
ท่ี ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เง่ือนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขาย 6 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง รักงานขาย รักงานบริการ, มีใบขับข่ี

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 6 อัตรา

ท่ี ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เง่ือนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานบริการ 2 ช 25+ ม.3+ 9,000 มีใบขับข่ี, มีความรูดานชางท่ัวไป

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

ท่ี ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เง่ือนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานท่ัวไป 3 ช/ญ 25+ ไมจํากัด ตามตกลง ท่ีพัก, ขาว, น้ํา-ไฟ ฟรี โบนัสประจําป

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 3 อัตรา

ท่ี ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เง่ือนไขและสวัสดิการ

บริษัท เคพ-ีเอสอีซี จํากัด (สาขาขอนแกน)

ก.ย.-59
ท่ีอยู  55/20 ซ.เคหะรมเกลา แขวงคลองสองตนนุน เขตลาดกระบัง กทม.

ประเภทกิจการ ปองกัน/กําจัดปลวกและแมลง

ผูติดตอ  คุณปรีชา  ตําแหนง กรรมการผูจัดการ โทร. 08-1894-6622

บริษัท รวมทวีขอนแกน จํากัด

ก.ย.-59
ท่ีอยู  306-309 ถ.มิตภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ จําหนายรถยนต

ผูติดตอ  คุณประหยัด  ตําแหนง ผูจัดการฝายบุคคล โทร. 043-333525

ราน LABRARY 

ก.ย.-59
ท่ีอยู  หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน เลขท่ี 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ  รานอาหารและเครื่องดื่ม

ผูติดตอ คุณศรีพิจิตร  ตําแหนง เจาของราน  โทร. 08-9969-6510

วังสนมบานสวนรีสอรท

ก.ย.-59
ท่ีอยู  139 ม.7 ต.ช่ืนชม อ.ช่ืนชม จ.มหาสารคาม

ประเภทกิจการ รีสอรท

ผูติดตอ   โทร. 08-9228-5664



1 บาริสตา (พนักงานชงกาแฟ 1 ช/ญ 25+ ม.3+ 9,000-9,500ขยัน อดทน, ประกันสังคม

2 พนักงานเบเกอรี่ 1 ช/ญ 25+ ม.3+ 9,000-9,500ขยัน อดทน, ประกันสังคม                           *** ทํางาน 16.30-02.00 น.***

3 พนักงานบริการท่ัวไป 1 ช/ญ 25+ ไมจํากัด 8,500-9,000ทําความสะอาด, เก็บโตะ, เสิรฟอาหาร

รวม 3 ตําแหนง จํานวน 3 อัตรา

ท่ี ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เง่ือนไขและสวัสดิการ

1 เจาหนาท่ีบุคคล 1 ญ 22+ ป.ตรี 14,000 สามารถใชคอมฯ พ้ืนฐานได, มีประส[การณจะพิจารณาเปนพิเศษ

ประสานงานเรื่องประกันสังคม, ทําเงินเดือนใหพนักงาน, ทํา ภงด 1 ก

2 พนักงานฝายบุคคล 1 ญ 20+ ปวช.-ปวส. 9,000-9,500สามารถใชคอมฯ พ้ืนฐานได, มีประส[การณจะพิจารณาเปนพิเศษ

3 พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ปวช.-ปวส.9,500-10,000สามารถใชคอมฯ พ้ืนฐานได, มีประส[การณจะพิจารณาเปนพิเศษ

ประสานงาน เดินเอกสารในสํานักงาน ลงบัญชีรายรับ/รายจาย

รวม 3 ตําแหนง จํานวน 3 อัตรา

ท่ี ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เง่ือนไขและสวัสดิการ

1 เจาหนาแผนกอาคาร 1 ช 18+ ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณดานงานกอสราง, ซอมแซมบํารุงาคาร, ตรวจสอบการตกแตงรานคา

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

ก.ย.-59
ท่ีอยู ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ  หางสรรพสินคา

ผูติดตอ ฝายบุคคล โทร. 043-001000 ตอ 1700, 1701

บริษัท เมเจอรแกรนด ฟูด จํากัด

ก.ย.-59
ท่ีอยู  68/33-34 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ  บริการดานอาหารในภัตตาคารและรานอาหาร

ผูติดตอ คุณอุม  โทร. 08-8340-0591

บริษัท มิสเตอรลี จํากัด

ก.ย.-59
ท่ีอยู 82 ถ.สามัคคีอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ  โรงคั่วกาแฟและผลิตไอศกรีม

ผูติดตอ  โทร. 043-336045



ท่ี ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เง่ือนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานฝายผลิต 1 ช 18-25 ป.6+ 300/วัน

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ท่ี ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เง่ือนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18-35 ม.6+ ตามตกลง บุคลิกภาพดี พูดจาคลองแคลว รักงานบริการ /ประกันสังคม, ยูนิฟอรม, คาคอมมิชชั่น

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 10 อัตรา

บริษัท เอ.ซี.เอส.ฟุตแวร จํากัด

ก.ย.-59
ท่ีอยู 757,759 ซ.ออนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ประเภทกิจการ  ผลิต/จําหนายรองเทาผาใบ รองเทานักเรียน

ผูติดตอ คุณอรุณ โทร. 08-3372-6806


