
ตําแหนงงานวางภายในจังหวัด
ศรีสะเกษ

ประจําเดือน พฤษภาคม 2565
โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ



ที่ ตาํแหนง่ จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. เจา้หนา้ที่รกัษาความ
ปลอดภยั(รปภ.) 

4 ชาย 20 ปี
ขึน้ไป

ม.3 ขึน้ไป ตามตกลง สวสัดกิาร
- กองทนุประกนัสงัคม
- เบ้ียขยนั
- คา่ครองชพี
หลกัฐานการสมคัร
- สาํเนาบตัรประชาชน,ทะเบียนบา้น ,วฒิุการศึกษา และ

รปูถ่าย 1 นิว้ จาํนวน 2 รปู

ประเภทกจิการ : หา้งสรรพสินคา้
บริษทั ซุ่นเฮงพลาซ่า จาํกดั รบัสมคัร เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั(รปภ.) จาํนวน 4 อตัรา 

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ: บริษทั ซุ่นเฮงพลาซ่า จาํกดั โทร.045-620-531 ตอ่ 305
 ที่ตัง้ : 981 ถนนกวงเฮง ตาํบลเมอืงใต ้อาํเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000

ที่ ตาํแหนง่ จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. เจา้หนา้ที่รกัษาความ
ปลอดภยั(รปภ.) 

4 ชาย 20 ปี
ขึน้ไป

ม.3 ขึน้ไป ตามตกลง สวสัดกิาร
- กองทนุประกนัสงัคม
- เบ้ียขยนั
- คา่ครองชพี
หลกัฐานการสมคัร
- สาํเนาบตัรประชาชน,ทะเบียนบา้น ,วฒิุการศึกษา และ

รปูถ่าย 1 นิว้ จาํนวน 2 รปู

ประเภทกจิการ : หา้งสรรพสินคา้
บริษทั ซุ่นเฮงพลาซ่า จาํกดั รบัสมคัร เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั(รปภ.) จาํนวน 4 อตัรา 



ที่ ตาํแหนง่ จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ
(สาขา)

1. พนกังานแผนก
ฟาสตฟู์ด 

2 หญิง 20 ปี
ขึน้ไป

ม.3 
ขึน้ไป

ตามตกลง สวสัดกิาร
- กองทนุประกนัสงัคม
- เบ้ียขยนั
- คา่ครองชพี
หลกัฐานการสมคัร
- สาํเนาบตัรประชาชน,ทะเบียนบา้น ,วฒิุการศึกษา และ

รปูถ่าย 1 นิว้ จาํนวน 2 รปู

ประเภทกจิการ : หา้งสรรพสินคา้
บริษทั ซุ่นเฮงพลาซ่า จาํกดั รบัสมคัร พนกังานแผนกฟาสตฟู์ด จาํนวน 2 อตัรา 

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ: บริษทั ซุ่นเฮงพลาซ่า จาํกดั โทร.045-620-531 ตอ่ 305
 ที่ตัง้ : 981 ถนนกวงเฮง ตาํบลเมอืงใต ้อาํเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000



ที่ ตาํแหนง่ จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ
(สาขา)

1. พนกังานแผนก
ซปุเปอรม์าเก็ต 

2 หญิง 20 ปี
ขึน้ไป

ม.3 
ขึน้ไป

ตามตกลง สวสัดกิาร
- กองทนุประกนัสงัคม
- เบ้ียขยนั
- คา่ครองชพี
หลกัฐานการสมคัร
- สาํเนาบตัรประชาชน,ทะเบียนบา้น ,วฒิุการศึกษา และ

รปูถ่าย 1 นิว้ จาํนวน 2 รปู

ประเภทกจิการ : หา้งสรรพสินคา้
บริษทั ซุ่นเฮงพลาซ่า จาํกดั รบัสมคัร พนกังานแผนกซปุเปอรม์าเก็ต จาํนวน 2 อตัรา 

