
ลําดับที่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน�งงานว�าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง
1 บริษัท วี เอ เอส การ�เม�นท� (ประเทศไทย) จํากัด  - หัวหน�าแผนกฮีต 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ไม,จํากัดวุฒิ ตามตกลง

30  ม.13  ต.แก,งเลิงจาน  อ.เมือง  - พนักงานคิวซี 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง
จ.มหาสารคาม  โทร.043-777442-3 ต,อ 205  - พนักงานเย็บ 400 ช/ญ 20 ข้ึนไป ไม,จํากัดวุฒิ ตามตกลง

 - ผช.ผจก.ฝ>ายคุณภาพ 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง
 - เลขานุการ 1 ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง
 - เจ�าหน�าที่ Booing Space 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามตกลง
 - พนักงานพิมพ� 5 ช 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง
 - หัวหน�าแผนกพิมพ� 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามตกลง

2 บริษืท ซีอาร�ซีไทวัสดุ จํากัด สาขามหาสารคาม  - พนักงานขาย 6 ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง
303  ม.11  ต.เกิ้ง  อ.เมือง  - พนักงานตรวจรับสินค�า 2 ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง
จ.มหาสารคาม  โทร.043-020300 # 205  - พนักงานแคชเชียร� 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง

 - พนักงานโครงสร�าง (พาร�ทไทม�) 3 ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง
 - หัวหน�าแผนกขาย 2 ช/ญ 25 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง

3 บริษัท ตักสิลาการ�เม�นท� จํากัด  - เจ�าหน�าที่ จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง
94  ต.หนองเม็ก  อ.นาเชือก   - พนักงานเย็บ 50 ช/ญ 18 ข้ึนไป ไม,จํากัดวุฒิ ตามตกลง
จ.มหาสารคาม  โทร.043-779218

4 บริษัท สยามแม็กโคร จํากัด มหาชน  - หัวหน�าแผนกเบเกอรี่ 2 ช/ญ 25 ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง
253  ม.11  ต.เกิ้ง  อ.เมือง  - เจ�าหน�าที่ฝ>ายพัมนาสมาชิก 2 ช/ญ 23 ป.ตรี ตามตกลง
จ.มหาสารคาม  โทร.043-002520  - พนักงานขายสินค�าทางโทรศัพท� 2 ช/ญ 23 ป.ตรี ตามตกลง

ตําแหน�งงานว�างในจังหวัดมหาสารคาม  ประจําเดือน  กุมภาพันธ+ พ.ค. 2562
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

จ.มหาสารคาม  โทร.043-002520  - พนักงานขายสินค�าทางโทรศัพท� 2 ช/ญ 23 ป.ตรี ตามตกลง
 - พนักงานจัดเรียงสินค�าอาการสด 5 ช/ญ 18 ม.6 ข้ึนไป 9,300
 - พนักงานจัดเรียงสินค�าอุปโภค 5 ช/ญ 18 ม.6 ข้ึนไป 9,300

5 บริษัท กรุงไทยแอกซ,าประกันชีวิต จํากัด มหาชน  - ที่ปรึกษาทางการเงิน 5 ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวช. ข้ึนไป 15,000
118-119 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ตลาด อ.เมือง  - ผู�จัดการหน,วย 5 ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 25,000
จ.มหาสารคาม  โทร.0927874288  - นักวางแผนการเงินและการลุงทุน 5 ช/ญ 22 ข้ึนไป ป.ตรี 35,000

6 ศศิมาค�าส,งดอกไม�ประดิษฐ�  - พนักงานขาย 2 ช 28 ข้ึนไป ป.ตรี 15,000 ข้ึนไป
373  ม.12  ต.แวงน,าง  อ.เมือง   - พนักงานขับรถยน 2 ช 30 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 10,000 ข้ึนไป
จ.มหาสารคาม  โทร.0814219959

7 บริษัท พี.พี.เอส อิมพอร�ท เอ็กพอร�ท จํากัด  - บัญชี - ภาษี 6 ญ 21 - 25 ปวช. - ป.ตรี ตามตกลง
12  ม.4  ต.หนองสิม  อ.บรบือ  
จ.มหาสารคาม  โทร.0910377053

8 บริษัท ฐิติกร จํากัด มหาชน  - บริการสินเช่ือเช,าซื้อ 3 ช 24 - 28 ป.ตรี 12,000
213/1-2  ต.ตลาด  อ.เมือง
จ.มหาสารคาม  โทร.0817874504

9 บริษัท โกลบอล เจท เอ็กเพรส(ไทยแลนด�) จํากัด  - พนักงานรับส,งพัสดุ 3 ช 20 - 40 ม.6 ข้ึนไป 15,000
48  ม.18  ต.เชียงยืน  อ.เชียงยืน    (ขับมอเตอร�ไซด�ส,งพัสดุ) รวมค,าน้ํามัน -
จ.มหาสารคาม  โทร.088-5924482 และค,าบํารุงรถ

