
ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พี่เลี้ยงเด็ก/แมบาน 1 ญ 20-50 ไมจํากัด 10,000 เลี้ยงเด็ก 2 ขวบ, มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พี่เลี้ยงเด็ก 1 ญ 25-40 ไมจํากัด 9,000/ด มีประสบการณในการเลี้ยงเด็กออน, 

ผานการอบรมจากศูนยจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

ไมมีรคประจําตัว, หยุดงาน 2 ว/ด

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขาย 2 ช/ญ 23-39 ปวส. 12,000

2 พนักงานจดออเดอร 2 ช/ญ 23-39 ปวส. 12,000

ชลภา เฉลิมสินสุวรรณ

ต.ค.-59
ที่อยู  250/22 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ บานสวนบุคคล

ผูติดตอ คุณชลภา ตําแหนง  เจาของบาน  โทร. 08-7637-1782

Com + ประกันชีวิต, กองทุนฯ, ปรับเงินเดือน

ราน ส.จักรกลสตีล

ต.ค.-59
ที่อยู หมูบานราชพฤกษทุงทอง เลขที่ 11/14 ถ.บานกอก ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ ขายเหล็ก

ผูติดตอ คุณปานทิพย    โทร.08-4514-4511

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

ต.ค.-59
ที่อยู 193 ม.5 ถ.เจนจบทิศ  ต.เมืองเกา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ  ผลิตและจําหนายเคร่ืองดื่ม

ผูติดตอ คุณวีรยุทธ  โทร.08-7877-0404



3 พนักงานขับรถสง 2 ช/ญ 23-39 ม.3+ 9,090 มีใบขับขี่ ท.2

รวม 3 ตําแหนง จํานวน 6 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ชางไฟฟา 3 ช 25+ ปวช.+ 9,000 ซอมอุปกรณไฟฟาได, มีประกันสังคม

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 3 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ผูจัดการแผนกผลิต 1 ช 40+  - ตามตกลง มีประสบการณ

2 ผูชวยผูจัดการแผนกผลิต 1 ช 35+  - ตามตกลง ป.ตรี/ป.โท เกษตร

3 ผูชวยผูจัดการแผนกขาย 1 ช/ญ 35+  - ตามตกลง สาขาพืชไร, พืชสวน               กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, รถรับ-สง,

4 QA 1 ช 23+  - ตามตกลง                                         คาอาหาร, ชุดยูนิฟอรม, เบ้ียขยัน,

5 ผูชวยนักปรับปรุงพันธุ 2 ช 23+  - ตามตกลง                                         ตรวจสุขภาพประจําป

6 เจาหนาท่ีประจําฟารม 1 ช/ญ 23+  - ตามตกลง

7 Sales 2 ช 23+  - ตามตกลง

รวม 7 ตําแหนง จํานวน 9 อัตรา

บริษัท ยูโรบีทูพีไดเรคท (ประเทศไทย) จํากัด

ต.ค.-59
ที่อยู  14/18  ถ.ศรีจันทร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ  จําหนายอุปกรณเคร่ืองใชภายในบาน

ผูติดตอ คุณสมหวัง 

บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีด จํากัด

ต.ค.-59
ที่อยู 260 ม.13 ต.โนนทอน  อ.เมือง  จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ  ผลิตเมล็ดพันธเพ่ือสงออกแบะจําหนายภายในประเทศ

ผูติดตอ คุณแกววิฑูร  โทร. 043-379318



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานบริการรถยนต 2 ช 20+ ม.3+ 300-350/วัน ประกันสังคม

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานตอนรับ 2 ญ 18+ ม.6+ 9,000-12,000

2 คนสวน 2 ช 18+ ไมจํากัด 9,000-12,000

3 แมบาน 2 ญ 18+ ไมจํากัด 9,000-12,000

รวม 3 ตําแหนง จํานวน 6 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานบํารุงรักษารถ 1 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง

2 พนักงานขับรถ 1 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง

รานคารโซน

ต.ค.-59
ที่อยู  188/16  ถ.รอบบึงแกนนคร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ  คารแคร

ผูติดตอ คุณธนบดี  

เรือนไทยไมงาม

ต.ค.-59
ที่อยู 999 ม.27 ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ  

ผูติดตอ คุณแลคเกอร  ตําแหนง ผูจัดการทั่วไป  โทร. 08-3360-6161

บริษัท สามเหลี่ยมออโต จํากัด

ต.ค.-59
ที่อยู 126/72  ม.16  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ  จําหนายรถยนต

