
ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 แมบาน 1 ญ ไมจํากัด ไมจํากัด 10,000-12,000 ทํางาน (กทม.ลาดพราว),

มีท่ีพักให , มีอาหารให

รวม 1ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 อํานวยการ(ฝายขาย) 1 ช/ญ 20-35 ปวส-ป.ตรี 15,000

2 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 20-35 ปวส-ป.ตรี 15,000 เม.ย 60

3 พนักงานขับรถ 1 ช 20-35 ม.3+ 9,000

4 ผ.จ.โรงงาน(ฝายผลิต) 1 ช/ญ 20-35 ม.3+ 9,000

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ตําแหนงงานวางในจังหวัดขอนแกน

ประจําเดือน  เมษายน 2560

ประเภทกิจการ บานพักอาศัย

ผูติดตอ คุณจักรพันธ ตําแหนง (เจาของบาน)รองผูวาราชการจังหวัด  โทร.089-620-042-4

บานพักคุณจักรพันธ  เอื้องสัจจะ(รอง ผวจ.ขอนแกน)

เม.ย 60
ที่อยู ศาลากลางจังหวัดขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

บริษัท ม.ศ.ช. อีสาน จํากัด

เม.ย 60
ที่อยู 295,297  ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประภทกิจการ ผลิตจําหนายแปงหมักขนมจีน เสนขนมจีนครบวงจร 

ผูติดตอ นางสาวฑิติยา แสนแป  ตําแหนง ทรัพยากรบุคคล  โทร.099-249-185



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขายประจํา 1 ญ 25-35 ป.ตรี 12,000 คาคอมมิชั่น,เงินรางวัลยอดขาย, คาท่ีพัก,รถยนตใหใช , ประกันสังคม,ประกันชีวิตกลุม

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-30 ปวช-ปวส 9,000

รวม  1ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พี่เล้ียงเด็กแมบาน 1 หญิง 38-45 ไมจํากัด 9,000 12,000

*กินอยูดวยกัน กลับบานไดอาทิตยละคร้ัง /ชวยดูแลเด็ก  2 ขวบ ชวงเชา-เย็น* รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ชางไม 5 ช 20-50 ไมจํากัด ตามตกลง ประกันสังคม

2 ชางสี 5 ช 20-50 ไมจํากัด ตามตกลง ประกันสังคม

รวม 2 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

ประเภทกิจการ ทําเฟอรนิเจอร

ผูติดตอคุณ ศักดิ์สิทธิ์ ขามธาตุ  ตําแหนง เจาของกิจการ  โทร. 043-326-945 

บานพัก

เม.ย 60
ที่อยู อินนิซิโอ 88/1 ถ.มะลิวัลย ต.บานทุม อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประเภทกิจการ  บานพัก

ผูติดตอ มิณฐิตา ทรงศิริรวิพงษ   ตําแหนง ผูวาจาง  โทร. 099-176-644-6

บริษัท เบิกยสตางคอมมินิเคช่ัน

เม.ย 60
ที่อยู 101/55 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประเภทกิจการ  

ผูติดตอ พารศ  ตําแหนง MD  โทร 043-227-520

บริษัทลาทาไทย จํากัด

ที่อยู 74/1 ถนน มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง /เคร่ืองดูดฝุนอุตสาหกรรม/เคมีภัณฑ

ผูติดตอคุณศริญญา วีรเดชชัย  ตําแหนง ผูจัดการภาคอีสาน โทร. 044-257-706 ,044-230-643 ,081-646-729-6   

บุญสรางเฟอรนิเจอร

เม.ย 60
ที่อยู บุญสรางเฟอรนิเจอร เลขที่ 97 ถนน ศรีจันทร อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000



ท่ี ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขายหนวยรถ 1 ช 25-30 ม.3+ 9,000 มีประกันสังคม,เบี้ยเลี้ยง,คอมมิช่ัน,ที่พัก,สามาถเดินออกตางจังหวัด 

