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Executive Level 
บรษัิท ซพี ีออลล์ จาํกัด (มหาชน) Contact 

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

ผูจ้ดัการฝ�ายบรหิารงานระบบ
มาตรฐานขนสง่

30 - 40 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท วศิวกรรม
อุตสาหการ, วศิวกรรมการจดัการโลจสิติ
กส ์หรอืที�เกี�ยวกับงานขนสง่, สาขาสถิติ,
Computer Science
มปีระสบการณ์ 5 ป�ด้าน Logistics,
Transport
ประสบการณ์ 3 ป� ด้านการวเิคราะหข์อ้มูล

IT Business Analyst

30 - 45 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท

มปีระสบการณ์ 5 ป�ด้าน business
analysis, software development 
 (SDLC หรอื Agile method)

      วศิวคอมพวิเตอร,์
      เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืที�เกี�ยวขอ้ง    

AI Full Stack Developer
30 - 45 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท Computer
Science, IT, MIS, Finance หรอืที�
เกี�ยวขอ้ง 
มปีระสบการณ์ 3-5 ป�ด้าน

      full-stack software ในธุรกิจค้าปลีก, 
      ไฟแนนซ ์หรอืโลจสิติกส์

Legal Specialist

30 - 40 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท

มปีระสบการณ์ 5 ป�ขึ�นไปด้านกฎหมาย

      สาขานิติศาสตร์
(มปีระกาศนียบตัร กฎหมายทรพัยส์นิทาง
ป�ญญา, กฎหมายแขง่ขนัการค้า, กฎหมาย
ด้านการขนสง่)

Merchandising Manager
(Beverage & Dessert)

30 - 40 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท

มปีระสบการณ์ 5 ป�ด้านบรหิารผลิตภัณฑ์
ในธุรกิจ Food & Beverage, FMCG

      สาขาบรหิารธุรกิจ การตลาด
      เศรษฐศาสตร ์หรอืสาขาที�เกี�ยวขอ้ง



Officer Level 
บรษัิท ซพี ีออลล์ จาํกัด (มหาชน) Contact 

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

CP ALL New Gen

22 - 26 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท ทกุสาขาวชิา
มผีลสอบวดัระดับภาษาอังกฤษ เชน่ TOEFL
60+, TOEIC 600+, IELTS 5.5+
มทัีกษะผูน้ํา การนําเสนอ ทํางานเป�นทีม
ทํางาน 6 วนั/สปัดาห,์ สามารถเดินทางต่าง
จงัหวดัได้

เจา้หนา้ที�สถิติ
23 - 28 ป�
ปรญิญาตร ีสารสนเทศคอมพวิเตอร,์ MIS
เขา้ใจการวเิคราะหข์อ้มูล

สามารถใชเ้ครื�องมอืวเิคราะหข์อ้มูลได้
      (Data analytics solution)

Merchandiser
22 - 25 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท การ
ตลาด,เศษฐศาสตร์
ไมจ่าํเป�นต้องมปีระสบการณ์

Senior Software Engineer
(AI/ Machine Learning)

25 - 33 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท

มทัีกษะการจดัทําฐานขอ้มูลป�ญญาประดิษฐ์
สรา้งสรรค์ รวบรวม/จดัเก็บความรูใ้นคลังความรู้
ในฐานขอ้มูล เชน่ AI Model, AI Blockchain

      สารสนเทศคอมพวิเตอร,์ MIS

QA/RD
24 - 30 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท วทิยาศาสตร์
การอาหาร
ผา่นงานด้านสายงานการผลิตในโรงงาน
มาจะรบัพจิารณาเป�นพเิศษ 

Brand Management Officer
25 - 35 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท การตลาด    
มปีระสบการณ์ 3-5 ป�ด้านการตลาด
หรอื Digital marketing

เจา้หนา้ที�สรรหาทําเล (Location)

22 - 30 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ,
การตลาด, เศรษฐศาสตร์
สามารถเดินทางปฏิบติังานนอกสถานที�ได้

