
ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 ผู้จัดกำรโรงงำน 1 ช/ญ 35+ ป.ตรีอุสำหกรรม ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์ด้ำนบริหำรโรงงำนจะพิจำรณำเป็นพิเศษ
2 หัวหน้ำแผนกคลังวัสดุดิบ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์ด้ำนบริหำรโรงงำนจะพิจำรณำเป็นพิเศษ
3 หัวหน้ำแผนกวำงแผนกำรผลิต 1 ช/ญ 28+ ป.ตรีอุสำหกรรม ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์ด้ำนบริหำรโรงงำนจะพิจำรณำเป็นพิเศษ
4 พนักงำนฝ่ำยผลิต 100 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์ด้ำนบริหำรโรงงำนจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

4 ต ำแหน่ง 103 อัตรำ

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 ต ำแหน่งหัวหน้ำงำนผลิต 20 ช/ญ 18-45 ป.6-ป.ตรี 12,000-13,000 เป็นลักษณะกำรท ำงำนกำรผลิต ควบคุมกระบวนกำรผลิต สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้ 

สำขำคหกรรมและโภชนำกำร โบนัส 4 ครั้งต่อปี เงนิปรับประจ ำปี 
1 ต ำแหน่ง 20 อัตรำ

ทีอ่ยู่ แอวมอง เลขที ่2 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

บริษัท ซีพีแรม จ ำกัด

ส.ค.-61
ทีอ่ยู่ 86,410 หมู่บ้ำน ท่ำพระ ต.ท่ำพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40130
ประเภทกิจกำร ผลิตเบอร์เกอรี่อบสด
ผู้ติดต่อ คุณวิยะดำ ต ำแหน่ง ฝ่ำยบุคคล โทร. 08-3406-9122

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดขอนแก่น
ประจ ำเดอืน สิงหำคม 2561

ประเภทกิจกำร เย็บกระเป๋ำ
ผู้ติดต่อ คุณอรทัย ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีแ่รงงำนสัมพันธ์ โทร. 09-1119-5685

บริษัท นำรำยอินเตอร์เทรด จ ำกัด

ส.ค.-61



ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 วิศวกร 1 ช 27+ ป.ตรีวิศวกรรมเครื่องกล ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีควำมรู้ด้ำนบอยเลอร์ ระบบหมอไอน้ ำ

อ่ำนแบบ/ถอดแบบ/เขียนแบบได้
2 เจ้ำหน้ำทีบ่ัญช/ี เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 1 ญ 22+ ปวช/ปวส/ป.ตรีบัญ ตำมโครงสร้ำงบริษัท ตำมโครงสร้ำงและประสบกำรณ์

คอมฯธุรกิจ,กำรจัดกำร
3 ช่ำงเทคนิค/บ ำรุงรักษำ(PM) 5 ช 22+ ปวช/ปวส.ช่ำงยนต์ ช่ำงกล ตำมโครงสร้ำงบริษัท ตำมโครงสร้ำงและประสบกำรณ์
4 ช่ำงCNC/ช่ำงกลึง/มิลลิ่ง 2 ช 22+ ปวส.ช่ำงเครื่องกล /CNC ตำมโครงสร้ำงบริษัท ตำมโครงสร้ำงและประสบกำรณ์
5 ช่ำงเครื่องปรับอำกำศ 2 ช 23-45 ม.3 ปวช,ปวส,ไฟฟ้ำ-อิเล็คฯ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีควำมรู้เรื่องระบบไฟฟ้ำอำคำร
6 ช่ำงก่อสร้ำง/ไฟฟ้ำ/ประปำ 2 ช 22+ ไม่จ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีควำมรู้ด้ำนงำนก่อสร้ำง /ไฟฟ้ำ/ประปำ
7 ช่ำงโยธำ-ก่อสร้ำง 2 ช 23+ ปวช./ปวส.ด้ำนโยธำ ก่อสร้ำง ตำมโครงสร้ำงบริษัท สำมำรถเขียน-อ่ำน-ถอดแบบได้
8 เจ้ำหน้ำทีส่โตร์/คลังสินค้ำ 1 ช 23-45 ม.3 ม.6 ปวช,ปวส.ทุกสำขำ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในระบบสโตร์ และคลังสินค้ำ /ขับรถได้
9 พนักงำนขนส่ง(ขับรถ) 1 ช 27+ ป.6+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีใบขับขี่ประเภท 2 และ 3
10 พนักงำนรักษำควำมปลอดภยั 2 ช 27+ ม.3+ 450บ/ว ผ่ำนกำรเรียนรด./ทหำร/รปภ. มำก่อน
11 พนักงำนฝ่ำยผลิต 100 ช/ญ 18-35 ป.6+ 320+โอที มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ

