
 

 

 



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนกังานขาย 5 ช/ญ 20+ ม.3 ข้ึนไป 9,750  -คารักษาพยาบาล 40,000 บาท ตอป

2 พนกังานแคชเชยีร 5 ช/ญ 20+ ม.6 ข้ึนไป 9,750  -ชุดยูนฟิอรม , คาคอมมชิชั่น

3 พนกังานจัดเรียนสนิคา 5 ช/ญ 20+ ม.3 ข้ึนไป 9,750  -คานั่งเครื่องแคชเชียร, วันหยุดพักรอน

4 ชางบํารุงรักษาและไฟฟา 2 ช/ญ 20+ ปวช.  ปวส. 13,200  -ตรวจสุขภาพประจําป, ประกันสังคม

5 หวัหนาศูนยขายสง 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี         ตามโครงสรางบรษัิท                           -และอื่นๆ ตามนโยบายบริษัท

(ประจํา Tops อ.พล)

 

6 พนกังานขายสง 6 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามโครงสร้างบริษัท

ประจําสาขา

(Sales Executive)

 (ประจํา Tops อ.พล)

รวม .....6... ตําแหนง จํานวน …25... อัตรา

บรษัิท เซ็นทรัลรีเทลคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

บธูท่ี 01ทีต้ั่ง   99/2  ถ.ศรจัีนทร  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ  ธุรกิจคาปลีก

 ผูประสานงาน  ปรชิาติ อุปวนัดี                                 โทร. 065-9290478



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานขาย ประจําสาขา 10 ช/ญ 25+ ปวส.-ป.ตรีทุกสาขา ตามโครงสราง มปีระสบการณดานการขาย ขับรถยนตได

2 เจาหนาท่ีตรวจสอบ 1 ช/ญ  30+  ป.ตรี บัญชี ตามโครงสราง มคีวามรูระบบบัญช ีการเงิน ตรวจสอบระบบการทํางาน จัดการขอมูล 

3 หัวหนาสํานักงาน อ.ภเูวยีง 1  ช/ญ 35-45 ปวส. บริหาร,รัฐศาสตร ตามโครงสราง มมีนษุยสัมพนัธด ีแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี

4 จนท.ประสานงานราชการ 1 ช/ญ  25+  ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสราง มปีระสบการณดานระบบงานเอกสาร TOR จะพจิาณาพเิศษ

5 จนท.ประสานงานรับรถใหม 1 ช/ญ  25+ ปวส.-ป.ตรี บริหารฯ ตามโครงสราง มทัีกษะสื่อสาร สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี

6 พนักงานรับรถศูนยบริการ 1 ช/ญ 25+  ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสราง มทัีกษะในองคประกอบรถยนต  มีใจรักงานบริการ  ใชคอมพวิเตอรได

7 พนักงานรับรถตัวถังและสี 1 ช  25+ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสราง มทัีกษะในองคประกอบรถยนต  มีใจรักงานบริการ  ใชคอมพวิเตอรได

8 ชางยนต EM, GS 2 ช  22+ ปวช.ขึน้ไป ตามโครงสราง สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี ผานเกณฑทหาร

9 พนักงานขับรถ  GS 1 ช  30-35  ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง มปีระสบการณขบัรถยนต ชํานาญเสนทางในจ.ขอนแกน

10 พนักงานขับรถ (รถเชา) 1 ช 25-40  ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี ผานเกณฑทหาร

11 พนักงานลางรถ 2 ช/ญ  22+ ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี ชายผานเกณฑทหาร

12 พนักงานอาคารและสถานท่ี 1 ช  35+ ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสราง มคีวามรูดานดูแลสวน ระบบนํ้าบาดาล ขยนั อดทน

13 เจาหนาท่ี รปภ. 1  ช  25+  ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง สามารถทํางานเปนกะได มปีระสบการณ 1 ป ขึ้นไป

รวม .....13... ตําแหนง จํานวน …24... อัตรา

บรษัิท โตโยตา อมตะ จํากัด 

บธูท่ี 02ทีต้ั่ง   88/8  ม.7  ถ.มะลิวลัย ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ   ตัวแทนจําหนายและศูนยบรกิารรถยนตโตโยตา

 ผูประสานงาน  กัลยวรรธน  สุดสะอาด                         โทร. 084-2658886



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 LOSS Prevention 3  ช  20-35 ปริญญาตรี 11,000  ไมระบุ

2 Inventory ฝายรับสนิคา 2  ช  20-35  ม. 3 ข้ึนไป  360 บาท/วนั ไมระบุ

3 พนักงานแผนก หมู/ไก/ปลา 2 ช  20-35 ม.3 ข้ึนไป  380 บาท/วัน ไมระบุ

4 พนักงานแผนกแคชเชียร 1 ญ  20-35  ม.6 ข้ึนไป  360 บาท/วัน ไมระบุ

5 พนักงาน แผนกตูแช 1 ช/ญ  20-35  ม.3 ข้ึนไป  360 บาท/วัน ไมระบุ

รวม ....5... ตําแหนง จํานวน …9... อัตรา

บรษัิท บ๊ิกซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

บูธท่ี 03ทีต้ั่ง    177  หมูที่ 9  ถ.เล่ียงเมือง  ต.เมืองเกา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ   หางสรรพสนิคา

 ผูประสานงาน   จุฑาทิพย  มุลตะกร                               โทร. 043-424761



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 ทีป่รกึษาขายสนิเช่ือ 50  ช/ญ  22+  ปวส.หรือเทยีบเทา ตามโครงสราง หากวุฒิตํ่ากวาปวส.ตองมีประสบการณสินเช่ือรถจักรยายนตมากอน

รถจักรยานยนต ยินดีรับนกัศึกษาจบใหม

  ประจําสาขาในกรุงเทพ มใีบอนุญาตประกันวินาศภัย ใบอนุญาตประกันชีวิต

  และตางจังหวดั มบุีคลิกภาพดี และมีประสบการณดานการขาย

จะไดรับการพิจารณาพิเศษ

รวม .....1... ตําแหนง จํานวน …50... อัตรา

บรษัิท อยุธยาแคปปตอล ออโตลีส จํากัด มหาชน

บธูท่ี 04ทีต้ั่ง   272/22-26 ม.12   ต.เมืองเกา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ     บริการสนิเชื่อ

 ผูประสานงาน  สุกัลยา  หม่ืนมา                              โทร.  063-3592655



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนกังานขาย 2 ช/ญ 20-35 ปวช. - ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสราง ไมระบุ

2 ผูชวยพนกังานขาย 1 ช/ญ  20-35 ปวช.-ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสราง ไมระบุ

รวม .....2... ตําแหนง จํานวน …3... อัตรา

บรษัิท พาวเวอร อีส จํากัด 

บูธท่ี 05ทีต้ั่ง    121/9  ถ.ศรจีันทร  ต.พระลับ  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ    คาสง  -คาปลีก ระบบรักษาความปลอดภัย

 ผูประสานงาน  กมลชนก  วรกา                                โทร. 084-4024344/043-242300



 

ลําดบั ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒ-ิสาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวัสดกิาร

1 พนักงานฝายผลติ 100 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 325/วัน ประจําจดุตางๆในไลนผลติสนิคา

2 พนักงานจดัสนิคา 5 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 325/วัน จัดเรียงสนิคาใหตรงตามคําสั่งซ้ือ

3 พนักงานสุขาภบิาล 5 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 325/วัน ดูแลทําความสะอาดตามจุดงานตางๆ

4 พนักงานประกันคุณภาพ QC 5 ช/ญ 18+ ไมจํากัด 325/วัน ตรวจสอบคุณภาพของสินคา

5 ผูจดัการแผนกคลังสนิคา 1 ช/ญ 30-40 ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณดานคลังสนิคา 5 ปข้ึนไป

6 เจาหนาท่ีประสานงาน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณทํางาน 3 ปข้ึนไป

7 เจาหนาท่ีผลติเคก 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ทุกสาขา ตามโครงสรางบรษัิท ยินดีรับนักศกึษาจบใหม

8 หวัหนางานเตรียมไส 1 ช/ญ 18+ ปวช,ปวส. ตามโครงสรางบรษัิท ไมระบุ

9 หวัหนางานพรีมกิซขนมปง 2
ช/ญ

18+
ปวช,ปวส. ตามโครงสรางบรษัิท

ไมระบุ

10 หวัหนางานบรรจภุณัฑ

และนําสงสนิคา

1 ช/ญ 18+ ปวช,ปวส. ตามโครงสรางบรษัิท ไมระบุ

11 พนักงานผลติเตาอบเคก 1 ช/ญ 18+ ปวช,ปวส. ตามโครงสรางบรษัิท ไมระบุ

12 พนักงาน Part Time จํานวนมาก ช/ญ ปวส. ตามโครงสรางบรษิัท จัดสินคา Chilled

รวม ....12... ตําแหนง จํานวน …123... อตัรา

บริษัท ซพีีแรม จํากัด (สาขาขอนแกน) 

บูธท่ี 06ท่ีต้ัง    86,410  ม.6  ต.ทาพระ  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกจิการ    โรงงานอตุสาหกรรมผลติอาหาร

ผูประสานงาน  คุณรวีรณภัทร  เยน็สวัสด์ิ                       โทร. 043-0473840,084-2619944



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 เจาหนาทีบ่ัญชี 2  ช/ญ  25+  ป.ตรี สาขาบญัชี  ตามโครงสราง สวัสดกิาร

1. ประกันสุขภาพ

2 พนกังานชาง 2  ช  18+  ม. 3 ข้ึนไป ตามโครงสราง 2. กองทุนสํารองเล้ียงชพี

3. ชดุยุนฟิอรม

4. ประกันชวิีต

รวม .....2... ตําแหนง จํานวน …4.. อตัรา

บริษัท   ช ทวี จํากัด   (มหาชน)

บธูท่ี 07ทีต้ั่ง    265  หมูที ่4   ถ.กลางเมือง  ต. เมืองเกา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ     อุตสาหกรรมยานยนต

 ผูประสานงาน  เทวา  ใจหาญ                             โทร.  043-043080/081-3911770



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนกังานฝายผลติ 150  ช/ญ  25+  ป.ตรี สาขาบญัชี  ตามโครงสราง สวัสดกิาร

1. ประกันสุขภาพ

2 พนกังานตรวจสอบ 2  ช  18+  ม. 3 ข้ึนไป ตามโครงสราง 2. กองทุนสํารองเล้ียงชพี

คุณภาพ 3. ชดุยุนฟิอรม

4. ประกันชวิีต

3 ชางเคร่ืองทออวน 10  ช  18-40  ป.6/ ม.3/ ม.6 ตามโครงสร้าง

ชางทัว่ไป ปวช./ปวส.

รวม .....3... ตําแหนง จํานวน …162.. อัตรา

บริษัท   โรงงานทออวนเดชาพานิช จํากัด   

บูธท่ี 08ทีต้ั่ง        ถ.มิตรภาพ  ต. สาํราญ  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ     ผลติอวน แหอวน สงออก

 ผูประสานงาน  ฝายสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย     โทร.  043-393735



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 เจาหนาทีส่นิเช่ือ 10  ช/ญ  22-35  ปวส. - ป.ตรี ตามโครงสราง  1.หาลูกคาใหม

สาขาท่ีเก่ียวของ 2.รักษาลูกคาเกา

3. จดัทําสัญญา  ตรวจสอบขอมลูลูกคา

4. ตดิตามลูกหนี้

5. ดูแลความเปนระเบยีบเรยีบรอยของสาขา

ยนิดรัีบนักศึกษาจบใหม

2 เจาหนาทีก่ารเงนิ 10 ช/ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี  1.ตอนรับลูกคา

สาขาที่เก่ียวจของ 2.รับชาํระเงินคางวด

3.สงเอกสารพจิารณาอนุมัติ

4.บริหารจัดการคาใชจายสาขา-สัญญาและเลมทะเบยีน

รวม .....1... ตําแหนง จํานวน …20.. อัตรา

บรษัิท ศรีสวัสด์ิ พาวเวอร 2014 จํากัด (สาขาขอนแกน)

บธูท่ี 09ทีต้ั่ง        ถ.มิตรภาพ  ต. สาํราญ  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ      บรกิารสินเชื่อ

 ผูประสานงาน  ฝายบุคคล     โทร.  063-2028456/061-4132741



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 Food and Bevege 4  ช/ญ  22+ ไมระบุ ตามโครงสราง ไมระบุ

Department

2  Housekeeping 3 ช/ญ 22+ ไมระบุ ตามโครงสราง ไมระบุ

Department

3 Engineering 1  ช/ญ 22+ ไมระบุ ตามโครงสราง ไมระบุ

Department

4 Sales and Marketing 2 ช/ญ 22+ ไมระบุ ตามโครงสราง ไมระบุ

Department

5 Spa Department 1 ช/ญ 22+ ไมระบุ ตามโครงสราง ไมระบุ

6 นักศกึษาฝกงาน 2 ช/ญ 22+  -  -  -

รวม .....6.. ตําแหนง จํานวน …13.. อตัรา

โรงแรมอวานี ขอนแกนโฮเทลแอนด คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร

บธูท่ี 10ทีต้ั่ง       999 ม.4 ถ.ประชาสโมสร  ต. ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ       โรงแรม