Purchasing Officer
22 - 25 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท เศษฐศาสตร์
มทัีกษะในการเจราจาต่อรอง,

      เปรยีบเทียบราคาสนิค้า



Executive Level 

Contact

เจา้หนา้ที� CommunicationDigital Marketing

25 - 30 ป�
ปรญิญาตร ีการตลาด,นิเทศศาสตร์
มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน Digital marketing,
ทักษะนําเสนอ ทํางานเป�นทีม

บรษัิท ออลล์ เวลเนส จาํกัด 
บรษัิท ออลล์ เวลเนส จาํกัด

091-004-9140, 8787

25 - 38 ป�
ปรญิญาตร ีการตลาด, นิเทศศาสตร์
มคีวามรูด้้านการบรหิารสื�อผา่นชอ่งทางต่างๆ

บรษัิท ซพี ีแรม จาํกัด
Officer Level บรษัิท ซพี ีแรม จาํกัด

02-071-3415

Contact 

Production / RD / QA /QC

20 - 25 ป�
ปรญิญาตร ีFood Science / Food Technology/

สามารถปฏิบติังานเป�นกะ ได้
      Food Engineering

เจา้หนา้ที�วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิระบบสารสนเทศ

20 - 35 ป�
ปรญิญาตร ีสารสนเทศคอมพวิเตอร,์ MIS
สามารถเขยีนภาษาโปรแกรมได้ เชน่ python,SQL,R 
สามารถใชโ้ปรแกรม MSSQL, MySQL, RipidMiner



Executive Level 

Contact 

Full Stack Developer

30 - 45 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท Computer
Science, Computer Engineering, IT
หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ 5 ป�ด้าน Software
Development, Programming หรอื
Coding

ElasticSearch DeveloperIT Project Manager

Enterprise Architecture Solution Architecture

บรษัิท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
บรษัิท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จาํกัด

02-071-9413

30 - 45 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท Computer
Science, Computer Engineering, IT
หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ 5 ป�ด้านวเิคราะห ์ออกแบบ
และพฒันาระบบ, ภาษาอังกฤษดีเยี�ยม

30 - 45 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท Computer
Science, Computer Engineering, IT
หรอืที�เกี�ยวขอ้ง 
มปีระสบการณ์ 5 ป�ด้าน IT Solution
Design, Solution Consultant, หรอื
Enterprise Architect

30 - 45 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท Computer
Science, Computer Engineering,

มปีระสบการณ์ 5 ป�ด้านการวเิคราะห์
ออกแบบ พฒันาระบบ,  Enterprise
Architect หรอื Solution Architect  

      IT หรอืที�เกี�ยวขอ้ง 

30 - 45 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท Computer
Science, Computer Engineering, IT
หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ 5 ป�ด้าน project
management 

Head of Unit, E-Commerce

28 - 45 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท Computer
Science, Computer Engineering, IT
หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ 5 ป�ด้าน software
development, full implement of
ElasticSearch



Contact 

Solution Architecture /
Enterprise Architecture

26 - 35 ป�
ปรญิญาตร ีComputer Science,
Computer Engineering, IT หรอืที�
เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ 3 ป�ด้าน enterprise
architecture role, design solution,
mobile internet.

Software Engineer (Java, C#.Net,
Javascript, NodeJS, React)

Robotic Process Automation
Developer (RPA)

บรษัิท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
บรษัิท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จาํกัด

02-071-9413

22 - 35 ป�
ปรญิญาตร ีComputer Science,
Computer Engineering, IT หรอืที�
เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ 2 ป�ด้าน software
development, programming, or
coding

22 - 35 ป�
ปรญิญาตร ีComputer Science, Computer
Engineering, IT หรอืที�เกี�ยวขอ้ง 
มปีระสบการณ์ 2 ป�ด้าน programming
(including scripting /coding), SQL and
relational databases, application
development