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 แมบาน 1 ญ ไมจํากัด ไมจํากัด 300/วัน
2 ร.ป.ภ 1 ช ไมจํากัด ไมจํากัด 300/วัน

                                        รวม 2 ตําแหนง จํานวน 2อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานทําเล็บ 3 ญ ไมจํากัด ไมจํากัด 8500 คาคอมมิชั่น ,OT

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 3 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานบัญชี 1 ญ ไมจํากัด ปวช 9,000 ประกันสังคม

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

บริษัท สยามเซฟเวยเทรดดิ้ง จํากัด

เม.ย 60
ที่อยู เดอะเฟลดซทาวนโฮม  เลขที่ 777/75 ซ.บานกอก ถ.บานกอก  ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

ประเภทกิจการ เคร่ืองสําอาง 

ผูติดตอ คุณเสรี บริบรูณ ตําแหนงหัวหนาศูนยขอนแกน  โทร.094-652-448

บานเปยมสุข อพารทเมนท

เม.ย 60
บานเปยมสุข อพารทเมนท  3/35 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแกนท 40000 

ประเภทกิจการ หองพัก

ผูติดตอ คุณ ณัชกานต    โทร. 081-964-150-5

สํานักงาน คุณรุงนภา ศิริมุกดากูล (วิริยะประกันภัย)

เม.ย 60
หางหุนสวนจํากัด มิตรภาพผามาน

ประเภทกิจการ การประกันพินาจสภัย (ประกันภัย)

ผูติดตอ คุณกรัญญา ตําแหนง ผูจัดการ  โทร.043-234-401-2

ราน Pitcha weil Design

เม.ย 60
ที่อยู  คอนโดตนตาล ตึกc อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

ประเภทกิจการ รานทําเล็บและสปา

ผูติดตอ คุณวราภรณ   ตําแหนงเจาของราน  โทร.085-619-9199 ,080-520-4417



 หางหุนสวนจํากัด ควีนไรซ (ไทยแลนด)

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 การตลาด-ขาย 20 ช/ญ 20+ ม.3-ป.ตรี 6,000 คาคอมมิชั่น

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 20 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ชางติดตั้ง 2 ช 18+ ไมจํากัด 300+/ว

2 ชางเย็บผา 2 ญ 18+ ไมจํากัด 300+/ว

รวม 2 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

ประเภทกิจการ 

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานบัญชี 1 ญ 23 ม.6 8,500/ด

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ธุรการ 2 ญ 20-30 ปวช+ ตามตกลง

                      รวม 1 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

เม.ย 60
ที่อยู แกนทองธาณี 529/26 ม.22 ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

ประเภทกิจการ 

ผูติดตอ คุณนภัสรีย แสงศรีเรือง  ตําแหนง ผูอํานวยการธุรกิจ  โทร.089-623-198-2

ที่อยู 122 ซ.ราษฏรคนึง 9 ถ.ราษฏรคนีง ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประเภท เพ่ือสุขภาพ

ผูติดตอ คุณกันยากร ตั้งฉัตรเจริญกุล  ตําแหนง ผูจัดการเขตจังหวัดขอนแกน  โทร.094-291-6596

หางหุนสวนจํากัด มิตรภาพผามาน

เม.ษ 60
ที่อยู  355/20-21 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายผามาน

ผูติดตอ คุณพัชณีย ลิ่วลักษณ  ตําแหนง เจาของกิจการ  โทร.083-683-456-2

โชคอํานวยแบบเหล็ก

เม.ย 60
ที่อยู  132  ม.15 ถ.เหลานาดี อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ผูติดตอ รานอํานวยแบบเหล็ก  

แสงศรีรีเร็ค ทรัพยทวี



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานบัญชี 2 ญ 22-45 ปวส-ป.ตรี ตามตกลง

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานบัญชี 1 ไมจํากัด ไมจํากัด ป.ตรี (บ.ช) ตามวุฒิ                   มีประสบการณ