11 ต ำแหน่ง 119 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 ผู้จัดกำรฝึกหัด 2 ช/ญ 30-40 ปวส-ถึงป.ตรี 9,600-12,600 ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ลำพักร้อน 6วัน/ปี

เทเลวิส สำขำถนนหน้ำเมือง ดูแลเรียบร้อยของพนักงำน ดูแลยอดของสำขำ จัดท ำโปร
2 พนักงำนขำย 5 ช/ญ 25-35 ม.6-ป.ตรี 12,600 ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ลำพักร้อน 6วัน/ปี

ขำยเสนอโทรศัพท์มือถือประจ ำร้ำนเทเลวิช
2 ต ำแหน่ง 7 อัตรำ

ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยโทรศัพท์มือถือและซิมกำร์ด AIS
ผู้ติดต่อ คุณพรพรรณ โทร. 09-9944-8628

ประเภทกิจกำร ผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรประมง
ผู้ติดต่อ คุณนนธกร ต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนกสรรหำ โทร. 09-0041-1442

หจก.ธีรรัตน์ เอดีพี
ทีอ่ยู่ บ้ำนส ำรำญ 191 หมู่ที ่1 ถ.มิตรภำพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

บริษัท โรงงำนทออวนเดชำพำนิช จ ำกัด

ส.ค.-61
ทีอ่ยู่ บ้ำนส ำรำญ 191 หมู่ที ่1 ถ.มิตรภำพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000



ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 พนักงำนขำยอุปกรณ์กำรแพทย์ 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ

1 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 ผู้จัดกำรเขต 4 ญ 20-40 ม.6-ป.โท ตำมโครงสร้ำงบริษัท ท ำงำนในพ้ืนที ่ทีร่ับผิดชอบ จังหวัดขอนแก่น ต้องมีรถยนต์ในกำรท ำงำน

 (ประจ ำสำขำขอนแก่น) มีรถยนต์ประจ ำต ำแหน่งเมื่อผ่ำนเกรณ์ของบริษัท
1 ต ำแหน่ง 4 อัตรำ

ประเภทกิจกำร อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
ผู้ติดต่อ ฝ่ำยบุคคล โทร. 043-222-340 , 043-223-947 ,08-1118-2874 , 043-222-340

ผู้ติดต่อ คุณสุรปรีย์ ต ำแหน่ง ผู้จัดกำรเขต  (ประจ ำขอนแก่น) โทร. 09-7104-1515 09-4965-5662

ทีอ่ยู่ 210 แขวง.รำษฏร์พัฒนำ เขต สะพำนสูง จ.กทม 10000 
ประเภทกิจกำร ค้ำขำยอุปโภค-บริโภค

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด เค.ซำยเซนเตอร์ แอนด์เมดิคอล
ทีอ่ยู่ 110/90 ซ.บุญเติม ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

บริษัท เบทเตอร์เวย(์ประเทศไทย)จ ำกัด 



ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 บัญชี 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
2 บำร์น้ ำ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
3 แคชเชียร์ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
4 แม่บ้ำน 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
5 เด็กเสริฟ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
6 พ่อครัว/แม่ครัว 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
7 สต๊อกสินค้ำ 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
8 DJ ในพับ 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
9 แดนซ์เซอร(์เต้นในผับ ช/ญ) 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
10 วงดนตรี (มืออำชีพ 1 ช/ญ 18+ ปวช ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้

