
ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

IT Support ช / ญ 1 25 - 

40 ปี
ปรญิญาตรี 12,000 - 

15,000 

บาท

- วฒุปิรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรอืสาขาที(เกี(ยวขอ้ง 

- ดแูลระบบ Sever ตา่งๆภายใน
บรษิัทฯ 

- ออกแบบหนา้ Website  

- สามารถแกไ้ขปัญหาการใชง้าน
คอมพวิเอตร ์หรอืโปรแกรมการใช ้
งานได ้

บรษิัท อบุล เวลเนส 
เซ็นเตอร ์จํากัด

สถานพยาบาล 283/2-4 ถนน
หลวง ตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืง 
จังหวัดอบุลราชธานี

045-255700 

,0834194826

IT support ช/ญ 2 25-40 ปวส.+ 15,000 

บาท ขึ6นไป
- จบ ปวส. ขึ6นไป สาขา 
คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ มปีระสบการณ์
ดา้นงาน IT 

- ลักษณะงาน พัฒนาโปรแกรม 
ดแูลแกไ้ขซอฟแวร ์ฮารด์แวร ์

หจก. กจิเจรญิ
อาณาจักรภัณฑ์

รา้นขายปลกีวัสดุ
กอ่สรา้ง

287 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลฯ

045-251777 

,081-8777877

ดแูลแกไ้ขซอฟแวร ์ฮารด์แวร ์
เน็ตเวริค์ ใหพ้รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ

Room Service ช 2 20-45

 ปี
ไมจ่ํากัด 325/วัน - ไมจ่ํากัดการศกึษา ทํางานเป็น

กะได ้

- ลักษณะงาน บรกิารอาหารและ
เครื(องดื(มในหอ้งพัก

โรงแรมสนุยีแ์กรนด ์
(บรษิัท สนิทรัพย์
กา้วหนา้คอรป์อเรชั(น 
จํากัด)

70101 การใหเ้ชา่
อสังหารมิทรัพย์

512/8(รร.สนุยีแ์ก
รนด)์ ถ.ชยางกรู 
ต.ในเมอืง อ.เมอืง
 จ.อบุลราชธาน ี
34000

045-

316239,081-

9660373

SA Ambassador ญ 1 ไมเ่กนิ
 30 ปี

ปวส. ขึ6นไป 9,750 บาท - วฒุ ิปวส. ขึ6นไป ทกุสาขา 
(สาขาการโรงแรมจะรับพจิารณา
เป็นพเิศษ) 

- ขับรถยนตไ์ด มใีบอนุญาตขับขี(
รถยนต ์ 
-บคุลกิถภาพด ีรักงานบรกิาร

บรษิัท โตโยตา้ดเียี(ยม
 จํากัด

50102 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

99 ถ.ชยางกรู ต.

ขามใหญ ่อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

088-8111111 

, 089-

6363636

SA พนักงานตอ้นรับ ช/ญ 5 20 ปี
ขึ6นไป

ปวส.+ 325 บาท/

วัน หรอื
ตามตกลง

- วฒุกิารศกึษา ปวส. ขึ6นไป 

- สามารถขับรถยนตไ์ดด้ ี 
- มคีวามรับผดิชอบ ตรงตอ่เวลา 

- หากมปีระสบการณ์จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ 

- เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 

- หยดุ 1 วัน/สัปดาห ์

- สวัสดกิาร ชดุยนูฟิอรม์ 
คอมมชิชั(น

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ศนูยร์ถยนตอ์บุล
เซอรว์สิ 1997

50200 ศนูยบ์รกิาร
ซอ่มรถยนต์

33/2 หมูท่ี( 11  ต.

ขามใหญ ่อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

085-

4942745/062-

2015515

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

กราฟฟิก ช 1 20-35 ป.ตรี 10,000-15

,000 บาท
- จบ ป.ตร ีสาขาที(เกี(ยวขอ้ง มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี มี
ความคดิสรา้งสรรค ์รับผดิชอบตอ่
หนา้ที( 
- ลักษณะงาน ออกแบบป้าย
โฆษณา โปรโมทรา้นคา้ตา่งๆของ
โครงการฯ

บรษิัท เจรญิพัฒนาอา
เขต จํากัด (อบุลสแคว)์

อสังหารมิทรัพย์ 411/1 ถนนชยาง
กรู ต.ในเมอืง อ.

เมอืงอบุลราชธานี
 จ.อบุลราชธานี

045314779 , 

065-3951639

กราฟิก ช/ญ 2 20-35 ปวส.ขึ6นไป 10,000 

ขึ6นไป
จบ ปวส.ขึ6นไป ดา้นการออกแบบ
หรอืสาขาที(เกี(ยวขอ้ง สามารถใช ้
โปรแกรมตกแตง่ภาพ เชน่ AI ,PS

 ไดเ้ป็นอยา่งด ีมคีวามคดิรเิริ(ม
สรา้งสรรค ์ออกแบบสื(อสิ(งพมิพ ์
ป้ายโฆษณาได ้ขับรถยนตไ์ด ้

บรษิัท อซีซูตุังปักอบุล
 จํากัด

50102 จําหน่าย
รถยนต์

466 ถ.ชยางกรู ต.

ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

045-

313371,085-

4799819

การตลาด ช / ญ 2 25 - 

40 ปี
ปวส.+ 12,000 - 

15,000 

บาท

- วฒุ ◌ปิวส.ขึ6นไป สาขาการตลาด
 หรอืสาขที(เกี(ยวขอ้ง 

- ออกแบบ และจัดกจิกรรม
สง่เสรมิการตลาด เพื(อเพิ(ม
ยอดขายใหก้ับบรษิัทฯ 

- ออกตดิตอ่ลกูคา้ ประชาสัมพันธ ์ 
- หากมปีระสบการจะรับพจิารณา
เป็นพเิศษ

บรษิัท อบุล เวลเนส 
เซ็นเตอร ์จํากัด

สถานพยาบาล 283/2-4 ถนน
หลวง ตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืง 
จังหวัดอบุลราชธานี

045-255700 

,0834194826

กุก๊ ( ครัวจนี ) ช / ญ 1 ไม่
จํากัด

ไมจ่ํากัด 10,000 

บาท
- ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษษ 

- มปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็น
พเิศษ 

- ทํางานเป็นกะ ได ้

บรษิัท สนิทรัพย์
กา้วหนา้คอรป์อเรชั(น 
จํากัด

70101 การใหเ้ชา่
อสังหารมิทรัพย์

512/8(รร.สนุยีแ์ก
รนด)์ ถ.ชยางกรู 
ต.ในเมอืง อ.เมอืง
 จ.อบุลราชธาน ี

045-

316239,081-

9660373

คนสวน ช 1 25+ ไมจ่ํากัดวฒุิ
การศกึษา

350 บาท/

วัน
- ไมจ่ํากัดการศกึษา 

- มคีวามรูเ้รื(องการบํารงุรักษา ไม ้
ดอก ไมป้ระดับ 

- หากมปีระสบการณ์จะพจิารณา
เป็นพเิศษ 

- มรีะเบยีบวนิัย ตรงตอ่เวลา และ
มคีวามรับผดิชอบ

บรษิัท ยิ(งยง มนิมิารท์
 จํากัด

รา้นสะดวกซื6อ 
เซเวน่-อเีลฟเวน่

211 ถ.แจง้สนทิ  
ต.ในเมอืง อ.เมอืง
 จ.อบุลราชธาน ี
34000

081-8080353

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

คนสวน ช 2 30 - 

45 ปี
ไมจ่ํากัดวฒุิ
การศกึษา

9,750 บาท - ขยัน ซื(อสัตย ์อดทน ทํางาน
กลางแจง้ได ้

- มคีวามรูด้า้นเกษตรพอสมควร  
บํารงุดแูลรักษาตนไม ้และไม ้
ประดับตกแตง่บรเิวณอาคาร
สํานักงาน

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ์
 จํากัด

45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชําราบ
 จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-323333

แคชเชยีร์ ญ 5 25-35 ไมจ่ํากัดวฒุิ
การศกึษา

9,750 + - ไมจ่ําดวฒุกิารศกึษา 

-สามารถรับชําระสนิคา้และสรปุ
ยอดเงนิประจําวันและนําสง่บรษิัท
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

- หากมปีระสบการณ์จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ

บรษิัท โฮมฮับ จํากัด 52341 จําหน่าย
วัสดกุอ่สรา้ง

270 ม.7 ถ.เลี(ยง
เมอืง ต.แจระแม 
อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

045-319511

จป วชิาชพี ช/ญ 1 23-45 ป.ตรี 15,000-18

,000บ/

- จบ ป.ตร ีสาขา อาชวีะอนามัย
และความปลอดภัย มี

บรษิัท เอ็มซซี ีแอพ
พาเรล จํากัด

ผลติเสื6อผา้สําเร็จรปู 243 ม.1 ต.เหลา่
เสอืโกก้ อ.เหลา่

045-

210578,083-,000บ/

เดอืน
และความปลอดภัย มี
ประสบการณ์ทํางานจะพจิารณา
เป็นพเิศษ 

- ลักษณะงาน จัดทําแผนดา้น
ความปลอดภัย และตดิตอ่
หน่วยงานราชการที(เกี(ยวขอ้ง

พาเรล จํากัด เสอืโกก้ อ.เหลา่
เสอืโกก้ จ.

อบุลราชธานี

210578,083-

8361717,063-

3031331

เจา้หนา้ที( it support ช/ญ 2 25-35 ป.ตร+ี 10,000

บาท/เดอืน
- จบ ป.ตร ีสาขา คอมพเิตอรห์รอื
สาขาอื(นที(เกี(ยวขอ้ง ใชโ้ปรแกรม
ดา้นคอมพวิเตอรไ์ดด้ ีมี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี  
- ลักษณะงาน ดแูลดา้น IT และ
งานอื(นๆที(ไดร้ับมอบหมาย

บรษิัท โรงพยาบาล
เอกชนรม่เกลา้ อบุล 
จํากัด

โรงพยาบาลเอกชน 115-117 ถ.

อปุราช ต.ในเมอืง
 อ.เมอืง จ.