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 แมบาน 1 ญ ไมจํากัด ไมจํากัด 300/วัน

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 แมบานประจํา 1 ญ 40+ ไมจํากัด 10,000 อยูกินกับนายจาง

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

บานพัก นายกิตติศักดิ์ บัวขาว 

เม.ย 60ที่อยู 489 ถ.บายพาสขอนแกน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแกน  4000

ผูติดตอ คุณกิตติศักดิ์  ตําแหนงเจาของบาน   โทร. 043-306-055 ,043-306-054

เม.ย 60
ที่อยู เลขที่ 110/49 ซ.อนามัย ถ.อนามัย อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000  

ประเภทกิจการ รานอาหาร

ผูติดตอ คุณสวลี  สุวรรณธรรมา  ตําแหนงเจาของราน  โทร.081-7175141

 บริษัท พาราไดซ กรีนแอนเนอยี่ จํากัด

เม.ย 60
ที่อยู 302/9 ถ.มะลิวัลย ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประเภทกิจการ เช้ือเพลิง

ผูติดตอ คุณสุภาพร บูระวงษ ตําแหนง ผจก.ฝายบัญชีและการเงิน  โทร.043-004-073-5,Fax 043-004-079

หางหุนสวนจํากัด อินเตอรการเมนต

เม.ย 60
ที่อยู 49 ซ. นัตทยา ถ.กลางเมือง ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประเภทกิจการ ตัดเย็บเสื้อผา

ผูติดตอ คุณวุฒิไกร สุวรรวานิช ตําแหนง ผูจัดการโรงงาน โทร.043-340-194

รานอาหารเจซูติ่งเซวียน



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานทําความสะอาด 3 ช/ญ 30+ ไมจํากัด 300/วัน มีอาหารเชา-อาหารเท่ียง เขางานเปนกะ

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานบัญชี 1 ญ ไมจํากัด ปวส. 350/วัน มีประกันสังคม ทํางาน จันทร-ศุกร

2 ชางคอมพิวเตอร 1 ช ไมจํากัด ปวส. 350/วัน มีประกันสังคม ทํางาน จันทร-ศุกร

รวม 2 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

บริษัทขอนแกน วีควิปเมนทแอนดเทคโนโลยี จํากัด

เม.ย 60
ที่อยู รุงเรืองเลควิว 2/110  ถ.ราษฏรคนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

ซื้อมาขายไป

ผูติดตอ นางสวลี สุวรรณธรรมา  ตําแหนง กรรมการผูจัดการ   โทร.043-239-914  

ทานสุข รีสอรท

เม.ย 60
ที่อยู  หมูบาน สวางมรรคา เลขที่ 225 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

หองพัก

ผูติดตอ คุณเดือนเพ็ญ ตําแหนง เจาของกิจการ   โทร.081-739-092-2 



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 Pasty Chef/Chef 1 ตามโครงสรางบริษัท Chinese/Sous  Chef/Cook  Helper

2 IT Support 1 ตามโครงสรางบริษัท

3 Executive Secretary 1 ตามโครงสรางบริษัท

4 Human Resource 1 ตามโครงสรางบริษัท

5 Sales Admimistration 1 ตามโครงสรางบริษัท

6 Graphic Designer 1 ตามโครงสรางบริษัท

7 Reception 1 ตามโครงสรางบริษัท

8 Chashier 1 ตามโครงสรางบริษัท

9 Gardener 1 ตามโครงสรางบริษัท

10 Security 1 ตามโครงสรางบริษัท

11 Bartender 1 ตามโครงสรางบริษัท

รวม 11 ตําแหนง จํานวน 11 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขาย ไมจํากัด ช/ญ 20-35 ปวช-ป.ตรี ตามโครงสรางบริษัท มีใบอนุญาตขับรถ,คารักษาพยาบาล,ประกันสังคม,โบนัสประจําป,ยูนิฟอรม 

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

บริษัท มิตรแลนด คอรปอรเรช่ัน จํากัด (สาขาขอนแกน)