Officer Level 

บรษัิท ออลล์ การเ์ดี�ยน จาํกัด
Executive Level 

Contact 
บรษัิท ออลล์ การเ์ดี�ยน จาํกัด

091-004-9140, 8787

Head of E-Commerce
30 - 40 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท Marketing หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ 5 ป�ด้าน E-commerce, Media Marketing

Head of Digital Business Solutions
32 - 35 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท Computer Science, Computer
Engineering, IT หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ 3 - 10 ป�ด้าน IT Project Management, IT Manager



Contact 

Commercial Manager (Insurance)

35 - 40 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท การเงิน

มปีระสบการณ์ตรง 5 ป�
      การตลาด หรอืที�เกี�ยวขอ้ง

      ด้านธุรกิจประกันภัย

System AnalystAccount Executive
25 - 32 ป�
ปรญิญาตรขีึ�นไป การตลาด หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ ์3-5 ป�ดา้นงานขายระบบ IT Solution, บรหิารลกูค้า key
account กลุ่มการศึกษา งานราชการ ธุรกิจบนัเทิง ธนาคารและการเงิน

IT Development Manager
35 - 40 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท วศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์หรอืที�เกี�ยวขอ้ง 
มปีระสบการณ์ 6 ป�ด้านการบรหิารงาน IT

      และการพฒันาโปรแกรม

Advertising & Promotion Manager

35 - 40 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ การตลาด
หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ 5-10 ป�ด้านการขาย บรหิารทีมงาน,
ธุรกิจ Digital Business, Online Marketing

Programmer

Executive Level 
บรษัิท เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ จาํกัด

บรษัิท เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ จาํกัด
02-071-2267

Officer Level 
Senior Java Programmer

28 - 32 ป�
ปรญิญาตร ีComputer Science, Software Engineering,
Computer Engineering, IT หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ ์2-7 ป�ดา้น java web application development 

25 - 35 ป�
ปรญิญาตรขีึ�นไป สาขาคอมพวิเตอรห์รอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ ์3-5 ป� ดา้นออกแบบ พฒันาโปรแกรม/เวบ็ไซด/์

      เวบ็เซอรว์สิดว้ยภาษาต่างๆ

28 - 35 ป�
ปรญิญาตร ีIT, Computer Science, Computer Engineer, MIS,
Marketing หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ ์2-7 ป�ดา้น business analyst, Cash Management



Contact

เจา้หนา้ที�รบัสนิค้า
เจา้หนา้ที�ขอ้มูลรบัสนิค้า

Executive Level Officer Level 

Senior Java Programmer
28 - 32 ป�
ปรญิญาตร ีComputer Science,
Software Engineering, Computer
Engineering, IT หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ ์2-7 ป�ดา้น java web
application development 

22 - 35 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท โลจสิติกส,์
บรหิารธุรกิจ หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ ์1 ป�ดา้นงานคลัง
สนิค้า, ทํางานเป�นกะได้

เจา้หนา้ที�วางแผนรบัสนิค้า
22 - 35 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท โลจสิติกส,์ บรหิารธุรกิจ หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มคีวามละเอียด รบัผดิชอบ ทํางานเป�นกะได้

บรษัิท ออล นาวแมนเนจเมน้ท์ จาํกัด
บรษัิท ออลล์ นาวแมนเนจเมน้ท์ จาํกัด

02-071-3415

 ผูจ้ดัการแผนกบุคคล (คลังสนิค้า) พื�้นที�ลาดหลมุแก้ว
30 - 39 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท HR managemnet หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ ์3 ป�ดา้น human resource generalist

บรษัิท บรษัิท ออลล์ นาว ลอจสิติกส ์จาํกัด
บรษัิท ออลล์ นาวลอจสิติกส ์จาํกัด

02-071-2453

Contact

Officer Level 

22 - 35 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท โลจสิติกส,์ บรหิารธุรกิจ

