
 
 

 



ทรูคอรปเรชั่น 
100/1-4  ม.4  ต.บานคลอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 

 

ประเภทกิจการบริการโทรคมนาคม 

ตําแหนงงาน สถานที่ประกอบการ อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง 

Area Owner 

ผูดูแลลูกคาประจําพื้นที่ 

พิษณุโลก 10 

ช/ญ ไมเกิน 35 ป 
ปริญญาตรี  

หรือ ปวส. 

ตามโครงสราง 

ของบริษัท 

เพชรบูรณ 10 

พิจิตร 10 

อุตรดิตถ 10 

กําแพงเพชร 10 

ตาก 10 

สุโขทัย 10 

พิษณุโลก 10 

เพชรบูรณ 10 

 

คุณสมบัติ 

- สําเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี อายุไมเกิน 35 ป 

- สําเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. ตองมีประสบการณงานขายและบริการท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีมือถือ,อินเตอรเน็ต หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

อยางนอย 2 ป 

- มีความรู และสนใจในดานเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ และอินเตอรเน็ต 

- ชอบงานบริการและงานขาย 
 

 



ทรูคอรปเรชั่น 
100/1-4  ม.4  ต.บานคลอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 

 

ประเภทกิจการ  บริการโทรคมนาคม 

 

ตําแหนงงาน สถานที่ประกอบการ อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง 

ผูจัดการฝายขาย 
ตาก 1 

ช/ญ 27 ปขึ้นไป ปริญญาตร-ีโท ตามตกลง 
สุโขทัย 1 

 

คุณสมบัติ 

- ป.ตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ 

- ประสบการณดานการขาย การบริหารชองทางการขาย และดูแลเพื่อนคูคา 5 ปขึ้นไป 

- ประสบการณดานอินเตอรเน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Content และ/หรือ คอมพิวเตอร 5 ปขึ้นไป 

- สามารถใชโปรแกรม MS. Office (Word, Excel, PowerPoint) ไดเปนอยางดี 

- มีทักษะดานการวิเคราะห และวางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning) 

- มีทักษะดานภาวะผูนํา (Leadership) 

- มีรถยนตสวนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทรูคอรปเรชั่น 
100/1-4  ม.4  ต.บานคลอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 

 

ประเภทกิจการ  บริการโทรคมนาคม 

 

ตําแหนงงาน สถานที่ประกอบการ อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง 

ที่ปรึกษาดานการขาย ชองทาง 

Event Sale 
พิษณุโลก 1 ช/ญ 27 ปขึ้นไป ปริญญาตร ี ตามตกลง 

 

คุณสมบัติ 

- ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ 

- ประสบการณดานการขาย การบริหารชองทางการขาย และดูแลเพื่อนคูคา ชองทางใดชองทางหนึ่ง  (ขายตรง/ขายสง/ขายปลีก) 5 ปขึ้นไป 

- มีทักษะดานการวิเคราะห และวางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning) 

- มีทักษะดานการสื่อสาร และความสามารถในการเจรจาตอรอง 

- มีทักษะดานการแกปญหาและตัดสินใจ และทักษะดานการบริหารความขัดแยง 

- สามารถใชโปรแกรม MS. Officeไดเปนอยางดี 

- สามารถขับรถยนตได และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 

 

 

 
 



ทรูคอรปเรชั่น 
100/1-4  ม.4  ต.บานคลอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 

 

ประเภทกิจการ  บริการโทรคมนาคม 

 

ตําแหนงงาน สถานที่ประกอบการ อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง 

Account Exeutive 

(ดูแลชองทางตัวแทนจําหนาย เพื่อนคูคา) 

พิษณุโลก 1 

ช/ญ 25 ปขึ้นไป ปริญญาตร ี

15,000+คาประสบา

การณ มีคาเสื่อม

รถยนต/ 

ฟลีทการด 
ตาก 1 

 

คุณสมบัติ 

- ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

- ประสบการณดานการขาย การบริหารชองทางการขาย และดูแลเพื่อนคูคา 3 ปขึ้นไป 

- ประสบการณดานเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content และ/หรือ อินเตอรเน็ต 3 ปขึ้นไป 

- มีทักษะดานการวิเคราะห และวางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning) 

- มีทักษะดานภาวะผูนํา (Leadership) 

- มีทักษะดานการบริหารทีมงานขาย (Sales Force Management) 

- สามารถใชโปรแกรม MS. Office (Word, Excel, PowerPoint) ไดเปนอยางดี 

- มีภูมิลําเนาหรือพักอาศัยอยูในภูมิลําเนาท่ีกําหนด 

- มีรถยนตเปนของสวนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต 

 

 



ทรูคอรปเรชั่น 
100/1-4  ม.4  ต.บานคลอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 

 

ประเภทกิจการ  บริการโทรคมนาคม 

 

ตําแหนงงาน สถานที่ประกอบการ อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง 

พนักงานขายและบริการลูกคา 

ประจํา True Shop 

พิษณุโลก 5 

ช/ญ ไมเกิน 28 ป ปรญิญาตรี 12,000 บาท 

เพชรบูรณ 5 

พิจิตร 5 

อุตรดิตถ 5 

อ.แมสอด จ.ตาก 5 

 

คุณสมบัติ 

- ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

- บุคลิกภาพดี สวนสูง เพศชาย 170 ซ.ม.ขึ้นไป เพศหญิง 162 ซ.ม.ขึ้นไป 

- รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธดี มีความกระตือรือรน 

- แกปญหาเฉพาะหนาไดดี สามารถรับความกดดันได 

- สามารถสื่อสารและนําเสนอไดด ี

- สามารถใชคอมพิวเตอรและสื่อสารภาษาอังกฤษไดด ี

- มีใจรักงานขาย หากมีประสบการณดานการขายและบริการจะพิจารณาเปนพิเศษ 

 

 
 



ทรูคอรปเรชั่น 
100/1-4  ม.4  ต.บานคลอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 

 

ประเภทกิจการ  บริการโทรคมนาคม 

 

ตําแหนงงาน สถานที่ประกอบการ อัตรา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อัตราคาจาง 

พนักงานขายสินคากลุมทร ู

(หนวยรถ) 

กําแพงเพชร 5 

ช/ญ 18 ปขึ้นไป 
วุฒิ ม.6 หรือ

เทียบเทาข้ึนไป 

เงินเดือนประจํา 

9,300 บาท+คาเรียนรู

งาน 4,000 

(ชวงทดลองงาน) 

พิจิตร 5 

ตาก 5 

อุตรดิตถ 5 

สุโขทัย 5 

 

คุณสมบัติ 

- วุฒิ ม.6 หรือเทียบเทาขึ้นไป (หรือกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี อยูในชวงปดเทอม) 

- รักงานขาย ชอบพบปะพูดคุย 

- ทํางานเปนทีมได มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และสามารถปฏิบัติงานภายใตภาวะกดดันไดด ี

- มีภูมิลําเนาอยูตามจังหวัดท่ีกําหมด 
 

 


