ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดมหำสำรคำม ประจำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่
ชื่อสถำนประกอบกำร
ตำแหน่งงำนว่ำง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒกิ ำรศึกษำ
ค่ำจ้ำง
1 บริษทั รวงข้าวพาณิชย์ จากัด
- พนักงานขาย
2 ช/ญ 20 - 39 ม.3 - ป.ปตรี ตามตกลง
268 ม.4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย
- พนักงานขับรถ
2
ช 20 - 39 ม.3 ขึ้นไป
ตามตกลง
จ.มหาสารคาม โทร.0628350597
2 หจก.จาเริญบุญเซอร์วสิ แอนด์ ซัพพาลายส์
- แม่บา้ น
20 ญ 20 - 60 ไม่จากัดวุฒิ
ตามตกลง
*เป็นบริษัทรับเหมาทาความสะอาด*
428 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
ปฏิบตั งิ านในจังหวัดมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม โทร.085-0005028
3 บริษทั ไทยลอตเต้ จากัด สาขามหาสารคาม
- พนักงานขาย
1 ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป
ตามตกลง
202/13-15 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม โทร.083-0968208
4 บริษทั ไฮวิว จากัด สาขามหาสารคาม
- พนักงานขาย
2 ช/ญ 25 - 40 ปวส. ขึ้นไป
ตามตกลง
178 ม.8 ต.เกิ้ง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม โทร.080-9591427
5 บริษทั วอดดิ้ง นันวูเว่น จากัด
- พนักงานฝ่ายผลิต
10 ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 - ม.6
315+
141 ม.4 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน
ค่ากะ 50 บาท
จ.มหาสารคาม โทร.043-706984
6 บริษทั เอ็มพีหมูสด จากัด
- พนักงานฝ่ายผลิต
13 ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
ตามตกลง
122 หมู่ที่ 8 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน
- พนักงานช่างซ่อมบารุง
1
ช 18 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
ตามตกลง
จ.มหาสารคาม โทร.061-270-9119
- แม่บา้ นประจาโรงงาน
1 ญ 20 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
ตามตกลง
7 บริษทั น้าตาลวังขนาย จากัด
- ช่างไฟฟ้าผลิต
3
ช ไม่เกิน 30 ปวส. ไฟฟ้า
ตามตกลง
222 ม.9 ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย
- ช่างซ่อมบารุงไฟฟ้า
2
ช ไม่เกิน 30 ปวส. ไฟฟ้า
ตามตกลง
จ.มหาสารคาม โทร.043-984118-51 ต่อ 1108
- ช่างประจาฝ่ายผลิต
32 ช ไม่เกิน 31 ปวส.ทุกสาขา ตามตกลง
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย
5
ช ไม่เกิน 32 ปวส. - ป.ตรี ตามตกลง
- พนักงานรายวันฝ่ายผลิต
250 ช/ญ ไม่เกิน 50
ป.ตรี
ตามตกลง
8 บ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จากัด มหาชน สาขาโกสุมพิสัย - พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ
20 ช ไม่เกิน 30
ป.ตรี 13,000 + ค่าคอม
303/7 ต.หัวขวาง องโกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม โทร.043-020171
9 ร้านศรียนต์ออโต้พาร์ท
- ผู้ช่วยช่าง
1
ช 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป วันละ 400 ขึ้นไป
258 ม.10 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
- พนักงานบัญชี
1 ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป วันละ 315 บ/วัน
จ.มหาสารคาม โทร.085-0047553
10 บริษทั มิตซูนานามหาสารคาม จากัด
- ธุรการอะไหร่
1
ช 24 ขึ้นไป
ป.ตรี
315 บาท/วัน
26 ม.13 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง
จงมหาสารคาม โทร.090-2725893
11 บริษทั โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จากัด สาขาโกสุมพิสัย
- พนักงานขาย
2 ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป
ตามตกลง
291 ม.10 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม โทร.043-762022