มปีระสบการณ์ 3 ป�ขึ�นไป ทํางานเป�นกะได้
      หรอืที�เกี�ยวขอ้ง

Transport Supervisor
Transport Planner

Tester
Programmers

22 - 35 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท วศิวะคอมพวิเตอร,์ การจดัการด้าน IT

มปีระสบการณ์ 2 ป�ขึ�นไป มใีจบรกิาร
      หรอืที�เกี�ยวขอ้ง



Contact 

เจา้หนา้ที�ปฏิบติัการขนสง่
(ประจาํที� CP-Meiji สระบุร,ี ชลบุร)ี

22 - 35 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท สาขาโลจสิติ
กส ์,บรหิารธุรกิจ หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ 1 ป�ขึ�นไป ทํางานเป�นกะ
ได้ ทํา 6 วนั หยุด 1 วนั

Sr programmerData Analyst (Logistic)

พนกังานคลังสนิค้า ขบัรถ Forklift เจา้หนา้ที�ธุรการบญัชกีารเงิน
(Contract 3 เดือน)

22 - 35 ป�
ม.3 ขึ�นไป
สามารถขบัรถ Forklift (ไฟฟ�า), มใีบเซอร์
ขบัโฟคลิฟ

22 ป�ขึ�นไป
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท บญัช ีการเงิน
การจดัการ หรอืที�เกี�ยวขอ้ง 
มทัีกษะการสื�อสารและประสาน, ละเอียด
รอบคอบ, มใีจบรกิาร

35 ป�ขึ�นไป
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท วศิวะคอมพวิเตอร,์การจดัการด้าน IT

มปีระสบการณ์ 5 ป�ขึ�นไป, มทัีกษะสื�อประสาน มใีจบรกิาร
      หรอืที�เกี�ยวขอ้ง

      ภาวะผูน้ํา

22 - 25 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์, Logistics ,สถิติศาสตร,์
วศิวอุตสาหการ หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ 3-5 ป�ด้าน MIS วเิคราะหแ์ละรวบรวมขอ้มูล, มคีวาม
เขา้ใจในงาน Transport&Warehouse, เชี�ยวชาญ MS Office

บรษัิท ออลล์ นาวลอจสิติกส ์จาํกัด
02-071-2453

บรษัิท บรษัิท ออลล์ นาว ลอจสิติกส ์จาํกัด
Officer Level 



Contact

เจา้หนา้ที�จดัซื�อต่างประเทศ

Executive Level Officer Level 

ผูจ้ดัการฝ�ายสารสนเทศ
(IT SAP & Development)

32 - 40 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท เทคโนโลยี
สารสนเทศ, คอมพวิเตอร,์ ไฟฟ�า,
อิเลคทรอนกิส ์หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ ์5 ป�ด้าน SAP ระบบ
Network และ Solution ERP

22 - 30 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท ดา้นภาษาอังกฤษ
หรอืสามารถใชภ้าษาอังกฤษดเียี�ยม
ทราบขั�นตอนและเอกสารการนาํเขา้จากต่าง
ประเทศเป�นอยา่งด,ี มทัีกษะเจรจาต่อรอง
ผลสอบ TOEIC 650 ขึ�นไป

ชา่งเทคนคิไฟฟ�า, ชา่งเครื�องปรบัอากาศ
(กรุงเทพฯ)

22 - 30 ป�
ปวช - ปรญิญาตร ีไฟฟ�ากําลัง, อิเล็กทรอนกิส์
ทํางานเป�นทีมได้ด,ี มใีจบรกิาร,

      ทํางาน 6 วนั/สปัดาห,์ 

บรษัิท ซพี ีรเีทลลิงค์ จาํกัด บรษัิท ซพี ีรเีทลลิงค์ จาํกัด
02-071-6800 กด 1

บรษัิท ป�ญญธารา จาํกัด
Officer Level 

Software Developer
25 - 35 ป�
ปรญิญาตร ี- ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร,์ วทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร,์ วทิยาการคอมพวิเตอร,์ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
สามารถจดัเก็บความต้องการ ออกแบบเวบ็ไซต์ตามความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารได,้ สามารถเขยีนโปรแกรมด้วย HTML, CSS, Jquery, Javascript,
Angular, PHP, ใชง้านฐานขอ้มูล MySQL, SQL Server หรอือื�นๆได้