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ: บริษทั ซุ่นเฮงพลาซ่า จาํกดั โทร.045-620-531 ตอ่ 305
 ที่ตัง้ : 981 ถนนกวงเฮง ตาํบลเมอืงใต ้อาํเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000









โรงแรมศรีลาํดวน รบัสมคัรพนกังานดว่น !!! หลายอตัรา 
ประเภทกจิการ : โรงแรม

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ: โรงแรมศรีลาํดวน(ฝ่ายธรุการ) หรือ คณุบญุยืน โทร.099-392-8356
 ที่ตัง้ : 981 ถนนกวงเฮง ตาํบลเมอืงใต ้อาํเภอเมอืงศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 33000

*ผูท้ี่มปีระสบการณแ์ละพรอ้มปฏิบตังิานทนัที จะพิจารณาเป็นพิเศษ*





ที่ ตาํแหนง่ จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่
จา้ง

เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1.
2.
3.
4.

ผูช้ว่ยแมค่รวั
พนกังานลา้งจาน
เด็กเสิรฟ์
แมค่รวั

1
1
4
1

ไมจ่าํกดั 20-40 ปี
ขึน้ไป

ไมจ่าํกดั 315 บาท
/วนั

- เวลาทาํงาน 8.00 น.-18.00 น. 
- หยดุ 1 วนั /อาทิตย์
- มทีี่พกัพรอ้มหอ้งนํา้สว่นตวัให ้
- มอีาหาร 1 มือ้

ประเภทกจิการ : รา้นอาหารป้ิงยา่ง

รา้น ย.ยายหมกูระทะ รบัสมคัร พนกังานหลายตาํแหนง่

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ: คณุ ทองสขุ สะอาด โทร.093-7765215
 ที่ตัง้ : 81 หมู ่5 ตาํบล นคิมพฒัา อาํเภอ ขขุนัธ ์จงัหวดัศรีสะเกษ 33000



ประเภทกจิการ : รบัเหมา 

บริษทั อาซีฟา จาํกดั(มหาชน) รบัสมคัร วิศวกรโยธา จาํนวน 1 อตัรา 
และเจา้หนา้ที่ธรุการหนว่ยงาน จาํนวน 1 อตัรา

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ: บริษทั อาซีฟา จาํกดั โทรศพัท.์02-686-7777 โทรศพัท.์02-686-7788 
หรือ คณุสนามชยั ลิ้มลาํใย โทร.063-207-2850

 ที่ตัง้ : 5 หมู ่1 ตาํบล คอกกระบือ อาํเภอ เมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000

ที่ ตาํแหนง่ จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อายุ
(ปี)

วฒิุ(สาขา)

1. วิศวกรโยธา 1 ชาย 25 ปีขึน้ไป วศ.บ.คอมพิวเตอร์ 17,000-25,000 บาท
/เดอืน

- ประจาํ ณ ศาลจงัหวดั 
อ.กนัทรลกัษณ ์

- มทีี่พกั2. เจา้หนา้ที่ธรุการ
หนว่ยงาน 

1 ชาย 25 ปีขึน้ไป 15,000 -17,000 บาท
/เดอืน



ที่ ตาํแหนง่ จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่
จา้ง

เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. รปภ.และคนสวน 1 ชาย 22-45 ปี
ขึน้ไป

ป.6 ขึน้ไป 325 บาท
/วนั

- ผา่นการทดลองงาน 325 บาท/วนั
- เบ้ียขยนั 800 บาท/เดอืน
- ประกนัสงัคม
- ทนุการศึกษาบตุร

ประเภทกจิการ : จาํหนา่ยรถยนต์

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ: บริษทัศรีสะเกษพนัธุท์อง จาํกดั โทร 045-613-219-21 หรือ 045-613-913 
หรือตดิตอ่ คณุ ชยาภสัร ์ ไชยสกุา(ตุย๋) โทร.083-101-7886

 ที่ตัง้ : 339 หมู ่6 ตาํบลโพนขา่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000