อบุลราชธานี

045-244658 -

 60 ตอ่ 13

เจา้หนา้ที(การตลาด
ออนไลน์

ช/ญ 2 25-40 ปวส.+ 15,000 

ขึ6นไป
- จบ ปวส. ขึ6นไป สาขา การตลาด
 บรหิารธุรกจิ มปีระสบการณ์ดา้น
งานการตลาดออนไลน ์2 ปี ขึ6นไป 

- ลักษณะงาน วางแผนการตลาด 
ผลักดันยอดขายผา่นสื(อออนไลน์
 และวเิคาระหล์กูคา้ผา่นระบบ
ออนไลน์

หจก. กจิเจรญิ
อาณาจักรภัณฑ์

รา้นขายปลกีวัสดุ
กอ่สรา้ง

287 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลฯ

045-251777 

,081-8777877

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

เจา้หนา้ที(บัญช-ี

การเงนิ
ญ 1 25-37 ปวส.+ 11,000-13

,000บ/

เดอืน

- จบ ปวส. สาขา บัญช ีหรอืสาขา
ที(เกี(ยวขอ้ง มปีระสบการณ์ทํางาน
 1-2 ปี ใชโ้ปรแกรม Express ได ้

- ลักษณะงาน  จัดทําคา่ใชจ้่าย
ผูร้ับเหมา จ่ายเช็ค เอกสารการ
หักภาษี ณ ที(จ่าย  ประสานงาน
กับผูร้ับเหมา

บรษิัท เมโทรทาวน์
แอสเซท จํากัด

อสังหารมิทรัพย์ 34/9 ซ.ชยางกรู 
42 ถ.ชยางกรู ต.

ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธานี

045-953210 

,088-

3778989 

,084-2627735

เจา้หนา้ที(แผนก
การตลาด

ช 2 20-35 ป.6+ 325/วัน - จบ ป.6 ขึ6นไป ขับรถยนต ์6 ลอ้
ได ้มใีบขับขี(ประเภท ท.2 ขึ6นไป
จะพจิารณาเป็นพเิศษ 

- ลักษณะงาน ออกบธู จัดกจิกรรม

บรษิัท อซีซูตุังปักอบุล
 จํากัด

50102 จําหน่าย
รถยนต์

466 ถ.ชยางกรู ต.

ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

045-

313371,085-

4799819

เจา้หนา้ที(พัฒนาธุรกจิ ช / ญ 1 25 - ป.ตร ีขึ6นไป 10,000 - - วฒุกิารศกึษา ปรญิญาตรขีึ6นไป บรษิัท เจรญิพัฒนาอา อสังหารมิทรัพย์ 411/1 ถนนชยาง 045314779 , เจา้หนา้ที(พัฒนาธุรกจิ ช / ญ 1 25 - 

45 ปี
ป.ตร ีขึ6นไป 10,000 - 

15,000 

บาท

- วฒุกิารศกึษา ปรญิญาตรขีึ6นไป 
สาขาการตลาด หรอืสาขที(
เกี(ยวขอ้ง 

- วางแผนการตลาด สํารวจตลาด
คา้ปลกี   
- วเิคราะห ์บรหิารพื6นที(เชา่  
- สรรหาผูเ้ชา้ ทําจกจิกรรสง่เสรมิ
การชาย

บรษิัท เจรญิพัฒนาอา
เขต จํากัด (อบุลสแคว)์

อสังหารมิทรัพย์ 411/1 ถนนชยาง
กรู ต.ในเมอืง อ.

เมอืงอบุลราชธานี
 จ.อบุลราชธานี

045314779 , 

065-3951639

เจา้หนา้ที(รับประกัน ช / ญ 4 20 - 

35 ปี
ปวส. ขึ6นไป 10,000 - 

12,000 

บาท

- วฒุปิวส.ขึ6นไป สาขา
บรหิารธุรกจิ หรอืสาขาอื(นๆที(
เกี(ยวขอ้ง 

- ใหบ้รกิารลกูคา้ที(มาใชบ้รกิาร 

- เสนอและแนะนําสนิผลติภัณฑ์
ของบรษิัทฯ 

- หากมปีระสบขการณ์จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ

บมจ.วริยิะประกันภัย ประกันวนิาศภัย 2/3 ถ. เทศบาล 
16 ต.วารนิชําราบ 
อ.วารนิชําราบ 
จังหวัด
อบุลราชธาน ี
34190

0804640441

ชา่งเชื(อม/ชา่ง
ประกอบ

ช 1 23-45 ไมจ่ํากัด 400 บาท/

วัน
- ไมจ่ํากัดการศกึษา มี
ประสบการณ์งานเชื(อมจะพจิารณา
เป็นพเิศษ 

- ลักษณะงาน ซอ่มแซมแบบเหล็ก

หจก.ว.ีไอ.พ.ีทลูส์
เรนทัล

ใหเ้ชา่แบบเหล็ก-

นั(งรา้นและอปุกรณ์
กอ่สรา้ง

309 ม.7 ถ.เลี(ยง
เมอืง ต.แจระแม 
อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

092-

6731408,089-

5171511

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

ชา่งเชื(อม
ประสบการณ์

ช 2 25-35 ม.6 - ปวส. 400-500

บาท/วัน
- วฒุกิารศกึษา ม.6 - ปวส. 

- สามารถใชตู้เ้ชื(อมไฟฟ้า 
คารบ์อน อารก์อน เชื(อมเหล็กบาง
 เหล็กหนา ตามแบบได ้

- มปีระสบการณ์ทํางาน 2 ปี 

- ทํางาน จ-ส เวลา 08.00-17.00

น. 

- ขยัน อดทน และพรอ้มเรยีนรูง้าน

หา้งหุน้สว่นจํากัด อาร ์
เอส ท ีเอเชยีแปซฟิิค
(รวมสนิไทย
การเกษตร)

โรงงานผลติ
อปุกรณ์ทาง
การเกษตร

190/1 ม.7 ตําบล
แจระแม อําเภอ
เมอืง จังหวัด
อบุลราชธานี

083-5637674

ชา่งซอ่มบํารงุ ช 3 20-40 ปวส.+ 10,000 

บาท
- จบ ปวส. ขึ6นไป สาขาชา่งไฟฟ้า
กําลังหรอืสาขาที(เกี(ยวขอ้ง 

- สามารถดแูลระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร รวมทั 6งตรวจสอบ ตดิตั 6ง 
ซอ่มแซม เชน่ ระบบลฟิท ์บันได

บรษิัท สนิทรัพย์
กา้วหนา้คอรป์อเรชั(น 
จํากัด

70101 การใหเ้ชา่
อสังหารมิทรัพย์

512/8(รร.สนุยีแ์ก
รนด)์ ถ.ชยางกรู 
ต.ในเมอืง อ.เมอืง
 จ.อบุลราชธาน ี
34000

045-

316239,082-

7495450

ซอ่มแซม เชน่ ระบบลฟิท ์บันได
เลื(อน และอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนดิ 

- ทํางานเป็นกะได ้

34000

ชา่งซอ่มรถยนต์ ช 5 20-45 ไมจ่ํากัดวฒุิ
การศกึษา

325 บาท/

วัน หรอื 
ตามตกลง

- ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา  
- สามารถซอ่มแซม แกไ้ขปัญหา
ของรถยนตไ์ด ้- มปีระสบการณ์
จะพจิารณาเป็นพเิศษ 

- เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 

- หยดุ 1 วัน/สัปดาห ์

- สวัสดกิาร ชดุยนูฟิอรม์ 
คอมมชิชั(น

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ศนูยร์ถยนตอ์บุล
เซอรว์สิ 1997

50200 ศนูยบ์รกิาร
ซอ่มรถยนต์

33/2 หมูท่ี( 11  ต.

ขามใหญ ่อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

085-

4942745/062-

2015515

ชา่งตดิฟิลม์รถยนต์ ช 5 20-40 ไมจ่ํากัดวฒุิ
การศกึษา

325 บาท/

วัน หรอื
ตามตกลง

- ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา 

- สามารถตดิฟิลม์กรองแสง 
รถยนตไ์ด ้

- ขยัน อดทน และพรอ้มเรยีนรูง้าน 

- หากมปีระสบการณ์จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ 

- เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 

- หยดุ 1 วัน/สัปดาห ์

- สวัสดกิาร ชดุยนูฟิอรม์ 
คอมมชิชั(น

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ศนูยร์ถยนตอ์บุล
เซอรว์สิ 1997

50200 ศนูยบ์รกิาร
ซอ่มรถยนต์

33/2 หมูท่ี( 11  ต.

ขามใหญ ่อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

085-

4942745/062-

2015515

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

ชา่งถอด-ประกอบ ช 2 20 - 

30 ปี
ปวส.ขึ6นไป 10,000 

บาท
- จบ ปวส. สาขา ชา่งยนต ์มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี  
- ลักษณะงาน เคาะตัวถัง 
ประกอบชิ6นสว่น ระบบไฟฟ้าและ
ชว่งลา่งรถยนต์

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ์
 จํากัด

45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชําราบ
 จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-

208888,087-

5353535

ชา่งเทคนคิยานยนต์ ช 1 22-30 9,750 บาท - จบ ปวส. สาขา ยานยนต ์ ขับ
รถยนตไ์ด ้มใีบขับขี( สามารถ
บรกิารซอ่มบํารงุรถยนตล์กูคา้ตาม
เวลาที(กําหนด

บรษิัท โตโยตา้ดเียี(ยม
 จํากัด

50102 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

99 ถ.ชยางกรู ต.