เม.ย 60
ที่อยู  670/52 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000

ประเภทกิจการ ประกันชีวิต

ผูติดตอคุณวิศวะ โทร.094-329-668-8 ,043-226-290

Kosa Hotel  Khonkaen

เม.ย 60
ที่อยู 250-252 ถ.ศรีจันทร  ต.ในเมือง อ.ในเมือง 40000

ประเภทกิจการ โรงแรม

ผูติดตอ ฝายบุคคล  โทร.043-320-320 081-060-377-3  Fax 043-225-013 



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ผจก.แผนกสินคาอาหาร 1 ช/ญ 18+ ตามโครงสรางบริษัท

2 ผจก.แผนกบัญชี 1 ช/ญ 18+ ตามโครงสรางบริษัท

3 แคสเชียร 2 ช/ญ 18+ ตามโครงสรางบริษัท (CSR.มินิมารท,CSR.สวนอาหาร)

4 พนักงานเติมน้ํามัน 1 ช/ญ 18+ ตามโครงสรางบริษัท

5 พนักงานเติมน้ํามัน 1 ช/ญ 18+ ตามโครงสรางบริษัท

6 ชางเปลี่ยนถายOIL 1 ช/ญ 18+ ตามโครงสรางบริษัท

รวม 6 ตําแหนง จํานวน 7 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 14,000/เดือน

รวม 1 ตําแหนง จํานวน1  อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 Digital Content 1 ญ 21-32 ปวส-ป.ตรี ตามโครงสรางบริษัท Digital Content Admin

2 Digital Content 1 ช 21-32 ปวส-ป.ตรี ตามโครงสรางบริษัท Digital Content creator

รวม 2 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

บริษัท ไทยลอตเต จํากัด

เม.ย 60
ที่อยู บริษัทไทยลอตเต สาขาขอนแกน

ประเภทกิจการ หมากฝร่ังและบิสกิต

ผูติดตอ บริษัทไทยลอตเต   โทร. 086-316-652-3 ,083-096,204-1

บริษัท โควยูฮะมอเตอร จํากัด

เม.ย.-60
ที่อยู  359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน (เยื้อง BiG C )

ประเภทกิจการ จําหนายรถ ISUZU,อะไหลแท และบริการหลังการขาย 

ผูติดตอ คุณประภุศสร ตําแหนงฝายบุคคล โทร 043-225-700

บริษัท เพชรศรีเจริญ กรุป

เม.ย 60
ที่อยู  ปมเชลล มิตรภาพ ขอนแกน ติกกับไดนาสตี้ บานสําราญ ทางไปอุดรธาณี  ปมเชลล ศรีจันทร  ติดรร.หนองใหญ

ประเภทกิจการ ปมน้ํามัน

ผูติดตอ  คุณอารม ตําแหนง ฝายบุคคล  โทร. 062-201-261-8



หจก. ทัศนทองวัน เอ็นจิเนียร่ิง

ที่อยู 317/2 หมูที่ 19 ซ.มีสุข ถ.บานกอก ต.บานเปด  อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประเภทกิจการ ซอมแอร 

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ชางแอร 2 ช ชางไฟฟา 10,000

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 วอลแมน 1 ไมจํากัด ตามโครงสรางบริษัท รางวัลการขายรายเดือน ,มีอุกรณการขาย

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานลางรถ 3 ช 20-40 ไมจํากัด 9,240 ขับรถยนตไดมีใบขับข่ี

2 เจาหนาที่การตลาด 2 2 20-35 ออกแบบดีไซด/ตลาด สามาถออกแบบสื่อโฆษณษได

3 ที่ปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 20-35 มีประสบการณการขาย 9,000+คาcom มีประสบการณการขาย

4 ชางเคาะ 1 ช 20-40 มีประสบการณการดานการเคาะ

รวม 4 ตําแหนง จํานวน 16 อัตรา

บริษัท โตโยตาแกนนคร จํากัด (ชางบิ๊กซี)

