
ลําดับ

ท่ี

1 เจาหนาที่ Call Center 10 ญ 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิ ตามโครงสราง - ไมจําเปนตองมีประสบการณ บริษัท ไรเจล กรุป จํากัด ผูใหบริการ

Jeera High Speed Town Korat ประชาสัมพันธ

258/49 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ขอมูลลูกคา

โทร 094-3651592, 061-9616392

2 Purchasing Officer 1 ญ 25-30 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  - จบสาขาการจัดการธุรกิจ และที่เก่ียวของ บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ท.ี (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและรับซอม

- มีความรูภาษาอังกฤษสําหรับการนําเขา,สงออก 567 หมูท่ี 1 ตําบลนากลาง ตัวแมพิมพ

* มีประสบการณอยางนอย 3 ป อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

* หากไดรับคัดเลือก ตองตรวจ RT-PCR * โทร. 044-335190, 044-335213

สวัสดิการ : รถรับสงพนักงาน,คาอาหาร,ยูนิฟอรม

ประกันสังคม,กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

3 เชฟครัวรอน 1 ช/ญ 25 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 13,000 ข้ึนไป - มีประสบการณการทํางาน โรงแรม Zenith Residence โรงแรม

สวัสดิการ 442/3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิ ตามโครงสราง - ประกันสังคม, เลนฟตเนตฟร,ี อาหารฟรี 2 มื้อ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

- ชุดยูนิฟอรม, โอที, วันหยุดตามกฎหมาย โทร 098-9845895

ประเภทกิจการ

ตําแหน่งงานว่าง สัปดาห์ที  1-2 เดือน พฤษภาคม พ .ศ. 2565
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศพัท 0 4435 5265-7 ตอ 104



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

4 พนักงานขายประจําเขต 5 ช/ญ 23 ปข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสราง - มีรถยนตสวนตัวสามารถใชเดินทางได บริษัท เมดิโก 29 จํากัด นําเขาเครื่องมือแพทย

- มีทัศนคติเชิงบวก รับผิดชอบและทุมเท 511/7 ถนนผดุงพานิช ตําบลในเมือง

- บุคลิกภาพดี  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด

สวัสดิการ : คาน้ํามัน, คาคอมฯ ,โบนัส โทร. 080-9395961

การปรับเงินเดือนประจําป, ประกันสังคม Email : medigo29group@hotmail.com

5 เจาหนาที่ประจําสํานักงาน 1 ญ 25-35 ป ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสราง - สามารถใชคอมพิวเตอร,โปรแกรมพ้ืนฐานไดดี หางหุนสวนจํากัด ย.ูบ.ีเอส.เพสทคอนโทรล บริการกําจัดแมลง

- ขยัน อดทน เขากับเพ่ือนรวมงานไดดี 887/4 ม.4 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง

- หากมีประสบการณดานงานเอกสารและบัญชี จ.นครราชสีมา 

พิจารณาพิเศษ โทร. 063-5256249, 097-9465329

- ปฏิบัติงาน จ.-ส. 08.00-17.00 น.

เจาหนาที่ประจําสํานักงาน 1 ญ 23 ปข้ึนไป ปวส. ขึ้นไป 11,000 ข้ึนไป - จบสาขาวิชาคอมพิวเตอร

สาขาชลบุรี - สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดดี 

- มีประสบการณดานงานเอกสาร พิจารณาพิเศษ

พนักงานขับรถและบริการ 4 ช 20 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 11,000 ข้ึนไป - ขับรถยนตได, มีประสบการณกําจัดแมลง

พิจารณาพิเศษ

สวัสดิการ : ประกันสังคม, ลาพักรอนประจําป

โบนัสประจําป, วันหยุดตามกฎหมายกําหนด

เบ้ียเล้ียง, คาขับรถ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศพัท 0 4435 5265-7 ตอ 104



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

6 พนักงานบุคคลและธุรการ 1 ช/ญ 22 ปข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสราง - ใชโปรแกรม MS Office คลอง บริษัท ดับเบ้ิลดี เฮลทแคร จํากัด ใหบริการทันตกรรม

- มีประสบการณพิจารณาพิเศษ 1868 หมูท่ี 1 ตําบลหัวทะเล 

สวัสดิการ : แบบฟอรมพนักงาน, ประกันสังคม อําเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เบ้ียขยัน, วันหยุดประจําป, ลาปวย ลาพักรอน โทร. 082-4954557

ทําฟนสําหรับพนักงาน

7 เจาหนาที่ธุรการ 3 ญ 20-35 ป ปวช.-ป.ตรี ตามโครงสราง - เปนคนในพื้นท่ี,ใกลเคียง / มีความรับผิดชอบ บจก. ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร นายหนาประกันภัย

- มีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเบ้ืองตน สาขานครราชสีมา 

สวัสดิการ : โบนัสประจําป, เบ้ียขยัน, 222/27-28 ถนนราชสีมา-ปกธงชัย

กองทุนสํารองฯ , ประกันสังคม, ชุดฟอรม ฯลฯ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