 ผูประสานงาน  ฝายบุคคล     โทร.  063-2028456/061-4132741



 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เง่ือนไขและสวัสดิการ

1 แมบาน 1 ญ  20+ ป.6 ขึ้นไป  ตามโครงสราง  มีความรับผิดชอบ

2 เจาหนาที ่รปภ. 1 ช  20+ ป.6 ขึ้นไป ตามโครงสราง  มีความรับผิดชอบ

3 พนักงานเย็บจักร 100 ช/ญ  20+ ป.6 ขึ้นไป ตามโครงสราง สามารถทํา  OT  ได

4 พนักงานฝายผลติ 40 ญ  20+ ป.6 ขึ้นไป ตามโครงสราง สามารถทํา  OT  ได

5 พนักงานเครื่องรดี 13 ช/ญ  18+  ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง สามารถทํา  OT  ได

6 พนักงานแผนกตัด 20 ช 18+ ม.3 ขึนไป ตามโครงสราง สามารถทํา  OT  ได

7 พนักงานผลติปก 5 ช/ญ  18+  ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง สามารถทํา  OT  ได

8 เจาหนาท่ี QC 100% 1 ช 22+ ม.6 ขึนไป ตามโครงสราง สามารถทํา  OT  ได

9 เจาหนาท่ีตรวจงานแผนกตดั 2 ญ  20+ ม.6 ข้ึนไป
ตามโครงสราง สามารถทํา  OT  ได

10 เจาหนาท่ี  IE 3 ช 22+ ปวส.+ ตามโครงสราง  สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี

11 เจาหนาท่ีจัดซื้อ 1 ช/ญ  22+ ป.ตรี ตามโครงสราง สื่อสารภาษาอังกฤษได

รวม ....21.. ตําแหนง จํานวน …200.. อัตรา

บรษิทั ไนซ แอพพาเรล จํากัด  สาขาขอนแกน

บธูท่ี 11ทีต้ั่ง       369 370 ถนนมัญจา ต. บานทุม อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ       โรงงานผลิตและสงออกเส้ือผากีฬา

 ผูประสานงาน  ฝายบุคคล     โทร.  063-2028456/061-4132741



 

 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เง่ือนไขและสวัสดิการ

12 PA 1 ช/ญ 22+ ปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของ ตามโครงสราง สือสารภาษาองักฤษไดดี้

13
 Assistant Capplanning 

Manager (KhonKaen) 
1 ช/ญ 22+ ปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของ ตามโครงสราง สือสารภาษาองักฤษไดดี้

14 IE Engineer (KhonKaen,Oversea) 7 ช/ญ 22+ ปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของ ตามโครงสราง จบการศึกษาคณะวิศวกรรมอุตสาหการ

15 HR Manager (Vietnam) 1 ช/ญ 22+ ปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของ ตามโครงสราง มีประสบการณ์ทางดา้น HR หรือเกียวขอ้ง

16 Compliance Manager (KhonKaen) 1 ช/ญ 22+ ปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของ ตามโครงสราง สามารถสือสารภาษาองักฤษและภาษาเวียดนามได้

17 QA (CFA) 7 ช/ญ 22+ ปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของ ตามโครงสร้าง มีประสบการณ์ทางดา้นกฎหมายไทย/เวยีดนาม/กมัพชูา สือสารภาษาองักฤษไดดี้

18
Assistant Accountung Manager

 (Nonthaburi)
1 ช/ญ 22+ ปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของ ตามโครงสราง จบการศึกษาคณะบญัชี

19 Assistant Production Manager 

(Chumpae)

3 ช/ญ 22+ ปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของ ตามโครงสราง จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือมีประสบการณ์ดา้นการผลิต

20 Lean Manager (Nongbua) 1 ช/ญ 22+ ปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของ ตามโครงสราง จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือมีประสบการณ์ดา้นลีน

21 Assistant IE Manager (Korat) 1 ช/ญ 22+ ปริญญาตรีสาขาท่ีเก่ียวของ ตามโครงสราง จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

รวม ....21.. ตําแหนง จํานวน …200.. อัตรา

บรษัิท ไนซ แอพพาเรล จํากัด  สาขาขอนแกน

บธูท่ี 11ทีต้ั่ง       369 370 ถนนมัญจา ต. บานทุม อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ       โรงงานผลิตและสงออกเส้ือผากีฬา

 ผูประสานงาน  ฝายบุคคล     โทร.  063-2028456/061-4132741



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 ผูชวยผูจัดการสาขา 50 ช/ญ  22-35  ปวส. ขึ้นไป  14,000+  สามารถเดนิทางไดท่ัวประเทศ

 ประจําสถานบีรกิาร ชายผานเกณฑทหาร

น้ํามัน มินมิารท วุฒิปวส. มีประสบการณทาํงาน 2 ป ขึ้นไป

มีทกัษะการสื่อสาร และประสานงาน

 สวัสดิการ

 - มทีพีกัให้ฟรี

 - ชุดยูนฟิอรม

 - มีโบนัส ตามนโยบายบริษัท

รวม ....1.. ตําแหนง จํานวน …200.. อัตรา

บริษัท ปโตรเลยีมไทย คอรปอเรช่ัน  จํากดั

บธูท่ี 12ทีต้ั่ง      90 อาคารซดัีบเบ้ิลยู ทาวเวอร ชั้น 45 ถ.รัชดาภเิษก หวยขวาง กรุงเทพ 10310

ประเภทกิจการ       ธุรกิจคาปลีกน้ํามัน

 ผูประสานงาน  อนุสรา  ศรเีสวก     โทร.  081-7528914/085-8399450



 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1  Sale  On-Premise 10  ช/ญ  25+  ม. 6 ขึ้นไป  15,000+ สามารถขับรถเกียรกระปุกได มีทักษะดานสื่อสาร

2 หวัหนาSale On-Premise 1 ช/ญ 35+  ปริญญาตรี  15,000+

3 Sale  โรงแรม 2  ช/ญ 25+ ม. 6 ขึ้นไป  15,000+

4 เจาหนาทีก่ราฟฟกดไีซน 1 ช/ญ 25+ ปริญญาตรี ตามตกลง ใชโปรแกรม Aips หรอือื่นๆ ได

5 พนกังานขับรถหกลอ 2  ช 20+ ไมจาํกัด ตามโครงสราง

6 พนกังานขับรถสบิลอ 2 ช 20+ ไม่จํากดั ตามโครงสร้าง

7 พนกังานขับรถกระบะ 2 ช 20+ ไมจาํกัด ตามโครงสราง

9 พนกังานยกสนิคา 10 ช 20+ ไม่จาํกดั 325 บาท/วัน สามารถยกของหนักได

10 พนักงานโหลดเดอร 10 ช 20+ ม.3 ข้ึนไป  325 บาท/วัน สามารถยกของหนักได

สวัสดกิาร

 โบนัสประจําป/ ประกันสังคม/ทนุการศกึษาบุตร/ประกันชีวติ

 ตรวจสุขภาพ/ เบี้ยขยนั/ ชุดยนิูฟอรม ฯลฯ

รวม ....10.. ตําแหนง จํานวน …40.. อัตรา

บริษทั สงิหขอนแกน  จํากัด
บธูท่ี 13

ทีต้ั่ง      333  หมูที ่1  ถ.เล่ียงเมือง  ต.เมอืงเกา  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ       ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑตราสิงห

 ผูประสานงาน จินตนา  ผลทับทมิ   โทร.  043-258666-118/082-1066591



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานเย็บจักร 100 ช/ญ 18+  ไมจํากัด  325 บาท/วัน

2 พนักงานฝกหดั 100 ช/ญ 18+  ไมจํากัด 325 บาท/วัน

รวม ....2.. ตําแหนง จํานวน …200.. อัตรา

บริษทั ไททัน  สปอรตแวร  จํากดั
บธูท่ี 14

ทีต้ั่ง      244   หมูที ่  5 ถ.ทาพระ-โกสุมฯ   ต.ดอนหนั   อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ       โรงงานตัดเย็บเส้ือผา เพือ่สงออก

 ผูประสานงาน พลรัฒน   กิติวงศ    โทร.    091-3630534/043-322777



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 ทีป่รกึษาการขาย 10  ช/ญ 25+ ปวส.ทุกสาขา  ตามโครงสราง มีประสบการณดานการขายรถยนต

2 เจาหนาทีรั่บรถ  SA 2 ช/ญ 22+ ปวส.ทุกสาขา ตามโครงสราง

3 เจาหนาทีรั่บรถและเคลม 2 ช/ญ 22-35 ปวส.ทุกสาขา ตามโครงสราง

4 เจาหนาทีค่อนโทรล 2 ช/ญ 22+ ปวส.ชางยนต ตามโครงสราง

5 เจาหนาทีอ่ะไหล 2 ช/ญ 35+ ปวช.ทกุสาขา ตามโครงสราง

6 เจาหนาทีต่รวจรับรถใหม 1 ช 35+ ม.6+ ตามโครงสราง มีใบอนุญาตขับข่ี  ท.2

7 พนกังานประดับยนต 1 ช 22-35 ปวช.+ ตามโครงสราง มีประสบการณดานประดับยนต

รวม ....7.. ตําแหนง จํานวน …20.. อตัรา

บริษทั   เคเคที  ขอนแกน  จํากัด
บธูท่ี 15

ทีต้ั่ง      244   หมูที ่  5    ต.ดอนหนั   อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ       ศูนยจําหนายรถยนตนสิสันและบรกิารศูนยซอม

 ผูประสานงาน  พรประภา  กาศเกษม    โทร.    043-232888



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนกังานตอนรับ 2  ญ 22+  ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง ไมระบุ

รวม ....1.. ตําแหนง จํานวน …2.. อัตรา

 บานแทมมารีน
บธูท่ี 16ทีต้ั่ง      244   หมูที ่  5    ต.ดอนหนั   อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ       โรงแรม หองพกั

 ผูประสานงาน  พรประภา  กาศเกษม    โทร.   081-8090990



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 ผูจัดการฝายกฎหมาย 1 ช/ญ  33-40 ป.ตรี นติิศาสตร ตามโครงสราง  สวัสดิการ

มีใบประกอบวิชาชพี  - คาอาหารกลางวัน

2 นักวิทยาศาสตรอาหาร 1 ช/ญ  25-35 ป.ตร-ีป.เอก ตามโครงสราง  - กองทุนสํารองเลี้ยงชพี  ประกันกลุม

เสริม วิทยาศาสตร  - ชุดยูนฟิอรม

3 นักวิทยาศาสตรเคร่ือง 1 ช/ญ  25-35 ป.ตร-ีป.เอก ตามโครงสราง  - โบนสัประจําป

สําอาง วิทยาศาสตร  - อ่ืนๆ

4 โปรแกรมเมอร 2 ช/ญ 25-35 ป.ตรี-ป.เอก สาขาคอมฯ ตามโครงสราง

5 หวัหนาแผนกคลังสนิคา ป.ตรี การจดัการโลจิสตกิส์ ตามโครงสร้าง

6 พนกังานการตลาดและ 5 ช/ญ 25-35 ปริญญาตรีทุกสาขา ตามโครงสราง

ขายแบบทมี

7 นักวิชาการเกษตร 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี สาขาเกษตร ตามโครงสราง

รวม ....7.. ตําแหนง จํานวน …12.. อัตรา

  บริษัท บัณฑิต เวิลด  จํากัด

บธูท่ี 17ทีต้ั่ง      888  หมูท่ี 16  ต.ศิลา  อ.เมืองขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ       ผูจําหนายผลติภัณฑสมุนไพร

 ผูประสานงาน  ขนษิฐา   แซอึ้ง                                 โทร.    095-6647125/066-1109960



 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 เจาหนาทีบ่ริหารพื้นท่ี 20 ช/ญ 20-40 ม.6/ปวช.ข้ึนไป ตามโครงสราง ไมระบุ

ขายและดูแลลูกคา

2 พนกังานประจํา 20  ช/ญ 20-40 ปริญญาตรี ตามโครงสราง ไมระบุ

ศูนยบริการ ทกุสาขา

รวม ....2.. ตําแหนง จํานวน …40.. อัตรา

  บริษัท ทรู  คอรปอเรช่ัน   จํากัด   (มหาชน)

บธูท่ี 18ทีต้ั่ง    348 หมูท่ี 16  ถ.มะลิวลัย  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ       ธุรกิจโทรคมนาคม

 ผูประสานงาน    ฝายทรัพยากรมนุษย                   โทร.    095-1956474



 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ  22+ ปวส.-ปรญิญาตรี ตามตกลง ไมระบุ

2 พนักงานไอที 1 ช/ญ 22+ ปรญิญาตรี ตามตกลง ไมระบุ

3 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 22+ ปวส.- ปรญิญาตรี ตามตกลง ไมระบุ

4 เจาหนาทีก่ราฟฟก 1 ช/ญ 22+ ปริญญาตรี ตามตกลง ไมระบุ

รวม ....4.. ตําแหนง จํานวน …4.. อัตรา

  บริษัทโตโยตาขอนแกน ผูจาํหนายโตโยตา จํากัด  

บธูท่ี 19ทีต้ั่ง     ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเกา   อ.เมืองขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ       ศูนยบรกิารและตัวแทนจําหนายรถยนตโตโยตา

