
ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 ผู้จดักำรโรงงำน 1 ช/ญ 35+ ป.ตรีอุสำหกรรม ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณด์ำ้นบริหำรโรงงำนจะพิจำรณำเปน็พิเศษ
2 หวัหน้ำแผนกคลงัวัสดดุบิ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณด์ำ้นบริหำรโรงงำนจะพิจำรณำเปน็พิเศษ
3 หวัหน้ำแผนกวำงแผนกำรผลติ 1 ช/ญ 28+ ป.ตรีอุสำหกรรม ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณด์ำ้นบริหำรโรงงำนจะพิจำรณำเปน็พิเศษ
4 พนักงำนฝ่ำยผลติ 100 ช/ญ 20+ ไมจ่ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณด์ำ้นบริหำรโรงงำนจะพิจำรณำเปน็พิเศษ

4 ต ำแหน่ง 103 อัตรำ

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 ต ำแหน่งหวัหน้ำงำนผลติ 20 ช/ญ 18-45 ป.6-ป.ตรี 12,000-13,000 เปน็ลกัษณะกำรท ำงำนกำรผลติ ควบคุมกระบวนกำรผลติ สำมำรถท ำงำนเปน็กะได ้

สำขำคหกรรมและโภชนำกำร โบนัส 4 ครั้งตอ่ป ีเงินปรับประจ ำป ี
1 ต ำแหน่ง 20 อัตรำ

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดขอนแก่น
ประจ ำเดอืน สิงหำคม 2561

ประเภทกิจกำร เยบ็กระเปำ๋
ผู้ตดิตอ่ คุณอรทยั ต ำแหน่ง เจำ้หน้ำทีแ่รงงำนสมัพันธ์ โทร. 09-1119-5685

บริษัท นำรำยอินเตอร์เทรด จ ำกัด

ส.ค.-61
ทีอ่ยู ่แอวมอง เลขที ่2 ถ.ศรีจนัทร์ ต.พระลบั อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000

บริษัท ซีพีแรม จ ำกัด

ส.ค.-61
ทีอ่ยู ่86,410 หมูบ่ำ้น ทำ่พระ ต.ทำ่พระ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40130
ประเภทกิจกำร ผลติเบอร์เกอรี่อบสด
ผู้ตดิตอ่ คุณวิยะดำ ต ำแหน่ง ฝ่ำยบคุคล โทร. 08-3406-9122



ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 วิศวกร 1 ช 27+ ป.ตรีวิศวกรรมเครื่องกล ตำมโครงสร้ำงบริษัท มคีวำมรู้ดำ้นบอยเลอร์ ระบบหมอไอน้ ำ

อ่ำนแบบ/ถอดแบบ/เขยีนแบบได้
2 เจำ้หน้ำทีบ่ญัชี/ เจำ้หน้ำทีธุ่รกำร 1 ญ 22+ ปวช/ปวส/ป.ตรีบญั ตำมโครงสร้ำงบริษัท ตำมโครงสร้ำงและประสบกำรณ์

คอมฯธุรกิจ,กำรจดักำร
3 ชำ่งเทคนิค/บ ำรุงรักษำ(PM) 5 ช 22+ ปวช/ปวส.ชำ่งยนต ์ชำ่งกล ตำมโครงสร้ำงบริษัท ตำมโครงสร้ำงและประสบกำรณ์
4 ชำ่งCNC/ชำ่งกลงึ/มลิลิง่ 2 ช 22+ ปวส.ชำ่งเครื่องกล /CNC ตำมโครงสร้ำงบริษัท ตำมโครงสร้ำงและประสบกำรณ์
5 ชำ่งเครื่องปรับอำกำศ 2 ช 23-45 ม.3 ปวช,ปวส,ไฟฟ้ำ-อิเลค็ฯ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มคีวำมรู้เรื่องระบบไฟฟ้ำอำคำร
6 ชำ่งก่อสร้ำง/ไฟฟ้ำ/ประปำ 2 ช 22+ ไมจ่ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มคีวำมรู้ดำ้นงำนก่อสร้ำง /ไฟฟ้ำ/ประปำ
7 ชำ่งโยธำ-ก่อสร้ำง 2 ช 23+ ปวช./ปวส.ดำ้นโยธำ ก่อสร้ำง ตำมโครงสร้ำงบริษัท สำมำรถเขยีน-อ่ำน-ถอดแบบได้
8 เจำ้หน้ำทีส่โตร์/คลงัสนิค้ำ 1 ช 23-45 ม.3 ม.6 ปวช,ปวส.ทกุสำขำ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถในระบบสโตร์ และคลงัสนิค้ำ /ขบัรถได้
9 พนักงำนขนสง่(ขบัรถ) 1 ช 27+ ป.6+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มใีบขบัขีป่ระเภท 2 และ 3
10 พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 2 ช 27+ ม.3+ 450บ/ว ผ่ำนกำรเรียนรด./ทหำร/รปภ. มำก่อน
11 พนักงำนฝ่ำยผลติ 100 ช/ญ 18-35 ป.6+ 320+โอที มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ

11 ต ำแหน่ง 119 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 ผู้จดักำรฝึกหดั 2 ช/ญ 30-40 ปวส-ถึงป.ตรี 9,600-12,600 ประกันสงัคม ประกันอุบตัเิหต ุลำพักร้อน 6วัน/ปี

เทลำวิส สำขำถนนหน้ำเมอืง ดแูลเรียบร้อยของพนักงำน ดแูลยอดของสำขำ จดัท ำโปร
2 พนักงำนขำย 5 ช/ญ 25-35 ม.6-ป.ตรี 12,600 ประกันสงัคม ประกันอุบตัเิหต ุลำพักร้อน 6วัน/ปี

ขำยเสนอโทรศัพทม์อืถือประจ ำร้ำนเทเลวิช
2 ต ำแหน่ง 7 อัตรำ

ประเภทกิจกำร จ ำหน่ำยโทรศัพทม์อืถือและซิมกำร์ด AIS
ผู้ตดิตอ่ คุณพรพรรณ โทร. 09-9944-8628

ทีอ่ยู ่บำ้นส ำรำญ 191 หมูท่ี ่1 ถ.มติรภำพ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
หจก.ธีรรัตน์ เอดพีี

ประเภทกิจกำร ผลติและจ ำหน่ำยอุปกรณก์ำรประมง
ผู้ตดิตอ่ คุณนนธกร ต ำแหน่ง หวัหน้ำแผนกสรรหำ โทร. 09-0041-1442

บริษัท โรงงำนทออวนเดชำพำนิช จ ำกัด

ส.ค.-61
ทีอ่ยู ่บำ้นส ำรำญ 191 หมูท่ี ่1 ถ.มติรภำพ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000



ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 พนักงำนขำยอุปกรณก์ำรแพทย์ 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ

1 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ

ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 ผู้จดักำรเขต 4 ญ 20-40 ม.6-ป.โท ตำมโครงสร้ำงบริษัท ท ำงำนในพ้ืนที ่ทีร่ับผิดชอบ จงัหวัดขอนแก่น ตอ้งมรีถยนตใ์นกำรท ำงำน

 (ประจ ำสำขำขอนแก่น) มรีถยนตป์ระจ ำต ำแหน่งเมือ่ผ่ำนเกรณข์องบริษัท
1 ต ำแหน่ง 4 อัตรำ

ประเภทกิจกำร ค้ำขำยอุปโภค-บริโภค

หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด เค.ซำยเซนเตอร์ แอนดเ์มดคิอล
ทีอ่ยู ่110/90 ซ.บญุเตมิ ถ.ศรีจนัทร์ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร อุปกรณท์ำงกำรแพทย์

ทีอ่ยู ่210 แขวง.รำษฏร์พัฒนำ เขต สะพำนสงู จ.กทม 10000 

ผู้ตดิตอ่ ฝ่ำยบคุคล โทร. 043-222-340 , 043-223-947 ,08-1118-2874 , 043-222-340

ผู้ตดิตอ่ คุณสรุปรีย ์ต ำแหน่ง ผู้จดักำรเขต (ประจ ำขอนแก่น)

บริษัท เบทเตอร์เวย์(ประเทศไทย)จ ำกัด 



ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 บญัชี 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
2 บำร์น้ ำ 1 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
3 แคชเชยีร์ 1 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
4 แมบ่ำ้น 1 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
5 เดก็เสริฟ 1 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
6 พ่อครัว/แมค่รัว 1 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
7 สตอ๊กสนิค้ำ 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
8 DJ ในพับ 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
9 แดนซ์เซอร์(เตน้ในพับ ช/ญ) 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
10 วงดนตรี (มอือำชพี 1 ช/ญ 18+ ปวช ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้

11 นักร้อง ช/ญ 1 ช/ญ 18+ ปวช+ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้
12 กัปตนั 1 ช/ญ 18+ ไมจ่ ำกัดวุฒิ ตำมโครงสร้ำงบริษัท มปีระสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ สำมำรถท ำงำนกลำงคืนได้

12 ต ำแหน่ง 12 อัตรำ

ส ำรำญขอนแก่น 
ทีอ่ยู ่25 ถ.ประชำส ำรำญ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร 
ผู้ตดิตอ่ ฝ่ำยบคุคล โทร. 09-1526-5555 



ส.ค.-61

ที่ ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ-สำขำ เงินเดอืน เงื่อนไขสวัสดกิำร
1 ผู้ชว่ยสตัว์แพทย์ 1 ช 20-.35 ปวส.-ป.ตรี ตำมโครงสร้ำงบริษัท ชว่ยสตัว์แพทยใ์นกำรดแูลสตัว์ปว่ย

สงัเกตอำกำรสวั์
ตรวจเชค็วำมพร้อมของอุปกรณ ์และหอ้งตรวจ 
ประกันสงัคม ยนิูฟอร์ม วันหยดุพักผ่อนประจ ำปี
กิจกรรมทอ่งเทีย่วประจ ำปี

1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ

  

ผู้ตดิตอ่ คุณกิตตพิงศ์ โทร. 08-9159-8023 , 08-1544-4383 043-338-383

โรงพยำบำลสตัว์ปยิะมติร จ ำกัด
ทีอ่ยู ่58/236 ถ.ชำตะผด ุต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000
ประเภทกิจกำร สง่เสริมสขุภำพสตัว์


































