
โดย  สสสำนนักงสำนจนัดหสำงสำนจนังหวนัดยโสธร เลขททที่ 98 หมมมู่ 12 ตสสำบลตสำดทอง อสสำเภอเมมืองยโสธร จนังหวนัดยโสธร 35000 โทรศนัพทท. 045-580220 

ตสสำแหนมู่งงสำนวมู่สำงในจนังหวนัด
ประจสสำเดมือน มทนสำคม 2562



บรริษนัท ก.เกทยรตริชนัยพนัฒนสำขนสมู่ง จสสำกนัด
  ททที่ตนัตั้ง. 16/3 ถนนสหพนัฒนสำ 5 ตสสำบลในเมมือง  อสสำเภอเมมือง  จนังหวนัดยโสธร  35000

โทร.  045-712508
ประเภทกริจกสำร. บรริกสำรดด้สำนกสำรขนสมู่งทสำงบกของประเทศไทย บรริกสำรขนสมู่งสรินคด้สำททุกประเภท 



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 พนนักงานขนับรถสสิบลล้อ
พนนักงานขนับรถเทรลเลอรร
พนนักงานขนับรถพพ่วง

ชาย 50 25-45 ปป ไมพ่จจากนัด 15,000-
30,000 
บาท

- สวนัสดสิการอออื่นๆ ตาม
  กฎหมาย กจาหนด
-  ประกนันสนังคม
-  ยยูนสิฟอรรม

ตสสำแหนมู่งงสำน



หจก.เกรทยงศนักดริดิ์ยโสธรปปิโตรเลทยม
  ททที่ตนัตั้ง. 248 หมมมู่ 1 ถ.แจด้งสนริท ต.ตสำดทอง อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

โทร.  093-3265522
ประเภทกริจกสำร.   สถสำนทบรริกสำรนตั้สสำมนัน



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 พนนักงานอเมซอน หญสิง 3 20 ปปขขขึ้นไป ม.3 ขขขึ้นไป 315./-วนัน -  ประกนันสนังคม
-  เบบขึ้ยขยนัน
-  OT2 พนนักงานบนัญชบ หญสิง 1 25 ปปขขขึ้นไป ม.3 ขขขึ้นไป 315./-วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท กรทุงไทยออพตริค จสสำกนัด
  ททที่ตนัตั้ง. ในหด้สำงสรรพสรินคด้สำ บริบิ๊กซท ซมเปอรทเซซ็นเตอรท สสำขสำยโสธร

โทร.  045-970320
ประเภทกริจกสำร.   ประกอบกริจกสำรจสสำหนมู่สำยและใหด้บรริกสำรแวมู่นตสำ



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 Optician(พนนักงานตรวจ
วนัดและแนะนจาคคุณภาพ
สายตา)

ชาย 1 20 ปปขขขึ้นไป ปวช. ขขขึ้นไป
(สาขาอสิเลล็กทรอนสิกสร/

ไฟฟฟ้า)

12,313.- -  คอมมสิชชนัอื่น
-  โบนนัสการขาย
-  ทจางานเวลา 10.00-

21.00 น.

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท ส.เขมรสำฐ เอซ็กซทเพรส จสสำกนัด
ททที่ตนัตั้ง.   214 ม.7 ต.ตสำดทอง อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทรศนัพทท.    045-435006 ตมู่อ 112 โทรสสำร. 045-435005
ประเภทกริจกสำรขนสมู่ง
 



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 พนนักงานขนับรถกระบะ ช/ญ ไมพ่จจากนัด 18-45 ปป ปวช.ขขขึ้นไป 10,000 

บาทขขขึ้นไป
-  ประกกันสกังคม/ประกกัน

ออุบกัตติเหตอุ
-  ชอุดยยูนติฟอรร์ม
-  ทททำงทำนเวลทำ 08.00-

17.00 น.

2 พนนักงานขนับรถ
จนักรยานยนตร

ช/ญ ไมพ่จจากนัด 18-45 ปป ปวช.ขขขึ้นไป 10,000 
บาทขขขึ้นไป

ตสสำแหนมู่งงสำน



คลรินริก หมอสนัตวทเลทตั้ยง
ททที่ตนัตั้ง. 386/1 ถ.วริทยะธสสำรงคท ต.ในเมมือง อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทร. 084-5846077/084-5939465
ประเภทกริจกสำร. คลรินริกรนักษสำสนัตวท



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 ผยูล้ชพ่วยสนัตวแพทยร ช/ญ 2 20-35 ปป ป.6 ขขขึ้นไป 7,000-9,000 
บาท

- ประกนันสนังคม

ตสสำแหนมู่งงสำน



รด้สำนเค.เอซ็น.เอซ็นจริเนทยรริที่ง
ททที่ตนัตั้ง.  491/4 ถ.วริทยะธสสำรงคท ต.ในเมมือง อ.เมมือง จ.ยโสธร  35000 
โทร.   089-8885775
ประเภทกริจกสำร. จสสำหนมู่สำยเครมืที่องปรนับอสำกสำศและอทุปกรณทไฟฟฟ้สำททุกชนริด