 ผูประสานงาน  ฝายบุคคล  (ธัญชนก  สหีาสรอย)           โทร.     081-8731768



 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 หัวหนาสาขา 1 ช/ญ 25+ ปรญิญาตรี ตามตกลง

2 พนักงานขาย 5 ช/ญ 22+ ปวส.-ปรญิญาตรี ตามตกลง มีใจรกังานบรกิาร  ดูแลรับผิดชอบงานขาย  สนบัสนนุกิจกรรม

การขาย

3 ชางบริการ 4 ช 22+ ปวช.- ปวส. ตามตกลง ดูแลรับผิดชอบงานบริการงานซอมประจําสาขา

มีใจรักงานบรกิาร

รวม ....3.. ตําแหนง จํานวน …10.. อัตรา

  หางหุนสวนจาํกัด ณัฐมอเตอรเซลส  สาขากระนวน

บธูท่ี 20ทีต้ั่ง  200/2  หมูที่ 4 ต.บานเล่ือม  อ.เมือง  จ.อุดรธาน ี 41000

ประเภทกิจการ       ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนต

 ผูประสานงาน  ฝายบุคคล             โทร.     042-348-000 ตอ 113/088-5579420



 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานขาย 6 ช/ญ  21-30 ปวช. - ปวส.  10,150+ มีประสบการณดานการขาย

2 พนักงานแคชเชยีร 3 ญ  21-30 ปวช.- ปวส. 12,000 มีประสบการณแคชเชียร

3 พนักงานคลังสนิคา 15 ช  18-40 ไมจํากัด 10,000-11,000 ไมระบุ

4 พนกังานตรวจเชค็สนิคา 2 ช  21-35 ปวส. 12,000 ไมระบุ

รวม ....4.. ตําแหนง จํานวน …26.. อัตรา

  บริษัท  ดูโฮม  จํากัด  (มหาชน) สาขาขอนแกน

บธูท่ี 21ทีต้ั่ง  678 หมูที ่2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ       คาปลีก-สง วัสดุกอสรางและอปุกรณตกแตงบาน

 ผูประสานงาน กิตติศักดิ์  ผานสําแดง            โทร.     043-009899  ตอ 4



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานขาย 5 ช/ญ  18-25  ม.6 ข้ึนไป 9,750 ทกุตําแหนงมีคาคอมมิชชั่น

2 ชางซอมโทรศัพท 1 ช  25+ ปวส.-ป.ตรี  13,000+

3 Admin Terminal 1 ญ  25+  ปวส.-ป.ตรี 12,000+

4 Admin ช็อปเซ็นทรัล 1 ช/ญ 25+ ปวส.-ป.ตรี  15,000+

5 VIP Dtec  Mgr 1 ช/ญ 25+ ปรญิญาตรี 12,000+

6 Sale  ประจําเขต 2  ช/ญ  25+ ปริญญาตรี  12,000+

รวม ...6.. ตําแหนง จํานวน …11.. อัตรา

  บริษัท วิมลโฟน  จํากัด  (Vivo  Khonkaen)

บธูท่ี 22ทีต้ั่ง  33/1  ถ.นกิรสําราญ  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ      จาํหนายโทรศัพทมือถือ

 ผูประสานงาน  วไิลวรรณ  เวยีงลอ        โทร.     065-7196697



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 หวัหนาฝายทรัพยากร 1 ช/ญ 25+  ป.ตรี บริหาร ตามตกลง มีประสบการณสายบริหารบุคคล  7 ป ดานบรหิารและพัฒนา

มนุษย ทรัพยากรมนษุย อยางนอย 3 ปข้ึนไป

สามารถขับรถยนตและมีรถยนตสวนตัว

2 เจาหนาทีฝ่กอบรม 1 ช/ญ  25-35 ป.ตร ีสาขาทีเ่ก่ียวของ ตามโครงสราง มีประสบการณสายบริหารบุคคล  1 ป ขึ้นไป

มีความรูและประสบการณในงานพัฒนาบุคลากร

3 หวัหนาฝายบุญชี 1 ญ  30+  ป.ตร ีสาขาบัญชี ตามตกลง สามารถใชโปรแกรม Easy payroll,Express,PEAK ได

มีประสบการณทาํงานระดับหวัหนาฝายบัญชีและการเงิน

ไมนอยกวา 5 ป

4 Graphic  Designer 1 ช/ญ  22-30 ป.ตร ีออกแบบ ตามตกลง มีทกัษะในการถายภาพ ถายวีดโีอ การตัดตอ /ใชโปรแกรม

ถ่ายภาพหรือสาขาอืน Photoshop/Illustrator ได

มปีระสบการณทํางานเกี่ยวกับภายภาพ วดีโีอการตัดตอ 1-2 ป

สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดได

สามารถขับรถยนตได

รวม ..4.. ตําแหนง จํานวน...4.. อตัรา

  บริษัท ตํากระเทย แบรนดิ้ง จํากัด

บธูท่ี 23ทีต้ั่ง  492 ม.6 ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ      รานอาหาร

 ผูประสานงาน  ยทุธกรณ  รมซาย      โทร.     063-3134360



 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 ผูชวยผูจัดการสาขา 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี 12,000 มีใจรักรักบรกิาร และยิ้มแยม แจมใส

2 พนกังานบริการลกูคา 10 ช/ญ 20-30 ม.3 ขึ้นไป  325 บาท/วัน มีใจรักบรกิาร  ย้ิมแยม แจมใส  บรกิารลูกคาภายในราน

เสริฟ

3 พนกังานครัวรอน 5 ช/ญ 25-35 ไมจํากัดวุฒิ  350  บาท/วัน

อาหารอีสาน

4  พนกังานครวัตํา 5 ญ  25-35  ไมจํากัดวุฒิ  350 บาท/วัน ปรุงสมตํา ตามออเดอรลูกคา ตามสูตรของราน

มีประสบการณในการทําสมตํา

5 พนกังานครัวยาง 5 ช/ญ  25-35  ไมจํากัดวุฒิ  350 บาท/วัน มีประสบการณในการทาํอาหารประเภทยาง

6 พนกังานแมบาน 5 ญ  25-45  ไมจํากัดวุฒิ  325 บาท/วัน ดูแลความสะอาดภายในราน

ลางจาน และภาชนะตางๆ ภายในราน

7 พนกังานฝายผลติ 10  ช/ญ  25-40 ไมจํากัดวุฒิ  325 บาท/วัน ผลติสินคาในโรงงานเพ่ือจัดสงสาขา (สนิคาประเภทอาหาร)

โรงงานตัง้อยูติดกับโกลบอลเฮาส

รวม ..7.. ตําแหนง จํานวน..41.. อัตรา

  บริษัท ตํากระเทย เรสเทอรองต พลัส จาํกัด

บธูท่ี 23ทีต้ั่ง  700 ถ.หนาเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ     รานอาหาร

 ผูประสานงาน  ยทุธกรณ  รมซาย     โทร.     063-3134360



 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 ผูจัดการขาย 1  ช/ญ  22+ ปรญิญาตรี ตามตกลง ไมระบุ

2 ท่ีปรึกษาการขาย 10  ช/ญ 22+ ปวส.-ปรญิญาตรี ตามโครงสราง ไมระบุ

3 ชาง 2 ช 18+ ปวช. ขึ้นไป ตามโครงสราง ไมระบุ

4 SA 2 ช/ญ 22+  ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสราง ไมระบุ

5 พนักงานธุรการ 3 ช/ญ 22+  ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสราง ไมระบุ

6 พนักงานบัญชี 2  ช/ญ 22+ ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสราง ไมระบุ

รวม ..6.. ตําแหนง จํานวน..20.. อัตรา

  บริษัท ขอนแกน สหชัย มอเตอร เซลล จํากัด

บธูท่ี 24ทีต้ั่ง  279  ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเกา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ    ตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรด

 ผูประสานงาน จิตติ  ละวา                          โทร.      064-3242859/063-0214949



 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานแคชเชียร 1 ญ  20+  ม.3-ปริญญาตรี ตามตกลง ทุกตําแหนงตองผานการฉีกวัคซนี โควิด มาแลว 1-2 เข็ม

2 พนักงานรักษาผล 1 ช/ญ  20+ ม.3-ปริญญาตรี ตามโครงสราง

ประโยชน  LP

3 พนักงานคลังสนิคา 2 ตามโครงสราง

4 พนักงานจัดสง 1 ช/ญ  20+  ม.3- ปรญิญาตรี ตามโครงสราง

5 พนักงาน  PC 5 ช/ญ 20+  ม.3 - ปรญิญาตรี ตามโครงสราง

รวม ..6.. ตําแหนง จํานวน..20.. อัตรา

  บริษัท โฮมฮับ จํากัด

บธูท่ี 25ทีต้ั่ง  279  ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเกา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ    คาปลกีสนิคาตกแตงภายในบาน

 ผูประสานงาน  อรอนงค  ดรจันทรใต           โทร.    065-2402535  ID Line : hrhkk



 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 เจาหนาท่ีคลังวัตถุดิบ 1 ช  20-45  ม.6 ขึ้นไป ตามโครงสราง ไมระบุ

2 เจาหนาท่ีคลังสนิคา 2 ช  20-45 ม.3 ตามโครงสราง ไมระบุ

3 เจาหนาท่ีธุรการบุคคล 1 ช/ญ 20-45 ปวส. ตามโครงสราง ไมระบุ

4 HR & GA Manager 1 ช/ญ 30-45 ป.ตรี ตามโครงสราง มีประสบการณดาน HR

5 พนักงานขาย 2 ช 20-45 ม.6 ตามโครงสราง  มีประสบการณดานงานขาย

6 พนักงานตดิรถ 3 ช 18-45 ป.6 ตามโครงสราง

7 พนักงานฝายผลิต 10 ช  18-45 ป.6 ตามโครงสราง

รวม ..7.. ตําแหนง จํานวน..20.. อัตรา

  บริษัท โออชิิฟูด  จํากัด

บธูท่ี 26ทีต้ั่ง  279  ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเกา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ   โรงงานผลติขนมเบเกอรี่

 ผูประสานงาน   ปราณรีตัน  องคราศร ี         โทร.    088-5576159   



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 Supervisor 10 ช/ญ  22+ ปรญิญาตรี  ตามโครงสราง สรรหา คัดเลอืก และบริหารทีมงานขายและแนะนาํผลติภัณฑ

ประจําขอนแกน การตลาด บริหารธุรกิจ ทางการเงิน เคทีซี (อิสระ) เพื่อขยายฐานสมาชกิผลติภัณฑ

นครราชสมีา อุดรธานี หรือสาขาทีเ่ก่ียวของ บัตรเครดติและสนิเชื่อบุคคล Ktc ใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย

อุบลราชธาน ีพิษณุโลก

และกทม.

2 ผูแนะนําผลติภัณฑ 100 ช/ญ  22+ ปวส.- ปริญญาตรี ตามโครงสราง แนะนาํผลติภัณฑสนิเชื่อจํานาํทะเบียนรถยนตของบรษัิทฯ

สนิเชื่อบัตรเครดิตและ ทกุสาขา บริการลูกคาและใหคําแนะนาํ

สนิเชื่อทะเบียนรถยนต มีความพรอม และทาํงานเปนทมี

ออกกิจกรรมการขายตามพื้นท่ีทีไ่ดรับมอบหมาย

รวม ..2.. ตําแหนง จํานวน..110.. อัตรา

  บริษัท  บัตรกรุงไทย จํากัด   (มหาชน)

บธูท่ี 27ทีต้ั่ง   อาคารสมัชชา วาณิช 2 ชั้น 14 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

ประเภทกิจการ   บริการสนิเชื่อและบตัรเครดิต KTC

 ผูประสานงาน   ธนา  ทิพยแสงทอง          โทร.    092-2504646



 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒ-ิสาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 หัวหนาชาง นวนคร 1 ช 25-40 ปวช.ข้ึนไป ตามโครงสราง มปีระสบการณซอมรถยนต 3-5 ป

สาขาชางยนต

2 ชางยนต  นวนคร 6 ช  20-35 ปวช.ข้ึนไป ตามโครงสราง มีใบอนญุาตขับขี่รถยนต

(กรุงเทพฯ และปรมิณฑล) สาขาชางยนต

3 ชางยนต มหาชัย 2 ช  20-35 ปวช.ข้ึนไป ตามโครงสราง มีใบอนญุาตขับขี่รถยนต

สาขาชางยนต

4 แคชเชียร  นวนคร 2 ญ 20-30 ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสราง

ทุกสาขา

7 พนักงานฝายผลติ 10 ช  18-45 ป.6 ตามโครงสราง

รวม ..2.. ตําแหนง จํานวน..110.. อัตรา

  บริษัท  ออโตคลิกบาย เอซจีี จํากัด

บธูท่ี 28ทีต้ั่ง   1111  หมูท่ี 1 ถ.มะลิวลัย  ต.บานทุม  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน 4000

ประเภทกิจการ   ศูนยบรกิารซอมรถยนตทกุย่ีหอแบบเรงดวน

 ผูประสานงาน   ชาลสิา  กุลชุติสนิ                   โทร.    063-0215333/095-1799039



 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานวางแผน 1 ช/ญ  22+ ป.ตรี ขึ้นไป บญัช ตามโครงสราง ไมระบุ