 โทร. 043-246555,06-2858-8926



3 ชางยนต 1 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง

4 แมบาน 1 ญ 22-30 ไมจํากัด ตามตกลง

รวม 4 ตําแหนง จํานวน 4 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ผูชวยกุก 1 ญ 22-30 ไมจํากัด 300/วัน

2 แมบาน 1 ญ 22-30 ไมจํากัด 300/วัน

รวม 2 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 แผนกจัดสงสินคา, เช็คสินคา 1 ญ 18+ ม.3+ 300/วัน

รวม  ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

ทเวนตี้

ต.ค.-59
ที่อยู 161/113 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ  รานอาหาร

ผูติดตอ คุณปดิวรัดา  ตําแหนง เจาของกิจการ  โทร. 09-9462-6667

หางหุนสวนจํากัด เค.ชายนเซนเตอร แอนดเมดิคอล

ต.ค.-59
ที่อยู 110/90 ซ.บุญเติม 2 ถ.ศรีจันทร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ  จําหนายอุปกรณการแพทย 

โทร. 08-1118-2874

ดร.วิไลลักษณ 

ต.ค.-59
ที่อยู หมูบานสายฝน  เลขที่345/60  ถ.มิตรภาพ  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ  บานสวนบุคคล

ผูติดตอ คุณวิไลลักษณ  ตําแหนง เจาของบาน  โทร. 09-1861-3739, 043-393624



1 แมบาน (ดูแลคนแก) 1 ญ 37+ ไมจํากัด 400/วัน แมบาน/ดูแลคนแก (ประจํา) พักกับนายจาง หยุดอาทิตยละ 1วัน

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ดูแลผูปวย 1 ญ 25+ ไมจํากัด ตามตกลง ดูแลผูปวย/จบการอภิบาลดูแลผูปวยหรือผูสูงอายุ

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 เลขานุการ 10 ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสราง มีความรูเรื่องระบบเอกสาร ISO, มีความชํานายในการใชคอมพิวเตอร

ปฎิบัติงานท่ี บ. ขอนแกน แอลกอฮอล จก. บริหาร, การจัดการ, /และเครื่องใชสํานักงาน, มีประสบการณทํางานดานเลขานุการและระบบ ISO 

สาขาน้ําพอง คอมฯ ธุรกิจ, อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ มีไหวพริบและมนุษยสัมพันธดี, ทํางานภายใตแรงกดดันไดดี

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 10 อัตรา

คุณพรรณี กมลรัตน

ต.ค.-59
ที่อยู 635/6  ถ.กลางเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 

ประเภทกิจการ  บานสวนบุคคล

ผูติดตอ คุณพรรณี  ตําแหนง เจาของบาน  โทร. 08-1974-8085

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด

ต.ค.-59
ที่อยู 43 ม.10 ถ.น้ําพอง-กระนวน ต.น้ําพอง  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 

ประเภทกิจการ  ผลิตน้ําตาลทราย

ผูติดตอ คุณพุฒิธรวงศ  ตําแหนง เจาหนาที่สรรหา  โทร. 043-432902-6 ตอ 219

หางหุนสวนจํากัด เทพทิพยเบเกอร่ี 2002

ต.ค.-59
ที่อยู 269/1 ซ.ฉัตรทอง ถ.กลางเมือง ต.เมืองเกา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 

ประเภทกิจการ  เบเกอรร่ี

ผูติดตอ คุณจ๊ิบ  ตําแหนง เจาหนาที่ฝายบุคคล  โทร. 043-271189



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขับรถ 3 ช 25+ ปวช.+ 350/วัน มีใบขับข่ีประเภท 2

2 พนักงานฝายผลิต 7 ช/ญ 20+ ไมจํากัด 300/วัน

3 พนักงานจัดสงสินคา 3 ช 20+ ไมจํากัด 300/วัน                                     ประกันสังคม, ท่ีพักฟรี

4 พนักงานชํานาญเบเกอรี่ 3 ช 22+ ไมจํากัด 330+/วัน

รวม 4 ตําแหนง จํานวน 16 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานจองตั่วเคร่ืองบิน 1 ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง มีประกันสังคม

(TICKETING)

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 แคชเชียร 3 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000+ มีประสบการณชงกาแฟ, ใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี

2 พนักงานเสิรฟ 4 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 9,000+ ใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี

บริษัท เอ็ม ที วี ทราเวล แอนด เซอรวิส จํากัด

ต.ค.-59
ที่อยู 169/2 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 

ประเภทกิจการ  จําหนายตั๋วเคร่ืองบิน

ผูติดตอ คุณปลวัชร  ตําแหนง ผูจัดการ  โทร. 043-336457-8

The Sweet Gallery

ต.ค.-59
ที่อยู 193/69 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 

ประเภทกิจการ  รานอาหาร

ผูติดตอ คุณนิด  ตําแหนง  ผูจัดการ โทร. 09-5729-0992



3 Chef อาหารไทย, 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง ขึ้นอยูกับประสบการณ

ฟวชั่น, นานาชาติ

4 ผูชวยกุก 1 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง ขึ้นอยูกับประสบการณ

5 แมบาน 1 ญ 18+ ไมจํากัด ตามตกลง ทความสะอาดท่ัวไป

รวม 5 ตําแหนง จํานวน 10 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ชางยนต 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ ชางยนต ตามตกลง

2 เสมียน/ธุรการ, คอมพิวเตอร 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ คอมฯ ตามตกลง

3 คลังสินคา 1 ญ 18+ ปวช.+ คอมฯ ตามตกลง

รวม 3 ตําแหนง จํานวน 3 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 กรรมกร 2 ช 18+ ไมจํากัด 300/วัน ขายหนาราน, ออกสงของตามฟารม

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

หางหุนสวนจํากัด เอส.ซี.การาช ขอนแกน

ต.ค.-59
ที่อยู 333/3 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 

ประเภทกิจการ บริการ

ผูติดตอ คุณธงชัย  ตําแหนง  ผูจัดการทั่วไป  โทร. 043-343466

รานตุลาฟารม

ต.ค.-59
ที่อยู 197-199 ถ.มะลิวัลย(แยกสามเหลี่ยม) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว

ผูติดตอ คุณอัจฉรา ตําแหนง  ผูจัดการ  โทร. 08-1485-5844

บริษัท พาสิน อินชัวร แอดไวซอร่ี จํากัด

ต.ค.-59
ที่อยู 410/7 ต.เมืองเกา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 สนับสนุนงานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวส. 10,000 คอมมิชชั่น, คาโทรศัพท, ประกันสังคม

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ธุรการ 1 ญ 20+ ปวส.+ 10,000 มีความสามารถทางดานบัญช,ี คอมพิวเตอรพื้นฐาน

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานบัญชี 2 ญ 30+ ป.ตรี บัญชี ตามตกลง ประสบการณ 2 ป+, ประกันสังคม

2 พนักงานขาย 2 ญ 30+ ป.ตรี การจัดการ ตามตกลง ประสบการณ 2 ป+, ประกันสังคม

รวม 2 ตําแหนง จํานวน 4 อัตรา

ต.ค.-59
ประเภทกิจการ  ประกันภัยรถยนต

ผูติดตอ คุณนก  ตําแหนง  โอเปรเรช่ัน  โทร. 043-467475

บริษัท รักษาความปลอดภัยและจัดการทรัพยสิน ท.ี เอ. พี จํากัด

ต.ค.-59
ที่อยู 46/4  ต.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 

ประเภทกิจการ  บริการดานความปลอดภัย

ผูติดตอ คุณธรณิช  ตําแหนง  ผูจัดการ  โทร. 08-7222-8111

เทคกา อาณาจักรวัสดุกอสราง

ต.ค.-59
ที่อยู 73 ถ.มะลิวัลย ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง

ผูติดตอ คุณสมเกียรติ ตําแหนง  เจาของกิจการ  โทร. 

บริษัท ไชยแมช เทคโนโลยี จํากัด มหาชน (สาขาขอนแกน)

ต.ค.-59
ที่อยู  251/7-8 ถ.เทพารักษ ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน

ประเภทกิจการ อินเตอรเน็ต



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 Derect Sales 7 ช 20-30 ปวส. 10,000 ประกันสังคม,คอมมิชชั่น, ยูนิฟอรม, เบ้ียขยัน, สวัสดิการอื่นๆ

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 7 อัตรา

ผูติดตอ คุณวรัญญา ตําแหนง  HR  โทร. 043-235-599