ขามใหญ ่อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

088-8111111 

, 089-

6363636

ชา่งเทคนคิยานยนต์ ช 3 20 - 

30 ปี
ปวส. ขึ6นไป 9,800 บาท -จบ  ปวส. ขึ6นไป สาขาชา่งยนต์

หรอืสาขาที(เกี(ยวขอ้ง   
-ขับรถยนตไ์ด ้มคีวามรูห้รอื
ประสบการณ์ดา้นชา่งยนต์

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ์
 จํากัด

45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชําราบ
 จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-

208888,087-

5353535

ชา่งไฟฟ้า ช 2 25-35 ปวส.+ 350-450 - วฒุกิารศกึษา ปวส. ขึ6นไป หา้งหุน้สว่นจํากัด อาร ์ โรงงานผลติ 190/1 ม.7 ตําบล 045-311728ชา่งไฟฟ้า
ประสบการณ์

ช 2 25-35 ปวส.+ 350-450 

บาท/วัน
- วฒุกิารศกึษา ปวส. ขึ6นไป 

- วางแผน ตรวจเช็ค ซอ่มแซม 
แกไ้ขระบบไฟฟ้าในอาคาร 

- เลอืกใชว้ัตถดุบิใหเ้หมาะสมกับ
งานที(ทํา 

- ขยัน อดทน และพรอ้มเรยีนรูง้าน 

 - วันทํางาน จ - ส หยดุวันอาทติย์

หา้งหุน้สว่นจํากัด อาร ์
เอส ท ีเอเชยีแปซฟิิค
(รวมสนิไทย
การเกษตร)

โรงงานผลติ
อปุกรณ์ทาง
การเกษตร

190/1 ม.7 ตําบล
แจระแม อําเภอ
เมอืง จังหวัด
อบุลราชธานี

045-311728

ชา่งยนต์ ช 2 25-40 ปวช.-ปวส. 400-500/

วัน
- สามารถซอ่มบํารงุรักษา
เครื(องยนตไ์ด ้

-ปฏบิัตติามคําสั(งของหัวหนา้งาน 

- เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 

-ขบัย อดทน และพรอ้มเรยีนรูง้าน

หจก.บา้นและที(ดนิ
รวมสนิไทย

46530 จําหน่าย
อปุกรณ์ทาง
การเกษตร

190/2 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

045-311728

ชา่งสี ช 2 25-35 ม.6 - ปวส. 400-500/ว - วฒุกิารศกึษา  ม.6- ปวส. 

- สามารถผสมส ีพน่ส ีทั 6งสนีํ6ามัน
และสพีน่รถไถ รถแทรกเตอร ์
และอปุกรณ์ อื(นๆ ได ้

- ขยัน อดทน และพรอ้มเรยีนรูง้าน 

- มปีระสบการณืทํางาน 2 ปี  
- ทํางาน จ-ส เวลา 08.00-17.00

น.

หา้งหุน้สว่นจํากัด อาร ์
เอส ท ีเอเชยีแปซฟิิค
(รวมสนิไทย
การเกษตร)

โรงงานผลติ
อปุกรณ์ทาง
การเกษตร

190/1 ม.7 ตําบล
แจระแม อําเภอ
เมอืง จังหวัด
อบุลราชธานี

045-311728

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

ชา่งอาบนํ6า-ตัดขน ช/ญ 2 20 - 

40 ปี
ไมจ่ํากัด 15,000 - 

18,000 

บาท

- ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา  
- อาบนํ6า-ตัดขนสนุัข/แมว 

-  มปีระสบการณ์ทํางาน 1 - 2 ปี   
- ทํางาน 08.00-19.00 น. 

- งานอื(นๆ ที(ไดร้ับมอบหมาย

โรงพยาบาลสัตวว์ฒุิ
ตรา

85200 

สถานพยาบาลสัตว์
193/12 ถ.พชิติ
รังสรรค ์ต.ในเมอืง
 อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

0-4526-5855

ชา่งแอรช์ํานาญการ ช 3 25-35

 ปี
ปวช. + 450 - 500

 บาท / วัน
- วฒุกิารศกึษา ปวช. ขึ6นไป 

- สามารถตดิตั 6ง ซอ่มบํารงุรักษา 
เครื(องทําความเย็น(แอร)์  

- มปีระสบการณ์ทํางาน อยา่งนอ้ย
 1 ปี

บรษิัท สากลแอร์
ไฮเทคเซ็นเตอร ์จํากัด

52399 จําหน่าย,

ตดิตั 6ง,ซอ่มแซมแอร์
264/1  ถนนหลวง
 ตําบลในเมอืง 
อําเภอเมอืง 
จังหวัดอบุลราชธานี

045-241683

ชา่งแอรร์ถยนต์ ช 5 20-45 ไมจ่ํากัด 325 บาท/

วัน หรอื 
- ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา 

- สามารถซอ่มแซม แกไ้ข แอร์
หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ศนูยร์ถยนตอ์บุล

50200 ศนูยบ์รกิาร
ซอ่มรถยนต์

33/2 หมูท่ี( 11  ต.

ขามใหญ ่อ.เมอืง 
085-

4942745/062-วัน หรอื 
ตามตกลง

- สามารถซอ่มแซม แกไ้ข แอร์
รถยนตไ์ด ้

- หากมปีระสบการณ์จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ 

- เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 

- หยดุ 1 วัน/สัปดาห ์

- สวัสดกิาร ชดุยนูฟิอรม์ 
คอมมชิชั(น

ศนูยร์ถยนตอ์บุล
เซอรว์สิ 1997

ซอ่มรถยนต์ ขามใหญ ่อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

4942745/062-

2015515

ที(ปรกึษาการขาย ช / ญ 10 22 - 

40  ปี
ปวช. - ป.ตรี 15,000 

บาทขึ6นไป
-ปวช.-ป.ตรทีกุสาขา  บคุลกิภาพ
ด ี ,มมีนุษยส์ัมพันธด์ ี,รักงาน
บรกิาร,ขับขี(รถยนตไ์ด ้และมี
ใบอนุญาตขับขี(รถยนต ์

ลักษณะงาน เสนอขายสนิคา้ 
ออกบธูจัดกจิกรรมสง่เสรมิการขาย

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ์
 จํากัด

45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชําราบ
 จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-

208888,087-

5353535

ที(ปรกึษาการขาย 
รถยนตเ์ล็ก รถยนต์
ใหญ่

ช/ญ 10 20-35 ปวช.+ 10,000 

บาทขึ6นไป
- จบ ปวช ขึ6นไป ทกุสาขา ขับ
รถยนตไ์ด ้มคีวามรูด้า้น
คอมพวิเตอร ์บคุลกิภาพด ีมี
ทักษะทางดา้นการพดู การขาย 

- ลักษณะงาน ขายสนิคา้และ
บรกิารของบรษิัท ปิดการขายได ้
ตามเป้าหมายบรษิัท

บรษิัท อซีซูตุังปักอบุล
 จํากัด

50102 จําหน่าย
รถยนต์

466 ถ.ชยางกรู ต.

ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

045-

313371,085-

4799819

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

ธุรการ แคชเชยีร์ ญ 1 20ปี 
ขึ6นไป

ปวช.+ 325 บาท
 /วัน หรอื 
ตามตกลง

- วฒุกิารศกึษา ปวช. ขึ6นไป สาขา
 บัญช ี

- มคีวามสามารถในการใช ้
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์MS Office 

- มมีนุษญส์ัมพันธด์ ีและรักใน
งานบรกิาร 

- ตอ้งไดร้ับวัคซนี COVID-19 2 

เข็มขึ6นไป 

- มปีระสบการณ์จะรับพจิารณา
เป็นพเิศษ

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ศนูยร์ถยนตอ์บุล
เซอรว์สิ 1997

50200 ศนูยบ์รกิาร
ซอ่มรถยนต์

33/2 หมูท่ี( 11  ต.

ขามใหญ ่อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

085-

4942745/062-

2015515

ธุรการคลัง ช/ญ      1 23-40 ปวช.+ 12,000

บาท ขึ6นไป
- จบ ปวช. ขึ6นไป ทกุสาขา มี
ประสบการณ์ดา้นงานคลังสนิคา้ 

- ลักษณะงาน ตรวจเช็คคลังสนิคา้

หจก. กจิเจรญิ
อาณาจักรภัณฑ์

รา้นขายปลกีวัสดุ
กอ่สรา้ง

287 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลฯ

045-251777 

,081-8777877

- ลักษณะงาน ตรวจเช็คคลังสนิคา้
 เอกสารใบสง่-รับ สนิคา้ ดว้ย
ระบบคอมพวิเตอร์

อบุลฯ

ธุรการบัญชี ญ 1 20 ปี
ขึ6นไป

ปวช.+ 325 บาท/

วัน หรอื
ตามตกลง

- ปวช.ขึ6นไป สาขาบัญช ี

- สามารถใชง้านโปรแกรม MS 

Office ไดเ้ป็นอยา่งด ี

- หากมปีระสบการณ์จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ 

- เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 

- หยดุ 1 วัน/สัปดาห ์

- สวัสดกิาร ชดุยนูฟิอรม์ 
คอมมชิชั(น

หา้งหุน้สว่นจํากัด 
ศนูยร์ถยนตอ์บุล
เซอรว์สิ 1997

50200 ศนูยบ์รกิาร
ซอ่มรถยนต์

33/2 หมูท่ี( 11  ต.

ขามใหญ ่อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

085-

4942745/062-

2015515

บัญชี ญ 1 20+ ปวส.+ 9,750 + เกรดเฉลี(ย 2.50+ / มสีวัสดกิาร
บรษิัท

บรษิัท อบุลพันธุท์อง 
จํากัด

50102 โชวร์มูรถ
ยนต ์HONDA 

ศนูยบ์รกิารซอ่ม

385 ม.5 ถ.ชยาง
กรู ต.ขามใหญ ่อ.

เมอืง จ.

045-475555

ตอ่608 /

086-4551214

ผูค้วบคมุตรวจสภาพ
รถ

ช  2 20-35

 ปี
ปวส. ขึ6นไป 10,000 - 

12,000 

บาท

- วฒุ ิปวส. ขึ6นไป 

- ตรวจสภาพรถยนต ์
รถจักรยานยนตต์ามเกณฑก์รมข่
นสง่ 

-หากมปีระสบการณ์จะรับพจิารณา
เป็นพเิศษ

บมจ.วริยิะประกันภัย ประกันวนิาศภัย 2/3 ถ. เทศบาล 
16 ต.วารนิชําราบ 
อ.วารนิชําราบ 
จังหวัด
อบุลราชธาน ี
34190

0804640441

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

ผูจ้ัดการ สาขา เดช
อดุม

ช/ญ 1 22 - 

35 ปี
ปวส.+ 10,000 - 

15,000 

บาท

- วฒุกิารศกึษา ปวส. ขึ6นไป 

- ปฏบิัตงิานในเขตอําเภอเดชอดุน
 หรอืใกลเ้คยีง 

- ขับรถยนตไ์ด ้มใีบอนุญาตขับขี(
รถยนต ์

- มปีระสบการณ์จะรับพจิารณา
เป็นพเิศษ

บรษิัท ตั 6งเพชรรัตน์
พัฒนา จํากัด

68202 พัฒนา
อสังหารมิทรัพย์

499/1 ม.11 ซ.