11 นักร้อง ช/ญ 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
12 กัปตัน 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้

12 ต ำแหน่ง 12 อัตรำ

ส ำรำญขอนแก่น 

ผู้ติดต่อ ฝ่ำยบุคคล โทร. 09-1526-5555 

ทีอ่ยู่ 25 ถ.ประชำส ำรำญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร  สถำนบันเทิง



ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 ช 20-.35 ปวส.-ป.ตรี ตำมโครงสร้ำงบริษัท ช่วยสัตว์แพทย์ในกำรดูแลสัตว์ป่วย

สังเกตอำกำรสัตว์
ตรวจเช็ควำมพร้อมของอุปกรณ์ และห้องตรวจ 
ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม วันหยุดพักผ่อนประจ ำปี
กิจกรรมท่องเทีย่วประจ ำปี

1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 พนักงำนบัญชี 2 ญ 20-35 ไม่จ ำกัดวุฒิ 320/ว มีควำมสำมำรถกำรท ำบัญชี มีประกันสังคม โอที
2 พนักงำนเช็คของ /จัดคิว 2 ช/ญ 25-35 ไม่จ ำกัดวุฒิ 320/ว มีประกันสังคม  โอที
3 พนักงำนขับรถส่งของ 5 ช 25+ ไม่จ ำกัดวุฒิ 320/ว มีประกันสังคม เปอร์เซ็นกำรส่งของ
4 ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัดวุฒิ 10,000-15,000 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนเป็นพิเศษ
5 ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์ 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัดวุฒิ 10,000-15,000 มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ 
6 กำรตลำด 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัดวุฒิ 10,000-15,000 มีประสบกำรณ์พิจำรำณำเป็นพิเศษ
7 ผู้จัดกำรสำขำ 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัดวุฒิ 10,000-15,000 มีควำมสำมำรถกำรบริหำรจัดกำรโรงงำน

7 ต ำแหน่ง 17 อัตรำ

โรงน้ ำแข็งสมชัย
ทีอ่ยู่ 180 ซ.ท่ำศิธร ถ.ขอนแก่น -เชียงยืน ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ประเภทกิจกำร โรงงำนน้ ำแข็ง
ผู้ติดต่อ คุณปพิชญะ รุ่งไมตรี ต ำแหน่ง ผู้จัดกำร โทร. 08-4034-3425

ผู้ติดต่อ คุณกิตติพงศ์ โทร. 08-9159-8023 , 08-1544-4383 043-338-383

ทีอ่ยู่ 58/236 ถ.ชำตะผดุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร ส่งเสริมสุขภำพสัตว์

โรงพยำบำลสัตว์ปิยะมิตร จ ำกัด



ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐำน และอ่ำน-เขียน เข้ำใจภำษำอังกฤษพอสมควร
2 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรซ้ือ 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท สำมำรถพูดหรือ เขียนภำษำจีนได้ จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
3 ต ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยออกแบบ 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์ในสำยงำนด้ำนน้ี

และตัดเย็บ ชำยผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว สำมำรถขับรถได้
มีใบขับขี่รถยนต์ และรถมอไซค์

4 พนักงำนเย็บผ้ำ,ติดตั้งผ่ำม่ำน 10 ช/ญ 18+ ม.3+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์ในสำยงำน จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
5 พนักงำนขำย 10 ช/ญ 18+ ม.3+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์ในสำยงำน จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

5 ต ำแหน่ง 23 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 ช่ำงปูน 5 ช 18+ ไม่จ ำกัด 320/ว ทีพั่กฟรี มีประกันสังคม 
2 กรรมกร 5 ช 18+ ไม่จ ำกัด 320/ว ทีพั่กฟรี มีประกันสังคม 

2 ต ำแหน่ง 10 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 พนักงำนฝ่ำยขำย 10 ญ 25+ ป.ตรี 15,000-35,000 มีมนุษย์สัมพันธ์ มีควำมรับผิดชอบ
2 พนักงำนกำรตลำดวำงแผน 5 ช/ญ 35+ ป.ตรี ตำมโครงสร้ำงบริษัท สำมำรถท ำงำนตลำดออนไลน์ได้ 
3 ช่ำงซ่อมรถบรรทุก 3 ช 20+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์ งำนซ่อมขับบรรทุก 