12 บริษทั อาระยะยนตกิจ จากัด สาขาโกสุมพิสัย
- พนักงานขาย
1 ช/ญ 25 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
ตามตกลง
238 ม.4 ถ.โกสุม-ท่าพระ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม โทร.089-5757474
13 บริษทั เอ.เอส.มอเตอร์ไบท์ จากัด
- พนักงานฝ่ายคดี
1 ช/ญ 21 - 45 ปวส. ขึ้นไป
ตามตกลง
462 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม โทร.043-771506
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ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดมหำสำรคำม ประจำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่
ชื่อสถำนประกอบกำร
ตำแหน่งงำนว่ำง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒกิ ำรศึกษำ
ค่ำจ้ำง
14 ออโตเซล แวร์เฮ้าส์ มหาสารคาม
- พนักงานคลังสินค้า (รายวัน) 3
ช 18 - 45 ไม่จากัดวุฒิ 315 บาท/วัน
200 ม.11 ต.เขวา อ.เมือง
จ.มหาสารคาม โทร.095-6539418
15 บริษทั เคอรี่ เอ็กเพรส สาขาอ.พยัคฆภูมพิสัย
- เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1 ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
ตามตกลง
645 หมู่ 14 ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย
ประจาสาขา อ.พยัคฆภูมิพสิ ัย
จ.มหาสารคาม โทร.061-4203675
16 บริษทั บ้านชายนันท์ จากัด
- ผู้จัดการฝ่ายขาย
1 ช/ญ 35 ขึ้นไป
ป.ตรี
ตามตกลง
45 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ
- ผู้จัดการบัญชี
1 ช/ญ 35 ขึ้นไป
ป.ตรี
ตามตกลง
จ.มหาสารคาม โทร.089-8122455
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1 ช/ญ 25 - 35
ป.ตรี
ตามตกลง
- เจ้าหน้าที่กราฟฟิก
1 ช/ญ 22 - 30
ป.ตรี
ตามตกลง
- เจ้าหน้าที่การเงิน
1 ช/ญ 25 - 30
ป.ตรี
ตามตกลง
- พนักงานขาย
1 ช/ญ 23 - 35 ไม่จากัดวุฒิ
ตามตกลง
- พนักงานคลังสินค้า
1
ช 18 ขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ
ตามตกลง
- พนักงานธุรการคลังสินค้า
1 ช/ญ 22 - 30 ม.6 ขึ้นไป
ตามตกลง
- พนักงานเทคนิค
1
ช 25 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. ตามตกลง
- พนักงานขับรถ
1
ช 25 - 45 ไม่จากัดวุฒิ
ตามตกลง
- พนักงานติดรถ
1
ช 25 - 45 ไม่จากัดวุฒิ
ตามตกลง
- แม่บา้ น
1 ญ 20 ขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ
ตามตกลง
17 หจก.รีมิกซ์แอลกอฮอล์สโตร์
- พนักงานขับรถ
2
ช 21 - 35 ไม่จากัดวุฒิ 340 บาท/วัน
124/2 ถ.ศรีสวัสดิ์ดาเนิน ต.ตลาด อ.เมือง
- พนักงานส่งของ
2
ช 21 - 35 ไม่จากัดวุฒิ 320 บาท/วัน
จ.มหาสารคาม โทร.086-4581239
18 บริษทั อีฮงมดแดงมอเตอร์ ลีส จากัด
- พนักงานการเงิน
1 ญ 20 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป
ตามตกลง
172 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม โทร.086-4598961
19 บริษทั เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จากัด
- พนักงานขับรถ
1
ช 21 - 45 ม.3 ขึ้นไป
ตามตกลง
76/1-7 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม โทร.043-970704-5 ต่อ 112
20 หจก.พีเคสุขทรัพย์อนันต์
- กราฟฟิก
1 ช/ญ 20 ขึ้นไป
ป.ตรี
ตามตกลง
308 หมู1่ 1 ต.เกิ้ง อ.เมือง
- คลีเอทีฟ
1 ช/ญ 20 ขึ้นไป
ป.ตรี
ตามตกลง
จงมหาสารคาม โทร.0934241559
21 บริษทั ครัวนภัสมาร์เก็ตติ้ง จากัด
- พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 10 ช ไม่เกิน 45 ไม่จากัดวุฒิ
ตามตกลง
202/8 ลานปูน ถ.แจ้งสนิท ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม โทร.099-0429786
22 บริษทั ที.โอ.เอส.มอเตอร์ จากัด
- พนักงานขาย ประจาเชียงยืน 1 ญ 20 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. ตามตกลง
