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Job Opportunities

สายบรหิาร

ผู้จดัการทั�วไป 
ด้าน Data Support & Research (Commercial)

การเชื�อมโยงงานวจิยักับงานขอ้มูลป�จจุบนัขององค์กร 
บูรณาการการสรา้งระบบ Smart Report (BI)                     
ใหเ้ป�น Data Intelligent เพื�อสนบัสนนุการวเิคราะห์
วางแผนกลยุทธข์องสาํนกั 
มปีระสบการณ์การวเิคราะห ์Big Data ไมน้่อยกวา่ 5 ป� 

ผูจ้ดัการฝ�ายบญัชกีารเงิน 

วเิคราะหง์บการเงินและจดัทําแผนงบประมาณ, ตรวจสอบ
รายการลงบญัชแีละป�ดงบการเงิน, วางแผนทางการเงิน
และการลงทนุ

ผู้จดัการฝ�ายบญัชบีรหิาร (AIS)
ประสบการณก์ารทํางานสายงานบญัชอียา่งนอ้ย 10 ป�
บรหิารจดัการขอ้มูลทางบญัช ีเชน่ การประมวลผลขอ้มูล,
การจดัการขอ้มูล, การควบคมุขอ้มูลและรกัษา                    
ความปลอดภัยของขอ้มูล, การจดัทําสารสนเทศ 

บรษัิท ซพี ีออลล์ จาํกัด (มหาชน)
091-004-9140, 8787

Contact 

กรุงเทพฯ / นนทบุรี

Management Trainee (บญัชสีนบัสนนุ)

เขา้รว่มในโครงการพเิศษต่างๆ ตรวจงานและใหค้วามเหน็
สญัญาทางการเงิน และเอกสารอื�นๆ
เขา้รว่มกับกลุ่มบรษัิทที�ปรกึษาทางการเงินและกฎหมาย 
สรา้ง Financial Model เพื�อประเมนิผลตอบแทน               
ทางการเงิน 

ผู้จดัการฝ�าย Data Development
กําหนดแนวทางการบรหิารขอ้มูล                               
โดยการสรา้ง Smart Report (BI)
มปีระสบการณใ์นการเขยีนโปรแกรม ไมน้่อยกวา่ 3 ป�
เขยีนโปรแกรมดา้น Python, การดงึขอ้มูลดา้น SQL,
มคีวามรูด้้าน IT โครงสรา้งระบบ 

Store Operation Development Manager

บรหิารโครงการพฒันาระบบงานที�รา้นสาขา                 
ใหม้ปีระสทิธภิาพเพิ�มขึ�นและไดผ้ลลัพธต์ามเป�าหมาย 

ผูจ้ดัการฝ�ายบญัชกีารเงิน (ประเทศกัมพูชา)

กํากับดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ การบนัทึกบญัช ี             
การยื�นภาษี ใหเ้ป�นไปตามมาตรฐานการบญัช ี                
และหลักภาษีอากรทั�งของในประเทศและต่างประเทศ 
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IT-Lead Data Scientist (สาํนกั AI)
Develop state-of-the art machine learning
models to solve real-world problems and
apply it to time-series prediction tasks.
Develop processes and tools to monitor           
and analyze data accuracy and models’
performance.

สายบรหิาร

Executive Secretary
สรา้งภาพลักษณ ์บรหิารจดัการ วางแผน และกําหนด
ตารางเวลาผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท
มปีระสบการณเ์ลขานกุารอยา่งน้อย 5 ป� และมคีะแนน
สอบ TOEIC > 550 / TOEFL > 60 / IELTS > 5.5

Total Rewards Management
Specialist

Development and design of 
 compensation packages and policies.