3 ต ำแหน่ง 17 อัตรำ

ผู้ติดต่อ คุณหวู ฮุ่ยซี โทร. 08-1975-3896

บริษัท ซุ้งต๋ำ ไชน่ำทำวน์ จ ำกัด
ทีอ่ยู่ 460 ถ.หน้ำเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร ผลิตมูลี่ 

ทีอ่ยู่ 349/3 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร รับเหมำก่อสร้ำง
ผู้ติดต่อ ฝ่ำยบุคคล โทร. 08-7634-2464

ทีอ่ยู่ 113 หมู่ที ่9 ถ.มิตรภำพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ประเภทกิจกำร ขนส่ง
ผู้ติดต่อ คุณตำล ต ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร โทร. 09-2919-4665

บริษัท คิงส์โลจิสติกส์ จ ำกัด

หจก.พิชนันท์คอนสตรัคชั่น



ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 พนักงำนขำย 6 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด 11,200 ค่ำคอมมิชชั่น + เบีย้ขยัน + ค่ำอำหำร  มีประสบกำรณ์กำรขำยพิจำรำณำเป็นพิเศษ
2 พนักงำนส่งของ 6 ช 20+ ไม่จ ำกัด 10,600 เบีย้ขยัน +ค่ำอำหำร มีประสบกำรณ์พิจำรำณำเป็นพิเศษ

2 ต ำแหน่ง 12 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 Event Sale Staff 1 ช/ญ 20-35 ปวส+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประกันสังคม ท่องเทีย่ว(ปีละ 2 ครั้ง ) /มีกำรอบรมและเทรนน่ิงทัง้ในและนอกสถำนที่

พนักงำนทีมงำนประชำสัมพันธ์ โบนัสพิเศษ (โบนัสรำยวัน/โบนัสรำเดือน/โบนัสรำยไตรมำส /โบนัส Point
และส่งเสริมกำรขำย

2 Sale & Marketing 1 ช/ญ 20-35 ม.6+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประกันสังคม ท่องเทีย่ว(ปีละ 2 ครั้ง ) /มีกำรอบรมและเทรนน่ิงทัง้ในและนอกสถำนที่
พนักงำนฝ่ำยขำยกำรตลำด โบนัสพิเศษ (โบนัสรำยวัน/โบนัสรำเดือน/โบนัสรำยไตรมำส /โบนัส Point

3 Marketing Skin Consultant 1 ญ 20-35 ปวส+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประกันสังคม ท่องเทีย่ว(ปีละ 2 ครั้ง ) /มีกำรอบรมและเทรนน่ิงทัง้ในและนอกสถำนที่
ทีป่รึกษำด้ำนผิวพรรณและกำรตลำด เงนิพิเศษ (เงนิค่ำเดินทำง/เงนิค่ำครองชีพ/เงนิเบีย้ขยัน) ตำมเงื่อนไขของบริษัท

3 ต ำแหน่ง 3 อัตรำ

ทีอ่ยู่ 126 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้ำนเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร 

บริษัท King of Event จ ำกัด (สำขำขอนแก่น)
ทีอ่ยู่ 116/59 หมู่ที ่4 ถ.ซำตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร กำรตลำด
ผู้ติดต่อ คุณสุธำดำ ต ำแหน่ง ผู้จัดกำร โทร. 043-000-559

บริษัท สินพัฒนชัย ดิสทธิบิวเตอร์ จ ำกัด

ผู้ติดต่อ คุณพัสนัย ต ำแหน่ง กรรมกำร โทร. 08-9619-6698



ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 วิศวกร (ระบบคอนโทรล PLC ) 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี วิศวกรรมศำสตร์ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนระบบคอนโทรล PLC 1 ปี

สำขำไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์  สำมำรถออกแบบวงจรคอนโทรลได้เป็นอย่งดี
เครื่องกลและแมคคำทรอนิกส์ สำมำรถใช้โปรแกรม Microsoft office Visio และ Auto Cad ได้อย่ำงดี

