
ลําดับที่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน�งงานว�าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง
1 บริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม จํากัด  - -เจ�าหน�าที่การตลาด 5 ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 15,000 บาท/เดือน

1040 ถ.นครสวรรค-  ต.คตลาด  อ.เมือง
จ.มหาสารคาม  โทร.043-721549

2 บริษัท เวอรีน3าอินเตอร-เนช่ันแนล จํากัด  - เจ�าหน�าที่การตลาด 2 ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามตกลง
40 ถ.ค�อใหญ3  ต.ตลาด  อ.เมือง
จ.มหาสารคาม  โทร.043-721275 ต3อ 101,102

3 บริษัท ศรีสุขเจริญผล  จํากัด  - พนักงานขับรถส3งแก:ส 10 ช/ญ 20 ข้ึนป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง
120 ม.4 ต.ท3าสองคอน  อ.เมือง   - พนักงานติดตามรถส3งแก:ส 10 ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง
จ.มหาสารคาม  โทร.043-758156  - พนักงานบรรจุแก:ส 5 ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง

4 บริษัท  ทรูดิสทริบิวช่ันแอนด-เซลส- จํากัด  - พนักงานขายประจําพื้นที่ 30 ช/ญ 20 - 35 ม.6 ข้ึนไป 10,000 ข้ึนไป
206 - 207  ต.เกิ้ง  อ.เมือง
จ.มหาสารคาม  โทร.0916962131

5 หจก.สมบัติบริการพยัคฆ  - พนักงานขับรถ 6 - 10 ล�อ 5 ช 30 ข้ึนไป ป6 - ม.3 ตามตกลง
403  ถ.ผดุงวิถี  ต.ตลาด  อ.เมือง  - พนักงานส3งของ 10 ช 20 ข้ึนไป ป6 - ม.3 ตามตกลง
จ.มหาสารคาม  โทร.043-722620  - พนักงานธุรการเทเลเซลส- 2 ญ 20 ข้ึนไป ปวช. ตามตกลง

 - พนักงานขับรถโฟร-คลบิฟ 1 ช 20 ข้ึนไป ปวช. ตามตกลง
 - พนักงานคลังสินค�า 1 ช 20 ข้ึนไป ปวช. ตามตกลง

6 บริษัท ขอนแก3นแหอวน จํากัด  - ช3างสาธารณูปโภค 1 ช 22 - 35 ปวช.ไฟฟFา ตามตกลง
85 ม.5  ถ.สารคาม-วาปGปทุม ต.ว3งน3าง อ.เมือง   - พนักงานทอ 50 ช/ญ 18 - 35 ไม3ระบุวุฒิ ตามตกลง

ตําแหน�งงานว�างในจังหวัดมหาสารคาม  ประจําเดือน  ตุลาคม พ.ค. 2562
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

85 ม.5  ถ.สารคาม-วาปGปทุม ต.ว3งน3าง อ.เมือง   - พนักงานทอ 50 ช/ญ 18 - 35 ไม3ระบุวุฒิ ตามตกลง
จ.มหาสารคาม  โทร.0885576986  - พนักงานกรอ 50 ช/ญ 18 - 35 ไม3ระบุวุฒิ ตามตกลง

 - พนักงานตัด 50 ช/ญ 18 - 35 ไม3ระบุวุฒิ ตามตกลง
 - พนักงาน QC เครื่องทอ 3 ช/ญ 22 - 35 ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง

7 บริษัท สุพรีม พลาสติก อินดัสตรี้ จํากัด  - พนังกานฝLายผลิต 11 ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง
229  ม.5  ต.บรบือ  อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม  โทร.063-6242922

8 บริษัท สยามเทค กรุ:ป 999 จํากัด  - ฝLายขาย / TelaSale 1 ช/ญ 25 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามตกลง
77  ม.5  ต.บรบือ  อ.บรบือ  
จ.มหาสารคาม  โทร.0622357988

9 บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จํากัด  - ช3างคอมพิวเตอร-สํานักงาน 1 ช 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามตกลง
111  ม.18  ต.นาโพธ์ิ  อ.กุดรัง
จ.มหาสารคาม  โทร.043 748 999