Product Development Manager
(Process Food)

บรหิารจดัการ วางแผน กํากับดแูล ควบคมุการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ใหม ่พรอ้มทั�งปรบัปรงุสนิค้าเดมิ 

ผู้จดัการฝ�าย CAFM International
(วศิวกรรมโยธา)

บรหิารจดัการกระบวนการจดัทําแบบ เขยีนแบบ
ก่อสรา้ง ควบคมุงาน และดแูลการประมาณราคา                       
เพื�อใหส้อดคล้องกับต้นทนุที�เหมาะสมตามแผนกลยุทธ์
การเป�ดรา้นสาขาต่างประเทศ

บรษัิท ซพี ีออลล์ จาํกัด (มหาชน)
091-004-9140, 8787

Contact 

กรุงเทพฯ / นนทบุรี



Job Opportunities

เจา้หนา้ที�บรหิารผลิตภัณฑ์
วางแผนการสรรหาผลิตภัณฑ์ให ้                        
มคีวามหลากหลาย                  
วเิคราะหข์อ้มูลการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์

เจา้หน้าที�สรรหาทําเล (Location)
ทําการเจรจาต่อรองค่าเชา่พื�นที�ในการขยายสาขา

เจา้หน้าที�บญัชี
รวบรวม จดัทํา ตรวจสอบบนัทึกบญัช ี         
และสอบทานรายการทางบญัชี
ประสบการณด์า้นบญัช ี0 - 5 ป�

Online Marketing
Design media to promote and
encorage to accomplish goal.
Follow up competitors strategies 

     such as price of product.

เจา้หน้าที�สถิติ
Develop Data-Driven solution for                
the purposes of business decision
making.

เจา้หน้าที�จดัซื�อ
จดัหา / จดัซื�อ สนิค้าเพื�อเขา้มาจาํหนา่ยใน                            
รา้น 7-11 รวมถึงติดต่อเจรจาต่อรอง                                 
และเปรยีบเทียบราคาสนิค้า

Content Management
บรหิารจดัการและสรา้งประสบการณที์�ดีของ
ลกูค้าทั�งชอ่งทาง Offline และ O2O
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าโดยใช ้            
7Ps Marketing Mix

เจา้หนา้ที�บรหิารงานต่างประเทศ
(คัดสรร เบลลินี� พรเีมี�ยมคาเฟ�)

ติดต่อและเจรจาธุรกิจกับผูส้นใจลงทนุ                  
ชาวต่างชาติ เพื�อนําเสนอธุรกิจเบลลินี�          
 และกระตุ้นการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

สายสาํนักงาน

บรษัิท ซพี ีออลล์ จาํกัด (มหาชน)
091-004-9140, 8787

Contact 

กรุงเทพฯ / นนทบุรี



เจา้หนา้ที�ประสานงาน
ประสานงานกับหนว่ยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
รวบรวมและจดัทําขอ้มูล จดัทํารายงานต่าง ๆ 

HRIS Officer
ดแูลระบบสารสนเทศดา้นทรพัยากรมนษุย์
จดัทําโครงสรา้งขอ้มูลพนกังานบนระบบ HRIS

Job Opportunities
สายสาํนักงาน

บรษัิท ซพี ีออลล์ จาํกัด (มหาชน)
091-004-9140, 8787

Contact 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

เจา้หนา้ที�สรรหาบุคลากร
วางแผนการสรรหาและคัดเลือก สมัภาษณ ์          
และคัดสรรบุคลากร

เจา้หน้าที� Asset Movement
จดัการทรพัยส์นิเก่าจากรา้นเปลี�ยนอุปกรณ ์IT,
อุปกรณย์กเลิกขาย ฯลฯ
ติดตามเอกสาร Supplier นาํอุปกรณอ์อกและ
เอกสารสง่อุปกรณใ์หร้า้นสาขา 

เจา้หน้าที�บรหิารมาตรฐานและ                 
พฒันาออกแบบกระบวนการทํางาน

วเิคราะหแ์ละกําหนดกระบวนการทํางาน                 
เพื�อสนับสนนุโครงการกลยุทธข์องบรษัิทฯ 
 และ BSM ที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ

กราฟฟ�คดีไซน์เนอร์
ออกแบบ Graphic Design และตัดต่อ Video
ใชง้านโปรแกรม Adobe Illustrator /
Photoshop



วศิวกร PM อุปกรณร์า้น
(Preventive Maintenance)

ควบคมุการใหบ้รกิาร การบาํรงุรกัษา              
เชงิป�องกัน (PM) อุปกรณ์รา้นสาขา                   
ใหพ้รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ

Job Opportunities
สายสาํนักงาน

บรษัิท ซพี ีออลล์ จาํกัด (มหาชน)
091-004-9140, 8787

Contact 

วศิวกรก่อสรา้ง
ตรวจสอบและควบคมุมาตรฐานในการก่อสรา้ง
ตรวจรบัการสง่มอบอุปกรณ์ต่างๆ

IT Business Analyst
Facilitates business users & vendors 

     in decision making and problem  
     resolutions.