บริษทั ศรีสะเกษพนัธุท์อง จาํกดั



ที่ ตาํแหนง่ จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่
จา้ง

เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

2. ที่ปรึกษางานบริการ(SA) 1 ชาย 22-35 ปี
ขึน้ไป

ปวส. ขึน้ไป 9,750
บาท/เดอืน

- ขบัรถยนตไ์ด ้มใีบอนญุาตขบัขีร่ถยนต์
- คา่คอมมชิชัน่
- ประกนัสงัคม
- ทนุการศึกษาบตุร

ประเภทกจิการ : จาํหนา่ยรถยนต์

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ: บริษทัศรีสะเกษพนัธุท์อง จาํกดั โทร 045-613-219-21 หรือ 045-613-913 
หรือตดิตอ่ คณุ ชยาภสัร ์ ไชยสกุา(ตุย๋) โทร.083-101-7886

 ที่ตัง้ : 339 หมู ่6 ตาํบลโพนขา่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000

บริษทั ศรีสะเกษพนัธุท์อง จาํกดั



ที่ ตาํแหนง่ จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

3. ชา่งยนต์ 1 ชาย 22-35 ปี
ขึน้ไป

ปวส. ขึน้ไป
สาขาชา่งยนต์

9,750บาท/เดอืน - ขบัรถยนตไ์ด ้มใีบอนญุาตขบัขีร่ถยนต์
- คา่คอมมชิชัน่
- ประกนัสงัคม
- ทนุการศึกษาบตุร

ประเภทกจิการ : จาํหนา่ยรถยนต์

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ: บริษทัศรีสะเกษพนัธุท์อง จาํกดั โทร 045-613-219-21 หรือ 045-613-913 
หรือตดิตอ่ คณุ ชยาภสัร ์ ไชยสกุา(ตุย๋) โทร.083-101-7886

 ที่ตัง้ : 339 หมู ่6 ตาํบลโพนขา่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000

บริษทั ศรีสะเกษพนัธุท์อง จาํกดั



ที่ ตาํแหนง่ จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง
เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆเพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. พนกังานคารแ์คร์ 1 ชาย 20-30 ปี ม.6 ขึน้ไป ตามโครงสรา้ง
บริษทั

ตามโครงสรา้งบริษทั

2. กฎหมาย/ตดิตาม 1 ชาย/หญิง 20 ปี ขึน้ไป ป.ตรี ตามโครงสรา้ง
บริษทั

3. เจา้หนา้ที่ฝ่ายทะเบียน 1 ชาย/หญิง 21 ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป ตามโครงสรา้ง
บริษทั

4. เจา้หนา้ที่ฝ่ายเคลม 1 ชาย/หญิง 21 ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป ตามโครงสรา้ง
บริษทั

5. ที่ปรึกษาการขาย 1 ชาย/หญิง 21 ปี ขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป ตามโครงสรา้ง
บริษทั

ประเภทกจิการ : จาํหนา่ยรถยนต์

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ: คณุโสภ ี  โงว้สกลุ โทร.081-6942557
 ที่ตัง้ : 2/15 หมู ่6 ตาํบลหนองครก อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000

บริษทั อีซซูตุงัปักศรีสะเกษ จาํกดั 



ประเภทกจิการ : ผูผ้ลิตขา้วและผูส้ง่ออกหอมมะลิ

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ: บริษทั บางซ่ือโรงสีไฟเจียเมง้ จาํกดั โทร.045-643333 โทรสาร. 045-612307
หรือ คณุธนกิา โสดา โทร.091-0152555

 ที่ตัง้ : 439 หมู ่6 ถ.ศรีสะเกษกนัทรลกัษ ์ตาํบลโพรขา่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรีสะเกษ 33000

บริษทั บางซ่ือโรงสีไฟเจียเมง้ จาํกดั

ที่ ตาํแหนง่ จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. พนกังานชา่งเคร่ืองกล 1 ชาย 25 ปีขึน้ไป เคร่ืองกล ,ยาน
ยนต์