เม.ย 60
ที่อยู 359/888 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประเภทกิจการ รถยนต

ผูติดตอคุณมัญฏลิกา ตําแหนง HR  โทร.043-333-444

วอลลแมน

เม.ย.-60
ที่อยู 156/3, ถนนประชาสโมสร, ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน, 40000 40000

ประเภทกิจการ  ขายไอศรีม

ผูติดตอ คุณเอก โทร 083-890-770-2

ผูติดตอ นายสิทธิศักดิ์ ยุทธตานนท ตําแหนง ผูจัดการ  โทร.081-661-989-6

เม.ย 60



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 แมบานประจํา 1 ญ 30 ไมจํากัด ตามโครงสรางบริษัท

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ครูไฟฟา 2 ช 24+ ปริญญาตรี 12,000

2 ครูบัญชี 2 ช/ญ 45+ ปริญญาตรี 12,000

3 ครูคอมพิวเตอร 2 ช/ญ 45+ ปริญญาตรี 12,000

รวม 3 ตําแหนง จํานวน 6อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขับรถ 1 ช ไมจํากัด 9,000 มีประกันสังคม

2 พนักงานซักอบรีด ผา 1 ช/ญ ไมจํากัด 9,000 มีประกันสังคม

รวม 2 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

ประเภทกิจการ  บริการรับสงผาปูโรงแรม บริการซักอบรีด

ผูติดตอคุณอิม ตําแหนงกรรมการผูจักการราน    โทร.062-635-944-1 ,043-236-336

หจก.ขอนแกนโฮมคลีน

เม.ย.-60
ที่อยู 1/36 ถ.ราษฎคนึง ต.ในเมือง อ.เมือง 40000

ที่อยู 152-32 ซ.วัดปาชัยวัน ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ที่อยู บานหนองแวง  เลขที่ 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประเภทกิจการ การศึกษา

ผูติดตอคุณวัชรี  ตําแหนง ครู  โทร.043-237-463

หางหุนสวนจํากัด ไทยเมเจอร เอ็นจิเนียร่ิง

เม.ย.-60
ประเภทกิจการ  ซอมและบํารุงไฟฟา

ผูติดตอกิตติศักดิ์ บัวขาว ตําแหนง กรรมการผูจัดการ  โทร.088-590-0449 

วิทยาลัยเทคโนโลยี ขอนแกน

เม.ย 60



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 เทเลเซลล 2 ช/ญ 20-35 ม.6หรือ ปวช+ 9,300+คาคอมิชช่ัน

2 สนับสนุนการขาย 1 ช/ญ 20-35 ม.6หรือ ปวช+ 9,500-11,000

3 แมบาน 1 ญ 30 ม.6หรือ ปวช+ 350/วัน

รวม 3 ตําแหนง จํานวน 3อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานตอนรับ 1 ปวส-ป.ตรี ตามโครงสรางบริษัท มีประกันสังคม,อาหาร 3 มื้อ

2 Sale 2 ปวส-ป.ตรี ตามโครงสรางบริษัท มีประกันสังคม,อาหาร 3 มื้อ

3 ฝายบุคคล 1 ป.ตรี ตามโครงสรางบริษัท มีประสบการณอยางนอย 2ป มีความรูเร่ืองสวัสดิการประกันสังคม

4 พนักงานเสิรฟ 2 ป.6 ตามโครงสรางบริษัท มีประกันสังคม,อาหาร 3 มื้อ

5 กุกครัวไทย 1 ไมจํากัด ตามโครงสรางบริษัท มีประกันสังคม,อาหาร 3 มื้อ

6 แมบาน 2 ไมจํากัด ตามโครงสรางบริษัท มีประกันสังคม,อาหาร 3 มื้อ

รวม 6ตําแหนง จํานวน 9 อัตรา

บริษัท พาสิน กรุป จํากัด

เม.ย 60
ที่อยู 410/2 ช้ันที่ 3 หมูที่ 5 ต.เมืองเกา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000