วศิวกร Equipment Refurbish
(IE,ไฟฟ�า)

ประเมนิอุปกรณที์�เก็บจากรา้นสาขาเขา้คลัง
Supplier เชค็สถานะการใชง้านได-้ไมไ่ด ้               
เพื�อคัดสรรอุปกรณที์�ใชง้านไดเ้ขา้สูก่ระบวนการ
Refurbish และเตรยีมสง่มอบใหร้า้นสาขาต่อไป

เจา้หนา้ที�สง่เสรมิวทิยาการจนีวทิยา
ศึกษา เขยีน และตรวจสอบความนา่เชื�อถือ               
ของขอ้มูล และวรรณกรรมภาษาจนี

กรุงเทพฯ / นนทบุรี



กรุงเทพฯ

สายสาํนักงาน

Supply Chain Manager (Own Brand)

Plan and implement the overall                                
supply chain strategy.

Job Opportunities

บรษัิท ออลล์ การเ์ดี�ยน จาํกัด 091-004-9140, 8787
บรษัิท ออลล์ นาว แมนเนจเมน้ท์ จาํกัด 082-909-5594

Contact 

ปทุมธานี

ผูจ้ดัการแผนกวศิวกรรม 
ซอ่มบาํรุงยานพาหนะและอุปกรณค์ลังสนิค้า

มปีระสบการณง์านซอ่มบาํรงุยานพาหนะและอุปกรณ์
คลังสนิค้า 5 ป�ขึ�นไป

สายสาํนักงาน

ผู้จดัการแผนก Inventory
มปีระสบการณด์า้นงาน Inventory 5 ป�ขึ�นไป

Product Manager

Brings new products to market by
analyzing proposed product requirements
and product development programs.
Preparing return-on-investment analyses;
establishing time schedules with
engineering and manufacturing.



กรุงเทพฯ

Academic Advisor
Welcoming and providing recommended
course information for those interested.

Robotics Trainer
Develop high-quality, student-centered
lesson plans and classroom activities           
for K12 education system in Thailand.

Medical Registration
ประสานงานโรงงานผลิตยาในต่างประเทศใหต้รงตาม               
ที�สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)            
 กําหนดเพื�อใหส้ามารถนาํเขา้มาขายในประเทศไทยได้

Medical Equipment Technician
Obtain training from medical device
company and cooperation with medical
device company or self-action for
installation, method validation , set up               
and repair Machine Analyzer properly.

Nutritionist
ใหคํ้าปรกึษาดา้นโภชนาการ และออกแบบเมนูอาหาร              
ใหเ้หมาะสมกับลกูค้าที�มภีาวะโรคประจาํตัวต่างๆ              
เพื�อเพิ�มยอดขายสนิค้าภายในรา้น และชอ่งทาง online

Job Opportunities

สายสาํนักงาน

Digital Marketing 

Promoting the company's existing
brands and introducing RobotLAB
Thailand to the market. 

(RobotLAB Thailand)

บรษัิท ออลล์ เวลเนส จาํกัด  
091-004-9140, 8787

Contact 

สายบรหิาร

Business Development
Respond for all business aspects of our              
new Health-tech business including P&L,
strategies, budgeting, planning, marketing,
operations, partnership.