- พนักงานขาย ประจาบ้านเขื่อน 1
1226/27-32 ถ.สมถวิลราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง
ญ 20 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. ตามตกลง
จ.มหาสารคาม โทร.043-721511
- ช่างซ่อมประจาชื่นชมเชียงยืน 1
ช 20 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. ตามตกลง
- ช่างซ่อมประจาพยัคฆภูมิพสิ ัย 2
ช 20 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. ตามตกลง
- ช่างซ่อมประจาบ้านแพง
1
ช 20 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. ตามตกลง
- พนักงานตการตลาด
1 ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. ตามตกลง
- พนักงานขนส่ง
1
ช 20 ขึ้นไป ปวช. - ปวส. ตามตกลง
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ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดมหำสำรคำม ประจำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมหำสำรคำม
ลำดับที่
ชื่อสถำนประกอบกำร
ตำแหน่งงำนว่ำง
จำนวน เพศ อำยุ วุฒกิ ำรศึกษำ
ค่ำจ้ำง
23 บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด มหาชน
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
10 ช/ญ 22 ขึ้นไป
ปวช.
ตามตกลง
90/5/6 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง
- เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 10 ช/ญ 22 ขึ้นไป
ปวช.
ตามตกลง
จ.มหาสารคาม โทร.0615429263
- ผู้จัดการขาย
5 ช/ญ 22 ขึ้นไป
ป.ตรี
ตามตกลง
- ที่ปรึกษาประกันชีวติ
10 ช/ญ 22 ขึ้นไป
ปวส.
ตามตกลง
- เจ้าหน้าที่วางแผนการเงิน 10 ช/ญ 22 ขึ้นไป
ป.ตรี
ตามตกลง
24 บริษทั เป่ยต้าฮวงชลเจริญ จากัด
- เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
1 ช/ญ 25 ขึ้นไป
ป.ปตรี
ตามตกลง
85 ม.13 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง
- พนักงานตู้แป้ง
1
ช 20 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป
ตามตกลง
จ.มหาสารคาม โทร.096-1094326
- พนักงานทั่วไป
1
ช 20 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
ตามตกลง
- ช่างยนต์
1
ช 20 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป
ตามตกลง
- หัวนห้าแผนกควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 25 ขึ้นไป
ป.ตรี
ตามตกลง
25 บริษทั หลังคาเหล็ก ซีซี สตีล จากัด
- พนักงานขับรถเทรลเลอร์
5
ช 20 ขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ
ตามตกลง
104 ถ.สารคาม-วาปี ต.แวงน่าง อ.เมือง
- ผู้จัดการสาขา
2 ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป
ตามตกลง
จ.มหาสารคาม โทร.0618964884
- พนักงานฝ่ายขาย
10 ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
ตามตกลง
- เข็คเกอร์
3 ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป
ตามตกลง
- พนักงานทั่วไป
20 ช/ญ 20 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
ตามตกลง
- พนักงานขับรถส่งสินค้า
10 ช 20 ขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ
ตามตกลง
- พนักงานวัดหน้างาน
4
ช 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป
ตามตกลง
26 บริษทั ทุนแหลมทอง จากัด
- พนักงานการตลาด
10 ช/ญ 22 - 35 ม.6 - ป.ตรี
เริ่มต้นที่
150 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
*ทางานที่สาขามหาสารคาม*
9,000 ขึ้นไป
จ.ขอนแก่น โทร.043-333048,043-333050
27 บริษทั เจริญอินเตอร์ สตาร์ จากัด
- พนังกานห้องแป้ง
10 ช 20 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 315 บาท/วัน
82 ม.7 ต.กาพี้ อ.เมือง
จ.มหาสารคาม โทร.062-4789864
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