315 บาท/วนั - ชดุฟอรม์
- ตรวจสขุภาพประจาํปี
- เบ้ียขยนั
- ประกนัสงัคม

2. พนกังานปรบัปรงุ 1 ชาย 20 ปีขึน้ไป ม.6 315 บาท/วนั



ประเภทกจิการ :  โรงงานเผาถ่าน

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ : โรงงานเผาถ่าน ส.กจิพทัธนนัท ์โทร.097-192-9895 
 ที่ตัง้ : 169 บา้นขนาใหม ่อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ  ต.นํา้ออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์ศรีสะเกษ 33110

โรงงานเผาถ่าน ส.กจิพทัธนนัท์

คนเผาถ่าน จาํนวน 5 อตัรา (งานเหมาเผาถ่าน)
สวสัดกิาร
- มทีี่พกั นํา้/ไฟ และ อาหาร 1 มือ้ ฟรี
เงือ่นไข
- ทาํไดต้ามเป้า ตามกาํลงัผลิต มเีบ้ียขยนัพิเศษ
รายได ้: ผูห้ญิง ขยนั สูง้าน 300 / วนั

  

รายวนั 
- ตาํแหนง่หวัหนา้งาน 
คณุสมบตัิ
- เพศชาย สามารถขบั เครน รถคีบ โฟลกลิฟตไ์ด ้ใชเ้ลื่อยได ้มคี
วามรบัผดิชอบ
รายได ้: วนัละ 350- 400 /วนั(พิจารณาตามความสามารถ) 



ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. พนกังานขาย 2 ชาย 22 ปี ขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป ตามวฒิุการศึกษา - เบ้ียเลี้ยง
- คา่คอมมชิชัน่
- เบ้ียขยนั
- โอที

2. พนกังานไอที 1 ชาย 22 ปี ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป ตามวฒิุการศึกษา

3. พนกังาน GPS 1 หญิง 22 ปี ขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป ตามวฒิุการศึกษา

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ: คณุพีชญาดา โทร.088-075-1130 หรือ 045-814-777 
 ที่ตัง้ : 99 ม.6 ถ,ศรีสะเกษ-อทุมุพรฯ ต.หนองไผ ่อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ 33110

ประเภทกจิการ : ตวัแทนจาํหนา่ยเคร่ืองจกัรกลการเกษตร

บจก.คโูบตา้ศรีสะเกษเลาเจริญ



ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. เจา้หนา้ที่ออกแบบ 1 ชาย/หญิง 22 - 30 ปี ปวส. ขึน้ไป ตามวฒิุการศึกษา - ลาพกัรอ้น
- ประกนัสงัคม
- โบนสัประจาํปี

2. พนกังานขาย (PC) 3 ชาย/หญิง 22 - 35  ปี ปวช. ขึน้ไป ตามวฒิุการศึกษา

3. แมบ่า้น 1 หญิง 30 - 40  ปี - ตามตกลง

ตดิตอ่สอบเพ่ิมเตมิ: คณุสิทธิพร โทร.089–949-8282 หรือ 045-615-333 
 ที่ตัง้ : 19/1 ม.9 ถ,ขขุนัธ ์ ต.หนองครก อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ 33110

ประเภทกจิการ : ตวัแทนจาํหนา่ยเคร่ืองมอืและอปุกรณก์อ่สรา้ง

บริษทั คิงสว์สัด ุโฮมเซ็นเตอร ์จาํกดั











ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. ผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง ไมร่ะบุ ไม่
จาํกดั
เพศ

ไมร่ะบุ ปวช.ขึน้ไป สาขา
กอ่สรา้ง หรือ

สาขาที่เกีย่วขอ้ง

ตาม
โครงสรา้ง

บริษทั

- มปีระสบการณด์า้นการควบคมุงานกอ่สรา้ง หรือ
ประสานงานกอ่สรา้ง อยา่งนอ้ย 3 ปี

- มคีวามสามารถในการขบัขีร่ถยนต ์และมใีบ
อนญุาตขบัรถ

- มคีวามกระตอืรือรน้ในการทาํงาน
- มมีนษุยสมัพนัธท์ี่ดี
- สามารถใชโ้ซเชยีล เชน่ Line ในการทาํงานได้
- ทาํงานจนัทร ์– เสารไ์ด ้
- สามารถเดนิทางคา้งคืนตา่งจงัหวดัได้