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 ชพ่างแอรร ชาย 4 25 ปปขขขึ้นไป ม.3 ขขขึ้นไป 315./-วนัน - เนล้นประสบการณร

2 หนัวหนล้าชพ่างแอรร ชาย 2 25 ปปขขขึ้นไป ม.6 ขขขึ้นไป 11,000.- -  มบประสบการณรไมพ่นล้อย
กวพ่า 2 ปป 

ตสสำแหนมู่งงสำน



โรงผลริตนตั้สสำดมืที่ม เค.เอซ็น
ททที่ตนัตั้ง.  187 ม.4 ต.สริงหท อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร  35000 
โทร.   089-8885775
ประเภทกริจกสำรผลริต/สมู่งออกนตั้สสำดมืที่ม



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 หนัวหนล้าทบมขนสพ่ง ชาย 2 25 ปปขขขึ้นไป ม.3 ขขขึ้นไป 400./-วนัน - มบใบอนคุญาตขนับขบอื่รถยนตร

2 พนนักงานขนสพ่ง ชาย 2 25 ปปขขขึ้นไป ม.3 ขขขึ้นไป 315./-วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน



รด้สำนจงมทพสำณริชยท
ททที่ตนัตั้ง.   12-14 ถ.รนัตนเขต ต.ในเมมือง อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทรศนัพทท.    091-4789615
ประเภทกริจกสำร. รด้สำนคด้สำสมู่ง
 



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 พนนักงานขายของ ช/ญ 1 20 ปปขขขึ้นไป ไมพ่จจากนัด 320./-วนัน
2 พนนักงานขนับรถสพ่งสสินคล้า ชาย 1 20 ปปขขขึ้นไป ไมพ่จจากนัด 320./-วนัน -  ขกับรถยนตร์ไดด้ 

 มมีใบอนอุญทำตขกับขมีข

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท จนักรวสำลคสำรทเซซ็นเตอรท(2016) จสสำกนัด

ททที่ตนัตั้ง.   335 ม.6 ต.เขมืที่องคสสำ อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทรศนัพทท.    02-0179000/02-0179011#2100
ประเภทกริจกสำร. ขสำยรถยนตทมมือสอง
 



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 ผยูล้จนัดการฝฝ่ายขาย-มออสอง ช/ญ 1 30-45 ปป ไมพ่จจากนัด 20,000.- -  บรสิหารงานขาย

-  คอมมสิชชนัอื่น
2 พนนักงานขาย-มออสอง ช/ญ 4 25-45 ปป ไมพ่จจากนัด 12,000.- - คอมมสิชชนัอื่น
3 นนักการ ช/ญ 1 30-45 ปป ม.3 ขขขึ้นไป 9,000.- - ขนับรถยนตรไดล้
4 ธคุรการ ช/ญ 1 25-45 ปป ปรสิญญาตรบ 12,000.- - คอมมสิชชนัอื่น
5 พนนักงานบนัญชบ ช/ญ 4 22-40 ปป ปรสิญญาตรบ 12,000.- - มบความรยูล้งานดล้านบนัญชบ

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท โชตริรสเอซ็นดทพท จสสำกนัด
ททที่ตนัตั้ง.   266/1 ม.9 ต.เขมืที่องคสสำ อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทรศนัพทท.    085-4799043
ประเภทกริจกสำร. ตนัวแทนจสสำหนมู่สำยเนสททเลมู่
 



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 พนนักงานขายหนพ่วยรถ ช/ญ 1 20 ปปขขขึ้นไป ม.6 ขขขึ้นไป 10,000.- -  ประกกันสกังคม

-  คอมมติชชกัขน
-  ขกับรถยนตร์ไดด้/มมีใบ

อนอุญทำต
ขกับขมีข

2 พนนักงานคลนังสสินคล้า ช/ญ 1 25 ปปขขขึ้นไป ม.6 ขขขึ้นไป 10,000.- -  ประกกันสกังคม

3 พนนักงานบนัญชบ/ธคุรการ หญสิง 1 25 ปปขขขึ้นไป ปวส.ขขขึ้นไป 10,000.- -  ประกกันสกังคม

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท ซสำบทนมู่สำ จสสำกนัด (มหสำชน) สสำขสำ 4
ททที่ตนัตั้ง. 263 หมมมู่ 10 ถนนแจด้งสนริท ตสสำบลดมมู่ททุมู่ง อสสำเภอเมมือง จนังหวนัดยโสธร 35000 
โทร. 045-582565
ประเภทกริจกสำร.  ผมด้ผลริตและจนัดจสสำหนมู่สำยชทุดชนัตั้นในสตรท ภสำยใตด้แบรนดท “Sabina”