** มีบุคคลค้ําประกันในการทํางาน ** โทร. 091-8906150

8 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 700 ช/ญ 18-55 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามกฎหมาย * ปฏิบัติงานประจําที่ กทม. และปริมณฑล * บริษัท รักษาความปลอดภัย จ4ีเอส ใหบริการ

- ไมมีประวัติคดีทางอาญา/สุขภาพแข็งแรง เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด รักษาความปลอดภัย

เจาหนาที่รักษาความสะอาด 300 ช/ญ 18-55 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามกฎหมาย สวัสดิการ 2922/205-206 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร

- คาลวงเวลา, คาเบ้ียขยัน,คาเดินทาง ฯลฯ ชั้น11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 

พนักงานขับรถผูบริหาร 15 ช/ญ 18-55 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามกฎหมาย - เงินเบิกพนักงานใหม, บานพักฟรี เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

- วันหยุดตามกฎหมายกําหนด โทร. 099-2876476, 063-9600952

พนักงานรับ-สงเอกสาร 10 ช/ญ 18-55 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามกฎหมาย - ประกันสังคม/ ประกันชีวิต , ชุดทํางานฟรี

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศพัท 0 4435 5265-7 ตอ 104



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

9 ชางซอมบํารุง 20 ช 21-35 ป ปวส. ตามโครงสราง - จบสาขาวิชาชางยนต ชางกลโรงงาน ชางโลหะ บริษัท แอดวานซ เอเชียไฟเบอร จํากัด ผลิตแผนฮารดบอรด

20-20/1 ม.14 ต.โชคชัย อ.โชคชัย

ชางไฟฟา 5 ช 21-35 ป ปวส. ตามโครงสราง - จบสาขาวิชาไฟฟากําลัง มีประสบการณ 1 ป จ.นครราชสีมา 

โทร. 065-5247650 คุณวรรณฤดี 

พนักงาน Operator 20 ช 21-35 ป ปวส. ตามโครงสราง - จบสาขาวิชาชางยนต ชางกล หรือท่ีเกี่ยวของ

วิศวกรเครื่องกล 5 ช 21-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง - จบสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประสบการณ 1 ป

วิศวกรออกแบบ 5 ช 21-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง - สาขาวิศวออกแบบผลิตภัณฑ ประสบการณ 1 ป

เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล 5 ญ 21-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง - จบสาขาวิชาสถิติ

พนักงานขับรถโฟคลิฟท 5 ช 20 ปข้ึนไป ไมจํากัด ตามโครงสราง - มีประสบการณ 1 ปข้ึนไป มีใบเซอร

หัวหนางานแผนกคลังสินคา 1 ช 30 ปข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสราง - จบสาขาการจัดการ หรือที่เก่ียวของ

- มีประสบการณงาน มากกวา 3 ป 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศพัท 0 4435 5265-7 ตอ 104



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

10 เสมียนขายเหล็ก/ตรวจเช็ค 2 ช/ญ 25-40 ป ปวช. ข้ึนไป ตามโครงสราง - ทดลอง 3 เดือน/ประสบการณอยางนอย 1 ป บริษัท รุงเรือง ธ. วัฒนา จํากัด ขายปลีก

- ขยัน ซื่อสัตย อดทน มีความรับผิดชอบ 529 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง วัสดุกอสรางอื่นๆ

- สวัสดิการ : ประกันอุบัติเหตุ AIA, ประกันสังคม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

เบี้ยขยัน, โบนัส, กองทนุเงินสมทบ โทร 084-8365106 คุณขวัญใจ ฝายบุคคล

11 เจาหนาที่บริหาร/การตลาด 1 ช/ญ 30 ปข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป ตามโครงสราง - จบสาขาวิชาการตลาด,บริหาร หรือท่ีเกี่ยวของ ตลาดอารไนท บึงทัพชาง R Night ตลาดนัด

- ประสบการณทํางาน 3 ปข้ึนไปในสายงาน ตําบลจอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

- มนุษยสัมพันธดี บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสาร ติดตอสมัครงาน ID Line : 0804460238

- สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดอยางดี

12 ชางเทคนิค 1 ช 18-30 ป ปวช. ข้ึนไป ตามตกลง - จบสาขาวิชาอิเลก็ฯ ไฟฟา คอมฯ หางหุนสวนจํากัด เดอะวันโอเอ จําหนาย/ซอม

- ผานเกณฑทหาร ขับรถยนตได มีใบขับขี่ 949/14-15 ถ.สุรานารายณ ต.ในเมือง เครื่องพิมพสํานักงาน

- มีความรู,ประสบการณดาน IT พิจารณาพิเศษ จ.นครราชสีมา 

สวัสดิการ โทร. 081-9334647 , 044-928929

- คาคอมฯ เบ้ียขยัน ประกันสังคม ประกันชีวิต

13 พนักงานขาย 5 ช/ญ 25 ปข้ึนไป ป.ตรี 18,000-20,000 - วุฒบิริหารธุรกิจบัณฑิต, มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต บจก. ซีพีเอฟ เรสเทอรองท แอนด ฟูดเชน บริการรานอาหาร