งบประมาณ การเงนิ,เศรษศาสตร

2 พนักงานจัดซ้ือ 1 ช/ญ 22+ ปริญญาตรีทกุสาขา ตามโครงสราง ไมระบุ

3 Admin Page สื่อโชเชียล 1 ช/ญ 22+ ปวส. ทกุสาขา ตามโครงสราง ไมระบุ

4 พนักงานตรวจประเมิน 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี บัญชี ตามโครงสราง ไมระบุ

คณุภาพภายใน IA การเงนิ,เศรษฐศาสตร

5 ผูชวยเลขานุการบริษัท 1 ช/ญ 22+ ป.ตร ีการจดัการ ตามโครงสราง ไมระบุ

บริหาร,รัฐศาสตร

หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ

รวม ..5.. ตําแหนง จํานวน..5.. อตัรา

  บริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง  จํากัด  (มหาชน)

บธูท่ี 28-02ทีต้ั่ง   1111  หมูท่ี 1 ถ.มะลวัิลย  ต.บานทุม  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน 4000

ประเภทกิจการ   ศูนยบรกิารซอมรถยนตทุกย่ีหอแบบเรงดวน

 ผูประสานงาน   ชาลิสา  กุลชุติสนิ                   โทร.    063-0215333/095-1799039



 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 หัวหนาชางยนต 1 ช 25-40 ปวส. ชางยนต ตามตกลง มีประสบการณซอมรถยนต  5 ป ขึ้นไป

ผานการอบรม ระดับ DT  จากฮอนดาจะรับพจิาณาพเิศษ

2 ชางยนต 1 ช 22-35 ปวช.-ปวส. ตามโครงสราง

ชางยนต

รวม ..2.. ตําแหนง จํานวน.2. อัตรา

  บริษัท  ฮอนดา มะลวัิลย จํากัด  

บธูท่ี 28-03ทีต้ั่ง   1111  หมูท่ี 1 ถ.มะลวัิลย  ต.บานทุม  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน 4000

ประเภทกิจการ   ศูนยบรกิารซอมรถยนตทุกย่ีหอแบบเรงดวน

 ผูประสานงาน   ชาลิสา  กุลชุติสนิ                   โทร.    063-0215333/095-1799039



 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วฒิุ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวัสดกิาร

1 เจาหนาท่ีการตลาด 2 ช/ญ  23+ ป.ตรีการตลาด ตามโครงสราง  สามารถทํางานเขากะได  รักงานบริการ

2 พนักงานแคชเชียร 5 ช/ญ  23+  ปวช/ปวส./ม.6 ตามโครงสราง  สามารถทํางานเขากะได  รักงานบริการ

3 เจาหนาท่ีประสานงาน 5 ช/ญ  23+ ปวส. การตลาด ตามโครงสราง  สามารถทํางานเขากะได  รักงานบรกิาร

ฝายขาย

4 พนักงานจุดแลกของแถม 1 ช 23+  ม.6/ปวช-ปวส. ตามโครงสราง  สามารถทํางานเขากะได  รักงานบรกิาร

ปริญาตรทุีกสาขา

 
5 พนักงานจัดเรียงสินคา 15 ช 23+ ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง  สามารถทํางานเขากะได  รักงานบรกิาร

(อาหารแหง/อาหารสด) ปวช./ ปวส.ทุกสาขา

6
พนักงานเสนอขายทาง

โทรศัพท
2 ช/ญ 22+ ปวช.-ปรญิาตรี ตามโครงสราง  สามารถทํางานเขากะได  รักงานบรกิาร

รวม ..6.. ตําแหนง จํานวน. 30. อัตรา

  บริษัท สยามแม็คโคร  จาํกัด  (มหาชน)

บธูท่ี 29ท่ีต้ัง   195  หมูท่ี 12 ถ. มิตรภาพ ต.เมืองเกา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน 4000

ประเภทกิจการ   หางสรรพสนิคา- คาสง

 ผูประสานงาน    ปทมา  ใจขาน                 โทร.     097-3197458



 

 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วฒิุ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวัสดกิาร

1 พนักงานเฟอรนิเจอร 3 ช 21-35 ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง มีประสบการณดานงานขาย

ไมจํากัดสาขา ผานการเกณฑทหาร

2 พนักงานคลังสนิคา 1 ช  21-35  ม.3/ม.6 ตามโครงสราง มีประสบการณดานคลังสินคา

ปวช.-ปวส. ผานการเกณฑทหาร

ปริญญาตรทุีกสาขา

3 พนักงาน Pat-time 2 ช  21-35  ม.3/ม.6 ตามโครงสราง สามารถยกสินคาได

ปวช.-ปวส. ผานการเกณฑทหาร

รวม ..3... ตําแหนง จํานวน. ..6... อัตรา

  บริษทั   ซ ีอาร ซ ีไทวัสดุ  จํากัด

บธูท่ี 30ท่ีต้ัง    290/2   หมูท่ี 17 ถ. มิตรภาพ ต.เ ในเมือง อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน 4000

ประเภทกิจการ    หางคาปลกี  วสัดุอุปกรณซอมแซม  ตกแตบาน

 ผูประสานงาน     ณัฐพร  คุณาเลา                 โทร.      043-000600/ 089-2025079



 

ลาํดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เง่ือนไขและสวสัดิการ

1 เจาหนาที่การตลาด 1 ช 20-35 ป.ตร ีทุกสาขา 12,000 จัดกิจกรรม/งาน Event

2 พนักงานสโตรรถใหม 1 ช  20-30 ปวช.-ปวส. 10,000 นําสงรถ/จัดเตรียมรถยนต

3 พนักงานลางรถ 2 ช 20-30 ม.ปลาย-ปวช. 340/วัน ทําความสะอาดรถที่เขามาใชบริการท่ีศนูย

4 ชางซอม-รถเล็ก 2 ช 20-30 ปวส.ชางยนต 10,000 ซอมรถเล็ก

5 ชางซอม-รถใหญ 5 ช 20-30 ปวส.ชางยนต 10,000 ซอมรถบรรทกุ

6 ที่ปรกึษาการขาย รถใหม 10 ช/ญ 23-30 ปวช.-ป.ตร ีทุกสาขา เงินเดอืน+คาคอมมิชช่ัน นําเสนอขายรถยนตของบรษิัท

7 ที่ปรึกษาการขาย รถมอืสอง 2 ช/ญ 23-30 ปวช.-ป.ตร ีทุกสาขา เงินเดือน+คาคอมมิชช่ัน นําเสนอขายรถยนตของบริษทั

8 ที่ปรกึษางานบริการ 2 ช/ญ 20-30 ปวช.-ปวส. 10,000 รบัรถลูกคาเขาศูนยบริการ

9 ผูจัดการแผนกStockรถยนต 1 ช/ญ 25-35 ป.ตร ีทุกสาขา 30,000 มปีระสบการณบรหิารงานStock 2 ปขึน้ไป

10 เจาหนาที่บญัชี 1 ญ 25-30 ป.ตร ีสาขาการบัญชี 12,000+
บันทึกซ้ือสินคารถยนต อะไหล,บันทึกขายรถยนต,ออก

ใบเสรจ็รบัเงิน

รวม .....10... ตําแหนง จํานวน …27... อัตรา

บริษัท โควยูฮะมอเตอร จํากัด 

สํานกังานใหญขอนแกน บธูท่ี 31
ทีต้ั่ง    259/2  ม.17  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ    ตัวแทนจําหนาย และศูนยบริการรถยนตอีซูซุ

ผูประสานงาน  นางประภัสสร  ศรคุีณ                               โทร. 089-4221276



 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 ผูจัดการฝายการตลาด 5 ช/ญ 25-40 ม.ปลาย-ป.ตรีทุกสาขา 15,000 ไมระบุ

2 เจาหนาที่ดูแลระบบ 1 ช/ญ 25-40 ม.ปลาย-ป.ตรีทุกสาขา 10,000 ไมระบุ

3 ประชาสัมพนัธ 5 ช/ญ 25-40 ม.ปลาย-ป.ตรีทุกสาขา 10,000 ไมระบุ

รวม .....3... ตําแหนง จํานวน …11... อัตรา

บรษัิท เวิรคฟรอมโฮม จํากัด 

บธูท่ี 32ทีต้ั่ง    999/21  ต.ศิลา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ    คาสง  -คาปลีก

ผูประสานงาน  คุณกัญญาณัฐ  ไตรยสุทธ์ิ                                           โทร. 096-1465426



 

ลําดับ ตาํแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดอืน เงื่อนไขและสวัสดกิาร

1 เจาหนาทีบ่ัญชี 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาบัญชี ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2 ผูจัดการฝายขาย 1 ช/ญ 35+ ป.โท/ป.ตรี ทุกสาขา ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

3 ผูจัดการศนูยบริการ-อะไหล 1 ช/ญ 35+ ป.โท/ป.ตรี ทุกสาขา ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4 พนักงานเคลม Warranty 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ทุกสาขา ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

5 พนักงานชาง 3 ช 23+ ปวส.ข้ึนไปทุกสาขาท่ีเก่ียวของ ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

6 หัวหนาการเงนิ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวของ ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

7 ที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวของ ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

8 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวของ ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

9 พนักงานคอนโทรล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวของ ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

10 พนักงานขาย 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวของ ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

11 พนักงานศูนยบริการ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวของ ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

12 พนักงานสโตร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวของ ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

13 พนักงานธุรการฝายขาย
1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวของ ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

14 พนักงานบคุคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวของ ตามตกลง 1มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

รวม ....14... ตําแหนง จํานวน …17... อตัรา

บริษัท ออโตโพลสิ จํากัด
บูธท่ี 33ท่ีตั้ง  19  หมูท่ี 20   ถ.มะลวัิลย  ต.บานเปด  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกจิการ  ตวัแทนจําหนายรถยนต

 ผูประสานงาน  นางสาววิยะดา แกววงษา    โทร.083-4069122



 

หมายเหต ุ:  ผู้สนใจสมคัรงานกบับริษัท ธนชาตประกนัภยัฯ  ยืนใบสมคัร/สมัภาษณ์งาน  ในวันท ี9 มีนาคม 2565 @ขอนแก่นฮอลล์ ชนั 5 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 เจาหนาท่ีสํารวจภัย 3 ช 25-35 ป.ตรีทุกสาขา 20,000-25,000 1.มรีถยนตสวนตัว

สาขาขอนแกน,มหาสารคาม, 2.ไมตดิเครดติบูโร

รอยเอ็ด 3.ไมมีประวัตอิาชญากรรม

รวม .....1... ตําแหนง จํานวน …3... อัตรา

บรษัิท ธนชาตประกันภัย จาํกัด (มหาชน) 

บูธท่ี 33ทีต้ั่ง    999/1 เดอะไนนทาวเวอร ถ.พระราม9 แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250

ประเภทกิจการ    ธุรกิจประกันภัย

ผูประสานงาน  นายพเิศษ  สกุลเจริญวนั                         โทร. 094-5262461,02-3089300



 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดอืน เงื่อนไขและสวัสดกิาร

1 พนักงานขาย ประจําสาขา 15 ช/ญ 25-35 ไมจํากัด ตามโครงสรางบริษัท ไมระบุ

ชลบุรี,จันทบุรี,ตราด,ชัยภูมิ,

นครราชสีมา,ขอนแกน,

กาฬสินธุ,รอยเอ็ด,มหาสารคาม,

อํานาจเจริญ

2 ผูชวยพนักงานขับรถ ประจําสาขา 5 ช 25-35 ไมจํากัด ตามโครงสรางบริษัท ไมระบุ

ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,

ชัยภูมิ

รวม .....2... ตําแหนง จํานวน …20... อตัรา

บริษัท ราชสมีา เอส.ด.ีโอ จํากัด 

บธูท่ี 34ท่ีตัง้    439  ม.12  ต.เมืองเกา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกจิการ    ศูนยกระจายสนิคาอปุโภค บรโิภค

ผูประสานงาน  นางสาวพิจติรา  ศรีแกนจันทร                                      โทร. 061-9319797



 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วฒุ-ิสาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดิการ

1 ชางซอมบริการ Hino 10 ช 20 ปข้ึนไป ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสรางบริษัท สาขาชางยนต

2 พนักงานขายรถบรรทุก 5 ช/ญ 20 ปข้ึนไป ม.6-ปวช. ตามโครงสรางบริษัท รักงานบริการ

3 พนักงานเคาะพนสี 8 ช 20 ปข้ึนไป ม.6-ปวช. ตามโครงสรางบริษัท มีประสบการณ

4 พนักงานขายรถเล็ก 3 ช/ญ 20 ปข้ึนไป ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสรางบริษัท รักงานบริการ

5 ชางซอมรถเล็ก 2 ช 20 ปข้ึนไป ปวส. ตามโครงสรางบริษัท สาขาชางยนต

6 พนักงานธุรการ/บัญชี 5 ช/ญ 20 ปข้ึนไป ปวส. ตามโครงสรางบริษัท สาขาบญัชี,คอมพิวเตอร

รวม .....6... ตําแหนง จํานวน …33... อัตรา

บรษัิท รวมทวี ขอนแกน จํากัด

บธูท่ี 35ที่ต้ัง    306-309  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกจิการ    จําหนายรถบรรทกุ Hino และศูนยบรกิารซอม

ผูประสานงาน  คุณประหยัด ผงษา,คุณกันตนา คนสันต์ิ   โทร. 089-4222264,085-0129499



 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒ-ิสาขา เงนิเดือน เง่ือนไขและสวสัดิการ