บรษัิท ป�ญญธารา จาํกัด
02-071-6177

Contact



Contact 

ครูประจาํศูนยก์ารเรยีนฯ (รงัสติ/ อยุธยา/ บางกะป�) 
25 - 35 ป�
ปรญิญาตร ีสาขาคอมพวิเตอร ์หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ 2-5 ป�ขึ�นไป ด้านการดแูลนักเรยีน

อาจารยด้์านการพยาบาล

25 ป�ขึ�นไป
ปรญิญาโทขึ�นไป สาขาการพยาบาลผูใ้หญ/่ ผูส้งูอายุ/ เดก็, การพยาบาล
จติเวชและสขุภาพจติ,การพยาบาลชุมชน,การพยาบาลมารดาและทารก
หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ด้านพยาบาลหรอืการสอนวชิาพยาบาล
ผลสอบ TOEFL(PBT), TOEIC 50+

วทิยาลัยเทคโนโลยปี�ญญาภิวฒัน ์
Officer Level วทิยาเทคโนโลยปี�ญญาภิวฒัน์

02-821-2559

สถาบนัการจดัการป�ญญาภิวฒัน ์
Officer Level 

Contact 
สถาบนัการจดัการป�ญญาภิวฒัน์

02-855-1213

ผูจ้ดัการฝ�ายประจาํห้องปฏิบติัการด้านการพยาบาล

22 ป�ขึ�นไป
ปรญิญาตรขีึ�นไป สาขาพยาบาล
สามารถทํางานภาคปฏิบติัด้านการพยาบาลได้
สามารถแก้ไขป�ญหาเฉพาะหน้าได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 



ครูกลุ่มสาระวชิาวทิยาศาสตร ์(ด้านเคม)ี

22 ป�ขึ�นไป
ปรญิญาตรขีึ�นไป สาขาครุศาสตร,์ ศึกษาศาสตร ์หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์มปีระสบการณ์สอนในชั�นมธัยมศึกษา
มใีบประกอบวชิาชพีคร ู
มทัีกษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นระดับดี

ผูอํ้านวยการหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต MBA-MTM
ผูอํ้านวยการหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสตูรภาษาจนี)

ผูอํ้านวยการหลักสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต (หลักสตูรภาษาจนี)

25 ป�ขึ�นไป
ปรญิญาโทขึ�นไป Business Administration / Management 
สามารถใชภ้าษาจนีและอังกฤษดีมาก (พูด,อ่าน,เขยีน)
มปีระสบการณ์ 3-5 ป� ด้านธุรกิจ

25 ป�
ปรญิญาโทขึ�นไป สาขาการจดัการทางศิลปะ หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
สามารถใชภ้าษาจนีและอังกฤษดีมาก (พูด,อ่าน,เขยีน)
มปีระสบการณ์ 3-5 ป� ด้านธุรกิจ

สถาบนัการจดัการป�ญญาภิวฒัน ์
Officer Level 

Contact 
สถาบนัการจดัการป�ญญาภิวฒัน์

02-855-1213

Join us http://job.cpall.co.th Job CP ALL CP ALL Plc

อาจารยด้์านบรหิารธุรกิจ หลักสตูรนานาชาติ

25 ป�ขึ�นไป
ปรญิญาเอกขึ�นไป สาขาการจดัการทั�วไป/ เชงิกลยุทธิ�/
ธุรกิจการค้าสมยัใหม,่ การเป�นผูป้ระกอบการ, การตลาด,
การขาย, Digital Marketing หรอืที�เกี�ยวขอ้ง
มปีระสบการณ์ทําธุรกิจหรอืการสอน
ผลสอบ TOEFL(PBT) 500+


