
 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.ชาย/หญิง อาย ุ25 ปีขึน้ไป 

2.จบการศกึษา ปวส.ขึน้ไป 

3.มีประสบการณ์ระดบัหวัหน้างาน ,งานขาย 

งานค้าปลกี-ค้าสง่ ,งานบริการอืน่ๆท่ีเก่ียวข้อง 
1-3 ปีขึน้ไป 

4.สามารถประจ าสาขาตา่งอ าเภอในมหาสา
รามได้ 

5.มีมนษุย์สมัพนัธ์ที่ดี รักในงานบริการ 

1.ชาย/หญิง อาย ุ23 ปีขึน้ไป 

2.จบการศกึษา ม.3 ขึน้ไป 

3.มีประสบการณ์ด้านงานขาย 

งานค้าปลกี-ค้าสง่ ,งานบริการอืน่ๆท่ีเก่ียวข้อง 
1-3 ปีขึน้ไป 

4.สามารถประจ าสาขาตา่งอ าเภอในมหาสา
รามได้ 

5.มีมนษุย์สมัพนัธ์ที่ดี รักในงานบริการ 

1.ชาย/หญิง อาย ุ18 ปีขึน้ไป 

2.จบการศกึษา ม.3 ขึน้ไป 

3.เพศชายสามารถขบัรถยนต์ได้ 
4.มีมนษุย์สมัพนัธ์ที่ดี รักในงานบริการ 
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ช่ือต าแหน่งงาน ต าแหน่งงานวา่ง 
(อตัรา) 

จ านวนคนงาน
ท่ีตอ้งการให้
จดัส่ง(คน) 

เพศ อาย ุ ส่วนสูง น ้าหนกั วฒิุ/สาขา อตัรา
ค่าจา้ง 

เง่ือนไข-สวสัดิการ 
ความตอ้งการอ่ืนๆ/

ลกัษณะงาน/
ประสบการณ์ 

สถานภาพ
สมรส 

สถานภาพ
ทางทหาร 

ช่วงเวลา
ท างาน 

วนัหมด
เขตรับ 

รหสัอา้งอิง
(เจา้หนา้ท่ีระบุ) 

 เดิม ใหม่ รวม              
1.ผูจ้ดัการสาขา  หลา

ย
อตัร
า 

หลา
ย
อตัร
า 

หลายอตัรา ช/ญ 25ปี
ข้ึน
ไป 

- - ปวส-ป.ตรี 
-มี
ประสบการ
ณ์ท างานใน
ระดบั
หวัหนา้งาน
หรือธุรกิจ
คา้ปลีก-คา้
ส่งหรืองาน
ขาย  1-3 ปี
ข้ึนไป 

ตาม
โครง
สร้าง 

-ประสบการณ์ท างาน
ในระดบัหวัหนา้งาน
หรือธุรกิจคา้ปลีก-คา้ส่ง
หรืองานขาย  1-3 ปีข้ึน
ไป 
- สามารถประจ าสาขา
ต่างอ าเภอในจงัหวดั
มหาสารคามได ้

 
 

- ผา่นการ
เกณฑ์
ทหารแลว้ 

 -  

2.ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา  หลา
ย
อตัร
า 

หลา
ย
อตัร
า 

หลายอตัรา ช/ญ 23ปี
ข้ึน
ไป 

- - ม.3 ข้ึนไป 
มี
ประสบการ
ณ์ท างานใน
หรือธุรกิจ
คา้ปลีก-คา้
ส่งหรืองาน
ขาย  1-3 ปี
ข้ึนไป 

ตาม
โครง
สร้าง 

--ประสบการณ์ท างาน
ในหรือธุรกิจคา้ปลีก-คา้
ส่งหรืองานขาย  1-3 ปี
ข้ึนไป 
- สามารถประจ าสาขา
ต่างอ าเภอในจงัหวดั
มหาสารคามได ้

- ผา่นการ
เกณฑ์
ทหารแลว้ 

 -  



3.พนกังานประจ าสาขา 
1.สาขาวาปีปทุม ต.หนอง
แสง อ.วาปีปทุม จ.
มหาสารคาม 
2.สาขาแวงน่าง  ต.แวงน่าง  
อ.เมืองมหาสารคาม 
3.สาขาโคกพระ ต.โคกพระ 
อ.กนัทรวชิยั  จ.
มหาสารคาม 
4.สาขายางสีสุราช ต.ยางสีสุ
ราช อ.ยางสีสุราช  จ.
มหาสารคาม 

 
 

 หลา
ย
อตัร
า 

หลา
ย
อตัร
า 

หลายอตัรา ช/ญ 18ปี
ข้ึน
ไป 

- - ม.3 ข้ึนไป 
มี
ประสบการ
ณ์ท างานใน
ธุรกิจคา้
ปลีกจะรับ
พิจารณา
เป็นพิเศษ 

ตาม
โครง
สร้าง 

ลกัษณะงาน 
-ท าหนา้ท่ีแคชเชียร์ 
-จดัเรียงสินคา้ 
-ออกไปติดต่อลูกคา้ 
-บริการลูกคา้ 
- สามารถฝึกงานต่าง
สาขาได ้
-งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

 

- ผา่นการ
เกณฑ์
ทหารแลว้ 

 -  

 
หมายเหตุ ต  าแหน่งงานวา่งเดิม คือ ต าแหน่งท่ีใชท้ดแทนคนเดิม ต าแหน่งงานวา่งใหม่ คือ ต าแหน่งท่ีก าหนดข้ึนใหม่                เอกสารแนบ 4  
 

ขา้พเจา้รับรองวา่ขอ้มูลขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงช่ือ     ................................................................   .ผูแ้จง้       ลงช่ือ..........................................................................ผูรั้บแจง้ 
        (.............นายวรีะชยั โคตบงัคม.......................)               (.........................................................................)  

                   


