
ลําดับ ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ

การศึกษา
คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

1 แมบาน 1 หญิง 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  - ความพิการประเภท 2, 3 (ชวยเหลือตนเองได) บริษัท เอบิโกแดรี่ฟารม จํากัด นมแปรรูป

(ในฝายผลิต)  - ประกันชีวิต ,คารักษาพยาบาล ,เบ้ียขยัน 333 ม.5 ต.กลางดง

อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

โทรศัพท 086 - 3523694

2 พนักงานฝายผลิต 2 ช/ญ 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน   -รับความพิการทุกประเภท (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจาสัว) จํากัด ผลิตอาหารแปรรูป

 -เบ้ียขยัน 99 หมู 9 ถนนมิตรภาพ ต.สุรนารี 

 -ตามโครงสรางบริษัท อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

โทรศัพท 081 - 7483232

ติดตอคุณ แกว

3 พนักงานฝายผลิต 5 ช/ญ 18 - 35 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน  - พิการทางการเคลื่อนไหว (แขน,ขา) บริษัท ฟูจิคุระ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตชุดไฟ

 - คาเดินทางวันละ 25บาท/วัน 384 ม.7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - คาอาหารวันละ 20บาท/วัน โทรศัพท 044 - 372525

 - เบ้ียขยัน ,โบนัส ติดตอคุณขวัญตา

4 พนักงานตัดเศษ - 5 ช/ญ 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2,3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท วาวาแพค จํากัด ผลิตกระสอบพลาสติก

ดาย ,รับผา  ** โอที ,ประกันสังคม ,ประกันอุบัติเหตุ ,คาเดินทาง 52 ม.3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

รถรับ - สง จ.นครราชสีมา

 (สายจอหอ ,สายโนนไทย ,สายดานขุนทด ,สายปากชอง)  โทรศัพท 044 - 413101 ,085 - 4798825

5 พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท ๒,3,4 บริษัท ซองลทอย จํากัด ผลิตตุกตา

 -ประกันสังคม ,ชุดยูนิฟอรม ,คาอาหาร 64 ม.6 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 -รถรับ - สง (ระยะทางไมเกิน 20 กิโลเมตร) โทรศัพท 044 - 002365

**คนในพ้ืนที่จะพิจารณาเปนพิเศษ**

ตําแหนงงานวางสําหรับคนพิการ สัปดาหที่ 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 2564

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ประเภทความพิการ ::1 การมองเห็น ::2 การไดยินฯ ::3 การเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ::4 จิตใจหรือพฤติกรรม ::5 สติปญญา ::6 การเรียนรู ::7 ออทิสติก สอบถาม โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ 104



ลําดับ ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ

การศึกษา
คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

ตําแหนงงานวางสําหรับคนพิการ สัปดาหที่ 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 2564

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

6 พนักงานฝายผลิต 1 ช/ญ ไมจํากัดอายุ ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2 ,3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท ฮอรติคิว (ประเทศไทย) จํากัด ไมประดับสงออก

 -คาขาว 20บ./วัน 331 ม.1 ต.หนองน้ําแดง อ.ปากชอง

 -ชุดยูนิฟอรม ,เบ้ียนขยัน ,ประกันสังคม จ.นครราชสีมา โทรศัพท 061 - 5592852

7 พนักงานฝายผลิต 1 ช/ญ 18 - 35 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท แอคทู - ลั่ม จํากัด ผลิตถุงกระสอบ

 -โอท,ีชุดยูนิฟอรม ,คากะ 15 บาท/วัน ,เบ้ียขยัน 131 ม.5 ถ.ราชสีมา - โชคชัย

 -รถรับ - สง ( หัวทะเล - ทาชาง - จักราช - หวยแถลง - ครบุร)ี ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทรศัพท 044 - 218016

081 - 9272084 ติดตอคุณ นัท

8 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25 - 35 ป ปริญญาตรี 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตนเองได) บริษัท สีมาเฮลธแคร จํากัด บริการเครื่อง