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 พนนักงานเยล็บ ช/ญ 50 18 ปปขขขึ้นไป ไมพ่จจากนัด 315./-วนัน - ประกนันสนังคม

2 พนนักงานฝฝ่ายผลสิต ช/ญ 15 18 ปปขขขึ้นไป ม.3 ขขขึ้นไป 315./-วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน



ดทไลทท ยโสธร
ททที่ตนัตั้ง. 160  ม.12 ถ.วสำรทรสำชเดช ต.นตั้สสำคสสำนด้อย อ.เมมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 045-970301/094-5246889
ประเภทกริจกสำร. จสสำหนมู่สำยนมเปรทตั้ยวดทไลทท



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 พนนักงานขาย ช/ญ 5 20 ปปขขขึ้นไป ไมพ่จจากนัด 500 บาท
ขขขึ้นไป/วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท โตโยตด้สำยโสธร จสสำกนัด 
ททที่ตนัตั้ง. 82 หมมมู่ 3 ถนนแจด้งสนริท ตสสำบลในเมมือง อสสำเภอเมมือง จนังหวนัดยโสธร 35000 
โทร. 045-711234
ประเภทกริจกสำร. ตนัวแทนจสสำหนมู่สำยรถยนตท และ ศมนยทบรริกสำรมสำตรฐสำนของโตโยตด้สำ



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 พนนักงานขาย ช/ญ 3 20 ปปขขขึ้นไป ปวช.ขขขึ้นไป 315./-วนัน - มบประสบการณรจะ

พสิจารณาเปป็นพสิเศษ
2 พนนักงานทะเบบยนประกนัน หญสิง 2 20 ปปขขขึ้นไป ปวช.ขขขึ้นไป 315./-วนัน

3 ชพ่างยนตร ชาย 2 20 ปปขขขึ้นไป ปวส.ขขขึ้นไป 315./-วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน



หจก.ไทยพสำวเวอรทอริเลคทรริค 
ททที่ตนัตั้ง. 683 ถนนเลทที่ยงเมมือง  ตสสำบลในเมมือง  อสสำเภอเมมือง  จนังหวนัดยโสธร  35000
โทร.  061-1480908
ประเภทกริจกสำร. รนับเหมสำตริดตนัตั้งไฟฟฟ้สำ



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 ชพ่างไฟฟฟ้า ชาย 3 20 ปปขขขึ้นไป ม.6 ขขขึ้นไป 315./-วนัน -  ประกนันสนังคม

-  OT
-  ทจางานเวลา 08.00-

17.00 น.(จนันทรร-
เสารร)

**เปป็นงานไฟฟฟ้าภายนอก
อาคารและไฟฟฟ้าแรงสยูง**

ตสสำแหนมู่งงสำน



หจก.ไทยอรินโฟเซอรทวริส 
ททที่ตนัตั้ง. 258 ถ.แจด้งสนริท  ต.ในเมมือง  อ.เมมือง  จ.ยโสธร  35000
โทร.  081-9778333
ประเภทกริจกสำร. สมืที่อสสำร/โทรคมนสำคม



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 ชพ่าง(ประจจาสาขา อ.เลสิงฯ) ชาย 2 20 ปปขขขึ้นไป ไมพ่จจากนัด 9,000.-

ชพ่าง(ประจจาสาขา อ.เมอองฯ) ชาย 2 20 ปปขขขึ้นไป ไมพ่จจากนัด 9,000.-

2 พนนักงานขาย
(ประจจาสาขา อ.เมออง)

ช/ญ 2 20 ปปขขขึ้นไป ไมพ่จจากนัด 9,000.-

พนนักงานขาย
(ประจจาสาขา อ.เลสิงฯ)

ช/ญ 2 20 ปปขขขึ้นไป ไมพ่จจากนัด 9,000.-

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท TQM อรินชนัวรนันสท โบรกเกอรท จสสำกนัด 
ททที่ตนัตั้ง. 210 ม.3 ถนนอรทุณประเสรริฐ ตสสำบลตสำดทอง อสสำเภอเมมือง จนังหวนัดยโสธร
       35000 (หนด้สำหมมมู่บด้สำน พท แลนดท)
โทร. 091-8906192  โทรสสำร.      045-712011
ประเภทกริจกสำร. ททที่ปรศึกษสำดด้สำนประกนันภนัย



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 ฝฝ่ายขายศยูนยรประสานงาน ช/ญ 10 21 ปปขขขึ้นไป ม.6 ขขขึ้นไป 10,000.- -  คอมมสิชชนัอื่น
-  ชคุดยยูนสิฟอรรม
-  ประกนันสนังคม
-  ทจางานเวลา 08.30 

-17.30 น.