2 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยต่ำงประเทศ 1 ช/ญ 30+ ป.โท ด้ำนกำรตลำด ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์กำรใช้อย่ำงน้อย ไม่ต่ ำกว่ำ 10 ปีขึ้นไป
ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนMBA มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริกำรและพัฒนำ อย่ำงน้อย 5 ปีขี้นไป

มีทักษะในกำรใช้งำนโปรแกรม MS - Office ได้เป็นอย่ำงดี
มีทักษะทำงด้ำนกำรสื่อสำรเป็นอย่ำงดี

2 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 พนักงำนบัญชี 3 ช/ญ 22+ ปวส-ป.ตรี 10,000-15,000 มีประสบกำรณ์บัญชี ใช้ word Excel Power Point
2 พนักงำนคอมพิวเตอร์ 3 ช/ญ 22+ ปวส-ป.ตรี 10,000-15,000 มีประสบกำรณ์บัญชี ใช้ word Excel Power Point
3 พนักงำนขำย 3 ช/ญ 22+ ปวส-ป.ตรี 10,000-15,000 มีประสบกำรณ์บัญชี ใช้ word Excel Power Point

3 ต ำแหน่ง 9 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 กุ๊ก 1 ญ 40+ ไม่จ ำกัด 320/ว อำหำร 3 มื้อ
2 เด็กเสริฟ 1 ญ 20+ ไม่จ ำกัด 320/ว อำหำร 3 มื้อ

2 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ

หจก.ขอนแก่นอุปกรณ์กำรแพทย์
ทีอ่ยู่ 182/107 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จ ำกัด
ทีอ่ยู่ 115 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ประเภทกิจกำร ร้ำนอำหำร

ประเภทกิจกำร ขำยปลีก

ประเภทกิจกำร ผู้น ำในกำรส่งกำรผลิต และส่งออกสินค้ำประเภทสิ่งทอและตำข่ำย
ผู้ติดต่อ แผนกสรรหำบุคลำกร โทร. 043-221-880 ต่อ 410 Email.personal@kkfnets.com.

ผู้ติดต่อ ทจร ต ำแหน่ง หัวหน้ำสำขำ โทร. 043-327-345

ผู้ติดต่อ จ๊อง ต ำแหน่ง เจ้ำของกิจกำร โทร. 09-8656-9565

ร้ำนอำม่ำโจ๊ก จั๊บ เส้น
ทีอ่ยู่ 54/9-10 ถ.กลำงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000



ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1  รปภ. 9 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,000 มีประสบกำรณ์ด้ำนรปภ.พิจำรณำเป็นพิเศษ

1 ต ำแหน่ง 9 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 ช่ำงก่อสร้ำง 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด 320/ว ไม่จ ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์ 
2 ช่ำงไม้ 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด 320/ว ไม่จ ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์ 
3 ช่ำงปูน 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด 320/ว ไม่จ ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์ 

3 ต ำแหน่ง 3 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 พนักงำนขำย 1 ญ ไม่จ ำกัด ม.3+ 300/ว อำหำร 1 มื้อ * ร้ำนอยู่หน้ำ ร.ร.กัลยณวัตร

1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 ผู้ช่วยช่ำงเทคนิค 1 ช/ญ 20-45 ม.6+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนกำรซ่อมบ ำรุง ไฟฟ้ำ ประปำ สระว่ำยน้ ำ

*หมดเขตสมัคร วันที ่31 ส.ค.2561
1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ

ศุภชัย บริกำร

ชำนมริน ริน

ประเภทกิจกำร บ้ำนจัดสรร

ผู้ติดต่อ ฝ่ำยบุคคล โทร. 043-258-063

ประเภทกิจกำร ก่อสร้ำง
ผู้ติดต่อ คุณสำยยันต์ ต ำแหน่ง ครูผู้สอน โทร. 06-3851-2144

ประเภทกิจกำร ชำนม
ผู้ติดต่อ คุณเอม ต ำแหน่ง เจ้ำของร้ำน โทร. 08-5081-4225

ทีอ่ยู่ 75 เหล่ำกรีน  ต.บ้ำนทุม่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

