 ต.นาใหญ ่อ.สุวรรณภมูิ จ.รอ้ยเอ็ด โทร.08 1320 7296, 08 9576 2515

898/47 หมู่ที่ 16 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.09 2669 9568 E-mail : prasertphol.property@gmail.com

ชื่อต าแหน่งงานว่าง เพศ วุฒิการศึกษา เงือ่นไข/สวัสดิการ

แม็คโคร สาขารอ้ยเอ็ด

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.0 4303 1571 - 74 ต่อ 104 - 105, 08 5925 6687

บรษัิท แทรก็ซ์ อินเตอรเ์ทรด จ ากัด

61 ม.5 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.รอ้ยเอ็ด โทร.09 4979 4790

บรษัิท ประเสรฐิผล พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากัด



จ านวน อายุ อัตราค่าจ้าง

(อัตรา) (ป)ี (บาท)

พนักงานแม่บา้น ญ 1 30 ปขีึ้นไป ม.6 ขึ้นไป *ฉีดวคัซีนปอ้งกันโควดิ 19 ครบ 2 เข็ม 320/วนัขึ้นไป

*มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

*มีใบอนุญาตขับขี่

พนักงานฝ่ายบคุคล ช/ญ 1 25 ปขีึ้นไป ป.ตรี *มีความสามารถด้านคอมพวิเตอร์ 320/วนัขึ้นไป

*มีประสบการณ์จบสาขาทรัพยากรมนุษย์หรือ

สาขาที่เกี่ยวข้องจะพจิารณาเปน็พเิศษ

*ฉีดวคัซีนปอ้งกันโควดิ 19 ครบ 2 เข็ม

*มีใบอนุญาตขับขี่

ประสานงานขาย ญ 1 20 - 35 ปวส.ขึ้นไป *จบสาขาบริหารธรุกิจหรือที่เกี่ยวข้อง 10,000 ขึ้นไป

*มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

*สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

*เบี้ยขยัน, โบนัส, ประกันอุบติัเหตุ, เที่ยวประจ าปี

พนักงานขับรถ ช 2 22 - 31 ม.3 ขึ้นไป *มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 9,650/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ช/ญ 2 22 - 31 ม.6 ขึ้นไป *คอมมิชชั่น, เบี้ยเล้ียง 10,200/เดือน

22 ม.12 ต.ขอนแก่น อ.เมืองรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด  โทร.08 2703 7922

บรษัิท ไทยเพ่ิมพูลโฮมช็อป จ ากัด

208 หมู่ที่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.0 4303 2144, 06 4096 9283, 08 1356 5462

บรษัิท สะเต็มวิทยาภณัฑ์ จ ากัด

อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด โทร.09 1050 1669

บรษัิท ออลมารเ์ก็ตติ้ง จ ากัด

ชื่อต าแหน่งงานว่าง เพศ วุฒิการศึกษา เงือ่นไข/สวัสดิการ