ปทุมธานี
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บรษัิท ซพี ีแรม จาํกัด 02-071-3415
Contact 

สายสาํนักงาน

พนกังาน Sales Support

จดัทํากลยุทธก์ารเพิ�มยอดขาย, การวางแผนการขาย
และการจดักิจกรรมสง่เสรมิการขาย 
สามารถปฏิบติังานนอกพื�นที�หรอืต่างจงัหวดัได้

ผู้จดัการฝ�ายบรหิารระบบ LEAN
กําหนดกลยุทธด้์านบรหิารระบบ LEAN มองหาป�จจยั             
ที�มผีลกระทบต่อการผลิต การตลาด โดยจดัทําตาม
แนวทาง TQM TPM ISO และ LEAN 

สายบรหิาร

เจา้หนา้ที�การตลาดบรหิารผลิตภัณฑ์
ดําเนนิการบรหิารกลยุทธ ์วเิคราะหก์ารตลาด                
วเิคราะหข์อ้มูลคู่แขง่ และกลยุทธต่์างๆ รวมถึง               
การบรหิารผลิตภัณฑ์ ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายต่างๆ

เจา้หนา้ที�ขายต่างประเทศ
ดําเนนิการติดต่อประสานงานกับลกูค้า                                   
และหนว่ยงานต่าง ๆ ทั�งในประเทศและต่างประเทศ
มทัีกษะด้านภาษาอังกฤษ / ภาษาญี�ปุ�น

เจา้หนา้ที�คลังสนิค้า, เจา้หนา้ที�จดัสนิค้า
ความคมุดแูล การโหลดสนิค้าเพื�อสง่มอบใหกั้บรถขนสง่
อยา่งถกูต้องครบถ้วนสมบูรณแ์ละทันเวลาการสง่มอบ
สามารถปฏิบติังานเป�นกะได้

เจา้หนา้ที�จดัซื�อ

ดาํเนนิการดา้นจดัซื�อ จดัจา้ง เกี�ยวกับงาน                  
วสัดสุิ�นเปลือง, สารเคม ีและ supply used อื�นๆ 



ปทุมธานี

Job Opportunities

บรษัิท ซพี ีแรม จาํกัด 02-071-3415
Contact 

สายสาํนักงาน

Production / RD / QA / QC
ดําเนนิการด้านประกันคณุภาพ การควบคมุการผลิต
และพฒันาผลิตภัณท์

 เจา้หนา้ที�พฒันาโปรแกรม
วเิคราะห ์ออกแบบ พฒันาระบบ และการจดัเก็บขอ้มูล               
เพื�อพฒันาโปรแกรม
มคีวามรูใ้นระบบฐานขอ้มูล (SQL server)
ปรบัปรงุ แก้ไข ดแูลระบบใหพ้รอ้มใชง้านใหม้ปีระสทิธภิาพ

เจา้หนา้ที�ทรพัยากรบุคคล
ดําเนนิการในด้านต่างๆ ของงานทรพัยากรบุคคล             
เชน่ งานสรรหา งานแรงงานสมัพนัธ ์กิจกรรมสมัพนัธ์
งานฝ�กอบรม และงานบรหิารค่าตอบแทน 

เจา้หนา้ที�สนบัสนนุกลยุทธอ์งค์กร
วเิคราะหข์อ้มูลระดับมหภาค ระดบัอุตสาหกรรมทั�งเชงิ
ปรมิาณ และเชงิคณุภาพ
จดัทํากลยุทธข์ององค์กร พฒันาขั�นตอนและ
กระบวนการวเิคราะหข์อ้มูล

เจา้หนา้ที�วศิวกรโครงการ
บรหิารงานโครงการ และควบคมุงานโครงการตามขั�น
ตอนบรหิารงานวศิวกรรม
ออกแบบงานโครงสรา้งไดต้ามขอบเขตของใบอนญุาต

ผู้จดัการแผนกควบคมุตะกรา้ (บอ่เงิน)
เพื�อควบคมุบรหิารจดัการตะกรา้ที�ใสส่นิค้า FG                
ใหไ้ดต้ามขอ้กําหนดต่างๆ

เจา้หนา้ที� Robotic
ออกแบบการทํางานของหุน่ยนต์ในกระบวนการผลิต
คํานวณการทํางานในกระบวนการผลิต เพื�อใชหุ้น่ยนต์
หรอืระบบอัตโนมติัทํางานแทนแรงงานหรอืเพิ�ม
ประสทิธภิาพการผลิต  
ดแูลระบบการจดัการ Solfware หุน่ยนต์
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สายสาํนักงาน

เจา้หนา้ที�บญัชี
ดําเนนิการตามขั�นตอนและมาตรฐานของการ

วางแผนงานตรวจสอบ (Audit Plan)                 
และประสานงานกับหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