ประเภทกจิการ : บริการดา้นสถาปัตยกรรม ออกแบบอาคารสิ่งกอ่สรา้ง

บริษทั บา้นดสีถาปนคิ ออกแบบและกอ่สรา้ง จาํกดั 
ประจาํสาขาศรีสะเกษ

สอบถามเพ่ิมเตมิ : คณุธญัวรินทร ์(ผูจ้ดัการฝ่านบคุคล) โทร.064-539-2441,044-062-497
 ที่ตัง้ : 228/3 ม.2 หมูบ่า้นสินธร ต.นอกเมอืง อ.เมอืง จ.สริุนทร ์ 

**สามารถอ่านแบบพิมพเ์ขยีวกอ่สรา้งไดจ้ะพิจารณาเป็นพิเศษ**

สแกนเพ่ือกรอกใบสมคัร

สวสัดกิาร : โบนสัปิดจบงาน ,ฟอรม์บริษทั,คา่โทรศพัท,์เบ้ียขยนั,ประกนัสงัคม,
กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีพนกังาน ,สิทธ์ิพกัรอ้นประจาํปี ,เงนิชว่ยเหลือในโอกาส
ตา่งๆ ,ทอ่งเที่ยวในประเทศตา่งประเทศ





ประเภทกจิการ : บริการและจาํหนา่ยรถจกัรยานยนต์

บริษทั พีเอสมดแดงมอเตอร ์จาํกดั 

สอบถามเพ่ิมเตมิ : คณุณฐัชากร(ผูจ้ดัการฝ่ายขาย) โทร.081-8716331 หรือ 045-615333
 ที่ตัง้ : 43 ถ.ชยางกรู ต.มกุดาหาร อ.เมอืงมกุดาหาร จ.มกุดาหาร 49000

ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. พนกังานขาย 1 ชาย 22 ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป 9,000 บาท/เดอืน ประจาํสาขาบึงบรูพ์

2. พนกังานชา่งศนูยบ์ริการ 1 ชาย 22 ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป 9,000 บาท/เดอืน ประจาํสาขากนัทรลกัษ์

3. พนกังานชา่งศนูยบ์ริการ 1 ชาย 22 ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป 9,000 บาท/เดอืน ประจาํสาขาขขุนัธ์





ประเภทกจิการ : บริการดา้นการสื่อสารโทรคมนาคม
บริษทั ทรคูอรป์เปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน)  ประจาํพ้ืนที่จงัหวดัศรีสะเกษ

สอบถามเพ่ิมเตมิ : คณุสิริวชัรา โทร.094-297-1405 หรือ คณุณฐัพงศ ์โทร.098-462-8979
 ที่ตัง้ : 393 ถ.สีลม ต.สีลม อ.บางรกั จ.กรงุเทพฯ 10500

ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)
1. เจา้หนา้ที่บริหารพ้ืนที่

การขายและดแูลลกูคา้
ไมร่ะบุ ชาย/

หญิง
ไมร่ะบุ ม.6-ป.ตรี 18,000-20,000 

บาท
- พนกังานขายภาคสนามและ
- พนกังานขายสินคา้ทางโทรศพัท์
- มคีวามสนใจเทคโนโลยี 
- ชอบงานขายและงานบริการ

2. เจา้หนา้ที่ดแูลลกูคา้
ทางโทรศพัท(์Telesale)

ไมร่ะบุ ชาย/
หญิง

ไมร่ะบุ ม.6-ป.ตรี 18,000-20,000 
บาท

- มคีวามสนใจเทคโนโลยี 
- ชอบงานขายและงานบริการ

: True Careers – สมคัรงานกบั True ภาคอีสานตอนกลาง

*รบัสมคัรพนกังานจาํนวนมาก!!





ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่
จา้ง

เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ
(สาขา)

1. พนกังานจดัเรียงสินคา้ ไมร่ะบุ ไมจ่าํกดั
เพศ

18 ปี ป.6 ขึน้
ไป 

457 บาท/
วนั

- สามารถทาํงานเป็นกะได้
- สขุภาพร่างกายแข็งแรง
- เบ้ียขยนั 1,500 บาท/เดอืน + คา่กะเฉลี่ย 54  บาท/วนั + 

คา่ครองชพี 22 บาท/วนั
- รองเทา้ safety + เสื้อสะทอ้นแสง 
- คปูองสว่นลดตา่งๆ รวมทัง้กจิกรรมสงัสรรคต์า่งๆ

ประเภทกจิการ :ศนูยก์ระจายสินคา้
ศนูยก์ระจายสินคา้ โลตสั บางบวัทอง  

สอบถามเพ่ิมเตมิ : คณุเกตแุกว้ โทร.095-950-0835 หรือ คณุวรรณพร โทร.094-898-7555
 ที่ตัง้ : 1518 หมู ่6 ถนน บางบวัทอง - สพุรรณบรีุ ตาํบล ละหาร อาํเภอบางบวัทอง นนทบรีุ 11110

ลกัษณะงาน : เบิกสินคา้ตามรายการสง่ใหโ้ลตสัสาขาตา่งๆทัว่ประเทศ





ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. พนกังานเตมินํา้มนั 3 ไมจ่าํกดัเพศ 18-35 ปี ม.6 315+ บาท/วนั - ประกนัสงัคม 
- ยนูฟิอรม์

ประเภทกจิการ : สถานบีริการนํา้มนั

บริษทั วินพาวเวอรส์เตชัน่ จาํกดั

สอบถามเพ่ิมเตมิ : คณุพิณญานนัท ์(ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ) โทร.099-462-2299 หรือ โทร.095-620-6848
 ที่ตัง้ : 159 หมู ่6 ถนนศรีสะเกษ-อบุล ตาํบล โพธ์ิ อาํเภอเมอืงศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000



ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. พนกังานขาย ประจาํ
สาขา จ.ศรีสะเกษ

1 ไมจ่าํกดัเพศ 20-40  ปี ม.3 ขึน้ไป 9,700 
บาท/วนั

+ เบ้ียงเลี้ยง

- มใีบอนญุาตขบัขี ่
- มนษุยส์มัพนัธท์ี่ด ีรกังานบริการ
- ประกนัสงัคม , ประกนัอบุตัเิหตุ
- คา่คอมมชิชัน่ 
- โบนสัประจาํปี
- ตรวจสขุภาพประจาํปี
- เบ้ียขยนั 

ประเภทกจิการ : ผลิตและจดัจาํหนา่ยหมากฝรัง่และขนมสอดไส้

บริษทั ไทยลอตเต ้จาํกดั สาขาศรีสะเกษ

สอบถามเพ่ิมเตมิ : คณุสรีุรตัน ์(เจา้หนา้ที่ธรุการหนว่ยขาย ) โทร.083-096-8209  
 ที่ตัง้ : 34/31,32 หมู ่6 ซอยบา้นหนองยาง ต.หนองครก อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ 33000

เวลาทาํงาน : 8.00 น.-17.00 น. วนัจนัทร-์เสาร์
 หยดุทกุวนัอาทิตยล์ะนกัขตัฤกษ ์ตามประกาศบริษทัฯ



ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. พนกังานคลงัสินคา้/จดัสง่ 5 ชาย 21 ปี 
ขึน้ไป

ม.3 ขึน้ไป ตามโครงสรา้ง
บริษทั

- ร่างกายแข็งแรง ยกของหนกัได้
- ไมม่โีรคประจาํตวั 

ประเภทกจิการ : คา้วสัดกุอ่สรา้ง
บจก.ศิริมหาชยั ศรีสะเกษ

สอบถามเพ่ิมเตมิ : บจก.ศิริมหาชยั ศรีสะเกษ โทร.045-634111
 ที่ตัง้ : 59 หมู ่11 ต.หนองไผ ่อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ 33000