สขุสมบรูณ์ ถ.คลัง
อาวธุ ต.ขามใหญ ่
อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

093-3192272

ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชี ช/ญ 1 40+ ป.ตร+ี ตามตกลง -วฒุกิารศกึษา ปรญิญาตร/ีโท 
สาขาบัญช ี

- มปีระสอบการณ์ดา้นบรหิารงาน
บัญชไีมน่อ้ยกวา่ 10 ปี 

- กําหนดนโบายและวางแผนดา้น
บัญชแีละการเงนิ 

- ควบคมุและตรวจสอบการจัดทํา

บรษิัท อบุลพันธุท์อง 
จํากัด

50102 โชวร์มูรถ
ยนต ์HONDA 

ศนูยบ์รกิารซอ่ม

385 ม.5 ถ.ชยาง
กรู ต.ขามใหญ ่อ.

เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

045-475555

ตอ่608 /

086-4551214

- ควบคมุและตรวจสอบการจัดทํา
งบการเงนิ งบดลุ และงบกําไร
ขาดทนุ

ผูช้ว่ยชา่ง ช 2 25-35 ไมจ่ํากัดวฒุิ 350 - 400

 บสท / วัน
- วฒุกิารศกึษา ม.3 ขึ6นไป 

- ตดิตั 6ง ซอ่ม บํารงุ
เครื(องปรับอากาศ (เรยีนรูไ้ดด้)ี 

- ทํางานที(ไดร้ับมอบหมายไดเ้ป็น
อยา่งด ี

- ขยัน อดทน พดูจาสภุาพ เรยีนรู ้
งานไดเ้ร็ว

บรษิัท สากลแอร์
ไฮเทคเซ็นเตอร ์จํากัด

52399 จําหน่าย,

ตดิตั 6ง,ซอ่มแซมแอร์
264/1  ถนนหลวง
 ตําบลในเมอืง 
อําเภอเมอืง 
จังหวัดอบุลราชธานี

045-241683

ผูช้ว่ยชา่ง/ชา่งยนต์ ช 2 25-50 ม.3+ 350-400 

บาท/วัน
- จบ ม.3 ขึ6นไป  
ตรวจเช็ค ซอ่ม แกไ้ข เครื(องยนต์
ได ้ 
ปฏบิัตงิานตามคําสั(งของหัวหนา้
งาน  
ขับรถยนต/์รถจักรยานยนตไ์ดม้ี
ใบอนุญาต 

มคีวามขยัน อดทน และพรอ้ม
เรยีนรูง้าน

หจก.บา้นและที(ดนิ
รวมสนิไทย

46530 จําหน่าย
อปุกรณ์ทาง
การเกษตร

190/2 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

045-311728

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

ผูบ้รหิารงานบรกิาร
(SA.GA)

ช 3 20 - 

35 ปี
ปวช. ขึ6นไป 10,000 

บาท
- จบ ปวช. ขึ6นไป 

- ใชค้อมพวิเตอรไ์ดด้ ีมี
ประสบการณ์ดา้นตัวถงและสจีะ
พจิารณาเป็นพเิศษ 

- ลักษณะงาน รับรถลกูคา้เขา้ซอ่ม
 เสนอใบสั(งซอ่ม ตดิตอ่ประกันภัย

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ์
 จํากัด

45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชําราบ
 จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-

208888,087-

5353535

ผูป้ระสานงาน
ตา่งประเทศ

ช / ญ 1 23 - 

45 ปี
ปรญิญาตรี 14,000 - 

16,000 

บาท

- วฒุปิรญิญาตร ีทกุสาขา 

- สามารถสื(อสารกับลกูคา้ตา่งชาติ
 เพื(อประสานงาน กับ เซลล ์และ 
ฝ่ายผลติได ้

- ยนิดรีับนักศกึษาจบใหม ่หรอื
หากมปีระสบการณ์จะรับพจิารณา
เป็นพเิศษ

บรษิัท เอ็มซซี ีแอพ
พาเรล จํากัด

ผลติเสื6อผา้สําเร็จรปู 243 ม.1 ต.เหลา่
เสอืโกก้ อ.เหลา่
เสอืโกก้ จ.

อบุลราชธานี

045-

210578,083-

8361717,063-

3031331

เป็นพเิศษ
ฝ่ายบคุคล ช/ญ 2 25-40 ป.ตรี 12,000 

ขึ6นไป
- จบ ป.ตร ีสาขาที(เกี(ยวขอ้ง หรอื
มปีระสบการณ์ดา้นงานบคุคล 

- ลักษณะงาน สรรหาวา่จา้ง ดแูล
สทิธปิระโยชนพ์นักงาน

บรษิัท กจิเจรญิ โฮม 
จํากัด

งานกอ่สรา้งอาคาร
ที(พักอาศัย

287 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลราชธานี

045-251777 

,081-8777877

พนักงานกราฟฟิค
(การตลาด)

   ช/ญ 1 20-30 ปวส.+ 10,000-15

,000 บาท
- วฒุกิารศกึษา ปวส. ขึ6นไป  
- จัดทํา สื(อโฆษณา สื(อมัลตมิเีดยี 
เพื(อนําเสนอขาย 

- หากประสบการณ์จะรับพจิารณา
เป็นพเิศษ

บจก. อบุลแซทคอม จําหน่ายและตดิตั 6ง
จายดาวเทยีมและ
กลอ่งตจิติอล

461/2 ถนนสถล
มารค์ ตําบลวารนิ
ชําราบ อําเภอวา
รนิชําราบ จังหวัด
อบุลราชธานี

086-4608293

พนักงานขับรถ 6 ลอ้
 ,10ลอ้

ช 2 23-55 ไมจ่ํากัด 11,00-13,

000บาท 
ขึ6นไป

- ไมจ่ํากัดการศกึษา มใีบขับขี( ท.

2 ขึ6นไป 

- ลักษณะงาน ขับรภ 6 ลอ้ ตดิ
เครน สง่สนิคา้ใหก้ับลกูคา้ได ้

หจก. กจิเจรญิ
อาณาจักรภัณฑ์

รา้นขายปลกีวัสดุ
กอ่สรา้ง

287 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลฯ

045-251777 

,081-8777877

พนักงานขาย ช/ญ 10 22-35 ม.3+ 11,000-12

,000บ/ด
- จบ ม.3 ขึ6นไป รักงานขาย งาน
บรกิารลกูคา้ มทีักษะดา้นการขาย  
- ลักษณะงาน  นําเสนอขาย
ฮอรโ์มนพชืในพื6นที(จังหวัดอบุล 
อํานาจฯ ศรสีะเกษ ยโสธร สรุนิทร ์

- เงื(อนไขอื(น มรีถยนตส์ว่นตัว
นํามาใชว้ิ(งงานได ้มคีา่เชา่รถ คา่
นํ6ามัน ฯลฯ

บรษิัท ชมรมสง่เสรมิ
การเกษตรไทย จํากัด

ผลติและจําหน่าย
ฮอรโ์มน โปรตนีพชื

444/6 ม.1 ต.คํา
นํ6าแซบ่ อ.วารนิชํา
ราบ จ.อบุลราชธานี

098-6234167

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

พนักงานขาย ช/ญ 2 25-35 ปวส+ 10,000 

บ/ด
จบ ปวส. ขึ6นไป สาขาการตลาด 
ขับรถยนตไ์ด ้ใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรไ์ด ้สามารถเจราจา
ตอ่รองไดด้ ีมปีระสบการณ์ทํางาน
 2 ปี 

-ลักษณะงาน เสนอขายรถ
แทรกเตอร ์รถเกี(ยวขา้ว จัด
กจิกรรมสง่เสรมิการขายในอําเภอ
 และจังหวัดใกลเ้คยีง

หจก.บา้นและที(ดนิ
รวมสนิไทย

จําหน่ายอปุกรณ์
และเครื(องจักร
ทางการเกษตร

190/2  ม.7  ถ.

เลี(ยงเมอืง ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลราชธานี

045-311728

พนักงานขาย ช/ญ 10 18+ ม.3+ 325บาท/

วัน
- วฒุกิารศกึษา ม.3 ขึ6นไป  
- ปฏบิัตงิานในพื6นที( อบุลราชธานี
 อํานาจเจรญิ ศรสีะเกษ สรุนิทร ์
(ยกเวน้สาขาในปัA ม) 

- สามารถทํางานเป็นกะได,้กะละ 

บรษิัท ยิ(งยง มนิมิารท์
 จํากัด

รา้นสะดวกซื6อ 
เซเวน่-อเีลฟเวน่

58 ถ.บรูพาใน ต.

ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

045-285077 / 

091-8080353

- สามารถทํางานเป็นกะได,้กะละ 
8 ช.ม. 

- สามารถทําลว่งเวลาได ้
พนักงานขาย ญ 2 20 - 50 ป.ตรี 10,000 - 

15,000 

บ./ด.

- จบป.ตร ีสาขาการตลาด และอื(นๆ 

- ประสานงานกับลกูคา้ ทําใบ
เสนอราคา เจรจาตอ่รอง  
- สามารถใชง้านโปรแกรม MS 

Office ไดด้ ี

- สามารถใช ้โปรแกรม 
EXPRESS ได ้

- มปีระสบการณ์ในการทํางาน 1 ปี  
- มใีบอนุญาตขับขี(รถยนต์

บรษิัท อสีานคอนกรตี 
(1991) จํากัด

ผลติและจําหน่าย
ผลติภัณฑ์
คอนกรตีและ
คอนกรตีอัดแรง

154 ม.5 ถ.อบุลฯ-

ศรสีะเกษ ต.

