
ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 ชำ่งเทคนิค 2 ช 25-35 ม.6- ปวช 9,000-12,000 มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ

1 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 พนักงำนทัว่ไป 5 ช/ญ 18-25 ม.6+ 10,000 มปีระกันสงัคม 

1 ต ำแหน่ง 5 อัตรำ

ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 พนักงำนขำย 10 ช/ญ 20+ ม.3+ ตำมโรครงสร้ำงบริษัท โบนัส ค่ำคอมมชิัน่ ประกันสงัคม เงินสะสม

1 ต ำแหน่ง 10 อัตรำ

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดขอนแก่น
ประจ ำเดอืน มีนำคม  2561

ประเภทกิจกำร เครื่องกรองน  ำ /งำนไฟฟ้ำ /งำนปะปำ
ผู้ตดิตอ่ คุณอรอนงค์ ต ำแหน่ง แผนกบคุคล  โทร.062-178-279-5

บริษัท กัมปนำท วอเตอร์ ซัพพลำย

ม.ีค.-61
ทีอ่ยู ่ 614 ต.ศิลำ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000

บริษัท อีจวีี เอ็นเตอร์เทรนแมนต ์จ ำกัด

ม.ีค.-61
ทีอ่ยู ่709 ต.ศิลำ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร โรงภำพยนตร์
ผู้ตดิตอ่ คุณอนุชำ ต ำแหน่ง ผู้จดักำร โทร. 08-8561-2689

หจก. เซฟท-ีคัท ขอนแก่น 
ทีอ่ยู ่หนองขำม 33/51 ถ.เหลำ่นำด ีต.บำ้นเปด็ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร ขำย-บริกำร เครื่องตดัไฟฟ้ำ-ขำยเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ
ผู้ตดิตอ่ คุณสทุพิย ์ต ำแหน่ง ผู้จดักำร โทร 043-324-160



ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 เจำ้หน้ำทีส่นิเชือ่รถยนต์ 5 ช/ญ 18+ ม.6-ป.ตรี ตำมโครงสร้ำงบริษัท ประกันสงัคม ค่ำน  ำมนั

1 ต ำแหน่ง 5 อัตรำ

ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 พนักงำนขบัรถ(ทำ่หนิ) 3 ช ไมจ่ ำกัด ไมจ่ ำกัด 308/ว ประกันสงัคม 
2 พนักงำนขบัรถ(บำ้นบะขำม) 3 ช ไมจ่ ำกัด ไมจ่ ำกัด 308/ว ประกันสงัคม
3 เชค็เกอร์ (บำ้นบะขำม) 2 ญ ไมจ่ ำกัด ไมจ่ ำกัด 308/ว ประกันสงัคม
4 พนักงำนบญัชี 2 ญ ไมจ่ ำกัด ไมจ่ ำกัด 308/ว ประกันสงัคม
5 กำรตลำด(บำ้นบะขำม) 2 ช ไมจ่ ำกัด ปวส+ 12,000 ประกันสงัคม

5 ต ำแหน่ง 12 อัตรำ

ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 พนักงำนท ำควำมสะอำด 30 ญ 18-50 ไมจ่ ำกัด 308/ว 308/ว
2 พนักงำนรักษำควำมปลอดภยั 20 ช 18-50 ไมจ่ ำกัด 308/ว 308/ว

*แมบ่ำ้นประจ ำ รพ.รำม,รพ.กรุงเทพขอนแก่น 2 ต ำแหน่ง 50 อัตรำ

บริษัท อยธุยำ แทปปโตลำด ออโตล้สิ จ ำกัด

ทีอ่ยู่180/2 ถ.ประชำสโมสร ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000

ประเภทกิจกำร บริกำรรักษำควำมปลอดภยัและท ำควำมสะอำด
ผู้ตดิตอ่ คุณพัสกร ต ำแหน่ง เจำ้หน้ำที ่สรรหำอำวุโส โทร. 09 2269 8528

ทีอ่ยู ่50/499 -500 ต.บำ้นใหม ่ อ.ปำกเกรด จ.นนทบรุี (มสีำขำขอนแก่น) 

โรงน  ำแขง็สมชยั

ประเภทกิจกำร ธุรกิจสนิเชือ่ขำยรถยนต์
ทีอ่ยู ่77/22-26 ถ.มติรภำพ ต.เมอืงเก่ำ อ.เมอืง จ. ขอนแก่น 40000