**ขบัรถยนต ์โฟคลิฟได ้จะพิจารณาเป็นพิเศษ **



ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. แมบ่า้น 1 หญิง 30-45 ปี ไมจ่าํกดั ตามโครงสรา้ง
บริษทั

- ขบัรถจกัรยานยนตไ์ด ้
- สามารถทาํงานเป็นกะได้

ประเภทกจิการ : คา้วสัดกุอ่สรา้ง
บจก.ศิริมหาชยั ศรีสะเกษ

สอบถามเพ่ิมเตมิ : บจก.ศิริมหาชยั ศรีสะเกษ โทร.045-634111
 ที่ตัง้ : 59 หมู ่11 ต.หนองไผ ่อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ 33000

** มปีระสบการณก์ารทาํงานแมบ่า้น อยา่งนอ้ย 1 ปี **



ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. พนกังานขาย/PC 6 ชาย 21  ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป ตามโครงสรา้ง
บริษทั

- มทีกัษะในการตดิตอ่สื่อสารเป็นอยา่ง
ด ี

- รกังานดา้นการบริการ พดูจาดี
- ขบัรถยนตไ์ด ้มใีบอนญุาตขบัขี่

ประเภทกจิการ : คา้วสัดกุอ่สรา้ง
บจก.ศิริมหาชยั ศรีสะเกษ

สอบถามเพ่ิมเตมิ : บจก.ศิริมหาชยั ศรีสะเกษ โทร.045-634111
 ที่ตัง้ : 59 หมู ่11 ต.หนองไผ ่อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ 33000

** มปีระสบการณง์านขายสินคา้วสัดกุอ่สรา้งจะพิจารณาเป็นพิเศษ**



ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. เจา้หนา้ที่ OSR 2 ชาย/หญิง 27 ปี ขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป สาขา
งานขาย/การตลาด 

หรือสาขาที่
เกีย่วขอ้ง

ตามโครงสรา้ง
บริษทั

- ขยนั มคีวามรบัผดิชอบ ตรงตอ่เวลา 
ซ่ือสตัย ์

- มปีความรูเ้ร่ืองวสัดกุอ่สรา้ง และของ
ตกแตง่บา้น

ประเภทกจิการ : คา้วสัดกุอ่สรา้ง
บจก.ศิริมหาชยั ศรีสะเกษ

สอบถามเพ่ิมเตมิ : บจก.ศิริมหาชยั ศรีสะเกษ โทร.045-634111
 ที่ตัง้ : 59 หมู ่11 ต.หนองไผ ่อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ 33000

** มปีระสบการณด์า้นงานขาย (ขายตรง,ขายสง่) จะพิจารณาเป็นพิเศษ **



ที่ ตาํแหนง่งานว่าง จาํนวน คณุสมบตัิ อตัราคา่จา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิารอ่ืนๆ

เพศ อาย(ุปี) วฒิุ(สาขา)

1. แคชเชยีร ์ 1 หญิง 21-35 ปี 
ขึน้ไป 

ปวช.ขึน้ไป สาขาบญัช-ี
การเงนิ การตลาด การ

ขาย หรือ สาขาที่
เกีย่วขอ้ง

ตามโครงสรา้ง
บริษทั

- สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบ้ืองตน้ไดด้ ี

- มใีจรกังานบริการ มคีวามรบัผดิชอบ 

ประเภทกจิการ : คา้วสัดกุอ่สรา้ง
บจก.ศิริมหาชยั ศรีสะเกษ

สอบถามเพ่ิมเตมิ : บจก.ศิริมหาชยั ศรีสะเกษ โทร.045-634111
 ที่ตัง้ : 59 หมู ่11 ต.หนองไผ ่อ.เมอืง จ.ศรีสะเกษ 33000
