- สามารถใชเกียรออโต,ธรรมดาได 1 อาคารซ.ีพี.ทาวเวอร 2 ชั้นท่ี 18

สวัสดิการ : คารักษาพยาบาล,ครอบครัวพนักงาน ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

ประกันอุบัติเหต,ุประกันสังคม, เงินชวยเหลือ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ปรับเงินประจําป, โบนัส ฯลฯ โทร. 066-1635354
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ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

14 หัวหนารักษาความปลอดภัย 2 ช 40-49 ป ม.3 ขึ้นไป 525/วัน - มีประสบการณ รปภ. หาง 3 ปข้ึนไป บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส บริการ

และฟาซิลิตี้เซอรวิสเซส จํากัด ดานอสังหาริมทรัพย

พนักงานรักษาความปลอดภัย 5 ช 18-49 ป ป.6 ขึ้นไป 487/วัน - สามารถเขางานเปนกะได 257 หมู 3 ต.จอหอ อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 

พนักงานรักษาความสะอาด 5 ญ 18-49 ป ไมจํากัดวุฒิ 325/วัน - สามารถเขางานเปนกะได โทร. 094-0516737

สวัสดิการ

- ประกันสังคม, ประกันชีวิต, เงินชวยเหลือตางๆ 

- ทุนการศึกษาบุตร, สวัสดิการตามกฎหมาย

15 เจาหนาที่สิ่งแวดลอม 2 ช 25-45 ป ม.6 350/วัน ** พนักงานรายวัน บริษัท ตลาดเซฟวัน จํากัด บริการใหเชาพื้นท่ี

- ประกันสังคม 1485/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง ชายสินคา

แมบานทําความสะอาด 1 ญ 25-45 ป ม.6 325/วัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร.044-222580

เจาหนาที่ดูแลพื้นที่ 4 ช 25-45 ป ม.6 400/วัน

16 พนักงานขับรถ 6 ลอ 10 ช 20-60 ป ไมจํากัดวุฒิ 15,000-25,000 - มีใบขับข่ี ประเภท ท.2 ข้ึนไป บริษัท เอ็นแอนดบี โลจิสติคส จํากัด บริการขนสงสินคา

294 ม.3 ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย

เลขานุการ 1 ช/ญ 25-40 ป ป.ตรี 17,000-50,000 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได จ.นครราชสีมา 

- สารถใชคอมฯไดด,ีบุคลิกภาพด,ีมนุษยสัมพันธดี โทร. 0881081989

- สามารถขับยนตได/มีใบขับขี่รถยนต

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศพัท 0 4435 5265-7 ตอ 104



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

17 พนักงานขายหนวยรถเงินสด 10 ญ 21 ปข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง * ยินดีรับนักเรียน/นักศึกษาจบใหม บิษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ หาดใหญ จํากัด ผลิตและจําหนาย

(ประจําการโคราช) - มีประสบการณการขาย พิจารณาเปนพิเศษ (สํานักงานใหญ) อาหารทะเลแปรรูป 

- สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐานท่ัวไปได 85 หมู4 ถ.สายเอเชียจะนะ ต.นาหมอม

พนักงานขับรถ 10 ช 21 ปข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง - ชํานาญเสนทางในโคราชอยางดี พิจารณาพิเศษ อ.นาหมอม จ.สงขลา 90310

(ประจําการโคราช) สวัสดิการ โทร. 074-2163968, 062-3632239

- คาคอมฯ, โบนัส, ปรับเงินเดือนประจําป Email : HR.TVH@THAVEEVONG.CO.TH

- เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติตางจังหวัด,ประกันสังคม

- สวัสดิการตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

18 พนักงานตอ 10 ช/ญ 18 ปข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 325/วัน - คาเดินทาง 20/วัน บริษัท อัลตราโมเดิรน เมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ผลิต

- คากะ 20/วัน 120 ม.12 ต.ตะคุ อ.ปกธงชัย ผลิตภัณฑพลาสติก

พนักงานเปา 7 ช 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 325/วัน - คายืน จ.นครราชสีมา

โทร. 044-756382

พนักงานควบคุมคุณภาพ 3 ญ 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 325/วัน

พนักงานคลังสินคา 1 ช 18 ปข้ึนไป ป.6 ขึ้นไป 325/วัน

19 แมบาน 1 ญ 30-59 ป ไมจํากัดวุฒิ 6,000 ข้ึนไป - พักอาศัยอยูประจํา สุขภาพแข็งแรง อัธยาศัยดี นางอรุณสวัสดิ์ แชงกระโทก ที่พักอาศัยสวนบุคคล

- เปนคนชอบทําบุญ ไมดื่ม ไมสูบบุหรี่ 199 หมูที่ 16 ต.ทุงอรุณ อ.โชคชัย นครราชสีมา

- วันหยุดตามตกลง / ที่พัก อาหารฟรี  โทร. 098-9614596

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศพัท 0 4435 5265-7 ตอ 104



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

20 Costing Supervisor 1 ช/ญ 21-45 ป ป.ตรี ตามโครงสราง - จบสาขาวิชาบัญช,ี ประสบการณ 3 ปขึ้นไป บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด ผลิต