ผู้ตดิตอ่ คุณพรตเมศ ต ำแหน่ง หวัหน้ำฝ่ำย โทร. 043-209-4000

ประเภทกิจกำร โรงน  ำแขง็
ผู้ตดิตอ่ คุณวิลำนี ทวีชืน่ โทร. 08 9422 4482

บริษัท รักษำควำมปลอดภยั ไอ เอส. เอส. จ ำกัด



ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 พนักงำนขบัรถ 4 ช 28+ ปวช. 350+ มใีบขบัขี ่ท.2
2 พนักงำนฝ่ำยผลติ 8 ช/ญ 22+ ปวช. 380-350 มปีระสบกำรณก์ำรพิจำรณำเปน็พิเศษ
3 พนักงำนจดัสง่สนิค้ำ 4 ช 22+ ปวช. 315+ มปีระสบกำรณก์ำรพิจำรณำเปน็พิเศษ
4 พนักงำนขำย/บญัชี 2 ญ 25+ ปวช. 320+ สำมำรถใชโ้ปรแกรม 

 4 ต ำแหน่ง 18 อัตรำ

ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 พนักงำนขบัรถ 2 ช 25-40 ม.3+ 9,490 มใีบขบัขีป่ระเภทที ่2 ค่ำคอม+ค่ำบริกำร

1 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ

ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 ฝ่ำยงำนทะเบยีน 1 ช/ญ 18-35 ไมจ่ ำกัดวุฒิ 9,000-11,000 ค่ำคอม โบนัส 
2 ฝ่ำยสนิเชือ่เร่งรัดหนี 1 ช/ญ 18-35 ไมจ่ ำกัดวุฒิ 9,000-11,000 ค่ำคอม โบนัส 
3 ชำ่งบริกำร 1 ช/ญ 18-35 ไมจ่ ำกัดวุฒิ 9,000-11,000 ค่ำคอม โบนัส 

3 ต ำแหน่ง 3 อัตรำ

บริษัท เสริมสขุ จ ำกัด(มหำชน)

ประเภทกิจกำร เบเกอรี่

หจก.เอ็นพี มอเตอร์ ขอนแก่น 

หจก.เทพทพิยเ์บเกอรี่ 2002
ทีอ่ยู ่269/1 ซ.ฉตัรทอง ถ.กลำงเมอืง ต.เมอืงเก่ำ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000

ทีอ่ยู ่193 ต.เมอืงเก่ำ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000

ผู้ตดิตอ่ คุณสมเพชร โทร 08 6858 7007
ประเภทกิจกำร เบเกอรี่

ทีอ่ยู ่426-428-430 ถ.หน้ำเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์
ผู้ตดิตอ่ ฝ่ำยบคุคล โทร.08-3403-9111

ผู้ตดิตอ่ คุณ ภคั ต ำแหน่ง ฝ่ำยบคุคล โทร. 043-222-474  ตอ่ 2711189



ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 พนักงำนขำยโทรศัพท์ 4 ไมจ่ ำกัด 24+ ปวช ตำมโครงสร้ำงบริษัท ค่ำคอมมชิัน่
2 พนักงำนบญัชภีำษีซื อ-ขำย 2 ไมจ่ ำกัด 30+ ป.ตรี ตำมโครงสร้ำงบริษัท ค่ำคอมมชิัน่
3 พนักงำนกรำฟฟิก 1 ไมจ่ ำกัด 30+ ปวส. ตำมโครงสร้ำงบริษัท ค่ำคอมมชิัน่
4 พนักงำนช ำระค่ำบริกำร 1 ไมจ่ ำกัด 24+ ปวส. ตำมโครงสร้ำงบริษัท ค่ำคอมมชิัน่
5 พนักงำนขำยหน่วยรถเงินสด 2 ไมจ่ ำกัด 24+ ปวส. ตำมโครงสร้ำงบริษัท ค่ำคอมมชิัน่

5 ต ำแหน่ง 10 อัตรำ

ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 พนักงำนบริกำรสนิเชือ่ 2 ช/ญ 20-35 ปวส+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ
2 พนักงำนเก็บเงินและเร่งรัดหนี 3 ช/ญ 20-35 ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ
3 พนักงำนประจ ำ 2 ช/ญ 20-35 ปวส+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ

3 ต ำแหน่ง 7 อัตรำ

ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 พนักงำนขบัรถ 1 ช ไมจ่ ำกัด ไมจ่ ำกัด ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ
2 คนงำนยกของ 1 ช ไมจ่ ำกัด ไมจ่ ำกัด ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ

2 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ

ผู้ตดิตอ่ คุณณฐัธร์ณยี ์โทร.043-227-328 08-9944-8628 
ประเภทกิจกำร โทรคมนำคม

หำ้งหุน้สว่น จ ำกัด เทเลคอม

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เจริญยิง่วัสด ุ
ทีอ่ยู ่89/3 หมูท่ี ่14 ถ.มติรภำพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000

ทีอ่ยู ่728/128 ถ.หน้ำเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 4000

ผู้ตดิตอ่ ฝ่ำยบคุคล โทร.043-336-2244-5 FaX. 043-362-255

เวิลดล์สี
ทีอ่ยู ่154/1 ถ.เทพำรักษ์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร สนิเชือ่เชำ่ซื อรถจกัรยำนยนต ์
ผู้ตดิตอ่ ฝ่ำยบคุคล โทร. 043-334-300-1 334327-8 โทรสำร 043-334-299

ประเภท จ ำหน่ำยวัสดแุละอุปกรณก่์อสร้ำง



ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 ผู้จดักำรเขต 2 ญ 22-40 ม.6-ป.ตรี ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ

1 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ

ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 พนักงำนขบัรถสง่สนิค้ำ 10 ช 20-35 ไมจ่ ำกัด 9,600 มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ

1 ต ำแหน่ง 10 อัตรำ

ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 กุ๊ก 1 ญ 20-35 ปวช+ 300/ว มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ

1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ

ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 เจำ้หน้ำทีบ่ญัชี 1 ญ 23+ ปวส-ป.ตรี ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ

1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ

ผู้ตดิตอ่ ฝ่ำยบคุคล โทร. 043-272372 โทรสำร. 043-272370
ประเภทกิจกำร 

ทีอ่ยู ่BW เลขที ่442 ถ.รำมค ำแหง แขวง.สะพำนสงู เขต สะพำนสงู จงัหวัดกรุงเทพมหำนคร 10240  (ท ำงำนสำขำขอนแก่น)

ผู้ตดิตอ่ เอกชยั ต ำแหน่ง HR โทร. 06 2815 6165

บริษัท เบทเตอร์เวย ์จ ำกัด

My Bistro

ทีอ่ยู ่ 174 ถ.แจง้สนิท อ.บำ้นไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยสนิค้ำอุปโภค-บริโภค

ใบพรรณนำงำม

ศูนยก์ระจำยสนิค้ำมสิทนิ ขอนแก่น 
ทีอ่ยู ่442 ม.12 ถ.เลีย่งเมอืงขอนแก่น -กำฬสนิธุ์ ต.พระลบั อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจำร สง่เครื่องส ำอำงค์ มสิทนิประจ ำภำคอีสำน
ผู้ตดิตอ่ คุณจริะพงศ์ ชนชนชยั ต ำแหน่ง ผู้ชว่ยผู้จดักำรศูนย ์โทร . 09 5364 0502 โทรสำร. 043-915-001

ทีอ่ยู ่ฉตัรเพชร 5 เลขที ่41 ต.ศิลำ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร ร้ำนกำแฟและอำหำร
ผู้ตดิตอ่ คุณพรรณำ ต ำแหน่ง เจำ้ของร้ำน โทร. 08 1545 4644



ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 เจำ้หน้ำที ่QA 1 ช/ญ 21+ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ
2 เจำ้หน้ำที ่R&D /LAB 1 ช/ญ 21+ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ

2 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ

ม.ีค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 เจำ้หน้ำทีก่ำรตลำด 1 ช/ญ 21+ ม.3+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ

1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ

ทีอ่ยู ่204 หมูท่ี ่4 ถ.มติรภำพ ต.บำ้นแฮด จ.ขอนแก่น 40110
บริษัท ขอนแก่นเซรำมคิ จ ำกัด

ผู้ตดิตอ่ คุณอุทยั ต ำแหน่ง ฝ่ำยบคุคล  โทร. 08-1964-1266 043-009-761
ประเภทกิจกำร ผลติสขุภณัฑ์เซรำมกิ

บริษัท นอร์ท อีสเทริ์น ซัพพลำยส์
ทีอ่ยู ่11/3 ถ.ศรีธำตปุระชำสนัต ิต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกกำร จ ำหน่ำยน  ำยำท ำควำมสะอำด เครื่องครัว เครื่องซักรีด
ผู้ตดิตอ่ คุณอุทยั ต ำแหน่ง ฝ่ำยบคุคล  โทร. 08 -1964-1266 043-009-761


