     ตรวจสอบภายใน 

เจา้หนา้ที�จดัซื�อในประเทศ
ดแูลเรื�องการเสนอราคาและการคัดเลือก supplier 

บรษัิท ซพี ีรเีทลลิงค์ จาํกัด 
02-781-6800 กด 1

Contact 

กรุงเทพฯ

เจา้หนา้ที�ขาย Sale
นําเสนอขายงานสญัญาบรกิาร ติดต่อประสานงาน
ทั�งภายในและภายนอกองค์กร 
เดินทางไปพบลกูค้าในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั

เจา้หนา้ที�จดัซื�อต่างประเทศ

นาํเขา้ผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับรา้นสะดวกซื�อสมยัใหม,่            
รา้นอาหาร และธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง 
ติดต่อกับคู่ค้า และจดัทําเอกสารเกี�ยวกับ                       
การนาํเขา้-สง่ออกสนิค้า
มคีะแนนสอบ Toeic 650 ขึ�นไป 

สายบรหิาร

หัวหนา้ทีมวศิวกรรมปฏิบติัการ   
 (ไฟฟ�า / อิเล็คทรอนกิส)์

บรหิารจดัการสายงานปฏิบติัการงานวศิวกรรม                         
ใหเ้กิดประสทิธภิาพ
มปีระสบการณ์ในการซอ่มระบบเครื�องทําความเยน็,               
เครื�องทําความรอ้น ไมน่อ้ยกวา่ 5 ป�



กรุงเทพฯ

Job Opportunities

สายบรหิาร สายสาํนักงาน

Key Account Manager
วางแผนการ สรรหาผูว้า่จา้ง (Client) ในกลุ่มธุรกิจ   
 นาํเสนอระบบชาํระ และประสานงานเพื�อสรา้งความ
สมัพนัธเ์ชงิธุรกิจกับผูว้า่จา้ง

Java Developer
Develops and enhances web and mobile
application for E-Payment Business.
Prepare software package and set up
manual. 

Business Analyst / System Analyst
Analytical and logical thinking to make
decisions and solve problems in any
situations.

Commercial Manager (Insurance)
วางแผนการตลาด วเิคราะห ์บรหิารจดัการงานขาย             
และพฒันาผลิตภัณฑ์ใหมเ่กี�ยวกับธุรกิจการประกันภัย 

Advertising & Promotion Manager
กําหนดกลยุทธ ์แผนงานดา้นการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธท์างการตลาด เพื�อใหส้อดคล้อง           
กับวตัถปุระสงค์และเป�าหมายขององค์กร 

บรษัิท เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ จาํกัด 
02-071-2267

Contact 

IT Development Manager
วเิคราะหค์วามต้องการของลกูค้าและผูใ้ชง้าน
ศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยใีหม่ๆ  ในตลาด 

IT Support (ทํางานเป�นผลัดหรอืกะ)
วเิคราะหป์�ญหา Call และหาแนวทางการแก้ไขป�ญหา            
ใหกั้บรา้นค้า และลกูค้าผูถื้อบตัร
Monitor ระบบประมวลผลการนาํสง่ขอ้มูล, ติดตาม
ขอ้มูล และสรุปขอ้มูล 

IT Solution Manager
บรหิารจดัการโครงการ IT ต่าง ๆ เพื�อพฒันา
ผลิตภัณฑ์ (R&D) เกี�ยวกับกลยุทธด์า้น Digital
เพื�อรองรบัผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ เชน่ FinTec, ระบบ
ชาํระเงินผา่น Mobile Application 



Job Opportunities
สายสาํนักงาน

นนทบุรี

บรษัิท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
02-071-9413 , 9451

Contact 

Software Engineer 

 Application development and get 
       requirements from user to design,                     
       coding, test, deploy and technical 
       documents & use manual.

(Java, C#.Net, JavaScript, NodeJS, React)
Project Manager 

Manage overall IT projects                        
 (Software, Hardware and Implement)
including planning, budgeting, manpower
plan, coordination, execution, control to
achieve project within timeline. 