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท ทรสำยมมลคอนกรทต จสสำกนัด 
ททที่ตนัตั้ง. 227 ม.2 ตสสำบลททุมู่งแตด้ อสสำเภอเมมือง จนังหวนัดยโสธร 35000
โทร. 096-7700054/086-4686270
ประเภทกริจกสำร. ผลริตและจสสำหนมู่สำยคอนกรทตสสสำเรซ็จรมป



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 เสมบยน หญสิง 2 25 ปปขขขึ้นไป ม.6 ขขขึ้นไป 315./-วนัน -  OT
-  ประกนันสนังคม
-  ทจางานเวลา 08.00 

-18.00 น.2 พนนักงานขนับรถโมพ่ปยูน ชาย 4 ไมพ่จจากนัด ไมพ่จจากนัด 315./-วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท ทรม คอรทปอเรชนัที่น จสสำกนัด (มหสำชน) 
ททที่ตนัตั้ง. 340/2 ถ.วริทยะธสสำรง ต.ในเมมือง อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทร. 096-1942364
ประเภทกริจกสำร. สมืที่อสสำรและโทรคมนสำคม



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 เจล้าหนล้าทบอื่การตลาด

(งานแนะนจาสสินคล้า นอก
พอขึ้นทบอื่)

ช/ญ 10 20-35 ปป ม.6 ขขขึ้นไป 13,000 
บาทขขขึ้นไป

- ขนับรถยนตรไดล้มบใบ
อนคุญาตขนับขบอื่

-  คอมมสิชชนัอื่น
2 พนนักงานขายประจจาศยูนยร

บรสิการ
ช/ญ 3 22-27 ปป ปรสิญญาตรบ 14,000 

บาทขขขึ้นไป
- คอมมสิชชนัอื่น
-  สามารถใชล้

คอมพสิวเตอรร MS 
Office ไดล้

ตสสำแหนมู่งงสำน



หจก.ธน คอรทปอเรชนัที่น 
ททที่ตนัตั้ง. 280 ม.4 ถ.อรทุณประเสรริฐ ต.ตสำดทอง อ.เมมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 082-9832947
ประเภทกริจกสำร. โทรคมนสำคม/บรริกสำรซมู่อมตริดตนัตั้ง



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 ชพ่างเทคนสิค ชาย 4 ไมพ่จจากนัด ปวช.ขขขึ้นไป 13,000.- -  ประกนันสนังคม

-  ประกนันอคุบนัตสิเหตคุ
-  ทจางานเวลา 08.00-17.00 

น.

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท นสำนสำภนัณฑทยโสธร พลสำซมู่สำ จสสำกนัด 
ททที่ตนัตั้ง. 44/4 ถนนวริทยะธสสำรงคท  ตสสำบลในเมมือง อสสำเภอเมมืองยโสธร จนังหวนัดยโสธร 35000
โทร. 045-711826 โทรสสำร. 045-711691
ประเภทกริจกสำร. จสสำหนมู่สำยสรินคด้สำทนัตั้งปลทกและสมู่ง



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 แมพ่บล้าน หญสิง 5 25-45 ปป ป.4 ขขขึ้นไป 320./-วนัน -  มบประสบการณร
  จะพสิจารณาเปป็นพสิเศษ

2 พนนักงานขาย หญสิง 5 18-35 ปป ม.3 ขขขึ้นไป 320./-วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน



บริบิ๊กวนันพลนัส จสสำกนัด
ททที่ตนัตั้ง.  146 หมมมู่ 2 ตสสำบลสสสำรสำญ อสสำเภอเมมืองยโสธร จนังหวนัดยโสธร 35000 
โทร.  093-3949091/094-5276009
ประเภทกริจกสำร. บรริกสำรสรินเชมืที่อ



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 พนนักงานตรวจสอบสสิน

เชออื่อ
ชาย 3 25 ปปขขขึ้นไป ม.6 ขขขึ้นไป 325./-วนัน - ตล้องมบใบอนคุญาตขนับขบอื่

รถยนตร

2 พนนักงานเกล็บเงสิน ชาย 3 20 ปปขขขึ้นไป ม.3 ขขขึ้นไป 325./-วนัน - มบรถจนักรยานยนตร/ใบ
อนคุญาตขนับขบอื่

3 พนนักงานขาย ช/ญ 10 18 ปปขขขึ้นไป ป.6 ขขขึ้นไป 20,000 
-30,000 บาท

- คอมมสิชชนัอื่น

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท บริบิ๊กแคทมสำรทท จสสำกนัด
ททที่ตนัตั้ง. 402/6  ถ.วริทยะธสสำรงคท ต.ในเมมือง อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทร. 045-715055 โทรสสำร.    045-715550
ประเภทกริจกสำรคด้สำปลทก/คด้สำสมู่งสรินคด้สำอทุปโภค บรริโภค



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 พนนักงานจนัดเรบยงสสินคล้า ชาย 1 20-35 ปป ม.3 ขขขึ้นไป 315./-วนัน -  ชคุดฟอรรม