ประเภทกิจการ ขายประกัน

ผูติดตอสาธิต สันวิลาส  ตําแหนงฝายบุคคล โทร 043-467-178ตอ 82 ,083-360-754-3 

วิชช่ิงทรี รีสอรท

เม.ย.-60
ที่อยู 114/1 ม.5 บานวังหิน ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประเภทกิจการ รีสอรท

ผูติดตอ คุณเหมือนฝน  โทร.043-209-333 ตอ 545 หรือ 085-001-326-9



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานลางรถ 3 ช 20-40 ไมจํากัด 9,240 ขับรถยนตไดมีใบขับข่ี

2 เจาหนาที่การตลาด 2 2 20-35 ออกแบบดีไซด/ตลาด สามาถออกแบบสื่อโฆษณษได

3 ที่ปรึกษาการขาย 10 ช/ญ 20-35 มีประสบการณการขาย 9,000+คาcom มีประสบการณการขาย

4 ชางเคาะ 1 ช 20-40 มีประสบการณการดานการเคาะ

รวม 4 ตําแหนง จํานวน 16 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขาย 1 10,000-13,000 เงินเดือนประจํา, OT,โบนัส,8คารักษาพยาบาล

2 พนักงานแคชเชียร 1 10,000-13,000 เงินเดือนประจํา, OT,โบนัส,8คารักษาพยาบาล

3 เจาหนาที่ธุรการ 1 10,000-13,000 เงินเดือนประจํา, OT,โบนัส,8คารักษาพยาบาล

4 ตรวจรับสินคา 1 10,000-13,000 เงินเดือนประจํา, OT,โบนัส,8คารักษาพยาบาล

5 พนักงานบริการลูกคา 1 10,000-13,000 เงินเดือนประจํา, OT,โบนัส,8คารักษาพยาบาล

6 จ.น.ปองการสูญหาย 1 10,000-13,000 เงินเดือนประจํา, OT,โบนัส,8คารักษาพยาบาล

7 พนักงานสตอกสินคา 1 10,000-13,000 เงินเดือนประจํา, OT,โบนัส,8คารักษาพยาบาล

8 ชางซอมบํารุง 1 10,000-13,000 เงินเดือนประจํา, OT,โบนัส,8คารักษาพยาบาล

รวม 8 ตําแหนง จํานวน 8  อัตรา

ประเภทกิจการ รถยนต

ผูติดตอคุณมัญฏลิกา ตําแหนง HR  โทร.043-333-444

ที่อยู 99/2 ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000. 

ประเภทกิจการ 

ผูติดตอฝายบุคคล    โทร.081-849-8927

ที่อยู 359/888 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

บริษัท โตโยตาแกนนคร จํากัด (ชางบิ๊กซี)

เม.ย 60

โรบินสัน สาขาขอนแกน

เม.ย.-60



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานเย็บผา 1 ญ 308/วัน

2 พนักงานตัดเย็บ 1 ช 308/วัน

รวม 2 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

ที่อยู  เลขที่ 145 หมูที่ 9 ต.เมืองทา อ.เมือง จังหวัดขอนแกน 40000

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขาย(ปทุมธาน)ี 4 ช/ญ 20+ ม.3+ 9,300 เบ้ียเล้ียง 130/วัน คอมมิชั่น 7,000 บาท

2 พนักงานขาย(กาฬสินธุ) 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 9,300 เบ้ียเล้ียง 130/วัน คอมมิชั่น 7,000 บาท

3 พนักงานขาย(สารคาม) 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 9,300 เบ้ียเล้ียง 130/วัน คอมมิชั่น 7,000 บาท

4 พนักงานขาย (อ.พล ขก.) 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 9,300 เบ้ียเล้ียง 130/วัน คอมมิชั่น 7,000 บาท

5 พนักงานขาย (ขอนแกน) 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 9,300 เบ้ียเล้ียง 130/วัน คอมมิชั่น 7,000 บาท