1
เจาหนาท่ีปฏิบัตกิารฝายผลติ 2 ช 25-35 ปวช.ข้ึนไป

สาขาไฟฟา,อเิล็กทรอนิกส

12,000 มปีระสบการณงานไฟฟา

2 ผูจัดการตลาดออนไลน 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี ทุกสาขา 15,000-25,000 มีประสบการณการตลาดออนไลน

3 ผูจัดการฝายขาย 2 ช/ญ 30-40 ปวส.ขึ้นไป 15,000 มีประสบการณดานงานขาย

4 สมหุบัญชี 1 ช/ญ 30-40 ป.ตรี สาขาบัญชี 35,000-45,000 มปีระสบการณสมุหบัญชเีทานัน้

5 เจาหนาท่ีกราฟฟคดไีซน 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี ทุกสาขา 15,000-25,000 ประสบการณกราฟฟค

รวม .....5... ตําแหนง จํานวน …7... อัตรา

บรษัิท ณัฐพล ทรัคส แอนด ออยล จํากัด

บูธท่ี 36ทีต้ั่ง    69  ม.18  ต.หนองโน  อ.กระนวน  จ.ขอนแกน  40170

ประเภทกิจการ    ขายสงน้ํามันเช้ือเพลงิ

ผูประสานงาน  คุณสุจติรา  การคา                                   โทร. 043-252570,063-4820766



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒ-ิสาขา เงนิเดือน เง่ือนไขและสวสัดิการ

1 แผนกขายและบริการ 20 ช/ญ 20 ปข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 10,000 ไมระบุ

รวม .....1... ตําแหนง จํานวน …20... อัตรา

โลตัส สาขาขอนแกน 2

บธูท่ี 37ทีต้ั่ง    709  ม.3  ต.ศิลา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ    หางสรรพสินคา

ผูประสานงาน  นางสาวทิพวรรณ  แยมยวน                         โทร. 043-343300,095-6083717



 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒ-ิสาขา เงนิเดอืน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานควบคุมคุณภาพ

สินคา QC/สต็อก

1 ช 20-45 ปวช. ข้ึนไป ตามโครงสรางบริษัท ตรวจสอบคุณภาพสินคา/ผลิตภัณฑ

2 หัวหนางาน (โฟรแมน) 2 ช 20-45 ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสรางบริษัท ควบคุมงานตดิต้ังร้ัวคอนกรีตสําเรจ็รปู

3 วศิวกรโยธา,กอสราง 2 ช 20-45 ป.ตรี ตามโครงสรางบริษัท วางแผนลงตรวจสอบงานติดต้ังรัว้คอนกรีต

4 พนักงานฝายผลิตคอนกรตี

สําเร็จรูป

10 ช/ญ 20-45 ไมจํากัดวฒุิ ตามโครงสรางบริษัท ทํางานผลิตแผนพ้ืน,เสาเข็ม,ร้ัวคอนกรตี

5 พนักงานฝายตดิต้ังร้ัว

คอนกรตีสําเร็จรูป

10 ช/ญ 20-45 ไมจํากัดวฒุิ ตามโครงสรางบริษัท ทํางานติดตัง้ร้ัวทึบสําเร็จรูป และร้ัวคาวบอย

6 พนักงานขับรถบรรทุก 2 ช 20-45 ไมจํากัดวฒุิ ตามโครงสรางบริษัท ขับรถขนสง และตดิตามรถสงสินคา

รวม .....6... ตําแหนง จํานวน …27... อัตรา

บรษิทั แอล พ ีเพชร คอนสตรัคชั่น จํากัด

บธูท่ี 38ท่ีต้ัง    333/3  ม.8  ต.บานเปด  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ    ผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป,รับเหมาติดต้ังรั้วสาํเร็จรูป

ผูประสานงาน  คุณนติยา  สทิธิจันดา                                                     โทร. 087-8286286



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒ-ิสาขา เงนิเดือน เง่ือนไขและสวสัดิการ

1 พนักงานขายหนวยรถเงินสด

ประจําศูนยกระจายสนิคา

ทั่วประเทศ

50 ช/ญ ไมจาํกดั ไมจํากดั ตามโครงสรางบริษัท 1.มใีบขับขี่รถยนต

2.มีประสบการณดานงานขายอาหาร และเคร่ืองด่ืม

3.ไมจําเปนตองมีรถยนตเปนของตนเอง

4.คาคอมมชิช่ันสูง

5.มสีวัสดิการ

รวม .....1... ตําแหนง จํานวน …50... อัตรา

บรษัิท ยันฮ ีวิตามิน วอเตอร จาํกัด

บธูท่ี 39ทีต้ั่ง    284  ม.2  ต.พระลับ  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ    จําหนายเครื่องด่ืม

ผูประสานงาน  คุณอาทติย                                                                   โทร. 083-6762587



 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 เจาหนาทีบ่ัญชี 1 ญ 22-35  ปวส.-ปริญญาตรี 12,000-20,000 ไมระบุ

สาขาท่ีเก่ียวของ หรือตามตกลง

2 เจาหนาทีธุ่รการ 1 ญ  22-35 ปวส. - ปริญญาตรี 12,000-20,000 ไมระบุ

สาขาท่ีเก่ียวของ หรือตามตกลง

3 กุก 1  ช/ญ  22-40 ไมจํากัด ตามตกลง มปีระสบการณดานการทําอาหาร

4 อาจารยฝายปกครอง 2 ช/ญ 22-40 ปรญิญาตรี ตามตกลง มีปรสบการณดานคุม ดูแลนักเรียน

5 แมบาน 1 ญ 25-45 ไมจํากัด ตามตกลง ไมระบุ

รวม ....5... ตําแหนง จํานวน …6... อัตรา

บรษัิท เวิลดเวลเนส (2021) จํากัด สาขาขอนแกน

บธูท่ี 40ทีต้ั่ง   25/1 ซอยสุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ประเภทกิจการ  โรงเรยีนฝกสอนนักบรบิาล อบรมบรบิาลใหกับบุคลากรท่ีมอีาชพีเก่ียวของ

 ผูประสานงาน  เจาหนาทีส่ถาบัน     โทร. 0-973202252



 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วฒุ-ิสาขา เงนิเดือน เง่ือนไขและสวสัดิการ

1 ผูจัดการฝกหัด หลายอัตรา ช/ญ 20-25 ป.ตรี สาขาบริหารธุรกจิ

การจัดการโลจิสติกส หรือสาขาอื่นท่ี

เก่ียวของ

ตามโครงสรางบริษัท 1.นักศกึษาจบใหมไมเกิน 3 ป

2.สามารถทํางานเปนกะได

3.มีใจรักงานบริการ,มีความขยนัอดทน

2 หัวหนางาน 5 ช/ญ ไมจํากดั ป.ตรี สาขาบริหารธุรกจิ

การจัดการโลจิสติกส หรือสาขาอื่นท่ี

เก่ียวของ

ตามโครงสรางบริษัท 1.มคีวามรูในการจัดการคลังสนิคา อยางนอย 2 ป

2.สามารถทํางานเปนกะได

3.มีใจรักงานบริการ,มีความขยนัอดทน

3 ผูจัดการฝายปฏิบัติการ

ประจํากะ

2 ช/ญ ไมจํากัด ป.ตรี สาขาบริหารธุรกจิ

การจัดการโลจิสติกส หรือสาขาอื่นท่ี

เก่ียวของ

ตามโครงสรางบริษัท 1.มคีวามรูในการจัดการคลังสนิคา อยางนอย 3-5 ป

2.สามารถทํางานเปนกะได

3.มีใจรักงานบริการ,มีความขยนัอดทน

4 หัวหนางานซอมบํารุง 1 ช/ญ ไมจํากัด ปวส.ข้ึนไป สาขาชางยนต

ชางไฟฟา หรือสาขาที่เกี่ยวของ

ตามโครงสรางบริษัท 1.มปีระสบการณเปนหัวหนางานควบคุมทีมงาน

2.สามารถทํางานเปนกะได

5 ชางซอมบํารุง 2 ช/ญ ไมจํากดั ปวส.ข้ึนไป สาขาชางยนต

ชางไฟฟา หรือสาขาที่เกี่ยวของ

ตามโครงสรางบริษัท 1.มใีจรักงานบริการ มทัีกษะดานการตดิตอสื่อสาร

2.สามารถทํางานเปนกะได

6 FM Spare part controller 1 ช/ญ ไมจํากดั ปวส.ข้ึนไป สาขาชางยนต

ชางไฟฟา หรือสาขาที่เกี่ยวของ

ตามโครงสรางบริษัท 1.มใีจรักงานบริการ มทัีกษะดานการตดิตอสื่อสาร

2.สามารถทํางานเปนกะได

รวม .....1... ตําแหนง จํานวน …50... อตัรา

บรษัิท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จาํกัด

บธูท่ี 41ทีต้ั่ง    72  ม.11  ต.ทาพระ  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40260

ประเภทกิจการ    ศูนยกระจายสินคา

ผูประสานงาน  คุณปารติต ดวงกุณา,คุณหรติ สมไสย               โทร. 043-232800 ตอ103,105



 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 หัวหนาหนวย 5 ช/ญ ไมจํากัด ปวช. ขึ้นไป ตามโครงสรางบริษัท ดูแลควบคุมงานในสายการผลิต

2 พนักงานขับรถเล็ก 3 ช/ญ ไมจํากดั ไมจํากัด ตามโครงสรางบริษัท ขับรถรับ-สงลูกคา,พนักงาน

3 หัวหนาหนวยสโตร 1 ช/ญ ไมจํากัด ปวช. ข้ึนไป ตามโครงสรางบริษัท มีประสบการณงานทางดานคลังสินคา/รับ-จายวตัถุดบิ

4 พนักงานขับรถ Forklift 3 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด ตามโครงสรางบริษัท มใีบ Cert ขับ Forklift

5 พนักงานฝายผลติ 100 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด 325/วัน ไมจําเปนตองมีประสบการณ

6 ชางซอมบํารุง 10 ช/ญ ไมจํากัด ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสรางบริษัท มีประสบการณงานดานซอมบํารุงเคร่ืองจักรภายในโรงงาน

7 เจาหนาท่ีวางแผนการผลติ 5 ช/ญ ไมจํากัด ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสรางบริษัท ใชโปรแกรมคอมพวิเตอรคํานวณขอมูลได

8 หัวหนาแผนก PU 1 ช/ญ ไมจํากัด ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสรางบริษัท มีประสบการณการทํางานเก่ียวกับการฉดีพื้นรองเทา

รวม .....8... ตําแหนง จํานวน …128... อัตรา

บรษัิท ซี เค ชูส (ประเทศไทย) จํากัด 

บธูท่ี 42ทีต้ั่ง    499  ม.7  ถ.มะลวิลัย  ต.บานทุม  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ    ผลติรองเทาเพือ่การสงออก

ผูประสานงาน  คุณเกษร  ภักด ี                                 โทร. 043-255555-7,093-8743670



 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนักงานขาย 10 ช/ญ ไมจํากัด ไมจาํกัด ตามโครงสรางบริษัท ไมระบุ

รวม .....1... ตําแหนง จํานวน …10... อัตรา

บรษัิท เดอะวัลย อิเลคทรคิส จาํกัด 

บธูท่ี 43ทีต้ั่ง    78  ม.10  ต.บงึเนยีม  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ    ขายเครื่องใชไฟฟา

ผูประสานงาน  คุณสุนษิา  สงเสรมิ                                                      โทร. 061-4487779



 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วฒิุ-สาขา เงนิเดอืน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 Mechanical Maintenance Technician

Electrical Maintenance Technician

( ชางซอมบํารุง งาน Service)

5 ช/ญ 23+ ปวส. เคร่ืองกล ไฟฟา หรือสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณการทํางานไมนอยกวา 1 ป 

2 R&D Technician (ชางเทคนิค) 1 ช/ญ 23+ ปวส. เครื่องกล ไฟฟา หรือสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณการทํางานไมนอยกวา 1 ป 

3 Welding Technician (ชางเช่ือม) 5 ช/ญ 23+ ปว.ส. สาขาเทคนคิท่ีเก่ียวของกับการผลติ ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณการทํางานเก่ียวกับงานเชื่อม 0-3 ป

4 Color Coat Technician (ชางเทคนิคส)ี 1 ช/ญ 23+ ปว.ส. สาขาเทคนิคท่ีเก่ียวของกับการผลติ ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณการทาํงานเก่ียวกับงานสี 0-3 ป

5 Production Manager (ผูจัดแผนกผลติ) 1 ช/ญ 30+  ป.ตร ีวศิวกรรมเคร่ืองกล/  อุตสาหการ/สาขา

เทคนคิการผลติ หรอืสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณดานการบรหิารโรงงาน 5 ป

6 Engineering Manager( ผูจัดการแผนก

วศิวกรรม) งานเขียนแบบ ออกแบบ

1 ช/ญ 30+ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมอุตสาหการ  ไฟฟาหรอื

เครือ่งกล หรอืสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

ตามโครงสรางบรษัิท เคยผานงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลติชิ้นสวนมาไมนอยกวา  5  ป