- ประกนันชบวสิต

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท พรวริทยสำเซซ็นเตอรท จสสำกนัด
ททที่ตนัตั้ง.  434 ถ.วริทยะธสสำรงคท ต.ในเมมือง อ.เมมือง จ.ยโสธร  35000 
โทร.  045-714751 โทรสสำร 045-714671
ประเภทกริจกสำร. จสสำหนมู่สำยอทุปกรณทกสำรเรทยนกสำรสอนครบวงจร



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 ชพ่างซพ่อมคอมพสิวเตอรร ชาย 2 18 ปปขขขึ้นไป ปวช.ขขขึ้นไป 315./-วนัน - ประกนันสนังคม

2 เจล้าหนล้าทบอื่ฝฝ่ายบคุคคล ช/ญ 1 20 ปปขขขึ้นไป ปวช.ขขขึ้นไป 315./-วนัน

3 แคชเชบยรร หญสิง 1 21 ปปขขขึ้นไป ม.6 ขขขึ้นไป 315./-วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน 



พริทนักษทกสำรเกษตร
ททที่ตนัตั้ง.  15/3 ม.5 ถ.อรทุณประเสรริฐ ต.โพธริดิ์ไทร อ.ปป่สำตริตั้ว จ.ยโสธร  35150 
โทร.  045-795004/086-8134350 โทรสสำร. 045-795591
ประเภทกริจกสำร. จสสำหนมู่สำยอทุปกรณทกสำรเกษตร



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 พนนักงานขายอาหาร

สนัตวร
ชาย 3 20-35 ปป ปวส. ขขขึ้นไป    

                 
     

15,000.-

2 พนนักงานขายอาหาร
สนัตวร

หญสิง 2 20-35 ปป ปวส. ขขขึ้นไป    
                 

     

15,000.-

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท พรวริทยสำธทุรกริจ จสสำกนัด
ททที่ตนัตั้ง.  565/1-2 ถ.วริทยะธสสำรงคท ต.ในเมมือง อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 
โทร.  087-1121221/087-4574899
ประเภทกริจกสำร. ใหด้บรริกสำรกมด้ยมืมเงริน



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 พนนักงานบนัญชบ หญสิง 1 20-45 ปป ปวช.ขขขึ้นไป 9,000.- - ขนับรถยนตรไดล้มบใบ

อนคุญาตขนับขบอื่
- ทจางาน เวลา 08.00-
17.00 น.

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท พทพทเอส.ออโตลทส จสสำกนัด
ททที่ตนัตั้ง.  272-274 ถ.วริทยะธสสำรงคท ต.ในเมมือง อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 
โทร.  085-3143678
ประเภทกริจกสำร. ใหด้บรริกสำรดด้สำนสรินเชมืที่อ



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 หนัวหนล้าสสินเชออื่อ/การ

ตลาด
ช/ญ 1 25 ปปขขขึ้นไป ปวช.ขขขึ้นไป 315./-วนัน

2 เจล้าหนล้าทบอื่สสินเชออื่อ/การ
ตลาด

ช/ญ 2 25 ปปขขขึ้นไป ปวช.ขขขึ้นไป 315./-วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน 



ฟอนดท&แฟชนัที่น
ททที่ตนัตั้ง.   107 หมมมู่ 7 ถ.อรทุณประเสรริฐ ต.หนองหริน อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทรศนัพทท.    085-4911927
ประเภทกริจกสำร. ขสำยปลทก/สมู่ง เสมืตั้อผด้สำ
 



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 พนนักงานเยล็บจนักร

(อคุตสาหกรรม)
ช/ญ 5 18 ปปขขขึ้นไป ป.4 ขขขึ้นไป เหมา

( 23 บาท/ตนัว)
-  เยย็บกทำงเกง F&F 
สส่งหด้ทำงสรรพสตินคด้ทำโลตกัส
- สทำมทำรถรกับมทำทททำทมีขบด้ทำนไดด้

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท ฟอรทด.เอส.ทท.ยโสธร
ททที่ตนัตั้ง.    76 หมมมู่ 3 ตสสำบลสสสำรสำญ อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทรศนัพทท. 045-711733   
ประเภทกริจกสำร. จสสำหนมู่สำยรถยนตท
 



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 พนนักงานขาย ช/ญ 10 20 ปปขขขึ้นไป ปวส.ขขขึ้นไป 315./-วนัน -  คอมมติชชกัขน

ตสสำแหนมู่งงสำน



บจก.ไมดด้สำแอสเซซ็ท จสสำกนัด(มหสำชน)
ททที่ตนัตั้ง. 254 หมมมู่ 12 ถนนวสำรทรสำชเดช ตสสำบลนตั้สสำคสสำใหญมู่ อสสำเภอเมมือง จนังหวนัดยโสธร 35000
โทร. 045-712466
ประเภทกริจกสำร จสสำหนมู่สำยเครมืที่องใชด้ไฟฟฟ้สำ



