
เลขทะเบียนพาณิชย/์นิติบุคคล
ประเภทอุตสาหกรรม(ประเภทกิจการ)       ส่ือสารโทรคมนาคม รหสัอุสาหกรรม (เจา้หนา้ท่ีระบ)ุ

จ านวนลูกจา้งในสถานประกอบการ           230       คน     สถานท่ีตั้ง ช่ืออาคาร/หมูบ่า้น               -                   ห้องเลขท่ี        -         ชั้นท่ี        -        เลขท่ี         46/4 - 6          หมูท่ี่                  -

ซอย       -        ถนน     เพลินจิต     แขวง/ต าบล     ในเมือง    เขต/อ าเภอ   เมืองร้อยเอด็     จงัหวดั  ร้อยเอด็    รหสัไปรษณี  45000    โทรศพัท ์ 080-7419996 , 043-524525 ต่อ 102      Fax.   043 - 518608

ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ นางสาวนภาพร  จาดพิมาย , นางสาวปารถนา  แสนยะมลู  ต  าแหน่ง     เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทพัยากรบุคคล

จ ำนวน อำยุ
(อตัรำ) (ปี)

1. สมุห์บญัชี 1 ช/ญ 30+ ปริญญาตรี - ปริญญาโท ตามโครงสร้าง

2. ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินการบญัชี 1 ช/ญ 30+ ปริญญาตรี - ปริญญาโท ตามโครงสร้าง

3. เจา้หนา้ท่ีบญัชี 4 ช/ญ 25+ ปริญญาตรี ตามโครงสร้าง มีประสบการณ์ดา้นงานบญัชี 0-3 ปี

6.  นิติกร 1 ช/ญ 28+ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ตามโครงสร้าง

7. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเซอร์วิส 2 ช/ญ 22+ ปริญญาตรี ตามโครงสร้าง

                                           เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

ควำมต้องกำรอืน่ๆ

ลกัษณะงำน/ประสบกำรณ์

มีประสบการณ์ดา้นงานการบญัชีการเงิน,ปิดงบ ประจ าท่ี จงัหวดัร้อยเฮ็ด

มีประสบการณ์ดา้นงานการบญัชีการเงิน 5 ปีข้ึนไป ประจ าท่ี จงัหวดัร้อยเฮ็ด

ประจ าท่ี จงัหวดัร้อยเฮ็ด

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง

45550501                       ช่ือสถานประกอบการ        บริษทั  ธีระรัตน์  คอมมิวนิเคชัน่  จ  ากดั           E-mail  :  HR2013_RE@hotmail.com , center.hr@gmail.com

ช่ือต ำแหน่งงำน เพศ วุฒิกำรศึกษำ อตัรำค่ำจ้ำง

เงื่อนไขสวัสดกิำร

เงื่อนไขสวัสดกิำร

4. ผูจ้ดัการประจ า Shop Samsung,Telewiz 6 ช/ญ 27+ ปริญญาตรี ตามโครงสร้าง

สามารถออกต่างอ าเภอได้ สกลนคร , อุบลราชานี

มีประสบการณ์ทางดา้นการขาย,บริหารยอดขาย
ร้อยเอด็,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,มหาสารคาม

ยโสธร,มกุดาหาร,นครพนม,สกลนคร

5. ผูจ้ดัการสาขาขายส่ง 5 ช/ญ 28+ ปริญญาตรี ตามโครงสร้าง
มีประสบการณ์ทางดา้นการขาย , บริหารยอดขาย ร้อยเอด็,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,

ลงช่ือผู้แจ้ง

          นำงสำวนภำพร  จำดพิมำย

มีประสบการณ์งานดา้นนิติกร 3-5 ปี ประจ าท่ี จงัหวดัร้อยเฮ็ด

มีประสบการณ์และเขา้ใจดา้นงานเซอร์วิส 0-3 ปี ประจ าท่ี จงัหวดัร้อยเฮ็ด

         ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร



เลขทะเบียนพาณิชย/์นิติบุคคล

ประเภทอุตสาหกรรม(ประเภทกิจการ)       ส่ือสารโทรคมนาคม รหสัอุสาหกรรม (เจา้หนา้ท่ีระบ)ุ

จ านวนลูกจา้งในสถานประกอบการ           230       คน     สถานท่ีตั้ง ช่ืออาคาร/หมูบ่า้น               -                   ห้องเลขท่ี        -         ชั้นท่ี        -        เลขท่ี         46/4 - 6          หมูท่ี่                  -

ซอย       -        ถนน     เพลินจิต     แขวง/ต าบล     ในเมือง    เขต/อ าเภอ   เมืองร้อยเอด็     จงัหวดั  ร้อยเอด็    รหสัไปรษณี  45000    โทรศพัท ์ 080-7419996 , 043-524525 ต่อ 102      Fax.   043 - 518608

ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ นางสาวนภาพร  จาดพิมาย , นางสาวปารถนา  แสนยะมลู  ต  าแหน่ง     เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทพัยากรบุคคล

จ านวน อายุ
(อตัรา) (ปี)

8. เจา้หนท่ี้ตรวจสอบการเงิน 3 ช/ญ 22+ ปริญญาตรี ตามโครงสร้าง มีประสบการณ์ดา้นงานบญัชี 0-3 ปี

9.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสินคา้ 4 ช/ญ 25+ ปริญญาตรี ตามโครงสร้าง มีประสบการณ์ดา้นงานตรวจสอบ 0-3 ปี , ออกต่างจงัหวดัได้

10. พนกังานรับช าระคา่บริการ 10 ญ 22+ ปริญญาตรี ตามโครงสร้าง

                                            เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

ใบแจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง

45550501                       ช่ือสถานประกอบการ        บริษทั  ธีระรัตน์  คอมมิวนิเคชัน่  จ  ากดั           E-mail  :  HR2013_RE@hotmail.com , center.hr@gmail.com

ช่ือต าแหน่งงาน เพศ วุฒิการศึกษา

ร้อยเอด็,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,มกุดาหาร,

สารคาม,สกลนคร,ยโสธร,นครพนม

เง่ือนไขสวสัดิการความตอ้งการอ่ืนๆ
ลกัษณะงาน/ประสบการณ์

22+ ปริญญาตรี

อตัราคา่จา้ง
เง่ือนไขสวสัดิการ

ประจ าท่ี จงัหวดัร้อยเฮ็ด

ประจ าท่ี จงัหวดัร้อยเฮ็ด

บุคลิก หนา้ตาดี มีใจรักงานบริการ  สามารถท างานเวลาห้างได้ ร้อยเอด็ , กาฬสินธุ์

ตามโครงสร้าง บุคลิก หนา้ตาดี มีใจรักงานบริการ  สามารถท างานเวลาห้างได้

มีประสบการณ์ดา้นงานขาย 0-3 ปี
ร้อยเอด็,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น

มหาสารคาม,อุบลราชธานี

11. พนกังานขาย Samsung,Telewiz 20 ช/ญ

12. พนกังาน ขายทางโทรศพัท์ 10 ช/ญ 22+

13. พนกังานขายหน่วยรถเงินสด 10 ช/ญ 22+ ปริญญาตรี

ตามโครงสร้างปริญญาตรี

ตามโครงสร้าง
มีประสบการณ์ดา้นงานขาย 0-3 ปี และปฏิบติังานนอกสถานท่ี ร้อยเอด็,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น

และรู้เส้นทางแต่ละอ าเภอ มหาสารคาม,อุบลราชธานี

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มลูขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ

         ลงช่ือผู้แจ้ง

          นำงสำวนภำพร  จำดพิมำย