บริษัท ออโตโมช่ันเวิรค จํากัด 

บธูท่ี 44ท่ีต้ัง    213  ม.13  ถ.เลีย่งเมือง  ต.บานเปด  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ การผลติ ออกแบบ และติดต้ังระบบ Intralogistics และคลงัสินคาอัตโนมัติ (AS/RS) 

ผูประสานงาน  ฝายบุคคล                                                        โทร. 043-221880,088-5711429



 

 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วฒุ-ิสาขา เงนิเดอืน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

7 Process Engineer (วิศวกรกระบวนการ) 1 ช/ญ 25+ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมอุตสาหการ  ไฟฟาหรอื

เครือ่งกล หรอืสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

ตามโครงสรางบรษัิท เคยผานงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลติช้ินสวนมาไมนอยกวา  3  ป

8 System Analyst Specialist 1 ช/ญ 30+ ป.ตร ีข้ึนไป วศิวกรรมคอมพิวเตอร, วิทยาการ

คอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณดานการพัฒนาโปรแกรม 5 ป ขึ้นไป

9 Programmer 5 ช/ญ 25+ ป.ตร ีข้ึนไป วศิวกรรมคอมพิวเตอร, วิทยาการ

คอมพิวเตอร, สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณดานการพัฒนาโปรแกรม 1 ป ข้ึนไป

มปีระสบการณดานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษา C# , ASP.NET , VB , JAVA

 หรือ Web Application

10 Applications Implementor &HW 5 ช/ญ 23+ ปวส. หรอืป.ตร ีข้ึนไป วศิวกรรมคอมพิวเตอร, 

วิทยาการคอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณดานการพัฒนาโปรแกรม 1 ป ข้ึนไป

11 Project Planning

(นักวิเคราะหและออกแB22:B28บบระบบ)

2 ช/ญ 23+ ป.ตร ีขึ้นไป วิศวกรรมคอมพิวเตอร, วิทยาการ

คอมพิวเตอร, สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณการทํางาน 1 ปขึ้นไปในดานการเก็บความตองการเพื่อนํามาวเิคราะห

และออกแบบระบบ

บริษัท ออโตโมช่ันเวริค จํากัด 

บูธท่ี 44ท่ีต้ัง    213  ม.13  ถ.เลีย่งเมือง  ต.บานเปด  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ การผลติ ออกแบบ และติดต้ังระบบ Intralogistics และคลงัสินคาอัตโนมัติ (AS/RS) 

ผูประสานงาน  ฝายบุคคล                                                        โทร. 043-221880,088-5711429



 

 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วฒิุ-สาขา เงนิเดอืน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

12 IT Service 5 ช/ญ 23+ ปวส. หรอืป.ตร ีข้ึนไป วศิวกรรมคอมพิวเตอร, 

วิทยาการคอมพิวเตอร, สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณดานงานตดิต้ังระบบ และงานซัพพอรท

ผูใชงาน 1 ปข้ึนไป

13 Control System Manager (ทางดานPLC) 1 ช/ญ 30+ ป.ตรข้ึีนไป -โท ดานวศิวกรรมสาขาอัตโนมัต ิ

ไฟฟาควบคุม แมคคาทรอนกิส หรือสาขาท่ี

เก่ียวของ

สามารถตอรองได  มปีระสบการณเก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบอัตโนมัต ิหรือ ออกแบบ

เครือ่งจักร มากกวา 5 ป

14 Automation Engineer (วศิวกรระบบ

อัตโนมัติ)

5 ช/ญ 25+ ป.ตรขีึ้นไป ดานวิศวกรรมสาขาอัตโนมัติ ไฟฟา

ควบคุม แมคคาทรอนกิส หรอืสาขาท่ีเก่ียวของ

ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณการทํางานไมนอยกวา  1  ป

มปีระสบการณเก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบอัตโนมัติ หรือ ออกแบบเคร่ืองจักร 

มากกวา 1 ป

15 ตําแหนงานประจําสาขา กทม. (เขตจุ

จักร) Maintenance  Manager

1 ช/ญ 30+ ปรญิญาตรีวิศวกรรม ไฟฟาหรอืเครือ่งกล หรอื

สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณ งานดานงานออกแบบ งานระบบ งานผลติ งานติดตัง้ 

ไมนอยกวา  3  ป

16 ตําแหนงานประจําสาขา กทม. (เขตจุ

จักร) Assistant Maintenance Manager

1 ช/ญ 27+ ปรญิญาตรีวิศวกรรม ไฟฟาหรอืเครือ่งกล หรอื

สาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณ งานดานงานออกแบบ งานระบบ งานผลติ งานติดตัง้ ไมนอยกวา 3 ป

บริษัท ออโตโมช่ันเวิรค จํากัด 

บธูท่ี 44ท่ีต้ัง    213  ม.13  ถ.เลีย่งเมือง  ต.บานเปด  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ การผลติ ออกแบบ และติดต้ังระบบ Intralogistics และคลงัสินคาอัตโนมัติ (AS/RS) 

ผูประสานงาน  ฝายบุคคล                                                        โทร. 043-221880,088-5711429



 

 

 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒ-ิสาขา เงนิเดอืน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

17 ตําแหนงานประจําสาขา กทม. (เขตจุ

จักร) 

Mechanical Maintenance Enginee

Electrical  Maintenance Engineer

5 ช/ญ 25+ ป.ตรขีึ้นไป วศิวกรรมไฟฟา เคร่ืองกล หรือ

สาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณการทํางานไมนอยกวา 1 ป

18 ตําแหนงานประจําสาขา กทม. (เขตจุจักร)

ชางซอมบํารุง

Mechanical Maintenance Technician

Electrical Maintenance Technician

10 ช/ญ 23+ ปวส. เคร่ืองกล ไฟฟา หรือสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณการทํางานไมนอยกวา 1 ป 

19 ตําแหนงานประจําสาขา กทม. (เขตจุจักร)

ชางติดตัง้

Electrical Installation Technician

Mechanical Installation Technician

10 ช/ญ 25+ ปวส. เคร่ืองกล ไฟฟา หรือสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตามโครงสรางบรษัิท มปีระสบการณการทํางานไมนอยกวา 1 ป 

รวม .....19... ตําแหนง จํานวน …66... อัตรา

บริษัท ออโตโมช่ันเวิรค จํากัด 

บูธท่ี 44ท่ีต้ัง    213  ม.13  ถ.เลีย่งเมือง  ต.บานเปด  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ การผลติ ออกแบบ และติดต้ังระบบ Intralogistics และคลงัสินคาอัตโนมัติ (AS/RS) 

ผูประสานงาน  ฝายบุคคล                                                        โทร. 043-221880,088-5711429



 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วฒุ-ิสาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดิการ

1 ชางเทคนิคฯ 10 ช/ญ 21+ ปวช. , ปวส. สาขา ชางกลโรงงาน , ชางยนต ,

เทคนิคการผติ , ชางไฟฟา หรือสาขาอืน่ๆท่ี

เก่ียวของ

ตามโครงสรางบริษัท

2 เจาหนาที่ธุรการ 2 ช/ญ 20+ ปวช. , ปวส. ตามโครงสรางบริษัท

3 เจาหนาที่ขอมูล 10 ช/ญ 24+ ป.ตรีข้ึนไป ไมจํากัดสาขา ตามโครงสรางบริษัท

4 เจาหนาที่คลังสินคา 2 ช/ญ 24+ ป.ตรีข้ึนไป สาขาการจัดการคลัง หรอืสาขา

อื่นๆท่ีเก่ียวของ

ตามโครงสรางบริษัท

5 เจาหนาที่ผลิตภัณฑ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรีข้ึนไป ไมจํากัดสาขา มปีระสบการณดาน

การทํางานเก่ียวกับผลติภัณฑจะพิจารณาเปน

พิเศษ

สามารถตอรองได

6 ผูชวยเจาหนาท่ีขายในประเทศ 2 ช/ญ 25+ ป.ตรีข้ึนไป ไมจํากัดสาขา มปีระสบการณดาน

การขายอยางนอย 0-1 ป

สามารถตอรองได

1.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

2.ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตําแหนงงาน)

3.รานคาสวัสดิการ 

4.โบนัส/ปรับประจําป (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)

5.คาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปทํางานตางประเทศ , ตางสาขา(เขตนอกอําเภอ)

6.ชุดยูนิฟอรม

7.ทุนศึกษาตอ

8.ทุนการศึกษาบุตรหลาน

9.กองทุนเงินกูยืม

10.กองทุนฌาปนกิจ&เงินชวยเหลือ 

11.เงินชวยเหลือเย่ียมคลอด,เย่ียมไข

12.เงินชวยเหลืองานอุปสมบท

13.เงินชวยเหลืองานแตง , ข้ึนบานใหม

14.ตรวจรางกายประจําป

15.งานเล้ียงปใหมประจําป 

16.งานกีฬาประจําป 

17.หองพยาบาล 

18.การพัฒนาการฝกอบรมดานตางๆ

19.การวางแผนพัฒนาความกาวหนา Career Path

บรษิทั ขอนแกนแหอวน จํากัด 

บธูท่ี 45ท่ีต้ัง    250  ม.8  ถ.เหลานาดี  ต.เมืองเกา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ อตุสาหกรรมส่ิงทอ แห อวน เชอืก สายเอ็น

ผูประสานงาน  ฝายบุคคล                                              โทร. 043-221880,086-4582903



 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วฒุ-ิสาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดิการ

7 เจาหนาที่ขายในประเทศ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรีข้ึนไป ไมจํากัดสาขามปีระสบการณดาน

การขาย 1 ปข้ึนไป

สามารถตอรองได

8 เจาหนาที่ขายออนไลน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรีข้ึนไป ไมจํากัดสาขา มปีระสบการณดาน

การขาย 1 ปข้ึนไป

สามารถตอรองได

9 ผูจัดการเขตการขายในประเทศ 1 ช/ญ 27+ ป.ตรีข้ึนไป ไมจํากัดสาขา มปีระสบการณดาน

การขายอยางนอย 3 ป และบรหิารทมีขาย 2 ป

สามารถตอรองได

10 ผูจัดการฝายขายในประเทศ 1 ช/ญ 35+ ป.ตรีข้ึนไป ไมจํากัดสาขา มปีระสบการณดาน

การขายอยางนอย 5 ป และบรหิารทมีขาย

อยางนอย 5 ป

สามารถตอรองได

11 ผูชวยเจาหนาท่ีขายตางประเทศ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรีข้ึนไป ไมจาํกัดสาขา 

มีประสบการณดานการขายอยางนอย

0-1 ป มีความสามารถนการส่ือสาร

ภาษาองักฤษ

สามารถตอรองได

1.กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

2.ท่ีพกัสวัสดกิาร (ตามระดับตําแหนงงาน)

3.รานคาสวัสดกิาร 

4.โบนัส/ปรับประจาํป (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)

5.คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปทํางานตางประเทศ , ตางสาขา(เขตนอกอําเภอ)

6.ชดุยูนิฟอรม

7.ทุนศกึษาตอ

8.ทุนการศึกษาบุตรหลาน

9.กองทุนเงินกูยืม

10.กองทุนฌาปนกิจ&เงินชวยเหลอื 

11.เงินชวยเหลอืเยี่ยมคลอด,เย่ียมไข

12.เงนิชวยเหลอืงานอุปสมบท

13.เงินชวยเหลอืงานแตง , ข้ึนบานใหม

14.ตรวจรางกายประจําป

15.งานเล้ียงปใหมประจําป 

16.งานกีฬาประจําป 

17.หองพยาบาล 

18.การพัฒนาการฝกอบรมดานตางๆ

19.การวางแผนพัฒนาความกาวหนา Career Path

บรษิทั ขอนแกนแหอวน จํากัด 

บธูท่ี 45ท่ีต้ัง    250  ม.8  ถ.เหลานาดี  ต.เมืองเกา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ อตุสาหกรรมส่ิงทอ แห อวน เชอืก สายเอ็น

ผูประสานงาน  ฝายบุคคล                                              โทร. 043-221880,086-4582903



 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วฒุ-ิสาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดิการ

12 เจาหนาที่ขายตางประเทศ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรีข้ึนไป สาขาภาษาอังกฤษ 

มีประสบการณดานการขายตดิตอกับลูกคา

ตางประเทศอยางนอย 1 ป

สามารถตอรองได

13 ผูจัดการเขตการขายตางประเทศ 1 ช/ญ 27+ ป.ตรีข้ึนไป สาขา ภาษาองักฤษ 

มีประสบการณดานการขายตดิตอกับลูกคา

ตางประเทศอยางนอย 3 ป 

และบรหิารทีมขาย 2 ป

สามารถตอรองได

14 วศิวกรฯ 5 ช/ญ 24+ ป.ตรีข้ึนไป วิศวกรรมเครื่องกล อตุสาหการ 

ไฟฟา หรอืสาขาอืน่ๆท่ีเกี่ยวของ

ตามโครงสรางบริษัท

15 โปรแกรมเมอร 3 ช/ญ 23+ ป.ตรี ข้ึนไป วศิวกรรคอมพิวเตอร, วทิยาการ

คอมพิวเตอร, สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มีประสบการณดานการพัฒนาโปรแกรม 1 ป 

ข้ึนไป

สามารถตอรองได

16 ผูชวยโปรแกรมเมอร 3 ช/ญ 24+ ปริญญาตรี วทบ. สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร

 คอมพวิเตอรธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศหรือ

สาขาท่ีเกี่ยวของ

ตามโครงสรางบริษัท

1.กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

2.ท่ีพกัสวัสดกิาร (ตามระดับตําแหนงงาน)

3.รานคาสวัสดกิาร 

4.โบนัส/ปรับประจาํป (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)

5.คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปทํางานตางประเทศ , ตางสาขา(เขตนอกอําเภอ)

6.ชดุยูนิฟอรม

7.ทุนศกึษาตอ

8.ทุนการศึกษาบุตรหลาน

9.กองทุนเงินกูยืม

10.กองทุนฌาปนกิจ&เงินชวยเหลอื 

11.เงินชวยเหลอืเยี่ยมคลอด,เย่ียมไข

12.เงนิชวยเหลอืงานอุปสมบท

13.เงินชวยเหลอืงานแตง , ข้ึนบานใหม

14.ตรวจรางกายประจําป

15.งานเล้ียงปใหมประจําป 

16.งานกีฬาประจําป 

17.หองพยาบาล 

18.การพัฒนาการฝกอบรมดานตางๆ

19.การวางแผนพัฒนาความกาวหนา Career Path

บรษิทั ขอนแกนแหอวน จํากัด 

บธูท่ี 45ท่ีต้ัง    250  ม.8  ถ.เหลานาดี  ต.เมืองเกา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ อตุสาหกรรมส่ิงทอ แห อวน เชอืก สายเอ็น

ผูประสานงาน  ฝายบุคคล                                              โทร. 043-221880,086-4582903



 

ลาํดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดอืน เง่ือนไขและสวสัดิการ

17 System Engineer 2 ช/ญ 23+ ปรญิญาตรี หรือ สูงกวา 

สาขาวศิวกรรมศาสตรคอมพวิเตอร หรือ 

วทิยาศาสตรคอมพวิเตอร

มปีระสบการณ IT Infrastructure และIT 

Service 2 ขึ้นไป

สามารถตอรองได

18 R&D Application 2 ช/ญ 23+ ปรญิญาตรวิีทยาศาสตร 

สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร, วิศวกรรมศาสตร

 สาขาคอมพวิเตอร หรอืสาขาท่ีเก่ียวของ 

มปีระสบการณทํางานทางดาน Software 

Engineer หรอื Software Developer

สามารถตอรองได

19 วศิวกรไฟฟา/ระบบคอลโทรล PLC 2 ช/ญ 23+ ป.ตรขีึ้นไป วศิวกรรม ไฟฟา แมคคาทรอนกิส 

สาขาระบบความคุมอัตโนมัติ

ตามโครงสรางบริษัท

20 เจาหนาท่ีรกัษาความปลอดภัย 3 ช/ญ 21+ มัธยมศึกษาตอนตน ตามโครงสรางบริษัท

21 พนกังานฝายผลติ (รายวัน) 20 ช/ญ 18+ ไมจํากัด ตามโครงสรางบริษัท

รวม .....21... ตําแหนง จํานวน …74... อัตรา

1.กองทุนสํารองเลี้ยงชพี

2.ท่ีพกัสวัสดิการ (ตามระดับตําแหนงงาน)

3.รานคาสวัสดกิาร 

4.โบนัส/ปรับประจําป (ตามผลประกอบการและนโยบายของบรษัิท)

5.คาเบ้ียเล้ียงเดินทางไปทํางานตางประเทศ , ตางสาขา(เขตนอกอําเภอ)

6.ชุดยูนฟิอรม

7.ทุนศกึษาตอ

8.ทุนการศึกษาบุตรหลาน

9.กองทุนเงินกูยืม

10.กองทุนฌาปนกิจ&เงินชวยเหลือ 

11.เงินชวยเหลอืเย่ียมคลอด,เยี่ยมไข

12.เงินชวยเหลอืงานอุปสมบท

13.เงินชวยเหลืองานแตง , ข้ึนบานใหม

14.ตรวจรางกายประจําป

15.งานเลี้ยงปใหมประจําป 

16.งานกีฬาประจาํป 

17.หองพยาบาล 

18.การพัฒนาการฝกอบรมดานตางๆ

19.การวางแผนพัฒนาความกาวหนา Career Path

บริษัท ขอนแกนแหอวน จํากัด 

บูธท่ี 45ท่ีต้ัง    250  ม.8  ถ.เหลานาดี  ต.เมืองเกา  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมสิ่งทอ แห อวน เชือก สายเอน็

ผูประสานงาน  ฝายบุคคล                                              โทร. 043-221880,086-4582903



 

 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒ-ิสาขา เงนิเดอืน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ผูจดัการฝายพัฒนาธุรกจิในประเทศ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ขึน้ไป ไมจํากัดสาขา

มีประสบการณดานการพัฒนาธุรกิจในประเทศ 5 ปขึ้นไป

สามารถตอรองได

2 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกจิตางประเทศ 1 ช/ญ 30+ มีประสบการณดานการพัฒนาธุรกิจตางประเทศ 5 ปข้ึนไป สามารถตอรองได สามารถตอรองได

3 ผูจัดการแผนกคาจางและสวัสดกิาร 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี ข้ึนไป ไมจํากัดสาขา

มีประสบการณดานการบริหารงานคาจางหรือเงินเดือน 3 ปขึ้นไป

สามารถตอรองได

4 System Analyst 4 ช/ญ 30+ ป.ตรี ขึน้ไป วิศวกรรมคอมพวิเตอร, วทิยาการคอมพวิเตอร, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีประสบการณดานการพัฒนาโปรแกรม 5 ป ขึ้นไป

ตามโครงสรางบริษัท

5 โปรแกรมเมอร 3 ช/ญ 23+ ป.ตรี ข้ึนไป วิศวกรรมคอมพวิเตอร, วทิยาการคอมพวิเตอร, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีประสบการณดานการพัฒนาโปรแกรม 1 ป ข้ึนไป

ตามโครงสรางบริษัท

6 System Engineer 2 ช/ญ 23+ ปริญญาตรี หรือ สูงกวา สาขาวิศวกรรมศาสตรคอมพวิเตอร หรือ วทิยาศาสตร

คอมพวิเตอร

มีประสบการณ IT Infrastructure และ IT Service 2 ข้ึนไป

ตามโครงสรางบริษัท

7 System administrator 2 ช/ญ 23+ ปริญญาตรี หรือ สูงกวา สาขาวิศวกรรมศาสตรคอมพวิเตอร หรือ วทิยาศาสตร

คอมพวิเตอร

มีประสบการณ  IT Service 2 ขึน้ไป

สามารถตอรองได

1.กองทุนสํารองเลี้ยงชพี

2.ที่พักสวัสดกิาร (ตามระดับตําแหนงงาน)

3.รานคาสวัสดิการ 

4.โบนัส/ปรับประจําป (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)

5.คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทางไปทํางานตางประเทศ , ตางสาขา(เขตนอกอําเภอ)

6.ชุดยูนิฟอรม

7.ทุนศึกษาตอ

8.ทุนการศึกษาบุตรหลาน

9.กองทุนเงินกูยืม

10.กองทุนฌาปนกจิ&เงินชวยเหลือ 

11.เงินชวยเหลอืเย่ียมคลอด,เยี่ยมไข

12.เงนิชวยเหลืองานอุปสมบท

13.เงินชวยเหลืองานแตง , ข้ึนบานใหม

14.ตรวจรางกายประจําป

15.งานเลี้ยงปใหมประจําป 

16.งานกฬีาประจําป 

17.หองพยาบาล 

18.การพัฒนาการฝกอบรมดานตางๆ

19.การวางแผนพัฒนาความกาวหนา Career Path

บรษัิท เคเคเอฟ อินเตอรเนช่ันแนล กรุป จํากัด 
บธูที ่46ท่ีต้ัง    250  ม.8  ถ.เหลานาดี  ต.เมืองเกา  อ.เมอืงขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ ผูผลติและจําหนายตาขายและอปุกรณการประมง การเกษตร 

ผูประสานงาน  ฝายบุคคล                                     โทร. 043-221880,080-8435564



 

 

 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒ-ิสาขา เงนิเดอืน เงื่อนไขและสวัสดิการ

8 IT Application Support 3 ช/ญ 24+ ปริญญาตรี วทบ. สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร คอมพิวเตอรธุรกจิ เทคโนโลยี

สารสนเทศหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ

ตามโครงสรางบริษัท

9 Hardware Project Coordinator 2 ช/ญ 24+ ปริญญาตรี วทบ. สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร คอมพิวเตอรธุรกจิ เทคโนโลยี

สารสนเทศหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ

ตามโครงสรางบริษัท

10 Organization Development & Human 

Resources Development (OD & HRD)

3 ช/ญ 22+ ปริญญาตรี ทางดานการพัฒนาองคกร 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารทรัพยากรมนุษย หรืออื่นท่ีเกี่ยวของ

ตามโครงสรางบริษัท

รวม .....10... ตําแหนง จํานวน …22... อตัรา

1.กองทุนสํารองเลี้ยงชพี

2.ที่พักสวัสดกิาร (ตามระดับตําแหนงงาน)

3.รานคาสวัสดิการ 

4.โบนัส/ปรับประจําป (ตามผลประกอบการและนโยบายของบริษัท)

5.คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทางไปทํางานตางประเทศ , ตางสาขา(เขตนอกอําเภอ)

6.ชุดยูนิฟอรม

7.ทุนศึกษาตอ

8.ทุนการศึกษาบุตรหลาน

9.กองทุนเงินกูยืม

10.กองทุนฌาปนกจิ&เงินชวยเหลือ 

11.เงินชวยเหลอืเย่ียมคลอด,เยี่ยมไข

12.เงนิชวยเหลืองานอุปสมบท

13.เงินชวยเหลืองานแตง , ข้ึนบานใหม

14.ตรวจรางกายประจําป

15.งานเลี้ยงปใหมประจําป 

16.งานกฬีาประจําป 

17.หองพยาบาล 

18.การพัฒนาการฝกอบรมดานตางๆ

19.การวางแผนพัฒนาความกาวหนา Career Path

ประเภทกิจการ ผูผลติและจําหนายตาขายและอปุกรณการประมง การเกษตร 

ผูประสานงาน  ฝายบุคคล                                     โทร. 043-221880,080-8435564

บรษัิท เคเคเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จํากัด 

บธูท่ี 46ท่ีต้ัง    250  ม.8  ถ.เหลานาดี  ต.เมืองเกา  อ.เมอืงขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000



 

 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดือน เง่ือนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานฝายผลติ 3 ช ไมเกนิ35 ไมจํากัด 325/วัน

รวม .....1... ตําแหนง จํานวน …3... อัตรา

ปรับเงินคาแรงขึน้ตามความสามารถของพนักงาน (เม่ือผานทดลองงาน2

สัปดาห)

ประกันสังคม,เบ้ียขยัน,โอที

ใบรับรองการผานเกณฑทหาร (ถามี)

บรษัิท Thckk Foods จํากัด (โรงงานต้ังฮ่ังเชยีง)

บธูท่ี 47ท่ีต้ัง     184/10-11  ม.10  ถ.มิตรภาพ  ต.ทาพระ  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ ผลติ และจําหนาย กุนเชยีง ไสกรอก หมูทุบ หมูสวรรค นํ้าพริกสะเดดิ ขาวตัง

ผูประสานงาน  ฝายบุคคล                                            โทร. 081-7176594,086-3656259



 

ลําดับ ตาํแหนง จํานวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงินเดอืน เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-40 ปวช.-ป.ตรี 12,000+ ยูนฟิอรม,โบนัส,ปรับเงินเดือน,คานํ้ามัน,คาเส่ือมรถ,คาโทศพัท

,คอมมชิช่ัน ฯลฯ

2 ชางซอมบํารุง 10 ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 12,000+ ยูนฟิอรม,โบนัส,ปรับเงินเดือน,ตรวจสุขภาพประจําป,คา

รักษาพยาบาล

รวม .....2... ตําแหนง จํานวน …20... อัตรา

บรษัิท มิตรแลนด คอรปอรเรชัน จํากัด

บูธท่ี 48ท่ีตั้ง     336  ม.20  ต.ทาพระ  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ ผูจัดจําหนายและใหบริการ เคร่ืองจักรและเคร่ืองทุนแรง

ผูประสานงาน  คุณธนพล เสนาะนอย,คุณนิภาดา ชาวนาผ     โทร. 094-3296688,043-226290



 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 ที่ปรกึษาการขาย

(สํานกังานใหญ,บานดอน,

หนองเรือ,มัญจาคีรี)

25 ช/ญ 22-35 ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสราง 1.มีประสบการณดานการขายรถยนตมากอน

2.ขับรถยนตไดและมีใบขับขี่รถยนต

2 ท่ีปรกึษาการขายรถ

ใชงานแลว สาขาชวัร

2 ช/ญ 22 ปวส.ข้ึนไป ตามโครงสราง 1.มใีจรักงานบริการและทํางานภายใตแรงกดดนัไดดี

3 ชางยนต สํานักงานใหญ

สาขามัญจาครีี,บานดอน,

หนองเรือ

4 ช 22 ปวส.ข้ึนไป ตามโครงสราง 1.มคีวามรูเกี่ยวกับอะไหลรถยนต

4 ผูบริหารงานบริการ SA 

สาขาสํานักงานใหญ ,

มัญจาครีี

2 ช/ญ 22 ปวส.ข้ึนไป ตามโครงสราง 1.มคีวามรูดานเคร่ืองยนต

2.หากมปีระสบการณตรงจะไดรับการพจิารณาเปนพเิศษ

3.ขับรถยนตไดและมีใบขับข่ีรถยนต

5 ชางเคาะตัวถังและสี 2 ช 22 ไมจํากดัวุฒกิารศกึษา ตามโครงสราง 1.มีประสบการณดานการเคาะตัวถงัและสรีถยนตมากอน

6 ชางพนสี 1 ช 22 ไมจํากัดวุฒกิารศกึษา ตามโครงสราง 1.มปีระสบการณดานการพนสีรถยนตมากอน

7 ชางขัดสีรถยนต 1 ช 22 ไมจํากัดวุฒกิารศกึษา ตามโครงสราง 1.มปีระสบการณดานการขดัสรีถยนตมากอน

8 ชางเตรียมพื้น 1 ช 22 ไมจํากัดวุฒกิารศกึษา ตามโครงสราง 1.มปีระสบการณดานการเตรียมพื้นรถยนตมากอน

รวม .....8... ตําแหนง จํานวน …38... อตัรา

บรษัิท โตโยตาแกนนคร จาํกัด 

บธูท่ี 49ทีต้ั่ง    359/888  ม.17 ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ  ตัวแทนจําหนายรถยนตโตโยตาในจังหวดัขอนแกน 

 ผูประสานงาน  ฝายบุคคล                              โทร. 043-333444/085-7489995



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนกังาน Part-time 3 ช/ญ 18 ม.3/ม.6 ตามโครงสราง มคีวามอดทนสูง

ปวช./ปวส.