Full Stack Developer  
Research and analyze existing
functionalities of the systems /
applications, work together with the
team to design, develop, test, deploy
and technical documents.  

Business Analyst
ประสานงานเพื�อนาํ IT Solution ที�คัดเลือกมา
implement และสง่มอบ solution ใหกั้บ
Business User ไดต้าม scope และแผนงาน              
ที�ได้รบัมอบหมาย

System Analyst 
Develop and Analysis by user specific
requirement
At least 5 years’ experience in software
development, programming or coding. 



Job Opportunities
สายสาํนักงาน

Full Stack Developer –
Simplified Data Service (AI/ML)

Preparing reports, manuals and other
documentation related to Vehicle Audit 

      related activities.

นนทบุรี

บรษัิท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
02-071-9413 , 9451

Contact 

Development Operations
Design & implement applications related      
to DevOps project. 
Maintain an infrastructure to ensure system
stability.

Solution Architecture / Enterprise
Architecture

Working for architecture roadmap in 
      developed digital transformation of 
      mining and power industry.

Data Scientist 
Apply machine learning in core areas
to meet business requirements and
drive business growth.



นนทบุรี

Job Opportunities

บรษัิท ทเวนตี�โฟร ์ชอ้ปป�� ง จาํกัด
02-071-4166

Contact 

Business Analyst

Conducts data gathering and analysis              
to understand business strategy
requirements.

สายสาํนักงาน

บรหิาร และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบรษัิทฯ                    
ใหเ้กิดผลตอบแทนในดา้นยอดขาย กําไรและรายไดอื้�นๆ
สรา้งและรกัษาความสมัพนัธกั์บบรษัิทคู่ค้า
ติดตาม และวเิคราะหค์วามเคลื�อนไหวของตลาด             
 ชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย และพฤติกรรมผูบ้รโิภค

เจา้หนา้ที�บรหิารผลิตภัณฑ์

Online Marketing
วางแผนการตลาดเวบ็ไซต์ในทกุชอ่งทาง เพิ�ม Traffic           
ผา่นชอ่งทาง E-Commerce และเพิ�มยอดขาย
วเิคราะหข์อ้มูล จดัดสรรงบประมาณ เพื�อใหไ้ดร้บัผล
ตอบแทนจากการใชจ้า่ยค่าโฆษณาสงูที�สดุ

ดาํเนนิการเจรจาต่อรอง GP, เงื�อนไขค่าใชจ้า่ยกับคู่ค้า            
และจดัทําเอกสารทางดา้นจดัซื�อ - การรบัสนิค้า
ควบคมุ ดแูลสนิค้าในคลังสนิค้าเพื�อลดการสญูเสยี
โอกาสทางการค้า

เจา้หนา้ที�จดัซื�อ

Web Master

ออกแบบ พฒันา ดแูล และบรหิารจดัการเวบ็ไซต์           
 เพื�อความสะดวกในการใชง้านและการสั�งซื�อสนิค้า
พฒันาความสามารถของ Web Programing                
รวมทั�งวเิคราะห ์ปรบัปรงุ และแก้ไขป�ญหาของเวบ็ไซต์

จดัเตรยีมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ และจดัทํา Data
Visualize รวมถึง Model พยากรณ์โดยใชตั้วเลข               
แบบสถิติ หรอื Machine learning

Data analytics



กรุงเทพฯ

Warehouse Manager
Overseeing basic operations, such as
receiving, warehousing, distribution and
maintenance of products.

Transport Operation Manager
Good understanding of transportation,
warehouse, 3PL or logistics service
provider business.

Transport Solution Manager
Accountable for mid-mile,                 
last-mile, warehouse product
developments to fulfill customer
requirement at competitive cost.

Job Opportunities

Key Account Manager

Manage sales pipeline, set priority and
ensure conversion rate to deliver healthy
sales pipeline.

สายบรหิาร

บรษัิท ออลล์ นาว โลจสิติกส ์จาํกัด 
082-909-5594

Contact 



กรุงเทพฯ

HR Section Manager
Support end to end recruitment processe
Source and recruit potential candidates
by using databases, social media etc.