รวม 5 ตําแหนง จํานวน 10 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ชางซอมบํารุงไฟฟา 2 ช 20-30 ปวช-ปวส ตามตกลง มีความรูดานงานควบคุมระบบไฟฟา

2 ชางซอมบํารุงท่ัวไป 2 ช 20-30 ม.3-ปวส ตามตกลง มีประสบการณดานชางซอมบํารุงในโรงงาน

3 ชางเชื่อมประกอบผลิต 2 ช 20-30 ม.3-ปวช ตามตกลง มีประสบการณดานการเชื่อม

4 พนักงานขับรถ 1 ช 25+ ม.3-ปวช ตามตกลง มีประสบการณในการขับรถรับ-สง

*รถหัวลากตูคอนเทรนเนอร รวม 4 ตําแหนง จํานวน 7 อัตรา

เมษ.-60
ประเภทกิจการ ศูนยกระจายสินคา

ผูติดตอ คุณบรรจง  ตําแหนงผูจัดการ โทร.098-585-499-5

บริษัท ซี.เค.ซูส (ประเทศไทย)จํากัด

เม.ย.-60

บริษัท.ราสีมา เอส.ดีโอ.จํากัด

ผูติดตอ คุณเกษร ภักดี ตําแหนง จนท.สรรหาวาจาง  โทร.043-255-555-7 โทรสาร 043-255-563

ที่อยู เลขที่ 499 ถนน มะลิวัลย ต.บานทุม อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 

ประภทกิจการ ประกอบช้ินสวนรองเทาและรองเทาสงออก 

บริษัท ทีพี เทรดดิ้ง (ไทยแลนด) จํากัด

เม.ย.-60
ที่อยู  567/71 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนาย

ผูติดตอ คุณปญจพาณ เมธีสิริกุล  ตําแหนงกรรมการ โทร.087-426-001-1



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานบัญชี 1 ญ 22+ ปวส.บัญชี 12,000 มีประสบการณในการทํางานดานบัญชี และใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

2 พนักงานคลังสินคา 1 ช/ญ 22+ ปริญญาตรี 12,000 อานภาษาอังกฤษไดมีใบอนุญาตขับรถ

3 พนักงานชางเทคนิค 1 ช 22+ ปวช.ชางไฟฟา 12,000 คาเบ้ียเล้ียงออกตางจังหวัด ขับรถยนตได

รวม 3 ตําแหนง จํานวน 3 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานบัญชี 2 ญ 20-35 การบัญชี 308/วัน ประกันสังคม,ยูนิฟอรม สหกรณออมทรัพย,ทํางานเปนกะได

2 พนักงานขาย 1 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 308/วัน ประกันสังคม,ยูนิฟอรม สหกรณออมทรัพย,ทํางานเปนกะได

รวม 2 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

เม.ย-60

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ฝายขายพื้นท่ี 1 ป.ตรี 308/วัน ประกันสังคม, oT,ทํางานเปนกะได

2 พนักงานStockสินคา 1 ปวส-ป.ตรี 308/วัน ประกันสังคม, oT,ทํางานเปนกะได

3 แคสเชียร 1 ปวส-ป.ตรี 308/วัน ประกันสังคม, oT,ทํางานเปนกะได

รวม 3 ตําแหนง จํานวน 3 อัตรา

เม.ย.-60
ที่อยู 140/455 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประภทกิจการ จําหนายอุปกรณวิทยาศาสตร

ผูติดตอ คุณ ตําแหนง  โทร. โทรสาร 

เม.ย.-60
ที่อยู  แฟร่ีพลาซา จํากัด ช้ันที่ 69/9 ถ.ดสุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.40000

ประเภทกิจการ  หางสรรพสินคา

ผูติดตอ คุณเบญจวรรณ พินิจมนตรี  ตําแหนงพนักงานบุคคล โทร.043-227-194-7 ตอ 323 โทร. 043-225-669