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 ตนัวแทนขาย ช/ญ ไมพ่จจากนัด 18-40 ปป ไมพ่จจากนัด 18,000.- - ประกนันสนังคม

2 พนนักงานตรวจสอบ ชาย 2 25-35 ปป ม.6 ขขขึ้นไป 16,500.-

3 พนนักงานเกล็บเงสิน ชาย 2 25-30 ปป ม.6 ขขขึ้นไป 14,000.-

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท มสำเธอรทคอรทโพเรชนัที่น กรทุรุ๊ป
ททที่ตนัตั้ง.292-294 ถ.วริทยะธสสำรงคท ต.ในเมมือง อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร  35000
โทร. 082-2459948
ประเภทกริจกสำร. จสสำหนมู่สำยกลด้องวงจรปปิด



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 พนนักงานขาย หญสิง 1 20-30 ปป ปวช.ขขขึ้นไป 315./-วนัน -  สทำมทำรถออกตส่ทำงอททำเภอ

ไดด้
-  เนด้นประสบกทำรณร์
-  ประกกันสกังคม
-  ทททำงทำนเวลทำ 08.00 

-17.00 น.

2 ชพ่างตสิดตนัขึ้งกลล้องวรจรปปิด ชาย 1 25-30 ปป ปวช.ขขขึ้นไป
(สาขา ไฟฟฟ้า/อสิเลล็ค

ทรอนสิค)

315./-วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน



ยโสธรกสำรบนัญชท
ททที่ตนัตั้ง 106 ถนนอทุทนัยรสำมฤทธริดิ์ ตสสำบลในเมมือง อสสำเภอเมมือง จนังหวนัดยโสธร35000 
โทร. 045-711713
ประเภทกริจกสำร. ผมด้ตรวจสอบบนัญชท รนับทสสำบนัญชท / ตรวจสอบบนัญชท / จดทะเบทยนจนัดตนัตั้ง-ยกเลริกบรริษนัท



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง
เงมืที่อนไข

และสวนัสดริกสำร

1 สมคุหรบนัญชบ ช/ญ 2 ไมพ่จจากนัด ปรสิญญาตรบ 20,000-25,000.-

2 พนนักงานคอมพสิวเตอรร ช/ญ 2 ไมพ่จจากนัด ปวส.ขขขึ้นไป 10,000.-

3 พนนักงานบนัญชบ ช/ญ 2 ไมพ่จจากนัด ปวส.ขขขึ้นไป 10,000.-

4 โปรแกรมเมอรร ช/ญ 2 ไมพ่จจากนัด ปรสิญญาตรบ 8,000-20,000.-

ตสสำแหนมู่งงสำน



หจก.ยโสธรสหกริจมอเตอรท
ททที่ตนัตั้ง 308 ถ.แจด้งสนริท ตสสำบลในเมมือง อสสำเภอเมมือง จนังหวนัดยโสธร  35000 
โทร. 045-711459
ประเภทกริจกสำร. จสสำหนมู่สำยรถจนักรยสำนยนตท



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไข
และสวนัสดริกสำร

1 พนนักงานขาย ชาย 2 22-35 ปป ม.3 ขขขึ้นไป 315./-วนัน -  ประกนันสนังคม
- คอมมสิชชนัอื่น
-  OT
-  ทจางานเวลา 

08.00-17.00 
น.

ตสสำแหนมู่งงสำน



 รด้สำนไทยแลนดท ยโสธร 
ททที่ตนัตั้ง. 96/3 ถ.แจด้งสนริท ต.ในเมมือง อ.เมมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 045-712288/086-6344402 โทรสสำร.  045-972122
ประเภทกริจกสำร. จสสำหนมู่สำยคอมพริวเตอรท, เชมู่สำ อทุปกรณทสสสำนนักงสำน



ลจาดนับ ตจาแหนพ่งงาน เพศ จจานวน อายคุ วคุฒสิ คพ่าจล้าง เงออื่อนไข/สวนัสดสิการ
1 พนนักงานบนัญชบ/ธคุรการ ช/ญ 2 21 ปปขขขึ้นไป ปวส.ขขขึ้นไป 350./-วนัน - คอมมสิชชนัอื่น/โบนนัส

- ทจางานเวลา 08.00-
17.30 น.2 พนนักงานขาย ช/ญ 2 21 ปปขขขึ้นไป ปวส.ขขขึ้นไป 350./-วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน



โรงพริมพท สยสำมปรริตั้นตริตั้ง
ททที่ตนัตั้ง.96 ถ.แจด้งสนริท ต.ในเมมือง อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร  35000
โทร. 045-713988 โทรสสำร. 045-714646
ประเภทกริจกสำรโรงพริมพท/รด้สำนถมู่สำยเอกสสำร



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 ชพ่างซพ่อมบจารคุง ชาย 2 21 ปปขขขึ้นไป ม.6 ขขขึ้นไป 9,000.- -  ประกกันสกังคม

-  สทำมทำรถใชด้โปรแกรม 
Microsoft office เบบบื้อง
ตด้นไดด้

- ทททำงทำนเวลทำ 08.00 
-17.30 น.