Product Owner (PO) 
(Chinese speaking)

Plan and execute development of our
application suite.
Collaborate with UI/UX designers on
application features.

Job Opportunities

บรษัิท ออลล์ นาว โลจสิติกส ์จาํกัด 
082-909-5594

Contact 

เจา้หนา้ที� Last Mile Operation
Arrange the delivery route for the delivery
driver to be effective.
Take care of the delivery of the goods for
the delivery staff to be done in a neat.

Programmer
พฒันาโปรแกรมที�ไดร้บัมอบหมาย
พฒันา API เพื�อติดต่อกับสว่นงานอื�นๆ 
มพีื�นฐานการใชภ้าษา เชน่ ASP.NET With C#,
JavaScript, SQL, API.NET Core (With C#) 

สายสาํนักงาน

Sale Executive
เขา้พบลกูค้าและประชุมเพื�อชี�แจงขอ้มูลขา่วสาร

สามารถขบัขี�รถยนต์และมใีบอนญุาตขบัขี� 
      รบัฟ�งขอ้คิดเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจากลกูค้า



นนทบุรี / ภูเก็ต 

สายสาํนักงาน

Software Developer

สามารถจดัเก็บความต้องการ ออกแบบเวบ็ไซต์
     ตามความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารได้

เจา้หนา้ที�ทรพัยากรบุคคล

ดาํเนนิการสรรหาพนกังานตามความต้องการขององค์กร
ดาํเนนิการดา้นผลตอบแทนเงินเดอืนและค่าจา้ง
ดาํเนนิการดา้นสวสัดกิารและกิจกรรมต่างๆ 

Job Opportunities

บรษัิท ป�ญญธารา จาํกัด 02-071-6127
Contact 

วทิยากร ประจาํศูนยภ์เูก็ต

วางแผนและดําเนนิการจดัฝ�กอบรมตามแผน

รว่มออกแบบหลักสตูรฝ�กอบรมใหส้อดคล้องกับ
กลยุทธแ์ละนโยบายการดาํเนินธุรกิจ

     ที�วางไวแ้ละสรปุขอ้มูลการจดัฝ�กอบรม

เจา้หนา้ที�ฝ�กอบรม
จดัทําแผนการฝ�กอบรมประจาํเดอืน ประสานงาน                       
ในการดําเนนิจดัฝ�กอบรมใหกั้บพนักงานสายปฏิบติัการ
สายสาํนกังาน และสายกระจายสนิค้า

วทิยากร SBP International
ดาํเนนิการประชาสมัพนัธห์ลักสตูรใหกั้บกลุ่มเป�าหมาย
เตรยีมความพรอ้มดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวกับการจดัอบรม
สมัมนา และนดัหมายวทิยากร

http://hrms.7eleven.co.th/WebRecruitCenter/v2/RC_Job.aspx?center=BMOR4UYInGg%3d&job=QmVabCHJ8E0%3d&com=ozQpSffRjlA%3d#form
http://hrms.7eleven.co.th/WebRecruitCenter/v2/RC_Job.aspx?center=BMOR4UYInGg%3d&job=QmVabCHJ8E0%3d&com=ozQpSffRjlA%3d#form
http://hrms.7eleven.co.th/WebRecruitCenter/v2/RC_Job.aspx?center=BMOR4UYInGg%3d&job=QmVabCHJ8E0%3d&com=ozQpSffRjlA%3d#form
http://hrms.7eleven.co.th/WebRecruitCenter/v2/RC_Job.aspx?center=BMOR4UYInGg%3d&job=QmVabCHJ8E0%3d&com=ozQpSffRjlA%3d#form


กรุงเทพ / นนทบุรี / เพชรบุรี / นครราชสีมา

Job Opportunities

สายสาํนักงาน

วทิยาลัยเทคโนโลยปี�ญญาภิวฒัน ์02-821-2559
Contact 

ครูกลุ่มสาระ (การตลาด / ภาษาไทย)

กํากับดแูลการสอนรายวชิาที�ไดร้บัมอบหมาย
มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ตามเกณฑ์เกี�ยวขอ้งกับ             
การเรยีนการสอน

ครูผูช้ว่ยประจาํศูนยก์ารเรยีนฯ  (TA)
(รงัสติ / ชลบุร ี)