หมู่บ้ำนจัดสรรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ พำร์ค ขอนแก่น
ทีอ่ยู่ 39/223 อำคำรสโมสร ชั้นที ่2 ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

บริษัท เซฟกำร์ด คลีนเนอร์ เกรซ จ ำกัด
ทีอ่ยู่ ภำธำชีสตี้ ขอนแก่น  ต.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร บริกำรส ำนักงำน
ผู้ติดต่อ คุณบรรณสิทธิ์ ต ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร โทร. 08-1117-8298

ทีอ่ยู่ 62/213 ถ กลำงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000



ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 ช่ำงยนต์ 2 ช 18+ ไม่จ ำกัด 500/ว มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนพิจำรำณำเป็นพิเศษ 

ไม่มีประสบกำรณ์ คิดเริ่มต้นให้ 300 บำท/ว
1 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 ล้ำงจำน/ แม่บ้ำน 4 ช/ญ ไม่จ ำกัด ม.3+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอก-ใน ชุดพนักงำนฟรี วันลำพักร้อน 8-21 วัน

ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม 
2 พนักงำนบริกำรประจ ำห้องอำหำร 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ม.3+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์

เงนิช่วยเหลือค่ำท ำฟัน เยี่ยมไข้ ของขวัญพนักงำน คลอดบุตร
3 พนักงำนเสิร์ฟหญิง 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ม.6 หรือ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ค่ำท ำงำนผลัดกำรคืน อำหำรฟรี 2 มื้อ
4 พ่อครัว / แม่ครัว 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ม.6 หรือ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท

4 ต ำแหน่ง 8 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 ทีป่รึกษำประกันชีวิต 20 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตำมโครงสร้ำงบริษัท ค่ำคอมมิชชั่น เงนิพิเศษ ค่ำประกันกลุ่ม โบนัส
2 ผู้จัดกำรศูนย์ 20 ช/ญ 25+ ไม่จ ำกัด ตำมโครงสร้ำงบริษัท ค่ำคอมมิชชั่น เงนิพิเศษ ค่ำประกันกลุ่ม โบนัส
3 ผู้จัดกำรเขตทดลองงำน 5 ช/ญ 25+ ไม่จ ำกัด ตำมโครงสร้ำงบริษัท ค่ำคอมมิชชั่น เงนิพิเศษ ค่ำประกันกลุ่ม โบนัส
4 ทีป่รึกษำประกันชีวิต(พิเศษ) 5 ช/ญ 25+ ไม่จ ำกัด ตำมโครงสร้ำงบริษัท ค่ำคอมมิชชั่น เงนิพิเศษ ค่ำประกันกลุ่ม โบนัส

4 ต ำแหน่ง 30 อัตรำ

อู่ VRW AUTO SEVICE

ผู้ติดต่อ คุณวีรวัฒน์ ต ำแหน่ง เจ้ำของกิจกำร โทร .08-1661-8269 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

ทีอ่ยู่ 355/7 ชั้นที ่4 ถ.มิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร ประกันภัย
ผู้ติดต่อ คุณละมัย ต ำแหน่ง ผู้จัดกำร โทร .043-325-555-73

ทีอ่ยู่ เลขที ่50 ถนนศรีจนทร์ ต.บ้ำนฝำง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ประเภทกิจกำร อู่ซ่อมรถยนต์

ผู้ติดต่อ คุณชมัยพร โทร. 043-042-757

Gourment House
ทีอ่ยู่ Gourment House ชั้น G โรงพยำบำลกรุงเทพขอนแก่น 888 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร โรงแรม



ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 พนักงำนควบคุมเครื่องบ ำบัดน้ ำทิง้ 1 ช 25-35 ปวส.สำขำเครื่องกล ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์ มีควำมรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย

สำขำไฟฟ้ำก ำลัง ปฏิบัติงำนในหน่วยเดินเครื่องบ ำบัดน้ ำทิง้ แผนกบ ำบัดน้ ำทิง้
สำขำอิเล็กทรอนิกส์อุสำหกรรม ฝ่ำยวิศวกรรม- ซ่อมบ ำรุง