10 บริษัท วี เอ เอส การ-เม�นท- (ประเทศไทย) จํากัด  - เจ�าหน�าที่จัดทําข�อมูล 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 10,000
30  ม.13  ต.แก3งเลิงจาน  อ.เมือง
จ.มหาสารคาม  โทร.043-777442-3 ต3อ 205

11 บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด  - พนักงานฝLายผลิต 30 ช/ญ 18 - 40 ไม3จํากัดวุฒิ ตามตลงก
111  ม.9  ต.หนองซอน  อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม  โทร.043-752102 ต3อ 0

12 บริษัท ไทยลอตเต� จํากัด สาขามหาสารคาม  - พนักงานขาย 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 9,700+เบื้อเล้ืยง
202/13-15  ถ.ผดุงวิถี  ต.ตลาด  อ.เมือง    ประจํามหาสารคาม
จ.มหาสารคาม  โทร.083-0968208

13 ร�าน ศศิมาค�าส3งดอกไม�ประดิษฐ-  - พนักงานขายหน3วยรถ 3 ช 25 - 45 ม.6 ข้ึนไป 10,000 ข้ึนไป13 ร�าน ศศิมาค�าส3งดอกไม�ประดิษฐ-  - พนักงานขายหน3วยรถ 3 ช 25 - 45 ม.6 ข้ึนไป 10,000 ข้ึนไป
373  ม.12 ถ.สารคาม-วาปG  ต.แวงน3าง  อ.เมือง
จ.มหาสารคาม  โทร.081-4219959

กลุ�มงานส�งเสริมการมีงานทํา  สํานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  โทร. 043-971-320-1 www.doe.go.th/mahasarakham



ลําดับที่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน�งงานว�าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง
14 บริษัท กรุงไทยแอกซ3าประกันชีวิต จํากัด มหาชน  - ผู�จัดการทางการเงิน 5 ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 20,000

118-119 ถ.เฉลิมพระเกียติร.9 ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม  โทร.043-713291

15 บริษัท วี เอ เอส การ-เม�นท- (ประเทศไทย) จํากัด  - เจ�าหน�าที่ข�อมูลสถิติ 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 10,000
30  ม.13  ต.แก3งเลิงจาน  อ.เมือง  - พนักงานเย็บ 175 ช/ญ 21 ข้ึนไป 310 /วัน
จ.มหาสารคาม  โทร.043-777442-3 ต3อ 205  - ช3างเทคนิค 1 ช/ญ 22 ข้ึนไป ตามตกลง

 - ช3างซ3อมบํารุง (ด3วน) 2 ช/ญ 23 ข้ึนไป ตามตกลง
 - เจ�าหน�าที่ Booking Sace 1 ช/ญ 24 ข้ึนไป ตามตกลง
 - เจ�าหน�าที่ฝ̀กอบรม 1 ช/ญ 25 ข้ึนไป ตามตกลง
 - โฟร-แมน QA (ด3วน) 1 ช/ญ 26 ข้ึนไป ตามตกลง
 - โฟร-แมน แผนกเย็บ 5 ช/ญ 27 ข้ึนไป ตามตกลง

16 บริษัท คูโบต�ามหาสารคาม จํากัด  - พนักงานแผนกอะไหล3 2 ช 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามตกลง
231  ม.1  ต.ท3าสองคอน  อ.เมือง
จ.มหาสารคาม  โทร.043 725 704

17 บรัษัท สยามแม็คโคร จํากัด สาขามหาสารคาม  - ผู�จัดการแผนกบัญชี - ธุรการ 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป ตามตกลง
253  ม.8  ต.เกิ้ง  อ.เมือง  - ผู�จัดการแผนกอาหารสด 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง
จ.มหาสารคาม  โทร.081-6623937  - หัวหน�าแผนกผักและผลไม� 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง

 - เจ�าหน�าที่ฝLายพัฒนาสมาชิก 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง
 - เจ�าหน�าที่ IT 1 ช 20 ข้ึนไป ป.ตรี คอมฯ ตามตกลง

ตําแหน�งงานว�างในจังหวัดมหาสารคาม  ประจําเดือน  ตุลาคม พ.ค. 2562
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

 - เจ�าหน�าที่ IT 1 ช 20 ข้ึนไป ป.ตรี คอมฯ ตามตกลง
 - พนักงานจัดรับแลกของแถม 1 ช 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง
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