บริษัทแฟร่ี พลาซา จํากัด

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท  แฟร่ีวราสิริ จํากัด

ที่อยู ตลาดตนตาล 381/ 58 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแกน 4000

ประเภทกิจการ  บริการ

ผูติดตอ คุณนันนา ใสดสี ตําแหนง ฝายบุคคล  



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ชางซอมบํารุงไฟฟา 2 ช 25-37 ปวช-ป.ตรี ตามโครงสรางบริษัท

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 รปภ. 3 ช/ญ 20-50 ม.3+ 458/วัน ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ,ทุนการศึกษา,

2 แมบาน 3 ช/ญ 18-50 ม.3+ 8,000-12,000 ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ,ทุนการศึกษาบุตร, เคร่ืองแบบฟรี

รวม 2 ตําแหนง จํานวน 2 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 หัวหนาศูนยกระจายสินคา 5 ช/ญ 18+ ปวช-ปวส ตามโครงสรางบริษัท คาคอมมิชั่น

2 หัวหนาทีมขาย 10 ช/ญ 18+ ม.6-ปวช+ ตามโครงสรางบริษัท คาคอมมิชั่น

3 พนักงานขาย on line 100 ช/ญ 18+ ม.3-ปวส+ ตามโครงสรางบริษัท คาคอมมิชั่น

4 พนักงานขาย off line 200 ช/ญ 18+ ม.3-ปวส+ ตามโครงสรางบริษัท คาคอมมิชั่น

5 พนักงานขายon ground 200 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามโครงสรางบริษัท คาคอมมิชั่น

รวม 5 ตําแหนง จํานวน 515 อัตรา

เม.ย -60
ที่อยู 396/16-18 หมูที่ 17 ถ.ดรุณสําราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประเภทกิจการ รักษาความปลอดภัย และทําความสะอาด

ผูติดตอ คุณสุริยัน โทร. 097-309-7383 , 098-571-178-3

บริษัท พีบีพีซี พร็อพเพอรตี้ จํากัด

ที่อยู เมโทรคอนโด ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประภทกิจการ ดานสุขภาพ ความงาม 

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส ฟาซิลิตี้ เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัท คาสเดย(ขอนแกน) คอรโปเรช่ัน จํากัด

ทีอยู 235 หมูที่ 5 ถ. ทาพระ -โกสุมพิสัย ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40260

ประเภทกิจการ ผลิตตุกตาเซรามิก

ผูติดตอ เจาหนาที่ฝายบุคคล โทร.043-240-100

เม.ย -60

เม.ย.-60

ผูติดตอ คุณนนท ตําแหนงผูจัดการ โทร. 095-996-526-5 ,089-925-553-5



ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 หัวหนาแผนกเนื้อสัตว 1 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 13,000 OT, ประกันสังคม 

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

เม.ย -60

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ชางไฟฟา 1 ช 25+ 9000 ลวงเวลา oT, ประกันสังคม

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

ที่ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 อํานวยการคาเสน 1 ช/ญ 23-35 ป.ตรี การตลาด 15,000

รวม 1 ตําแหนง จํานวน 1 อัตรา

หจก.เพชรธารารุงเรืองกิจ

ที่อยู  ซ.คลองน้ําตัดใหมหนาเมือง ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

ประเภทกิจการ จําหนายและติดตั้งกลองวงจรปด

บริษัท ม.ศ.ช .อิสาน จํากัด

  

ที่อยู  290/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

ประเภทกิจการ หางคาปลีก

ผูติดตอ คุณสุกล ศิริธร ตําแหนง ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย  โทร . 043-325-500

ผูติดตอ คุณนิวตน ตําแหนง กรรมการ ผูจัดการหาง โทร.084-952-229-9,084-034-533-3

เม.ย -60
295, 297 ถ.หนามือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

แปงหมักขนมจีน เสนขนม

ผูติดตอ คุณ โทร. 

เม.ย -60

บริษัท บิ๊กซี แฟร่ี จํากัด