หนองกนิเพล อ.วา
รนิชําราบ จ.

อบุลราชธาน ี
34190

093-3194555

พนักงานขาย ช/ญ 1 25-45 ปวส. ขึ6นไป 325 บาท/

วัน
- วฒุ ิปวส.ขึ6นไป  
- นําเสนอขาย เชา่ลอ๊คชายสนิคา้
 หอ้งวา่งใหเ้ชา่ 

- หากมปีระสบการณ์จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ

บรษิัท ย-ูพารค์ จํากัด 68104 ใหเ้ชา่พื6นที( 556/1 ม.3 ถ.

ชยางกรู ต.ขาม
ใหญ ่อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

097-0906869

พนักงานขาย ช/ญ 10 19-30 ไมจ่ํากัดวฒุิ
การศกึษา

9,750 -

12,000 

บาท

บคุลกิภาพด ียิ6มแยม้แจ่มใส 
มนุษยสัมพันธด์ ี

รักงานบรกิาร,สามารถขับขี(
รถยนต+์ใบขับขี(

บรษิัท โตโยตา้ดเียี(ยม
 จํากัด

50102 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

99 ถ.ชยางกรู ต.

ขามใหญ ่อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

0-4531-

3999,089-

6363636

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

พนักงานขาย ช / ญ 2 20-40

 ปี
ม.3+ 10,000 - 

17,000 

บาท

-  ม.3 ขึ6นไป ขับรถยนตห์รอื
รถจักรยานยนตไ์ด ้สามารถดแูล
รับผดิชอบรา้นคา้ในพื6นที(ที(
มอบหมายได ้และกระตุน้ยอดขาย
 สง่เสรมิการขาย สรา้งความพงึ
พอใจใหก้ับลกูคา้ 

- ทํางาน จ-ส เวลา 08.00-17.00

น.

บรษิัท ไทยลอตเต ้
จํากัด

ผลติและจําหน่าย
หมากฝรง่และขนม
สอดใส ้

10/2 ซอย ธรรมวถิี
 10  ถ.ธรรมวถิ ี  
ต.ในเมอืง อ.เมอืง
 จ.อบุลราชธาน ี
34000

086-3202614

พนักงานขาย OSR ญ 2 25-45 ปวส.+ 12,000 

ขึ6นไป
- จบ ปวส. ขึ6นไปทกุสาขา มี
ประสบการณ์งานขายสนิคา้และ
บรกิาร รักงานขาย  
- ลักษณะงาน แนะนําสนิคา้และ
บรกิารของบรษิัท ดแูลลกูคา้ ปิด
ยอดขายได ้

หจก. กจิเจรญิ
อาณาจักรภัณฑ์

รา้นขายปลกีวัสดุ
กอ่สรา้ง

287 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลฯ

045-251777 

,081-8777877

ยอดขายได ้
พนักงานขาย PC 

สาขา อ.ตระการฯ
ช/ญ 10 18 ปี

ขึ6นไป
ม.6+ 9,750 บาท - จบ ม.6 ขึ6นไป  

-สามารถแนะนําสนิคา้หนา้รา้น
และทํายอดขายใหไ้ดต้าม
เป้าหมายบรษิัท 

- มปีระสบการณ์จะรับพจิารณา
เป็นพเิศษ 

- สวัสดกิาร ชดุยนูฟิอรม์ 
คอมมชิชั(น

บรษิัท ยนูเิวอรแ์ซล 
โฟน จํากัด

47413 จําหน่าย
ปลกี-สง่ 
โทรศัพทม์อืถอื 
VIVO

48/6-7 ซ.ธรรมวถิี
 4 ถ.ธรรมวถิ ีต.ใน
เมอืง อ.เมอืง จ.

อบุลราชธานี

089-9879937

พนักงานขาย เซรา
มกิ-สขุภัณฑ์

ช/ญ 5 18+ ไมจ่ํากัดวฒุิ
การศกึษา

9,750 บาท - ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา 

- สามารถนําเสนอขาย และให ้
ขอ้มลูสนิคา้ใหแ้กล่กูคา้ได ้

- มปีระสบการณ์ ความรูด้า้นสนิคา้
เซรามกิ หรอืสขุภัณฑ ์จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ 

- ขยัน อดทน และพรอ้มเรยีนรูง้าน

บรษิัท โฮมฮับ จํากัด 52341 จําหน่าย
วัสดกุอ่สรา้ง

270 ม.7 ถ.เลี(ยง
เมอืง ต.แจระแม 
อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

0-4531-9500

 ตอ่ฝ่ายบคุคล
 1401

พนักงานขาย/PC ช/ญ 1 20-35 ม.3+ 9,750บ/ด - จบ ม.6 ขึ6นไป ใชโ้ปรแกรม 
Excel ไดม้ปีระสบการณ์ทํางาน
อยา่งนอ้ย 1 ปี สามารถนําเสนอ
ขายสนิคา้ตามเป้าหมายที(บรษิัท
กําหนดได ้ 
- ทํางานเป็นกะได ้07.00-16.00 ,

 10.00-19.00น.

บรษิัท ดโูฮม จํากัด 
(มหาชน)

จําหน่ายวัสดุ
อปุกรณ์กอ่สรา้ง

37-47 ถนนศรี
มงคล ตําบลวารนิ
ชําราบ อําเภอวา
รนิชําราบ จังหวัด
อบุลราชธานี

099-

2027809/094-

2048386

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

พนักงานขาย/PC ช 10 25-35 ไมจ่ํากัดวฒุิ
การศกึษา

9,750+ - ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา 

-  ประจําสาขา อบุลฯ  
- ทํางานเป็นกะได ้

- รักงานขายและงานบรกิาร  
-มปีระสบการณ์งานขายวัสดุ
กอ่สรา้งจะพจิารณาเป็นพเิศษ 

- เวลาทํางาน 08.00-17.00 น 
หยดุ 1 วัน/สัปดาห์

บรษิัท โฮมฮับ จํากัด 52341 จําหน่าย
วัสดกุอ่สรา้ง

270 ม.7 ถ.เลี(ยง
เมอืง ต.แจระแม 
อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

0-4531-9500

 ตอ่ฝ่ายบคุคล
 1401

พนักงานขาย/ขนสง่ ช 1 25-40 ม.6+ 11,000 - 

30,000 

บาท

- จบ ม.6 ขึ6นไป ขับรถยนตไ์ด ้
สามารถเดนิทางตา่งจังหวัดได ้
(สัปดาหล์ะ 1 ครั 6ง) 

- สามารถสง่สนิคา้ตามรายการ
สั(งซื6อได ้

บรษิัท อาอูอ๋นิเตอรฟ์ู้ด
 จํากัด

ผลติและจําหน่าย
นํ6าซอส นํ6าจิ6ม อาอู๋

2/13 ซอยแจง้
สนทิ 6 ถนนแจง้
สนทิ ตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืง 
จังหวัดอบุลราชธานี

064-1566266

พนักงานขายโครงการ ช/ญ 3  25-45 ไมจ่ํากัดวฒุิ 12,000 + - ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา บรษิัท โฮมฮับ จํากัด 52341 จําหน่าย 270 ม.7 ถ.เลี(ยง 0-4531-9500พนักงานขายโครงการ ช/ญ 3  25-45 ไมจ่ํากัดวฒุิ
การศกึษา

12,000 + - ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา 

- ทํางานประจําสาขาอบุลฯ 

- ขับรถยนตไ์ดแ้ละมใีบอนุญาต
ขับขี( 
- มปีระสบการณ์งานขาย 2 ปี 
หากมปีระสบการณ์การขายวัสดุ
กอ่สรา้งและอปุกรณ์ตกแตง่บา้น 
จะพจิารณาเป็นพเิศษ 

- เวลาทํางาน 08.00-17.00น.

บรษิัท โฮมฮับ จํากัด 52341 จําหน่าย
วัสดกุอ่สรา้ง

270 ม.7 ถ.เลี(ยง
เมอืง ต.แจระแม 
อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

0-4531-9500

 ตอ่ฝ่ายบคุคล
 1401

พนักงานขาย
โครงการ OSR

ญ 2 25-40 ปวส.+ 12,000 

ขึ6นไป
- จบ ปวส. ขึ6นไปทกุสาขา มี
ประสบการณ์ดา้นงานขาย 

- ลักษณะงาน นําเสนอขายสนิคา้
และบรกิารของบรษิัทใหก้ับลกูคา้
ตามโครงการตา่งๆ ดแูลลกูคา้เกา่
หาลกูคา้ใหมไ่ด ้

หจก. กจิเจรญิ
อาณาจักรภัณฑ์

รา้นขายปลกีวัสดุ
กอ่สรา้ง

287 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลฯ

045-251777 

,081-8777877

พนักงานขายสนิคา้ ญ 1 20 - 30 ม.6+ 10,000 - 

15,000 

บาท

- วฒุกิารศกึษา ม.6 ขึ6นไป 

- สามารถนําเสนอขายสนิคา้ และ
บรกิารใหแ้กลคูา้ 

- รับออรเ์ดอร ์และเปิดบลิขาย 

- ขยัน อดทน และพรอ้มเรยีนรูง้าน

บจก. อบุลแซทคอม จําหน่ายและตดิตั 6ง
จายดาวเทยีมและ
กลอ่งตจิติอล

461/2 ถนนสถล
มารค์ ตําบลวารนิ
ชําราบ อําเภอวา
รนิชําราบ จังหวัด
อบุลราชธานี

086-4608293

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

พนักงานขายสนิคา้
ทางโทรศัพท์

ช/ญ 1 25-40 ป.ตรี 12,000+ - จบ ป.ตร ีสาขา การตลาด การ
จัดการ ขับรถยนตไ์ด ้ใช ้
โปรแกรมคอมพวิเตอรไ์ด ้มี
ประสบการณ์ทํางาน 2 ปี สื(อสาร
ภาษาอังกฤษได ้

- นําเสนอขายสนิคา้ของบรษิัทได ้
ตามที(บรษิัทกําหนด

บรษิัท ดโูฮม จํากัด 
(มหาชน)

จําหน่ายวัสดุ
อปุกรณ์กอ่สรา้ง

37-47 ถนนศรี
มงคล ตําบลวารนิ
ชําราบ อําเภอวา
รนิชําราบ จังหวัด
อบุลราชธานี

045-352888 

ตอ่ 1602

พนักงานขายอสิระ ช/ญ 10 18-50 ม.3+ เบี6ยเลี6ยง
300/วัน

- จบ ม.3 ขึ6นไป รักงานขายและ
งานบรกิาร มทีักษะดา้นการขาย 
ปิดยอดขายได ้

- ลักษณะงาน ขายสนิคา้และ
บรกิารของบรษิัท  
- รายได ้คา่คอมมชิชั(น 
1,200-1,800บาท/เครื(อง มทีี(พัก 

บรษิัท เธยีรสรุัตน ์
จํากัด (มหาชน)

ผลติและจําหน่าย
เครื(องกรองนํ6า

71/27 ถนนเลี(ยง
เมอืง  ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.

