
ลําดับ
ที่

ตําแหน่งงาน จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ

การศึกษา
ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

1 แม่บ้าน 1 หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  - ความพิการประเภท 2, 3 (ช่วยเหลือตนเองได้) บริษัท เอบิโก้แดรี่ฟาร์ม จํากัด นมแปรรูป
(ในฝ่ายผลิต)  **  ประกันชีวิต ,ค่ารักษาพยาบาล ,เบี้ยขยัน 333 ม.5 ต.กลางดง

อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา
โทรศัพท์ 086 - 3523694

2 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จํากัดวุฒิ 325 บ/วัน   -รับความพิการทุกประเภท (ช่วยเหลือตัวเองได้) บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จํากัด ผลิตอาหารแปรรูป

 -ตามกฎหมายกําหนด 99 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ต.สุรนารี 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 081 - 7483232
ติดต่อคุณ แก้ว

3 พนักงานผลิต 5 ช/ญ 18 - 35 ปี ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน  - พิการทางการเคลื่อนไหว (แขน,ขา) บริษัท ฟูจิคุระ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตชุดไฟ
 - ค่าเดินทางวันละ 25บาท/วัน 384 ม.7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 - ค่าอาหารวันละ 20บาท/วัน โทรศัพท์ 044 - 372525
 - เบี้ยขยัน ,โบนัส ติดต่อคุณขวัญตา

4 คนสวน 1 ชาย 18 - 45 ปี ไม่จํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 3 (ช่วยเหลือตัวเองได้) บริษัท สตาร์โปร สตาร์ช (ไทยแลนด์) จํากัด ผลิตแป้งมัน
 -ชุดยูนิฟอร์ม ,โบนัสประจําปี 290 ม.4 ต.หนองหัวแรด
 -ค่าอาหาร 30 บาท / วัน อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
 -ตรวจสุขภาพประจําปี โทรศัพท์ 090 - 1975319

ติดต่อคุณนันทนา

ตําแหน่งงานว่างสาํหรบัคนพิการ สปัดาหท์ี่ 1 - 2 กนัยายน พ.ศ. 2564

สาํนกังานจดัหางานจงัหวดันครราชสีมา

ประเภทความพิการ ::1 การมองเห็น ::2 การได้ยินฯ ::3 การเคลื่อนไหวฯ ::4 จิตใจหรือพฤติกรรม ::5 สติปัญญา ::6 การเรียนรู้ ::7 ออทิสติก สอบถาม โทร. 0 4435 5265 - 7 ต่อ 104
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5 พนักงานตัดเศษด้าย 5 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2,3 (ช่วยเหลือตัวเองได้) บริษัท วาวาแพค จํากัด ผลิตกระสอบพลาสติก
รับผ้า  ** โอที ,ประกันสังคม ,ประกันอุบัติเหตุ ,ค่าเดินทาง 52 ม.3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

รถรับ - ส่ง จ.นครราชสีมา
 (สายจอหอ ,สายโนนไทย ,สายด่านขุนทด ,สายปากช่อง)  โทรศัพท์ 044 - 413101 ,085 - 4798825

6 พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ ไม่จํากัด ไม่จํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2,3,4 บริษัท ซองล์ทอย จํากัด ผลิตตุ๊กตา
 -ประกันสังคม ,ชุดยูนิฟอร์ม ,ค่าอาหาร 64 ม.6 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 -รถรับ - ส่ง (ระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร) โทรศัพท์ 044 - 002365
**คนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

7 พนักงานคนพิการ 1 ช/ญ 18 - 40 ปี ม.3 ขึ้นไป 331 บ./วัน   -รับความพิการประเภท 3 (ช่วยเหลือตนเองได้) บริษัท มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากั ขายปลีกสินค้า
(จัดเรียงสินค้า)  -รับความพิการประเภท 2 (มีเครื่องช่วยฟัง) 889, 889/1 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษาใหม่ อุปโภคบริโภค

 -เบี้ยขยัน 900/เดือน ,มีโอที อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
 -สวัสดิการต่างๆมากมาย โทรศัพท์ 063 - 907487 , 063 - 8141780
**ปฎิบัติงานที่โลตัส ถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา
สัมภาษณ์งานรู้ผล พร้อมเริ่มงานทันที

8 ฝ่ายผลิต 1 ช/ญ ไม่จํากัดอายุ ไม่จํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2 ,3 (ช่วยเหลือตัวเองได้) บริษัท ฮอร์ติคิว (ประเทศไทย) จํากัด ไม้ประดับส่งออก
 -ค่าข้าว 20บ./วัน 331 ม.1 ต.หนองน้ําแดง อ.ปากช่อง
 -ชุดยูนิฟอร์ม ,เบี้ยนขยัน ,ประกันสังคม จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 061 - 5592852