ปรญิญาตรีทกุสาขา

รวม .....1... ตําแหนง จํานวน …3... อัตรา

Sizzler Central Plaza Khonkaen

บูธท่ี 50ทีต้ั่ง  ช้ัน 4 เซ็นทรลัพลาซา ถ.ศรจีันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ  รานอาหาร

 ผูประสานงาน  ผูจดัการราน สุกัญญา ชัยแสนฤทธิ์                        โทร.0854842816



 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนกังานเทคนคิ 1 ช 21 ปวส.(ชาง) ตามโครงสราง มปีระสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2
พนกังานคลงัสนิคา

โครงสราง 8 ช 21 ไมจํากัด ตามโครงสราง ไมระบุ

3 พนกังานขาย 4 ช/ญ 21 ไมจํากัด ตามโครงสราง ไมระบุ

4
พนกังาน

รักษาความปลอดภัย 1 ช 30 ไมจํากัด ตามโครงสราง ไมระบุ

รวม .....6... ตําแหนง จํานวน …25... อัตรา

บรษัิท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (สาขาขอนแกน)

บธูท่ี 51ทีต้ั่ง   377 ม.2  ถ.มะลิวลัย  ต.บานเปด อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ จําหนายวสัดุกอสราง

 ผูประสานงาน  สรายุทธ บุตรราช                                โทร. 043-002222



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 ผูจัดการ 1 ช/ญ 30+ ป.ตร ีข้ึนไป ตามตกลง 1.มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

แผนกจัดซื้อตางประเทศ

2 เจาหนาทีจั่ดซื้อ 1 ช/ญ 22+ ป.ตร ีข้ึนไป ตามโครงสราง ไมระบุ

ตางประเทศ

3 PROCESS ENGINEER 4 ช/ญ 22+ ป.ตร ีข้ึนไป ตามโครงสราง ไมระบุ

4 PLANNING ENGINEER 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสราง ไม่ระบุ

5 เจาหนาทีก่ารเงนิ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสราง ไมระบุ

6 PROGRAMMER 1 ช 22+ ป.ตร ีขึ้นไป ตามโครงสราง ไมระบุ

7 GRAPGIC DESIGNER 2 ช 22+ ป.ตร ีขึ้นไป ตามโครงสราง ไมระบุ

รวม ....7... ตําแหนง จํานวน …11... อัตรา

บรษัิท คารเปท เมกเกอร ประเทศไทย จํากัด

บธูท่ี 52ทีต้ั่ง  194  ถ.แจงสนทิ  ต.เมืองเพยี อ.บานไผ  จ.ขอนแกน  40110

ประเภทกิจการ  ผลิตส่ิงทอ

 ผูประสานงาน  กัณฐากรณ ศรแีกว     โทร. 043-286173,089-7113783



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 เจาหนาทีบ่ัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตร ีสาขาบัญชี 10,000-20,000 บาท 1มปีระสบการณจะไดรบัการพิจารณาเปนพิเศษ

2 ผูจัดการสาขา 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ทกุสาขา 20,000-30,000 บาท ไมระบุ

3 เจาหนาทีตั่ดตอวดีีโอ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ทกุสาขา 12,000 บาท ข้ึนไป ไมระบุ

4 เซลลศัลยกรรม 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี ทุกสาขา 12,000-15,000 บาท ไมระบุ

5 เจาหนาทีพั่ฒนาเว็ปไซต 4 ช/ญ 26+ ป.ตรี สาขาที่เก่ียวของ 20,000-30,000 บาท ไมระบุ

6 ผูจัดการตลาด 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวของ 25,000-35,000 บาท ไม่ระบุ

รวม ....6... ตําแหนง จํานวน …10... อัตรา

บริษัท ออลอะเบาท(ไทยแลนด) จํากัด

บูธท่ี 53ทีต้ั่ง  63  ถ.สีศรัทธา  ต.หมากแขง  อ.เมืองอุดรธาน ี จ.อุดรธาน ี 41000

ประเภทกิจการ  สุขภาพและความงาม

 ผูประสานงาน  พรีพล ปาโส    โทร. 090-9704316



 

 

ลําดับ ตําแหนง จาํนวน เพศ อายุ วุฒิ-สาขา เงนิเดือน เงื่อนไขและสวสัดกิาร

1 พนกังานบริการ 4 ช/ญ ไมจํากดั ไมจํากัด ตามโครงสราง ไมระบุ

2 ผูชวยกุก 2 ช/ญ ไมจํากดั ไมจํากัด ตามโครงสราง ไมระบุ

3 พนกังานขาย 2 ช/ญ ไมจํากดั ไมจํากัด ตามโครงสราง ไมระบุ

รวม .....3... ตําแหนง จํานวน …8... อัตรา

รานอาหารบานเฮง

บธูท่ี54ทีต้ั่ง   54/2  ถ.กลางเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ  รานอาหาร

 ผูประสานงาน  ณชิากร  พนัธุระ ฝายบุคคล                            โทร. 098-5356646



 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วฒิุ-สาขา เงนิเดือน เง่ือนไขและสวสัดิการ

1 ผูแทนขายเครื่องมือแพทย 7 ช/ญ ไมเกิน

35ป

ปริญญาตรีทุกสาขา ตามโครงสราง ไมจําเปนตองมีประสบการณ

2 เจาหนาท่ีประสานงาน

ระหวางประเทศ

1 ช/ญ ไมเกิน

35ป

ปริญญาตรีทุกสาขา ตามโครงสราง สามารถอาน/เขียนภาษาอังกฤษไดอยางดีเย่ียม

3 Sale Suppost 4 ญ ไมเกิน

35ป

ปริญญาตรีทุกสาขา ตามโครงสราง สามารถใชโปรแกรม Express และAccess และประยุกตการใชงานได

รวม .....3... ตําแหนง จํานวน …12... อัตรา

บรษัิท ไทยเมดิคอลนอรทอีสต จาํกัด

บูธท่ี 55ทีต้ั่ง   138/18  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมอืงขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ  ธุรกิจคาปลีก-สง เครื่องมือวทิยาศาสตร และเครื่องมือแพทย

 ผูประสานงาน  กัญญานัฐ จิตคง                           โทร. 043-348838/061-0305888



 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วฒิุ-สาขา เงนิเดือน เง่ือนไขและสวสัดิการ

1 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ ไมเกิน

35ป

ปรญิญาตรี ตามโครงสราง

2 ธุรการฝายขาย 1 ช/ญ ไมเกิน

35ป

ปวส.-ปริญญาตรี ตามโครงสราง

3 พนักงานขาย 2 ช/ญ ไมเกิน

35ป

ปวส.-ปริญญาตรี ตามโครงสราง

4 พนักงานรับประกันคุณภาพ 1 ช/ญ ไมเกิน

35ป

ปรญิญาตรี ตามโครงสราง

5 พนักงานขับรถ(SA) 1 ช/ญ ไมเกิน

35ป

ปรญิญาตรี ตามโครงสราง

6 แมบาน 2 ช/ญ ไมเกิน

50ป

ม.3 ตามโครงสราง

รวม .....6... ตําแหนง จํานวน …9... อัตรา

บรษิัท สกายออโตเฮาส จํากัด

บูธท่ี 56ทีต้ั่ง   294/8 ม.7  ถ.มะลวิลัย  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ  จําหนายรถยนต

 ผูประสานงาน จิราพร สหีนาถ                        โทร. 086-8862222



 

 

 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วฒิุ-สาขา เงนิเดือน เง่ือนไขและสวสัดิการ

1 ชางเทคนคิ 2  ช 22+  ปวช.-ปวส. ตามตกลง มีใบอนญุาตขับขี่รถยนต

ไมจาํกัดสาขา สามารถเดินทางไป ตางจังหวัดได  (ไป-กลับ)

ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตองาน

มีประสบการณดานงานซอมเคร่ืองใชไฟฟา จะพิจารณาพิเศษ

สวัสดิการอ่ืน  อาหารกลางวัน  กาแฟสด

2 พนักงานแมบาน 2 ญ  25+ ม.3 ขึ้นไป  370  บาทตอวัน ซือสัตย์  ตรงต่อเวลา   รักษาความสะอาด เรียบร้อย

สวัสดิการอ่ืน  อาหารกลางวัน  กาแฟสด

รวม ...2... ตําแหนง จํานวน …4... อัตรา

บรษัิท  คอฟเฟลิซ  จํากัด

บธูท่ี 57ทีต้ั่ง  17 7/24-25 ถนนดรุณสําราญ ตําบลในเมือง อ.เมืองขอนแกน  จ.ขอนแกน  40000

ประเภทกิจการ    ตัวแทนจําหนายอุปกรณกาแฟ

 ผูประสานงาน      ศุภธิดา  วงัคะฮาต              โทร.    '0850005955



 

 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วฒิุ-สาขา เงนิเดือน เง่ือนไขและสวสัดิการ

1 วศิวกร 1 ช 21-40 ปริญญาตรี ตามโครงสราง 1.ปรญิญาตรี สาขาชางกลโรงงานและสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

2.หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพเิศษ

2 หัวหนาฝายผลติ 1 ช 21-40 ปวช.-ปริญญาตรี ตามโครงสราง 1.ปวช.-ปรญิญาตร ีสาขาชางกลโรงงาน,เทคนคิการผลติ,ชางไฟฟา

2.สามารถทํางานเปนกะได

3.หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพเิศษ

3 รับวัตถุดบิ 3 ช/ญ 18 ม.6 ตามโครงสราง

4 พนักงานฝายผลติ 50 ช/ญ 18 ม.3 ตามโครงสราง 1.สามารถทํางานเปนกะได

2.มคีาเบ้ียขยัน คาเขากะ และคาตอบแทนพเิศษให

รวม .....4... ตําแหนง จํานวน …55... อัตรา

บรษิัท แกนเจริญ จํากัด

บธูท่ี 58ทีต้ั่ง 261 ม.10 ต.หันนาคํา อ.กระนวน  จ.ขอนแกน 40170

ประเภทกิจการ  โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง

 ผูประสานงาน จิตราภรณ ตันศรีธน                       โทร. 083-3327095



 

ลําดับ ตําแหนง จํานวน เพศ อายุ วฒิุ-สาขา เงนิเดือน เง่ือนไขและสวสัดิการ

1 พนักงานฝายผลติ 20 ช/ญ 20 ปวช-ปวส ตามโครงสราง 1.ปวช-ปวส สาขาเคร่ืองกล,สาขาเทคนิคการผลิต และสาขาอื่นๆท่ีเก่ียวของกับ

การผลติ

2.เกรดเฉล่ีย 2.50 ข้ึนไป

3.หากมีประสบการณงานเคร่ืองกลึงจะพจิารณาเปนพเิศษ

2 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 10 ญ 20 ม.6 ตามโครงสราง 1.ระดับการศกึษา ม.6 ข้ึนไป

2.เกรดเฉล่ีย 2.50 ข้ึนไป

3.เคยมปีระสบการณงาน QC/QA

4.สามารถใชเคร่ืองมือวัดไดจะพจิารณาเปนพิเศษ

รวม .....2... ตําแหนง จํานวน …30... อัตรา

บรษัิท นิฮง เซกิ ไทย จาํกัด สาขาขอนแกน

บูธท่ี 59ทีต้ั่ง 222 ม.8 ต.หนองบัว อ.บานฝาง  จ.ขอนแกน  40270

ประเภทกิจการ  ผลติสวนประกอบอิเล็กทรอนกิส

 ผูประสานงาน ฝายบุคคล                       โทร. 043-3066757



 

 

 

 

 


