
ลําดับ

ที่
ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ

วุฒิ

การศึกษา
คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

1 พนักงานชั่วคราว 10 ช/ญ 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 42 บาท/ชม ประกันสังคม/ ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต/ชุดปฏิบัติงาน บริษัท ปตท.บริการธุรกิจคาปลีก จํากัด อาหาร

รายชั่วโมง  -ฝกอบรม ความกาวหนาในอาชีพ/ตรวจสุขภาพประจําป ราน (Texas Chicken)    

***ปฏิบัติงาน สาขา  PTT Station โคกกรวด (บานนากลาง) เลขที่ 1010 ถ.วิภาวดีรังสิต

ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

***ปฏิบัติงาน สาขา เดอะมอลลนครราชสีมา ติดตอคุณ มนตรี นงนุช

โทร.081-9356135

2 พนักงาน part time 3 ชาย 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บาท/วัน  -ประกันสังคม บริษัท ซีอารซ ีไทวัสดุ จํากัด สาขา นครราชสีมา จําหนายวัสดกุอสราง

โครงสราง  -มีใจรักงานบริการ เลขที่ 235 ถ.เลี่ยงเมือง

  มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ ต.ปรุใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 -มีความอดทน โทร.044-002400 ตอ 205,0912804109

3 พนักงาน  part time 2 หญิง 18-25 ป ไมจํากัด  350-400 บาท/วัน    บุคลิกภาพหนาตาดีอัธยาศัยดีพูดเกง บริษัท บันนี่ บราวน จํากัด (Home office) จําหนายสินคาปูนปน

( influencer)  -นําเสนอหรือไลฟสดขายสินคาปูนปนในลาซาดาช็อปป เลขท่ี 444/181 หมูบานสิรารมย ถ.โยธาธิการ ออนไลน

ไลฟสด ออนไลน หรีอในเพจของบริษัทโดยทางบริษัทจะจัดเตรียมสินคาไวให ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

กับพนักงานไดนําเสนอขายสินคา โทร.095-5142419 ( คุณอารต)

**เวลาปฏิบัติงานตามที่ตกลงกับบริษัท

4 พนักงานสงอาหาร 100 ช/ญ 18ปขึ้นไป ไมจํากัด ตามระยะทาง  - โบนัสประจําวัน/รายไดตามออเดอร บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จํากัด บริการขนสง

 - ประกันอุบัติเหตุ  (แกร็บไบด เอ็กเพรสฟูด) คมนาคม

 - มีรถจักรยานยนตสวนตวั/รถยนตสวนตัว เลขที่ 49/5 ถ. บุรินทร

 - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.065-2748751 

ตําแหนงงานวาง Part time สัปดาหท่ี 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 2564

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

สํานกังานจดัหางานจงัหวดันครราชสมีา 364 ถนนสบืศริ ิตาํบลในเมอืง อําเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000  โทร. 044-355265-7 ตอ่ 104
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ตําแหนงงานวาง Part time สัปดาหท่ี 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 2564
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5 พนักงานสงอาหาร 100 ช/ญ 18ปขึ้นไป ไมจํากัด ตามระยะทาง   -รายไดตามออเดอร บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร (ไทยแลนด ) จํากัด จัดสงอาหาร

 - มีรถจักรยานยนตสวนตวั (ฟูดแพนดา) เลขที่ 22/2  ถ. มิตรภาพ ซ. 4

 - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.063-4943853

6 พนักงานดูแลผูสงูอายุ 50 หญิง 18-50 ป ป.6 ขึ้นไป  325 บาท/วัน   -ดูแลผูสูงอายุและเด็กที่บาน,โรงพยาบาล,ทั้งเด็กและผูสูงอายุ บริษัท จีเอ็นเอเอส เนอรซิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด บริการดแูลผูสูงอายุ

พนักงานดูแลเด็ก 20 หญิง 18-50 ป ป.6 ขึ้นไป  325 บาท/วัน  ที่สามารถดูแลตนเองไดรวมท้ังเด็กและผูสูงอายุที่ปวยติดเตยีง 1186/1-2 ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง และเดก็

 -อบรมหลักสูตรเบื้องตนฟรี/คาตอบแทนพิเศษวันหยุด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - ประกันสังคม โทร 044-072296

7 พนักงานบริการสงอาหาร 100 ช/ญ 18ปขึ้นไป ไมจํากัด ตามระยะทาง  - ชุดยูนิฟอรมฟรีและกลองสงอาหาร/มีเงินพิเศษเพิ่มเติม หางหุนสวนจํากัด ไลนแมนเน็ทเวรค บริการขนสง

สงพัสดุ  - ฟรีเครดิต สําหรับรับงานเมื่อสมัครครั้งแรก/สมัครฟรี เลขที่ 2966/421 ถ.เดชอุดม คมนาคม

 - มีรถจักรยานยนตสวนตวั/รถยนตสวนตัว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต โทร.082-2201954

8 พนักงานทําความสะอาด 50 หญิง 18-50 ป ไมจํากัด 65 บาท/ชม.  - บุคลิกภาพเรียบรอย/ มีบุคคลคํ้าประกันงาน บริษัท ไวท ไบรท จํากัด บริการทําความสะอาด

(รายชั่วโมง)  - สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได เลขท่ี 235 ซ.มิตรภาพ 15

 - รักในงานบริการทําความสะอาด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 **ปฏิบัติงานรายชั่วโมง แบบ ไป-กลับ เริ่มตน 4 ชม./งาน โทร.044-001428

คาเดินทาง 50 บาท/เคส

สํานกังานจดัหางานจงัหวดันครราชสมีา 364 ถนนสบืศริ ิตาํบลในเมอืง อําเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000  โทร. 044-355265-7 ตอ่ 104
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ตําแหนงงานวาง Part time สัปดาหท่ี 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 2564
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9 พนักงานบริการสงสินคา 50 ช/ญ 18-55 ป ไมจํากัด  325 บาท/วัน   --ไมมีโรคประจําตัว/มีใบอนุญาตขับขี่/มีความชํานาญเสนทาง บริษัท ลาซาดา เอ็กซเพรส จํากัด บริการขนสง

ในพ้ืนท่ี/สามารถเริ่มงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ เลขที่ 1644/1 ถ.สุรนารายณ คมนาคม

**ลักษณะงาน/บริการสงสินคาตามบานใหกับลูกคา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 -เฉลี่ยตอวันประมาณ 100 ชิ้น. โทร.065-5195207 (คุณพิมพ)

**ปฏิบัติงานสัปดาหละ 5-6 วัน เริ่มงานเวลา 07.00 น.

ใน 3 พ้ืนที่ ดังตอไปนี้

1.เขตอําเภอปากชอง

2.อําเภอปกธงชัย

3.อําเภอเมืองนครราชสีมา

**ประเภทรถที่เปดรับ**

รถกระบะทุกส/ีแคป,ตอนเดียว/ตูทึบ 1.8-2.1 m.

อายุรถไมเกิน 10 ป 

รถจักรยานยนต/อายุรถไมเกิน 7 ป/ตองไมใชบิ๊กไบค

สํานกังานจดัหางานจงัหวดันครราชสมีา 364 ถนนสบืศริ ิตาํบลในเมอืง อําเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000  โทร. 044-355265-7 ตอ่ 104