2 พนนักงานบรสิการ ช/ญ 2 20 ปปขขขึ้นไป ม.3 ขขขึ้นไป 9,000.-

ตสสำแหนมู่งงสำน



 โรงพยสำบสำลนสำยแพทยทหสำญ 
ททที่ตนัตั้ง. 160-164 ถ.วริทยะธสสำรงคท ต.ในเมมือง อ.เมมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 045-713032
ประเภทกริจกสำรโรงพยสำบสำล



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 เจล้าหนล้าทบอื่จนัดซอขึ้อเครออื่องมออ

แพทยร
ช/ญ 2 22-45 ปป ปวส.ขขขึ้นไป 12,000 

-15,000.-
- มบประสบการณรพสิจารณาเปป็น
พสิเศษ

2 ผยูล้ชพ่วยพยาบาล PN ช/ญ 5 25-35 ปป จบประกาศนบยบนัตร 
ผยูล้ชพ่วยพยาบาล 
หลนักสยูตร 1 ปป

10,000-
12,000.-

3 เจล้าหนล้าทบอื่การตลาด ช/ญ 5 20-45 ปป ม.3 ขขขึ้นไป 9,450-
15,000.-

ตสสำแหนมู่งงสำน



 บรริษนัท สตสำรทเทคสตทลยโสธร  
ททที่ตนัตั้ง.  196 ม.2 ต.ททุมู่งนสำงโอก อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โทร. 089-9499637
ประเภทกริจกสำรผลริตและจสสำหนมู่สำยหลนังคสำ



ลจาดนับ ตจาแหนพ่งงาน เพศ จจานวน อายคุ วคุฒสิ คพ่าจล้าง เงออื่อนไข/สวนัสดสิการ
1 เจล้าหนล้าทบอื่เทคนสิค ชาย 5 25-35 ปป ปวส.ขขขึ้นไป 12,000.- -  สามารถทจางาน

ตพ่างจนังหวนัดไดล้
-  ประกนันสนังคม2 ฝฝ่ายผลสิต ชาย 5 22-35 ปป ม.6 ขขขึ้นไป 315./-วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน



 บรริษนัท สยสำมเจ.เอส.ธทุรกริจ จสสำกนัด 
ททที่ตนัตั้ง. 322 ถ.แจด้งสนริท ต.ในเมมือง อ.เมมือง จ.ยโสธร 35000
โทร. 084-7948752
ประเภทกริจกสำรรนับจนัดไฟแนนซทรถยนตท



ลจาดนับ ตจาแหนพ่งงาน เพศ จจานวน อายคุ วคุฒสิ คพ่าจล้าง เงออื่อนไข/สวนัสดสิการ
1 พนนักงานธคุรการ หญสิง 1 20 ปปขขขึ้นไป ปวช.ขขขึ้นไป 10,000.- -  ประกนันสนังคม

-  โบนนัส
- เนล้นประสบการณร
-  ทจางานเวลา 

08.00- 17.00 น. 
(จ.- ส.)

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท สยสำมโกลบอลเฮด้สำสท (สสำขสำยโสธร)
ททที่ตนัตั้ง.364 ม.3  ต.ตสำดทอง อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร  35000
โทร. 061-0284060
ประเภทกริจกสำร. จสสำหนมู่สำยวนัสดทุกมู่อสรด้สำงและของตกแตมู่งบด้สำน



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 พนนักงานบนัญชบ หญสิง 1 20 ปปขขขึ้นไป ปวส.ขขขึ้นไป 315./-วนัน -  ประกนันสนังคม

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท สทุนทรไทยแทรคเตอรท(2555) จสสำกนัด

ททที่ตนัตั้ง.253/12 ถ.วสำรทรสำชเดช ต.ในเมมือง อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร  35000
โทร. 045-711205
ประเภทกริจกสำร. จสสำหนมู่สำยรถแทรคเตอรท/อทุปกรณทกสำรเกษตร



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 พนนักงานบนัญชบ หญสิง 2 22 ปปขขขึ้นไป ปวส.ขขขึ้นไป 350./-วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน



อมมู่สมศนักดริดิ์ยนตท
ททที่ตนัตั้ง  208 หมมมู่ 9 ถ.แจด้งสนริท ต.เขมืที่องคสสำ อ.เมมือง จ.ยโสธร 35000 
โทร. 045-712004
ประเภทกริจกสำร. ซมู่อมรถยนตทททุกชนริด



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 ชพ่างโปฟ้วสบ ชาย 3 ไมพ่จจากนัด ไมพ่จจากนัด 315.-/วนัน -  มบคพ่าอาหาร-เบบขึ้ย
ขยนัน

-  ทจางานเวลา 08.00-
17.00 น.