10 บริษัท สิทธ์ิธนา  จํากัด  - พนักงานบัญชี 2 ญ 20 ข้ันไป ปวช.  ข้ึนไป ตามตกลง
231  ม.13  ต.แก,งเลิงจาน  อ.เมือง  - พนักงานธุรการขาย 1 ญ 20 ข้ึนไป ปวช.  ข้ึนไป ตามตกลง
จ.มหาสารคาม  โทร.0811663645

11 บริษัท อาคเนย� จํากัด มหาสารคาม   - เจ�าหน�าที่การเงิน 1 ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง
180/3,4,5  ถ.ผดุงวิถี  ต.ตลาด  อ.เมือง180/3,4,5  ถ.ผดุงวิถี  ต.ตลาด  อ.เมือง
จ.มหาสารคาม  โทร.043-712635-6
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ลําดับที่ ช่ือสถานประกอบการ ตําแหน�งงานว�าง จํานวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค�าจ%าง
12 บริษัท ชายนันท�ก,อสร�าง จํากัด  - Graphic Design 3 ช/ญ 18 ข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสร�าง

45  ต.บรบือ  อ.บรบือ   - เจ�าหน�าที่บัญชี 3 ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสร�าง
จ.มหาสารคาม  โทร.043-711327  - เจ�าหน�าที่จัดซื้อ 3 ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสร�าง

 - พนักงานขาย 3 ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ตามโครงสร�าง
 - พนักงาน PC 3 ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ตามโครงสร�าง
 - ฝ>ายบุคคล 3 ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสร�าง
 - GR 3 ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสร�าง
 - พนักงานแคชเชียร� 3 ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสร�าง
 - LP 3 ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสร�าง
 - ตรวจสอบสต็อกสินค�า/บัญชีสต็อก 3 ช/ญ 20 ข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสร�าง
 - พนักงานขับรถส,งสินค�า 3 ช/ญ 20 ข้ึนไป ไม,จํากัดวุฒิ ตามโครงสร�าง
 - พนักงานขับรถเทรลเลอร�รถพ,วง 3 ช/ญ 20 ข้ึนไป ไม,จํากัดวุฒิ ตามโครงสร�าง

13 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร�รันส� โบรคเกอร� จํากัด  - เจ�าหน�าที่ฝ>ายขาย  MB 5 ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 10,000-12,000
130/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ตลาด  อ.เมือง    ประจําสาขามหาสารคาม
จ.มหาสารคาม  โทร.0918906852

14 ห�างหุ�นส,วนสามัญนิติบุคคล อีสารบริการ  - พนักงานเติมน้ํามันหน�าลาน 5 ช/ญ 20 ข้ึนไป ไม,จํากัดวุฒิ 310 บ/ว
225  ถ.แจ�งสนิท  ต.ตลาด  อ.เมือง
จ.มหาสารคาม  โทร.043-721509

15 บริษัท ศรีสุขเจริญผล  จํากัด  - พนักงานขับรถส,งแก`ส 10 ช 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง

ตําแหน�งงานว�างในจังหวัดมหาสารคาม  ประจําเดือน  กุมภาพันธ+ พ.ค. 2562
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

15 บริษัท ศรีสุขเจริญผล  จํากัด  - พนักงานขับรถส,งแก`ส 10 ช 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง
120 ม.4 ต.ท,าสองคอน  อ.เมือง     (รถยนต� 6 ล�อ / 10 ล�อ)
จ.มหาสารคาม  โทร.043-758156

16 หจก.นันทิญา  - พนักงานขับรถ 10 ล�อ 2 ช 28 ข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป ตามตกลง
80  ม.2  ต.หนองแวง  อ.กุดรัง
จ.มหาสารคาม  โทร.085-920667

17 บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด  - เภสัชกรฝ>ายควบคุมคุณภาพ (QC) 3 ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง
111  ม.9  ต.หนองซอน  อ.เชียงยืน  - หัวหน�าฝ>ายวิจัยและพัฒนา(R&D) 2 ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง
จ.มหาสารคาม  โทร.043-752195  - นักวิทยาศาสตร� (เคมี) 5 ช/ญ 20 ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง

 - หัวหน�าแผนกสนับสนุนการผลิต 1 ช 20 ข้ึนไป ปวส. - ป.ตรี ตามตกลง
 - หัวหน�าห�องผสมและบรรจุ 1 ช ไม,เกิน 40 ปวช. - ปวส. ตามตกลง
 - หัวหน�าแผนกบรรจุหีบห,อ 1 ช/ญ 20 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง
 - หัวหน�าแผนกคลังบรรจุภัณฑ� 1 ญ ไม,เกิน 38 ปวส. - ป.ตรี ตามตกลง
 - ช,างควบคุมเครื่องจักร 3 ช ไม,เกิน 38 ปวช. - ปวสง ตามตกลง
 - ผู�ช,วยนักวิทย� 5 ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง
 - พนักงานฝ>ายผลิต 50 ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง
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