อบุลราชธานี

045-

243495,065-

7291544

1,200-1,800บาท/เครื(อง มทีี(พัก 
รถรับ-สง่ฟร ี

ตดิตอ่สอบถาม คณุทพิย ์
065-7291544

พนักงานคลังสนิคา้ ช 1 20-35 ม.3+ 9,750บ/ด - จบ ม.3 - ม.6  ใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรไ์ด ้ทํางานเป็นกะได ้
เวลา 07.00-16.00น. , 10.00 - 

19.00 น. 

- สามารถจัดสนิคา้ตามตําแหน่ง
งานที(ไดร้ับมอบหมาย ยกของ
หนัก ทํางานหนัก  ขยันและอดทน
 และตรงตอ่เวลา

บรษิัท ดโูฮม จํากัด 
(มหาชน)

จําหน่ายวัสดุ
อปุกรณ์กอ่สรา้ง

37-47 ถนนศรี
มงคล ตําบลวารนิ
ชําราบ อําเภอวา
รนิชําราบ จังหวัด
อบุลราชธานี

045-352888 

ตอ่ 1602

พนักงานจัดสง่สนิคา้
(เด็กตดิรถ)

ช 6 21-45 ไมจ่ํากัด 350บาท/

วัน
- จบ ม.3 ขึ6นไป สขุภาพแข็งแรง 
ไมต่ดิสรุา ตรงตอ่เวลา ยกของ
หนักได ้

- ลักษณะงาน ตรวจเซ็คสนิคา้
และยกนําสง่สนิคา้ตามรายการ
สนิคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

บรษิัท กจิเจรญิ โฮม 
จํากัด

งานกอ่สรา้งอาคาร
ที(พักอาศัย

287 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลราชธานี

045-251777 

,081-8777877

พนักงานทั(วไป ช 2 20-30 ม.6+ 9,750-11,

000/ด
-จบ. ม.3 ขึ6นไป ขยัน อดทน 
ทํางานตามระบบและเป็นลกูมอื
ชา่งเดนิสายสัญญาณ ตดิตั 6ง
อปุกรณ์ ทํางานรว่มกับผูอ้ ื(นได ้
ทํางานตา่งจังหวัดได ้

- เวลาทํางาน 08.30-18.30น.

หจก.ย ูซคัเซส 
คอมพวิเตอร์

จําหน่ายกลอ้ง
วงจรปิด

166 ถ.เขื(อนธาน ี
ต.ในเมอืง อ.เมอืง
 จ.อบุลราชธาน ี
34000

045-

242321,086-

3556143,089-

4820197

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

พนักงานทั(วไป ช 1 25-45 ไมจ่ํากัด 325 บาท/

วัน
- ไมจ่ํากัดการศกึษา ขับรถยนตไ์ด ้
 สามารถใชเ้ครื(องตัดหญา้ ดแูล
ตน้ไม ้ทําความสะอาดบรเิวณ
โดยรอบสํานักงานได ้

บรษิัท ย-ูพารค์ จํากัด 68104 ใหเ้ชา่พื6นที( 556/1 ม.3 ถ.

ชยางกรู ต.ขาม
ใหญ ่อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

097-0906869

พนักงานทั(วไป ช 1 25-35 ไมจ่ํากัด 350-400 

บาท/วัน
- สามารถยกของหนักได ้ลักษณะ
งานยกและลงของจากรถลกูคา้ได ้

- มคีวามรูเ้รื(องเครื(องยนตห์รอื
เชื(อมไฟฟ้าไดจ้ะพจิารณาเป็น
พเิศษ 

- เวลา 08.00-17.00น. หยดุวัน
อาทติย์

หจก.ว.ีไอ.พ.ีทลูส์
เรนทัล

ใหเ้ชา่แบบเหล็ก-

นั(งรา้นและอปุกรณ์
กอ่สรา้ง

309 ม.7 ถ.เลี(ยง
เมอืง ต.แจระแม 
อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

092-

6731408,089-

5171511

พนักงานบัญชี ญ 2 25-40 ปวส.+ 10,000 - จบ ปวส. ขึ6นไป สาขาการเงนิ หจก.บา้นและที(ดนิ 46530 จําหน่าย 190/2 ม.7 ต.แจ 045-311728พนักงานบัญชี ญ 2 25-40 ปวส.+ 10,000 

บาท
- จบ ปวส. ขึ6นไป สาขาการเงนิ
และบัญชหีรอืสาขาที(เกี(ยวขอ้ง 
สามารถทําบัญช ีรายรับ-จ่ายได ้
บัญชพีื6นฐาน ขารับ - ขาจ่าย ออก
บลิจัดสง่ของ และตดิตามยอดรับ
จากลกูคา้ตามเอกสารแจง้หนี6 มี
ประสบการณ์ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

- ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรไ์ดด้ ี 
- มปีระกันสังคม โอที

หจก.บา้นและที(ดนิ
รวมสนิไทย

46530 จําหน่าย
อปุกรณ์ทาง
การเกษตร

190/2 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

045-311728

พนักงานบัญชี ช/ญ 2 25-40 ปวส. 10,000

บาท
- จบ ปวส. ขึ6นไป สาขา การเงนิ 
บัญช ีมคีวามรูด้า้นบัญช ีทําบัญชี
รายรับ-รายจ่าย  ใบกํากับภาษีขาย
 ตดิตามยอดตามรายการวางบลิ 
สรปุและจัดทํารายงานภาษีซื6อ-

ขาย ยื(น ภงด.

หจก.บา้นและที(ดนิ
รวมสนิไทย

46530 จําหน่าย
อปุกรณ์ทาง
การเกษตร

190/2 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

045-311728

พนักงานบัญชี ญ 1 25 - 

40 ปี
ป.ตรี 11,000 - 

13,000 

บาท

- วฒุปิรญิญาตร ีสาขาบัญช ี

- มคีวามรูด้า้นงาบัญช ีรับ - จ่าย 

- ตดิตอ่ประสานงานรูค้า้ 

- มปีระสบการณ์จะรับพจิารณา
เป็นพเิศษ

บรษิัท อาอูอ๋นิเตอรฟ์ู้ด
 จํากัด

ผลติและจําหน่าย
นํ6าซอส นํ6าจิ6ม อาอู๋

2/13 ซอยแจง้
สนทิ 6 ถนนแจง้
สนทิ ตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืง 
จังหวัดอบุลราชธานี

064-1566266

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

พนักงานบัญชี ญ 2 25 - 

35 ปี
ปวส.+ 11,000 

บาท ขึ6นไป
- จบ ปวส. ขึ6นไป สาขาบัญช ีขับ
รถยนตไ์ด ้

- ใชโ้ปรแกรม Office ไดเ้ป็น
อยา่งด ี

- ตรวจสอบเอกสาร รายงาน
ประจําวัน ตดิตามรับชําระหนี6 
- มบีคุลกิภาพด ียิ6มแยม้แจ่มใส มี
มนุษยส์ัมพันธด์ ีรักงานบรกิาร 

- ทํางานเวลา 08.00-17.00น. 

หยดุ 1 วัน/สัปดาห์

บรษิัท โตโยตา้ ดลีักซ์
 จํากัด

45101 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

88 ม.20 ต.แสน
สขุ อ.วารนิชําราบ
 จ.อบุลราชธาน ี
34190

045-208888

พนักงานบารน์ํ6า ช/ญ 1 25-40 ไมจ่ํากัดวฒุิ 325 บาท/

วัน
- ไมจ่ํากัดวฒุการศกึษษ 

- ขายเครื(องดื(มใหแ้กล่กูคา้ 

- ขยัน อดทน และพรอ้มเรยีนรูง้าน

บรษิัท ย-ูพารค์ จํากัด 68104 ใหเ้ชา่พื6นที( 556/1 ม.3 ถ.

ชยางกรู ต.ขาม
ใหญ ่อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี

097-0906869

อบุลราชธาน ี
พนักงานเบเกอรี( ช/ญ 5 18 + ม.3+ 325 บาท/

วัน
- วฒุกิารศกึษา ม.3 ขึ6นไป 

- มใีจรักงานบรกิาร 

- หากมปีระสบการณ์จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ

บรษิัท ยิ(งยง มนิมิารท์
 จํากัด

รา้นสะดวกซื6อ 
เซเวน่-อเีลฟเวน่

211 ถ.แจง้สนทิ  
ต.ในเมอืง อ.เมอืง
 จ.อบุลราชธาน ี
34000

045-285077

พนักงานปฏบิัตกิาร
คลังสนิคา้ (กลางคนื)

ช 1 21+ ม.3 - ปวช. 9,750 บ./

ด.

- วฒุกิารศกึษาม.3 - ปวช. 

- ลักษณะงาน ขนยา้ยสนิคา้ 
ควบคมุ จัดทํารายงานสนิคา้  
-มคีวามขยัน ซื(อสัตย ์อดทน 

- คา่ลว่งเวลา กองทนุสํารองฯ 
โบนัสประจําปี

บรษิัท เบทาโกร
เกษตรอตุสาหกรรม 
จํากัด

01469 ปศสุัตวค์รบ
วงจร

62/2-4  ม.10ถ.