2 ชพ่างเคาะตนัวถนัง ชาย 2 ไมพ่จจากนัด ไมพ่จจากนัด 315.-/วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท เอซ็มจท ยโสธร จสสำกนัด
ททที่ตนัตั้ง. 517/1-6 ถ.แจด้งสนริท  ต.ในเมมือง อ.เมมือง จ.ยโสธร 35000 
โทร. 045-715555
ประเภทกริจกสำร. ขสำยรถยนตท



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 ทบอื่ปรขกษาการขาย ช/ญ ไมพ่จจากนัด 20 ปปขขขึ้นไป ม.6 ขขขึ้นไป 12,000.- -  ประกนันสนังคม
- คอมมสิชชนัอื่น
-  ชคุดยยูนสิฟอรรม
-  ขนับรถยนตรไดล้ 
 มบใบอนคุญาตขนับขบอื่

2 เจล้าหนล้าทบอื่การตลาด ช/ญ 1 22 ปปขขขึ้นไป ปวส.ขขขึ้นไป 10,000.- - มบประสบการณรจะ
พสิจารณาเปป็นพสิเศษ

3 เจล้าหนล้าทบอื่บนัญชบ ช/ญ 2 22 ปปขขขึ้นไป ปวส.ขขขึ้นไป 10,000.-

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท อทซมซทุตนังปปักยโสธร จสสำกนัด
ททที่ตนัตั้ง 241-242  หมมมู่ 7 ถ.แจด้งสนริท  ต.ตสำดทอง อ.เมมือง จ.ยโสธร 35000 
โทร. 045-711670
ประเภทกริจกสำรศมนยทบรริกสำร/ขสำยรถยนตทอทซมซทุ



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 ทบอื่ปรขกษาการขาย ช/ญ ไมพ่จจากนัด 20-35 ปป ปวช.ขขขึ้นไป 320./-วนัน -  ขนับรถยนตรไดล้ มบใบ

อนคุญาตขนับขบอื่
-  ชคุดฟอรรมพนนักงาน
-  ประกนันสนังคม
-  ทจางานเวลา 08.00-

17.00 น.

ตสสำแหนมู่งงสำน



หจก.เอส.เอซ็ม.วสำย.มอเตอรท กรทุรุ๊ป
ททที่ตนัตั้ง 381 ม.1 ถ.แจด้งสนริท  ต.สสสำรสำญ อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 
โทร. 045-711333
ประเภทกริจกสำร. จสสำหนมู่สำยรถยนตท



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร
1 พนนักงานขาย ช/ญ 6 ไมพ่จจากนัด ไมพ่จจากนัด 9,000.- - มบประสบการณรงานขาย

มากพ่อน
-  ทจางานเวลา 08.00-

17.00 น.

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัท ฮอนดด้สำเลสำเจรริญยโสธร
ททที่ตนัตั้ง. 111/1 ถนนแจด้งสนริท ตสสำบลสสสำรสำญ อสสำเภอเมมือง จนังหวนัดยโสธร 35000
โทร. 045-756888-105
ประเภทกริจกสำรศมนยทบรริกสำรจสสำหนมู่สำย-ซมู่อมรถยนตท



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 ทบอื่ปรขกษาการขาย ช/ญ 2 20 ปปขขขึ้นไป ปวส. ขขขึ้นไป 10,000.- -  ประกนันสนังคม
-  ชคุดยยูนสิฟอรรม

2 พนนักงานอะไหลพ่ ช/ญ 1 20 ปปขขขึ้นไป ปวส. ขขขึ้นไป 315./-วนัน

ตสสำแหนมู่งงสำน



บรริษนัทประกนันภนัยชทวริต FWD
ททที่ตนัตั้ง  394/12 ถ.เลทที่ยงเมมือง ต.ในเมมือง อ.เมมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 
โทร. 045-970366/065-2714954/087-6349874
ประเภทกริจกสำร. ใหด้บรริกสำรดด้สำนประกนันภนัย-ชทวริต



ลสสำดนับ ชมืที่อตสสำแหนมู่งงสำน เพศ จสสำนวน อสำยทุ วทุฒริกสำรศศึกษสำ คมู่สำจด้สำง เงมืที่อนไขและสวนัสดริกสำร

1 พนนักงานขาย ช/ญ 15 25-35 ปป ม.6 ขขขึ้นไป 7,000.- -  คอมมสิชชนัอื่น
-  ทจางานวนันจนันทรร-

ศคุกรร
2 Call Center ช/ญ 5 25-35 ปป ม.6 ขขขึ้นไป 10,000.- -  ประกนันสนังคม

ตสสำแหนมู่งงสำน
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