ประเภทความพิการ ::1 การมองเห็น ::2 การได้ยินฯ ::3 การเคลื่อนไหวฯ ::4 จิตใจหรือพฤติกรรม ::5 สติปัญญา ::6 การเรียนรู้ ::7 ออทิสติก สอบถาม โทร. 0 4435 5265 - 7 ต่อ 104
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9 พ่อบ้าน 1 ชาย 18 - 35 ปี ไม่จํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2,3 (ช่วยเหลือตัวเองได้) บริษัท แอคทู - ลั่ม จํากัด ผลิตถุงกระสอบ
 -มีโอที,ชุดยูนิฟอร์ม 131 ม.5 ถ.ราชสีมา - โชคชัย
 -รถรับ - ส่ง (สายพิมาย - ครบุรี) ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ 044 - 218016
081 - 9272084 ติดต่อคุณ กิ๊ฟ

10 ยาม 2 ช/ญ 18 - 50 ปี ไม่จํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2,3 (ช่วยเหลือตัวเองได้) บริษัท ทองไทยวัฒนา จํากัด จําหน่ายรถแทรกเตอร์
(โกดังรถ)  -อ่านออก - เขียนได้ 888/8 ม.8 ถ.มิตรภาพ - หนองคาย

 -สามารถล้างรถได้ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 -ชุดยูนิฟอร์ม ,โอที ,ประกันสังคม โทรศัพท์ 044 - 955333

081 - 3939889  ติดต่อคุณตา
11 พนักงานธุรการ 2 ช/ญ 18 - 40 ปี ม.6 ขึ้นไป 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 3 (ช่วยเหลือตนเองได้) บริษัท โคราชวัฒนา จํากัด จําหน่าย

 -สามารถทําโปรแกรม ms.office พื้นฐานได้ 3/44 - 7 ตรอกเสาธง ถ.มุขมนตรี สินค้าอุปโภคบริโภค
 -ประกันสังคม ,กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ,สหกรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พักร้อนประจําปี โทรศัพท์ 044 -261556 - 8 ต่อ 101
 -หยุดวัน เสาร์ - อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์ 095 - 3704791  ติดต่อคุณกวาง

12 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25 - 35 ปี ปริญญาตรี 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 3 (ช่วยเหลือตนเองได้) บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จํากัด บริการเครื่อง
 -เคยทํางานด้านบัญชี 393 ม.2 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์  082 - 7578807

ประเภทความพิการ ::1 การมองเห็น ::2 การได้ยินฯ ::3 การเคลื่อนไหวฯ ::4 จิตใจหรือพฤติกรรม ::5 สติปัญญา ::6 การเรียนรู้ ::7 ออทิสติก สอบถาม โทร. 0 4435 5265 - 7 ต่อ 104
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13 ฝ่ายผลิต 3 ช/ญ 18 - 35 ปี ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 3 (ช่วยเหลือตนเองได้) บริษัท เนเด็ด (ประเทศไทย) จํากัด อิเล็คทรอนิคส์
 -ชุดยูนิฟอร์ม ,โอที ,เบี้ยขยัน ,โบนัส 555 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 -ค่าอาหาร 25 บาท/วัน โทรศัพท์ 044 212905 ต่อ 1011
 -ค่าเดินทาง 30 บาท/วัน ติดต่อคุณ ภาวดี

14 ฝ่ายผลิต 1 ชาย ไม่จํากัดอายุ ไม่จํากัดวุฒิ 9,750 บ./ด.  -รับความพิการประเภท 2,3 (ช่วยเหลือตัวเองได้) บริษัท คายาม่า เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ชิ้นส่วนอะไหล่
 -ทดลองงาน 4 เดือน 359 ม.6 ถ.ราชสีมา -โชคชัย ต.หนองระเวีบง รถยนต์
 -ค่าเดินทาง ,ค่าเช่าบ้าน ,ค้าเลี้ยงดูบุตร อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 -กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ,โบนัส ,ชุดยูนิฟอร์ม โทรศัพท์  044 -218112 - 4

15 ฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จํากัดวุฒิ 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 3 (ช่วยเหลือตนเองได้) บริษัท สีมา คอนเทนเน่อร์แบ็ก จํากัด ผลิตถุงกระสอบ
 -ที่พัก,ค่ากะ ,ค่าล่วงเวลา ,ค่าอาหาร 152 ม.3 ถ.ราชสีมา - ปักธงชัย ต.หนองจะบก
 -เบี้ยขยัน ,ชุดยูนิฟอร์ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 -ประกันสังคม ,เงินช่วยเหลือกรณีอื่นๆ โทรศัพท์ 044 - 358123 ,087 - 2403537
 -ตรวจสุขภาพประจําปี 
 -รถ รับ - ส่ง 
(สายวังน้ําเขียว ,ลํานางแก้ว , โนนไทย ,หนองสรวง ,บ้านนา)

ประเภทความพิการ ::1 การมองเห็น ::2 การได้ยินฯ ::3 การเคลื่อนไหวฯ ::4 จิตใจหรือพฤติกรรม ::5 สติปัญญา ::6 การเรียนรู้ ::7 ออทิสติก สอบถาม โทร. 0 4435 5265 - 7 ต่อ 104