 -เคยทํางานดานบัญชี 393 ม.2 ต.หนองกระทุม อ.เมือง เอ็กซเรยคอมพิวเตอร

จ.นครราชสีมา

โทรศัพท  082 - 7578807

9 พนักงานฝายผลิต 3 ช/ญ 18 - 35 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตนเองได) บริษัท เนเด็ด (ประเทศไทย) จํากัด อิเล็คทรอนิคส

 -ชุดยูนิฟอรม ,โอที ,เบ้ียขยัน ,โบนัส 555 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 -คาอาหาร 25 บาท/วัน โทรศัพท 044 212905 ตอ 1011

 -คาเดินทาง 30 บาท/วัน ติดตอคุณ ภาวดี

10 พนักงานฝายผลิต 1 ชาย 18 - 45 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,750 บ./ด.  -รับความพิการประเภท 2,3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท คายามา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ช้ินสวนอะไหล

 -ทดลองงาน 4 เดือน 359 ม.6 ถ.ราชสีมา -โชคชัย ต.หนองระเวีบง รถยนต

 -คาเดินทาง ,คาเชาบาน ,คาเลี้ยงดูบุตร อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 -กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ,โบนัส ,ชุดยูนิฟอรม โทรศัพท  044 -218112 - 4

ประเภทความพิการ ::1 การมองเห็น ::2 การไดยินฯ ::3 การเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ::4 จิตใจหรือพฤติกรรม ::5 สติปญญา ::6 การเรียนรู ::7 ออทิสติก สอบถาม โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ 104



ลําดับ ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ
วุฒิ

การศึกษา
คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

ตําแหนงงานวางสําหรับคนพิการ สัปดาหที่ 3 - 4 กันยายน พ.ศ. 2564

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

11 พนักงานฝายผลิต 1 ขาย 18 - 40 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตนเองได) บริษัท สีมา คอนเทนเนอรแบ็ก จํากัด ผลิตถุงกระสอบ

 -ที่พัก,คากะ ,คาลวงเวลา ,คาอาหาร 152 ม.3 ถ.ราชสีมา - ปกธงชัย ต.หนองจะบก

 -เบ้ียขยัน ,ชุดยูนิฟอรม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 -ประกันสังคม ,เงนิชวยเหลือกรณีอ่ืนๆ โทรศัพท 044 - 358123 ,087 - 2403537

 -ตรวจสุขภาพประจําป ติดตอคุณ โยธิน

 -รถ รับ - สง 

(สายวังนํ้าเขียว ,ลํานางแกว , โนนไทย ,หนองสรวง ,บานนา)

12 เจาหนาที่ธุรการ 3 หญิง 18 - 35 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 3, 4 ,5 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท ทีพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท เซอรวิส จํากัด บริการจัดหาคนงาน

 -เบ้ียขยัน ,ชุดยูนิฟอรม , โอที 716/41 ม.3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

 -ประกันชีวิตแบบกลุม ,เงยิชวยเหลือณาปนกิจ จ.นครราชสีมา

โทรศัพท 086  - 2771599 ติดตอคุณ วิท

13 พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ 18 - 45 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2,3,4,5 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท ทีเอสเค โลจิสติกส จํากัด ขนสงนํ้ามัน

(ออฟฟต)  -โอที ,โบนัส ,ชุดยูนิฟอรม 222 ม.10 ถ.ราชสีมา - กบินทรบุรี

 -ปรับฐานเงินเดือน ,เงนิชวยเหลือกรณีตางๆ ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย จ. นครราชสีมา

 -ประกันสังคม โทรศัพท 044 - 451555 ตอ 1809

14 พนักงานฝายผลิต 2 ช/ญ 18 - 35 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตนเองได) บริษัท  แกรนด สตาร ไทย อีเล็คโทรนิกส จํากัด อิเล็กโทรนิกส

(ขุดลอกทองแดง)  - โอที 61 บาท/ชม. 572 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมือง  

 -เบ้ียขยัน 1,000 บาท/ด. จ.นครราชสีมา

 -คาขาว 20 บาท/วัน โทรศัพท 044 - 327711 ตอ 102

ประเภทความพิการ ::1 การมองเห็น ::2 การไดยินฯ ::3 การเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ::4 จิตใจหรือพฤติกรรม ::5 สติปญญา ::6 การเรียนรู ::7 ออทิสติก สอบถาม โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ 104