เลี(ยงเมอืง  ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

045-285382 

ตอ่ 401

พนักงานปฏบิัตวิัคซนี ช 2 21+ ม.6-ปวส. 9,750 บาท - วฒุกิารศกึษา ม.6 - ปวส.  

- ขับรถยนตไ์ด ้ 
-สามารถใหว้ัคซนีตามฟารม์ที(เป็น
เครอืขา่ยของบรษิัทได ้ 
- ทํางาน จ-ศ เวลา 08.00-17.00

น.

บรษิัท เบทาโกร
เกษตรอตุสาหกรรม 
จํากัด

01469 ปศสุัตวค์รบ
วงจร

62/2-4  ม.10ถ.

เลี(ยงเมอืง  ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

045-285382-4

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

พนักงานประกอบ
อาหาร

ช / ญ 1 30 - 

50 ปี
ม.3 ขึ6นไป 9,750 - 

12,000 

บาท

- วฒุ ิม.3 ขึ6นไป 

- ประกอบอาหารตามออรเ์ดรข์อง
โรงพยาบาล หรอืตามลกูคา้สั(ง  
- รับผดิชอบ ดแูล ทําความ
สะอาดอปุกรณ์ในครัว 

- เตรยีมวัตถดุบิเพื(อประกอบอาหาร 

- มปีระสบการณ์จะรับพจิารณา
เป็นพเิศษ

บรษิัท ยไูอซซี ีจํากัด โรงพยาบาลเอกชน 335 หมู ่14 

ตําบลขามใหญ ่
อําเภอเมอืง
อบุลราชธาน ี
จังหวัด
อบุลราชธาน ี
34000

045 958 888 

/ 083-

0823016

พนักงานลา้งรถ ช 1 22-30 ไมจ่ํากัด 9,750 บาท - ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา ตั 6งใจ
ทํางาน ขยันอดทน รักงานบรกิาร
และลา้งรถใหท้ันเวลาบรกิาร
ลกูคา้ได ้

บรษิัท โตโยตา้ดเียี(ยม
 จํากัด

50102 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

99 ถ.ชยางกรู ต.

ขามใหญ ่อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

088-8111111 

, 089-

6363636

ลกูคา้ได ้ 34000

พนักงานสโตร์ ช 2 25-35

 ปี
ปวช.+ 400 - 450

 บาท / วัน
- วฒุกิารศกึษา ปวช. ขึ6นไป 

- มปีระสบกรณ์จะพจิารณาเป็น
พเิศษ 

- สามารถขายสนิคา้ จัดเรยีงสนิคา้
 นับสตอ๊ก จัดสง่สนิคา้ใหท้มีชา่ง
ไดร้วดเร็วและถกูตอ้ง

บรษิัท สากลแอร์
ไฮเทคเซ็นเตอร ์จํากัด

52399 จําหน่าย,

ตดิตั 6ง,ซอ่มแซมแอร์
264/1  ถนนหลวง
 ตําบลในเมอืง 
อําเภอเมอืง 
จังหวัดอบุลราชธานี

045-241683

พนักงานสาขา ช/ญ 2 20-35 ปวส. - ป.ตรี 9,750-

11,000

จบสาขาบัญชหีรอืบรหิารธุรกจิ,

ทํางานบัญช ี

งานเอกสารทั(วไป,ใชค้อมพวิเตอร์
 ms word, 

ms excel ได,้อัธยาศัยด ีรักงาน
บรกิาร, 

มปีระกันสังคม,หยดุวันอาทติย์

บรษิัท เอกชยั เดช
อดุม จํากัด

64929 บรษิัท
เงนิทนุ,เงนิกูใ้น
ระบบ

855 ม.24 ถ.ลิ6ม
วงษ์ทอง ต.เมอืง
เดช อ.เดชอดุม 
จ.อบุลราชธาน ี
34160

045-

362597,094-

4685955

พนักงานออกแบบ3D ช/ญ 1       

18+

ไมจ่ํากัดวฒุิ
การศกึษา

12000+ -ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา 

- สามารถใชโ้ปรแกรม ออกแบบ
งาน 3D เพื(อนําเสนอลกูคา้ได ้

บรษิัท โฮมฮับ จํากัด 52341 จําหน่าย
วัสดกุอ่สรา้ง

270 ม.7 ถ.เลี(ยง
เมอืง ต.แจระแม 
อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี

0-4531-9500

 ตอ่ฝ่ายบคุคล
 1401

พนักงานอะไหล่ ช 1 22-30 ม.3 + 9,750 บาท - จบ ม.3 ขึ6นไป  
- ขับรถยนตไ์ด ้ 
- สามรถบรหิาร คลังสนิคา้ 
อะไหลใ่หเ้พยีงพอกับความ
ตอ้งการกับรถที(มาใชบ้รกิารและ
สง่รายงานการปฎบิัตงิานดา้น
อะไหลป่ระจําเดอืน

บรษิัท โตโยตา้ดเียี(ยม
 จํากัด

50102 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

99 ถ.ชยางกรู ต.

ขามใหญ ่อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

088-8111111 

, 089-

6363636

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

พยาบาล(วชิาชพี) ช / ญ 1 25 - 

40 ปี
ปรญิญาตรี 18,000 

บาท ขึ6นไป
- วฒุปิรญิญาตร ีสาขาพยาบาล
ศาสตร ์

- ปฏบิัตหินา้ที(ดแูลผูป้่วย ประจํา
สาขา 

- เวลาปฏบิัตงิาน จันทร ์- ศกุร ์ 
- 08.00 น. - 17.00 น.

บรษิัท อบุล เวลเนส 
เซ็นเตอร ์จํากัด

สถานพยาบาล 283/2-4 ถนน
หลวง ตําบลใน
เมอืง อําเภอเมอืง 
จังหวัดอบุลราชธานี

045-255700 

,083 4194826

พี(เลี6ยงเด็ก(พกิาร) ญ 30-50 ป.6+ 325บ/วัน ลักษณะงาน ดแูลบตุรพกิารป่วย
ตดิเตยีง เด็กชายอาย7ุขวบ ดดูี
เสมหะ พน่ยา ป้อนอาหารเหลว
ทางสาย ซกีเสื6อผา้เด็ก

นายสวุนิ วเิศษลา บา้นสว่นบคุคล 429/11 ม.2 บา้น
นามเมอืง ต.ไร่
นอ้ย อ.เมอืง จ.

อบุลฯ

0891827238 

,wiseslasuwin

@gmail.com

แมบ่า้น ญ 2 25-40 ป.6+ 9,750-12,

000 บาท
- ทําความสะอาด รา้น และงานที(
ไดร้ับมอบหมาย 

- เวลาทํางาน 07.30-17.30น. 

- หยดุทกุวันอาทติย์

หจก.ย ูซคัเซส 
คอมพวิเตอร์

จําหน่ายกลอ้ง
วงจรปิด

166 ถ.เขื(อนธาน ี
ต.ในเมอืง อ.เมอืง
 จ.อบุลราชธาน ี
34000

045-

242321,089-

4989119

- หยดุทกุวันอาทติย์ 34000

แมบ่า้น ญ 2 30 - 

40 ปี
ไมจ่ํากัดวฒุิ
การศกึษา

325 บาท/

วัน
- ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา 

- ทําความสะอาดหอ้งพัก จัดเตยีง
 จัดหอ้งพักใหพ้รอ้มรับลกูคา้ 

- ขยันอกทน และพรอ้มเรยีนรูง้าน 

- หากมปีระสบการณ์จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ

โรงแรมเดอะบลสิอบุล 
(บรษิัท เอส.บ.ีอ.ี 

จํากัด)

โรงแรม หอ้งพัก 9 ซ.สขุาอปุถัมภ ์
19 ( ซอยบอ่นไก)่ 

 ถ.สขุาอปุถัมภ ์ต.

ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.อบุลฯ

093-5671388

แมบ่า้น ญ 3 20-50 ไมจ่ํากัดวฒุิ
การศกึษา

325 บาท /
 วัน

- ไมจ่ํากัดการศกึษา ทํางานเป็น
กะได ้สามารถทําความสะอาด
พื6นที(ที(มอบหมายได ้

โรงแรมสนุยีแ์กรนด ์
(บรษิัท สนิทรัพย์
กา้วหนา้คอรป์อเรชั(น 
จํากัด)

70101 การใหเ้ชา่
อสังหารมิทรัพย์

512/8(รร.สนุยีแ์ก
รนด)์ ถ.ชยางกรู 
ต.ในเมอืง อ.เมอืง
 จ.อบุลราชธาน ี
34000

045-

316239,081-

9660373

แมบ่า้น ญ 2 25-40 ม.3+ 9,750บ - จบ ม.3 ขึ6นไป รักความสะอาด
และงานบรกิาร  
- ทํางานเป็นกะได ้และทํางาน
ภายในโรงพยาบาลตามพื6นที(ๆ
กําหนดให ้

- เวลาทํางาน 08.00 - 16.00 น. 

จ-ศ

บรษิัท โรงพยาบาล
เอกชนรม่เกลา้ อบุล 
จํากัด

โรงพยาบาลเอกชน 115-117 ถ.

อปุราช ต.ในเมอืง
 อ.เมอืง จ.

อบุลราชธานี

045-244658 -

 60 ตอ่ 13

แมบ่า้น ญ 1 25-40 ไมจ่ํากัด 325/วัน - ทําความสะอาด ทําอาหาร ซกั
รดีเสื6อผา้ 

วันหยดุแลว้แตต่กลงกัน

นางอธษิฐาน พันธุฟัก บา้นสว่นบคุคล 122 ม.12 ต.หัว
เรอื อ.เมอืง จ.

อบุลฯ

081-9554338

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธาน ีเลขที( 109 หมูท่ี( 8 ตําบลแจระแม อําเภอเมอืง จังหวัดอบุลราชธาน ีโทร.045-206227 ตอ่ 15 ,081-7900337



ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

แมบ่า้น ญ 2 20-45 ม.6+ 325บ/วัน - จบ ม.6 ขึ6นไป ขับรถยนตไ์ด ้มี
ใบขับขี( สามารถทําความสะอาด 
รับรองลกูคา้และทํางานอื(นๆ
ตามที(ไดร้ับมอบหมายได ้

บรษิัท อซีซูตุังปักอบุล
 จํากัด

50102 จําหน่าย
รถยนต์

466 ถ.ชยางกรู ต.

ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

045-

313371,085-

4799819

แมบ่า้น ญ 1 25-50 ไมจ่ํากัด 9,000-10,

000บ/เดอืน
- ไมจ่ํากัดการศกึษา รักความ
สะอาด มคีวามรับผดิชอบในหนา้ที( 
- ลักษณะงาน ทําความสะอาด 
ดแูลตน้ไม ้ซกัรดีเสื6อผา้

บรษิัท เอ็นพ ีกรุป๊ 
(1992) จํากัด

รับเหมากอ่สรา้ง
บา้น ที(พักอาศัย

1/1-2 อาคาร NP 

TOWER ชั 6น 1 

ซอย สรุยิาตร ์14 

ต.ในเมอืง อ.เมอืง
 จ.อบุลฯ 34000

045-950409 

,085-4903226

รปภ. ช 1 25-45 ไมจ่ํากัด 325 บาท/

วัน
- ดแูลความปลอดภัย เปิด-ปิดไฟ 
ในโครงการย-ูพารค์ 

- ดแูลงานจราจรภายในพื6นที(บ
รษิทฯ  

บรษิัท ย-ูพารค์ จํากัด 68104 ใหเ้ชา่พื6นที( 556/1 ม.3 ถ.

ชยางกรู ต.ขาม
ใหญ ่อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี

097-0906869

รษิทฯ  
- เวลท่ํางาน 19.00-07.00น.

อบุลราชธาน ี
34000

รปภ. ช 1 25-50 ป.6+ 10,000-11

,000 บาท
- จบ ป.6 ขึ6นไป มปีระสบการณ์
ทํางาน 1 ปี ขยัน ซื(อสัตย ์อดทน  
- ลักษณะงาน ทํางานเป็นกะได ้
ดแูลพื6นที(ในโครงการ ดแูล
การจราจร

บรษิัท เจรญิพัฒนาอา
เขต จํากัด (อบุลสแคว)์

อสังหารมิทรัพย์ 411/1 ถนนชยาง
กรู ต.ในเมอืง อ.

เมอืงอบุลราชธานี
 จ.อบุลราชธานี

045314779 , 

065-3951639

รปภ. (กะ กลางคนื) ช 1 25-35 ไมจ่ํากัด 9,750 บาท - ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา มี
ประสบการณ์ทํางาน 1 ปี ขับ
รถยนตไ์ด ้สามารถดแูลรถเขา้-

ออกและดแูลลกูคา้ที(นัดหมายที(
เขา้รับบรกิารได ้

- คา่กะ กลางคนื 1,000 บาท

บรษิัท โตโยตา้ดเียี(ยม
 จํากัด

50102 จําหน่าย
รถยนตโ์ตโยตา้

99 ถ.ชยางกรู ต.

ขามใหญ ่อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี
34000

088-8111111 

, 089-

6363636

รปภ. สาขา วารนิฯ ช 2 20-40 ป.6+ 325/วัน -  จบ ป.6 ขึ6นไป อา่นออกเขยีนได ้
 ขยันอดทน ตรงตอ่เวลา

บรษิัท อซีซูตุังปักอบุล
 จํากัด

50102 จําหน่าย
รถยนต์

466 ถ.ชยางกรู ต.

ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี

045-

313371,085-

4799819

เลขา ช/ญ 1 23-35 ป.ตรี 12,000 

บาท ขึ6นไป
- จบ ป.ตร ีสาขา บรหิาร การ
จัดการ หรอืมปีระสบการณ์งาน
เลขา 1 ปี ขึ6นไป 

- ลักษณะงาน ตดิตอ่ประสานงาน
กับหน่วยงานทั 6งภายในและ
ภายนอก จัดประชมุ จัดทําตาราง
ประชมุนัดหมายใหผู้บ้รหิาร

หจก. กจิเจรญิ
อาณาจักรภัณฑ์

รา้นขายปลกีวัสดุ
กอ่สรา้ง

287 ม.7 ต.แจ
ระแม อ.เมอืง จ.

อบุลฯ

045-251777 

,081-8777877
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ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

วศิวกรโยธา ช/ญ 1 22-35 ป.ตรี 15,000-20

,000บ/

เดอืน

- จบ ป.ตร ีสาขา วศิวกรรมโยธา 
ควบคมุและออกแบบงานกอ่สรา้ง
ใหแ้ลว้เสร็จตามเป้าหมาย

บรษิัท ตั 6งเพชรรัตน์
พัฒนา จํากัด

68202 พัฒนา
อสังหารมิทรัพย์

499/1 ม.11 ซ.

สขุสมบรูณ์ ถ.คลัง
อาวธุ ต.ขามใหญ ่
อ.เมอืง จ.

093-3192272

สโตร์ ช 2 18 ปี 
ขึ6นไป

ม.3 + 325 บาท
 /วัน

- วฒุ ิม.3 ขึ6นไป 

- เช็คสตอ๊ก เตมิสนิคา้ รับสนิคา้ 

- ทํางานเป็น กะ ได ้

บรษิัท สนิทรัพย์
กา้วหนา้คอรป์อเรชั(น 
จํากัด

70101 การใหเ้ชา่
อสังหารมิทรัพย์

512/8(รร.สนุยีแ์ก
รนด)์ ถ.ชยางกรู 
ต.ในเมอืง อ.เมอืง
 จ.อบุลราชธาน ี

045-

316239,081-

9660373

หัวหนา้คลังสนิคา้ ช 1 25 ปี
ขึ6นไป

ปรญิญาตร ี+ ตามตกลง - วฒุกิารศกึษา ป.ตร ีสาขา อตุ
สาหการ โยธา หรอืสาขาที(
เกี(ยวขอ้ง 

- ตรวจสอบ ตรวจรับ ควบคมุ
คณุภาพสนิคา้ และวัตถดุบิ 

- ควบคมุตรวจรับ จัดเก็บสนิคา้ 

บรษิัท อสีานคอนกรตี 
(1991) จํากัด

ผลติและจําหน่าย
ผลติภัณฑ์
คอนกรตีและ
คอนกรตีอัดแรง

154 ม.5 ถ.อบุลฯ-

ศรสีะเกษ ต.

หนองกนิเพล อ.วา
รนิชําราบ จ.

อบุลราชธาน ี
34190

093-3194555

- ควบคมุตรวจรับ จัดเก็บสนิคา้ 
และวัตถดุบิ 

- ตรวจเช็ค และตรวจนับ Stock 

สนิคา้และวัตถดุบิ 

- วางแผนการใช ้และตัดจ่าย
วัตถดุบิตามใบสั(งผลติ

34190

หัวหนา้แผนกขาย ช/ญ 1 25+ ไมจ่ํากัดวฒุิ
การศกึษา

12,000+ - ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา 

- บรหิารจัดการภายในแผนกขาย  
- ดําเนนิงาน และกจิกรรมเพื(อ
สง่เสรมิยอดขายใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายขององคก์ร 

- หากมปีระสบการณ์จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ

บรษิัท โฮมฮับ จํากัด 52341 จําหน่าย
วัสดกุอ่สรา้ง

270 ม.7 ถ.เลี(ยง
เมอืง ต.แจระแม 
อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

0-4531-9500

 ตอ่ฝ่ายบคุคล
 1401

หัวหนา้แผนกขาย
ปลกี

ช 2 25-35 ปวช.+ 15,000+ - จบ ปวช. ขึ6นไป  ขับรถยนตไ์ด ้
มปีระสบการณ์ทํางานดา้นการชาย
 การตลาด ในระดับหัวหนา้งาน
อยา่งนอ้ย 2 ปี มมีนุษยสัมพันธด์ ี
มทีักษะในการสื(อสารและบรหิาร
ทมีงานไดเ้ป็นอยา่งดี

บจก.ศริมิหาชยั 
อบุลราชธานี

52341 จําหน่าย
วัสดกุอ่สรา้งครบ
วงจร

279/3 ถ.แจง้สนทิ
 ต.ในเมอืง อ.เมอืง
 จ.อบุลราชธาน ี
34000

091-0190091
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ตําแหน่งงานวา่ง เดอืน มนีาคม 2565 อพัเดท 21ม.ีค.2565

โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดอบุลราชธานี

ฝากประวัต ิ

ตําแหนง่ เพศ จาํนว
น

อายุ การศกึษา คา่จา้ง เงื�อนไข นายจา้ง ประเภทกจิการ ที�ต ั"ง โทรศพัท์

หัวหนา้แผนก
เครื(องชไ้ฟฟ้า

ช/ญ           

1

25+ ไมจ่ํากัดวฒุิ 12,000 + - ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา 

- บรหิารจัดการภายในแผนก 
เครื(องใชไ้ฟฟ้า  
- ดําเนนิงาน และกจิกรรมเพื(อ
สง่เสรมิยอดขายใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายขององคก์ร 

- หากมปีระสบการณ์จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ

บรษิัท โฮมฮับ จํากัด 52341 จําหน่าย
วัสดกุอ่สรา้ง

270 ม.7 ถ.เลี(ยง
เมอืง ต.แจระแม 
อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

0-4531-9500

 ตอ่ฝ่ายบคุคล
 1401

หัวหนา้แผนกจัดสง่ ช/ญ 1 25+ 12,000 + - ไมจ่ํากัดวฒุกิารศกึษา 

- บรหิารจัดการภายในแผนก 
จัดสง่  
- ดําเนนิงาน และกจิกรรมเพื(อ
สง่เสรมิยอดขายใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายขององคก์ร 

บรษิัท โฮมฮับ จํากัด 52341 จําหน่าย
วัสดกุอ่สรา้ง

270 ม.7 ถ.เลี(ยง
เมอืง ต.แจระแม 
อ.เมอืง จ.

อบุลราชธาน ี
34000

0-4531-9500

 ตอ่ฝ่ายบคุคล
 1401

เป้าหมายขององคก์ร 

- หากมปีระสบการณ์จะรับ
พจิารณาเป็นพเิศษ
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