- มีความรูดานบัญชี ประยุกตกับงานบริษัทได 9/1 ซ.ซับจําปา ถ.มิตรภาพ ต.กลางดง ไอศกรีม

- สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดอยางดี อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

สวัสดิการ โทร. 044-003562 ตอ 0

- โบนัสรายเดือน, คาอาหาร 20/วัน, กองทุนฯ

- ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพกลุม, คารักษาฯ

- รถรับสงพนักงาน, ทํางาน 5 วัน/สัปดาห

21 ธุรการขาย 1 ช/ญ 23 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป ตามโครงสราง - มีไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนา บริษัท เชิดชัย ออโตเฮาส จํากัด ตัวแทนจําหนาย

- รับผิดชอบตอหนาที่ กระตือรือรน รอบคอบ 2198 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง รถยนต

- มีประสบการณพิจารณาพิเศษ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

* ยินดีรับนักศึกษาจบใหม โทร. 086-4607955

สวัสดิการ

- ประกันสังคม,ยูนิฟอรม,คาคอมมิชชั่น ฯลฯ

22 แมบาน 1 ญ 20-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,750 - ประกันสังคม, หยุดเสาร-อาทิตย บริษัท ลุกซ รอยัล (ประเทศไทย) จํากัด จําหนาย

สาขาโคราช เครื่องใชไฟฟาครัวเรือน 

ชางติดตั้งประจําหนวยรถ 1 ช 20-50 ป ม.3-ม.6 9,750 - คาคอมมิชชั่น + คาโทรศัพท + ประกันสังคม 2966/105 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

พนักงานขายอิสระ 5 ช/ญ 20-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 300/วัน - ประกันอุบัติเหตุ + คาคอมมิชชั่น โทร. 044-958162

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศพัท 0 4435 5265-7 ตอ 104



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

23 พนักงาน (Operator) 10 ช/ญ 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 325/วัน - ไมจําเปนตองผานการเกณฑทหาร บริษัท พี.ซ.ีเอส.แมชีน กรุป โฮลด้ิง จํากัด ผลิตชิ้นสวนรถยนต

- ทํางานเปนกะได 2/1-9 หมูท่ี 3 ต.โคกกรวด อ.เมือง

สวัสดิการ จ.นครราชสีมา

- คาอาหาร 40/วัน, คารถ 40/วัน, เบ้ียขยัน โทร. 044-701300 ตอ 33121-9 

- ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุม, กองทุนฯ Email : Recruit@pcsgh.com

** ผานทดลองงาน บรรจุเปนพนักงานบริษัท 

24 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี 10,000 ข้ึนไป - เบ้ียขยัน หางหุนสวนจํากัด โตโยตา โคราช 1988 ขายรถยนต

- ประกันสังคม 399/1 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง

พนักงานธุรการขาย 1 ช/ญ 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี 10,000 ข้ึนไป - โบนัส อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

โทร. 044-270258-65

25 แมบาน 1 ญ 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ข้ึนไป - ประกันสังคม Urban-Bamboo โรงแรม/รานอาหาร

- เบ้ียขยัน 111  ถนนวัชรสฤษดิ์ ตําบลในเมือง

พนักงานหนาราน 1 ช 20-30 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000 ข้ึนไป - กระตือรือรน อดทน รับผิดชอบ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 081-4444213

26 ชางศิลปทําสีสินคาปูนปน 5 ช 18-40 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามโครงสราง  ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง ชอบเรียนรู บริษัท บันนี่ บราวน จํากัด จําหนาย

สวัสดิการ 444/181 หมูบานสิรารมย ต.โคกกรวด สินคาปูนปน

ประกันสังคม/วันหยุดนักขัตฤกษ/พักรอนประจําป อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ชุดยูนิฟอรม/ขนมเบรค/เบี้ยขยัน ฯลฯ โทร. 095-5142419 (คุณอารต)

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศพัท 0 4435 5265-7 ตอ 104



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

27 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 ช/ญ 20-40 ป ป.ตรี ตามโครงสราง - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) หางสรรพสินคา

สวัสดิการพนักงาน สาขานครราชสีมา 2 (หัวทะเล)

เจาหนาที่พัฒนาลูกคา(ขาย) 2 ช/ญ 20-40 ป ป.ตรี ตามโครงสราง - ชุดฟอรมพนักงาน/โบนัส,ปรับเงินเดือนประจําป 587 หมูท่ี10 ตําบลหนองบัวศาลา

- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,คานั่งแคชฯ อําเภอเมือง นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

เจาหนาที่ฐานขอมูล 1 ช/ญ 20-40 ป ปวส. คอมฯ ตามโครงสราง - คารักษาพยาบาล/ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ โทร. 044-0712170 ตอ 104,105

- คากะ,คาลวงเวลา,สวัสดิการเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัย

พนักงานจัดเรียงสินคา 5 ช/ญ 18-35 ป ม.3 ตามโครงสราง - วันหยุดพักผอนประจําป/ตามประเพณี