2 พนักงำนควบคุมเครื่องอัดตะกอน 1 ช 25-35 ปวส.สำขำเครื่องกล ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์ มีควำมรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย
สำขำไฟฟ้ำก ำลัง ปฏิบัติงำนในหน่วยเดินเครื่องบ ำบัดน้ ำทิง้ แผนกบ ำบัดน้ ำทิง้ 
สำขำอิเล็กทรอนิกส์อุสำหกรรม  ฝ่ำยวิศวกรรม- ซ่อมบ ำรุง

2 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 หัวหน้ำแผนกสินค้ำบริโภค 1 ช 20+ ป.ตรี ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรำณำเป็นพิเศษ
2 พนักงำนจัดเรียงสินค้ำแผนกอำหำร 20 ช 20+ ม.6+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรำณำเป็นพิเศษ
3 พนักงำนจัดเรียงสินค้ำอุปโภคบริโภค 10 ช 20+ ม.6+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรำณำเป็นพิเศษ
4 พนักงำนช่วยเก็บรถเข็น 20 ช 20+ ไม่จ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรำณำเป็นพิเศษ

4 ต ำแหน่ง 51 อัตรำ

บริษัท ขอนแก่นบริเวอรี่ จ ำกัด

ทีอ่ยู่ 333 หมู่ที ่19 ถนน 208 (ขอนแก่น -มหำสำรคำม ) ต.ท่ำพระ อ.เมืองขอนก่น จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร ผู้ผลิตสินค้ำตรำสิงห์

บริษัทสยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน)
ทีอ่ยู่ 381/21-22 หมู่ 17 ถ.มิตรภำพ, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 40000
ประเภทกิจกำร ค้ำปลีก

ผู้ติดต่อ ฝ่ำยบุคคล โทร. 043-042-301 -7 ต่อ 105 ,189

ผู้ติดต่อ คุณวลัยพร ต ำแหน่ง บริหำรงำนบุคคล โทร. 043-346-567 ต่อ 4506 มือถือ 08-8571-1351



ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 ช่ำงไฟฟ้ำและอิเล็คทรอนิกส์ 1 ช 20-35 ม.6หรือ ปวช. 13,500+ ประกันสังคม ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเบีย้เลี้ยงต่ำงจังหวัด 
2 ช่ำงฟิล์มกรองแสง 1 ช 20-35 ม.6หรือ ปวช. 13,500+ ประกันสังคม ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเบีย้เลี้ยงต่ำงจังหวัด 
3 พนักงำนขำย 1 ช 20-35 ม.6หรือ ปวช. 13,500+ ประกันสังคม ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเบีย้เลี้ยงต่ำงจังหวัด 

3 ต ำแหน่ง 3 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงนิเดือน เงื่อนไขสวัสดิกำร
1 เติมของ 5 ช/ญ 18-35 ม.3+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรำณำเป็นพิเศษ
2 อำหำรสด 4 ช/ญ 18-35 ม.3+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มีประสบกำรณ์พิจำรำณำเป็นพิเศษ

2 ต ำแหน่ง 9 อัตรำ

ประเภทกิจกำร บริกำรติดตั้งกล้องวงวจรปิด ติดตั้งระบบสัญญำณกันขโมย ติดตั้งประตู
ผู้ติดต่อ  ฝ่ำยบุคคล โทร. 09-4538-2237 email : filmhomesecure@gmail.com 

หจก.ฟิล์มโฮมซีเคียว กรุ๊ป
ทีอ่ยู่ 176/49 หมู่ที ่4 ถนนประชำสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (ฝ่ังโรงแรม AVANI)

เทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้ำ สำขำขอนแก่น 2 (บ้ำนศิลำ)
ทีอยู่ 709 หมู่ 3 ต ำบลศิลำ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร สินค้ำปลีก
ผู้ติดต่อ ฝ่ำยบุคคล โทร. 043-343-473 , 043-343-300 ต่อ 303