ติดตามใหคํ้าปรกึษา แนะนํา และแก้ไขป�ญหา              
การฝ�กอาชพีในสถานประกอบการใหกั้บนกัเรยีน
จดัทําเอกสารและประเมนิผลการเรยีนของนกัเรยีน 

เจา้หนา้ที�พื�นที�สาํนกัความรว่มมอื                      
พื�นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่าง
(ประจาํการจงัหวดันครราชสมีา)

ประสานงานระหวา่งศูนยก์ารเรยีนภายในกรงุเทพ,
ภมูภิาค และหนว่ยงานภายนอก
ตรวจสอบเอกสารการเบกิจา่ยต่างๆ

เจา้หนา้ที�แนะแนวศูนยก์ารเรยีน 
(เพชรบุร ี/ พระราม 2)

ดแูลงานพฒันาวนิยั / งานทะเบยีนนักเรยีน /            
งานแนะแนว / งานบรหิารงานทั�วไป  
ดแูล ใหคํ้าปรกึษา กับนกัเรยีนระดบั ปวช.              



นนทบุรี 

Job Opportunities

สายบรหิาร

ผู้อํานวยการหลักสตูรนเิทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนเิทศศาสตร์
ผู้อํานวยการหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบรหิารธุรกิจ

รว่มพจิารณาอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษในรายวชิา
พจิารณางานกิจกรรมนกัศึกษา บรกิารวชิาการ และพฒันาปรบัปรงุหลักสตูร

Contact 
สถาบนัการจดัการป�ญญาภิวฒัน ์
02-855-1213

รองผู้อํานวยการหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลักสตูรภาษาจนี)
รองผู้อํานวยการหลักสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาบรหิารธุรกิจ (หลักสตูรภาษาจนี)

กํากับดแูลเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และติดตามสถานะนกัศึกษา
ทําหนา้ที�เป�นอาจารยป์ระจาํหลักสตูรและอาจารยร์บัผดิชอบหลักสตูร



Job Opportunities

Contact 
สถาบนัการจดัการป�ญญาภิวฒัน ์
02-855-1213

สายสาํนักงาน

อาจารยด้์านการพยาบาล 
(พยาบาลเด็ก / พยาบาลผดงุครรภ์ / พยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ / พยาบาลชุมชน / พยาบาลด้านบรหิารการพยาบาล)

วุฒกิารศึกษาปรญิญาโทขึ�นไป 
ดแูลการเรยีน การสอนนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี
มปีระสบการณก์ารทํางานพยาบาล หรอืมปีระสบการณด้์านการสอน

ครูกลุ่มสาระ
(คณติศาสตร ์/ ภาษาไทย / แนะแนว / คอมพวิเตอร)์

ดแูลงานสอนนกัเรยีนระดบัชั�นมธัยมศึกษา      
ดแูล และวางแผนการเรยีนการสอนตามรายวชิา 

นนทบุรี / ชลบุรี

ครูวชิาวทิยาศาสตร ์(เคม)ี 
โรงเรยีนสาธติสถาบนัการจดัการป�ญญาภิวฒัน์

ปฏิบติังานในฐานะครปูระจาํ                                 
 โรงเรยีนสาธติสถาบนัการจดัการป�ญญาภิวฒัน์
งานการปฏิบติัการสอนรายวชิาวทิยาศาสตร ์                       
และการวจิยัในชั�นเรยีน

อาจารยด้์านบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
หลักสตูรนานาชาติ วทิยาลัยนานาชาติ

ดแูลงานสอนนกัศึกษาระดบัปรญิญาโท
ดแูลการฝ�กปฏิบติังาน และเป�นที�ปรกึษาใหนั้กศึกษา

อาจารยป์ระจาํหลักสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทางศิลปะ (หลักสตูรภาษาจนี)
อาจารยป์ระจาํหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทางศิลปะ (หลักสตูรภาษาจนี)

จดัเอกสารทางดา้นการเรยีนการสอนของหลักสตูร
ดแูลกิจกรรมที�เกี�ยวกับนักศึกษา และทํางานประกันคณุภาพระดับหลักสตูร