Bike Delivery 10 ช 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิ 500/วัน - ไมเสียคาสมัคร/ฟรีอุปกรณ

28 ผูจัดการแผนกบัญชีการเงิน 1 ญ 28 ปข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสราง - สาขาบัญช/ีมีประสบการณ 3 ปขึ้นไป บริษัท อัพเวนเจอร จํากัด ผลิตแอลกอฮอล

222/3 หมูท่ี 8 ต.เฉลียง และเอสเตอร

เจาหนาที่สิ่งแวดลอม 1 ช/ญ 25 ปข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป ตามโครงสราง - สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

- มีใบอนุญาตผูควบคุม/มีประสบการณ 1 ปขึ้นไป โทร. 088-9712574

ขับสิบลอ 2 ช 20 ปข้ึนไป ม.3-ม.6 ตามโครงสราง - มีประสบการณใชเครืองยนต-เครื่องจักรกลหนัก Email : hr_nma@upventures.co.th

ขับรถตัก 2 ช 20 ปข้ึนไป ม.3-ม.6 ตามโครงสราง - สามารถขับรถตักปฏิบัติงานได/มีประสบการณ

ชางเชื่อม 1 1 25 ปข้ึนไป ม.3-ปวช. ตามโครงสราง - จบสาขาที่เกี่ยวของ/ผานงานเชื่อม 1-2 ปขึ้นไป 

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศพัท 0 4435 5265-7 ตอ 104



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

28 เจาหนาที่วิจัยและพัฒนาฯ 1 ช/ญ 28 ปข้ึนไป ป.ตรี ข้ึนไป ตามโครงสราง - จบสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยอีาหาร บริษัท อัพเวนเจอร จํากัด ผลิตแอลกอฮอล

(ตอ) เทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร,วิศวกระบวนการอาหาร 222/3 หมูท่ี 8 ต.เฉลียง และเอสเตอร

- มีประสบการณทํางานดานงานวจิัย 1 ปขึ้นไป อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

Contro; Board Operator 1 ช/ญ 22 ปข้ึนไป ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสราง - สาขาวิทยฯ,วิศวกรรมเคม,ีอุสาหการ หรือที่เกี่ยวของ โทร. 088-9712574

- มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป, มีทักษะคอมพิวเตอร Email : hr_nma@upventures.co.th

29 พนักงานแบกหาม 2 ช 18-35 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามโครงสราง - สวัสดิการตามกฎหมายคุมครองแรงงาน หางหุนสวนจํากัด สองแสงคาวัสดุกอสราง จําหนาย

88/2 หมูท่ี 2 ถ.ราชสีมา-โชคชัย วัสดุกอสราง

ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 084-96209292

30 พนักงานขับรถ/ทั่วไป 2 ช 18 ปข้ึนไป ม.3 325/วัน - เบี้ยขยัน ชม.ละ 50 บาท ราน กรีนคลีนเนอร รานซักรีด

- รับสงผาตามท่ีไดรับมอบหมาย 981 ซ.7 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

โทร. 093-6495569

31 พนักงานขับรถบรรทุก 1 ช 18-55 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามตกลง - ขับรถไดทุกประเภท หจก.มาวินคาวัสดุและเคหะภัณฑ จําหนาย

(โฟคลิฟท,กระบะ,6 ลอ, รถดั้ม,รถเครน) 71 หมูท่ี 3 ถ.เพชรมาตุคลา ต.มะเริง วัสดุกอสราง

สวัสดิการ : ประกันสังคม,วันหยุด 2 วัน/สัปดาห อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

มีเบ้ียเล้ียงพิเศษ,มีผูชวย 1คน, งานไมกดดัน โทร. 089-6261491

ถามีความรูเชื่อม/ถายน้ํามันเครื่อง พิจารณาพิเศษ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศพัท 0 4435 5265-7 ตอ 104



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

32 ชาง 1 ช 25-45 ป ปวช. ข้ึนไป 11,000 ข้ึนไป สวัสดิการ : ประกันสังคม,อาหารกลางวัน บริษัท เดอะดี เอทเตท จํากัด บริการหองพัก

9/74 ซ.เสาธง ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา

โทร. 062-6854824

33 พนักงานขับรถ 4 ช 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 400/วัน สวัสดิการ บจก. เออีซ ีฟอรม โซลูชั่น อินเตอร กรุป เชานั่งราน

- ประกันสังคม, โบนัส, โอที, คาเที่ยว 550 หมูท่ี 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง

พนักงานยกของ 10 ช 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 350/วัน จ.นครราชสีมา 

โทร. 044-012397, 092-7697999

34 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-40 ป ม.6 ข้ึนไป 10,000 ข้ึนไป สวัสดิการ บริษัท โยโก เซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด การขายสงชิ้นสวน

- ประกันสังคม, คาอาหารกลางวัน สาขานครราชสีมา รถจักรยานยนต

พนักงานคลังสินคา 1 ช 20-40 ป ม.3 ข้ึนไป 9,000 ข้ึนไป - วันหยุดประจําป, สวัสดิการตามกฎหมาย 147/2 หมูท่ี 2 ต.บานโพธิ์ อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 

โทร. 090-2960698

35 พนักงานขาย 3 ช 18-35 ป ม.6 ข้ึนไป 12,000-30,000 - ตองมีประสบการณ, มีคาท่ีพัก, เบี้ยเลี้ยง บริษัท เดอเบล จํากัด จําหนายสินคา

39/1 หมูท่ี 1 ต.ไชยมงคล อ.เมือง อุปโภคบริโภค

พนักงานขับรถ 5 ช 18-35 ป ม.3 ข้ึนไป 11,000-28,000 - มีใบขับขี่ประเภท ท.1/ท.2, มีคาท่ีพัก เบี้ยเลี้ยง จ.นครราชสีมา

โทร. 081-1727412
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ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

36 ครัวไทย+ยุโรป 1 ช/ญ 20 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง - มีประสบการณทําอาหารไทย+ยุโรป โรงแรมไอซานา โคราช ใหบริการที่พัก

149 ซ.ก่ิงสวายเรียง ต.ในเมือง

แมบานทําความสะอาดหองพัก 2 ญ 20 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง - สุขภาพแข็งแรง ทํางานเปนกะได อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 044-085999

พนักงานเสิรฟ 1 ช 20 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง - มีประสบการณทํางานโรงแรม/รานอาหาร

- บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ทํางานเปนกะได

สวัสดิการ 

- วันหยุดตามกฎหมายกําหนด, อาหารพนักงาน

- ประกันสังคม, งานเลี้ยงสงัสรรคประจําป

- เงินคาบริการ Service Charge

37 ที่ปรึกษาดานบริการ 5 ช/ญ 20 ปข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสราง - มีความตั้งใจในการทํางาน ละเอียด รอบคอบ ซูซูกิโคราช - คลังออโตโมบิลส ตัวแทนจําหนายรถยนต

- มีทักษะในการสื่อสาร พรอมเรียนรูและพัฒนา 551/14-21 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 

พนักงานอะไหล 3 ช/ญ 20 ปข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสราง ** ประจําสาขา สํานักงานใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 098-2646989 ฝายบุคคล

พนักงานลางรถ 3 ช/ญ 20 ปข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสราง

ชางเทคนิค 5 ช/ญ 20 ปข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสราง
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ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

37 ที่ปรึกษาดานบริการ 2 ช/ญ 20 ปข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสราง - มีความตั้งใจในการทํางาน ละเอียด รอบคอบ ซูซูกิโคราช - คลังออโตโมบิลส ตัวแทนจําหนายรถยนต

(ตอ) - มีทักษะในการสื่อสาร พรอมเรียนรูและพัฒนา 999 หมูที่ 18 ต.ปากชอง 

ชางเทคนิค 2 ช/ญ 20 ปข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสราง ** ประจําสาขา ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

โทร. 098-2646989 ฝายบุคคล 

38 ชางเทคนิคโดรน 2 ช 20 ปข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามโครงสราง - จบการศึกษาสาขาอิเล็คฯ หรือที่เกี่ยวของ บริษัท ไอครีเอทีฟซิสเตมส จํากัด พัฒนาและ

- มีประสบการณประกอบ, บิน, ซอมโดรน 399/15 หมู 4 ต.ไชยมงคล อ.เมือง ผลิตระบบซอฟตแวร

- ใชโปรแกรมออกแบบและเขียนแบบได จ.นครราชสีมา 

- มีประสบการณใชเครื่องพิมพ 3 มิติ โทร. 095-6103849

- ทํางานนอกสถานท่ี หรือพื้นท่ีตางจังหวัดได

สวัสดิการ: เบี้ยเลี้ยง,ประกันสังคม,วันหยุดส.-อา. 

สวัสดิการตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

39 พนักงานแพ็คสินคารายวัน 5 ช/ญ 20 ปข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 350/วัน - สุขภาพรางกายแข็งแรง ขยัน อดทน หางหุนสวนจํากัด หิรัญทรานสปอรต ขนสงสินคา

- สามารถยกของหนักได, อัธยาศัยดี 385 หมูท่ี 10 ตําบลหัวทะเล 

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

โทร. 084-5808598

40 พนักงานขับรถบัส 5 ช 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิ ตามโครงสราง - มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ข้ึนไป บริษัท พรเทพ มหาศาล จํากัด (สนง.ใหญ) ใหบริการขนสง

3285/3 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 082 360 5555
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ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

41 พนักงานขายหนาราน 1 ญ 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิ 325/วัน - ยินดีรับ LGBTQ, สุขภาพรางกายแข็งแรง บริษัท หมูเจริญ ฟูดเซอรวิส จํากัด จําหนายเน้ือสัตว

- สามารถทํางานลวงเวลาได, รักงานบริการ รานหมูหมู ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง

สวัสดิการ : คาลวงเวลา,เบี้ยขยัน,ชุดยูนิฟอรม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ปรับบรรจุพนักงานประจํา, วันหยุดตามกฎหมาย โทร. 096-3922516

ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

42 บัญชี 1 ช/ญ 25 ปข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสราง - มีประสบการณดานบัญชีอยางนอย 1 ป บริษัท โกรวเด (ประเทศไทย) จํากัด กิจการวิจัย พัฒนา

- สามารถทําบัญช/ีรายงานภาษีในบริษัทได 179/110 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง ดานการเกษตร

ชางเทคนิค 1 ช 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามความสามารถ-สามารถเชื่อมเหล็กได อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

-ยินดีรับผูที่ไมมีประสบการณ โทร. 065-5094554, 044-003809

-สามารถทํางานตางจังหวัดได

แอดมิน 1 ช/ญ 23-35ปขึ้นไป ป.ตรีข้ึนไป ตามความสามารถ-มีความสามารถดาน MS office

-มีความคิดสรางสรรค ขยัน ซื่อสัตย 

-มีใบขับข่ีรถจักรยานยนตและรถยนต

โปรแกรมเมอร 2 ช/ญ 25 ปข้ึนไป ป.ตรี ป.โท ตามความสามารถ- จบสาขาคอมพิวเตอร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ

-มีประสบการณอยางนอย 1 ป

-สามารถใชภาษา C,VB,ASP Net,MS Sql

-ทํางานตางจังหวัดได
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ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

43 พนักงานขับรถสิบลอ 1 ช 23 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิ ตามโครงสราง -ผานการเกณฑทหาร, มีใบขับข่ี ท.2 บริษัท เจ.เอ็ม.ท.ีลาบอเรตรีส จํากัด ผลิตและจําหนาย

-มีความขยัน,อดทน,ซื่อสัตย,รางกายแข็งแรง 200 ม.10 ถ.มิตรภาพ ต.โตนด เครื่องสําอาง

พนักงานผสม 1 ช 21 ปข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง -ผานการเกณฑทหาร,สายตาไมบอดสี อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

-อดทน,ใจเย็น,มีความรอบคอบ,ฉลาดมีไหวพริบ โทร. 044-917500-3 

พนักงานบรรจุ 3 ช 21 ปข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง -ผานการเกณฑทหาร,สุขภาพแข็งแรง

-ทําตามกฎระเบียบของบริษัท

-มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

พนักงานแผนกวัตถุดิบ 1 ช/ญ 25 ปข้ึนไป ปวส - ป.ตรี ตามโครงสราง -จบสาขาวิทยาศาสตร หรือบริหารธุรกิจ

-มีทักษะดานการบริหาร และเปนผูนํา

44 เลขาบริหารงาน 1 ญ 25-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง - จบดานบริหารธุรกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร บริษัท สตารคอมเพล็กซ จํากัด  ดําเนินการ

เลขา-บัญชี 1 ญ 25-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง - มีประสบการณดานเลขานุการ, บุคลิกภาพดี อิ่มวิเศษทาวเวอร 499 ม.7 ต.จอหอ อสังหาริมทรัพย

เลขา-การตลาด 1 ญ 25-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง - มีความยืดหยุนทํางานสูง เดินทางตางจังหวัดได อ.เมือง จ.นครราชสีมา

- มีทักษะการใชคอมพิวเตอรไดดี โทร. 098-1051183

45 ชางซอมบํารุง 2 ช 18-40 ป ปวช ขึ้นไป ตามโครงสราง - มีประสบการณงานบํารุงรักษา,ระบบไฟฟา บจก. เอ็มคลีน เทคโนโลยี (ไทยแลนด) ผลิต

ระบบน้ํา ระบบอื่นๆ ดานหองคลีนรูม ได 999/3 หมู 1 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

สวัสดิการ : โบนัส, ปรับเงินเดือนประจําป อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

กิจกรรมบริษัท, ฝกอบรม โทร. 083-6635989

Email : mttadm@mclean.com.sg
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ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

46 แมบานประจําสํานักงาน 2 ญ 40-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 350-400/วัน - รักความสะอาด ซื่อสัตย ขยัน ไมมีโรคประจําตัว บริษัท ชลรุงเรืองนครราชสีมา จํากัด จําหนายวัสดุกอสราง

- สะดวกในการเดินทางไป-กลับ 2560 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง

พนักงานคลังสินคา 1 ช 20 ปข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 10,500 ข้ึนไป - ขับข่ีรถโฟลคลิฟทได อําเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

- มีประสบการณงานคลังสินคาพิจารณาพิเศษ โทร. 044-357911-2, 097-3356057

พนักงานขาย 1 ช/ญ 23 ปข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 10,500 ข้ึนไป - ใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน MS Office ไดดี Email : hr@homemartmax.com

พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 23 ปข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 10,500 ข้ึนไป - รักงานบริการ,มนุษยสัมพันธดี

- สามารถขับยนตได (มีใบขับขี)่ พิจารณาพิเศษ

- มีประสบการณขายวัสดุกอสราง พิจารณาพิเศษ

พนักงานถอดแบบ 1 ช 20 ปข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป 12000 - จบสาขากอสราง หรือสาขาอื่นที่เก่ียวของ

- ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปได 

สวัสดิการ : ประกันสังคม,เบ้ียขยัน,ชุดฟอรม

ปรับเงินเดือนประจําป,งานเลี้ยง ฯลฯ 

47 เจาหนาที่ปฏิบัติการคลังสินคา 2 ช 22-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง - จบสาขาการจัดการโลจิสติกส หรือที่เกี่ยวของ บริษัท เบทาโกร จํากัด สาขานครราชสีมา ธรุกิจอาหาร

- มีความขยัน ซื่อสัตย  อดทน เขากะดึกได 349/2-4 ถ.อัษฎางค ต.ในเมือง

พนักงานคัดไข 5 ช 18-35 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามโครงสราง - ผานการเกณฑทหาร ขยัน ซื่อสัตย อดทน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สวัสดิการ : กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม โทร. 089-9050611

ประกันชีวิต,คารักษาฯ,ตรวจสุขภาพประจําป Email : maneeratn@Betagro.com

โบนัสประจําป,กิจกรรมสันทนาการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศพัท 0 4435 5265-7 ตอ 104



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

48 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 2 ช/ญ 22 ปข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสราง - จบสาขาการเกษตร หรือสาขาที่เก่ียวของ บริษัท คูโบตาเบญจพล นครราชสีมา จํากัด กิจการ

- สามารถทํางานนอกพื้นท่ีได (อ.หนองบุญมาก) 75 ม.7 ถ.มิตรภาพ ต.ตลาด การเกษตร

- มีใบขับขี่รถยนต,ประสบการณดานฟารมเกษตร อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พิจารณาเปนพิเศษ โทร. 094-4692998 

สวัสดิการ : ประกันสังคม,โบนัส,เบ้ียขยัน

ยูนิฟอรม, รถยนตเดินทาง

49 DC Officicer 1 ช 20-30 ป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง - มีประสบการณดานคลังสินคา พิจารณาพิเศษ บริษัท สถานียา จํากัด ขายปลีกสินคา

- สามารถอานภาษาอังกฤษได,ละเอียด,รอบคอบ 95/5 หมู 8 ถนนมิตรภาพ ต.หมื่นไวย เภสัชกรรมและเวชภัณฑ

- สามารถใชคอมพิวเตอร MS Office ไดดี อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 044-295700

50 Sale (แบรนดยูนิลีเวอร) 10 ช/ญ 20-35 ป ม.3 ข้ึนไป 20,000-30,000 - ผานการเกณฑทหารแลว บริษัท เอ็นเอส ยูนิเทรด จํากัด จําหนายสินคา

- มีประสบการณขายพิจารณาพิเศษ 198 หมูท่ี 2 บานตะคองเกา ต.ปรุใหญ ของบริษัทยูนิลีเวอร

พนักงานขับรถ 10 ช 20-35 ป ม.3 ข้ึนไป 12,000-15,000 - สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับข่ี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

- สามารถยกของหนักได สงสินคาในจังหวัด โทร. 090-2351999, 097-1789591

พนักงานผูชวย 10 ช 20-35 ป ม.3 ข้ึนไป 10,000-13,000
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ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

51 โฟรแมน 1 ช 25-35 ป ปวส. ข้ึนไป 15,000 ข้ึนไป - มีความรูดานสาขาโยธาหรือกอสราง บริษัท ไฮเฮาส บิวดิ้ง จํากัด รับเหมากอสราง

54 ถนนประจักษ ตําบลในเมือง 

บัญชี 2 ญ 27 ปข้ึนไป ปวส. ข้ึนไป ตามตกลง - จบสาขาการบัญช,ี มีประสบการณพิจารณาพิเศษอ.เมือง จ.นครราชสีมา

ประจําออฟฟศ โนนไมแดง ซ.5 โทร. 085-8722087

สวัสดิการ : ประกันสังคม, โบนัส

52 เจาหนาที่บัญชี 1 ญ 24-30 ป ปวส. ตามโครงสราง - มีประสบการณพิจารณาพิเศษ ใตฟาซิตี้ (หลังคณุยาโม) จําหนาย

37 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง เครื่องใชไฟฟา

จ. นครราชสีมา

โทร. 044-254344

53 พนักงานขาย 5 ญ 25-35 ป ม.3 ข้ึนไป 320-350/วัน - รักงานบริการ ชอบการขาย รานพีเอโมบาย จําหนาย

สวัสดิการ : โบนัส การข้ึนเงินเดือนรายป 590-592 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อุปกรณมือถือ

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 065-6580020

54 พนักงานขับรถ 1 ช 20-45 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามโครงสราง - มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 พิจารณาพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สถานศึกษา

- ไมมีประวัติอาชญากรรมหรือยาเสพติด 3 ถ.เซนตเมรี่ ต.ในเมือง อ.เมือง

พนักงานทําความสะอาด 2 ช/ญ 20-45 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามโครงสราง จ.นครราชสีมา 

โทร. 044-341789, 089-4287727

พนักงานโภชนาการ 1 ช/ญ 20-45 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามโครงสราง
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