
ลําดับ

ท่ี
ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ

วุฒิ

การศึกษา
คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

1 พนักงานเสิรฟ 3 ชาย 18-30 ป ไมจํากัด 42 บาท/ชม.  -มีใจรักงานบริการ รานสวนหมอนเนื้อยาง อาหาร

 -มีความอดทน เลขที่ 169 ซ.30 กันยา ถ.สุรนารายณ

 -อาหาร 1 มื้อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 -ทิปแยก โทร.062-2426659

 -มีคาคอมมิชชั่นให

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

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

 -อบรมหลักสูตรเบื้องตนฟร/ีคาตอบแทนพิเศษวันหยุด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - ประกันสังคม โทร 044-072296

3 พนักงานทําความสะอาด 10 หญิง 18-50 ป ไมจํากัด 65 บาท/ชม.  - บุคลิกภาพเรียบรอย/ มีบุคคลคํ้าประกันงาน บริษัท ไวท ไบรท จํากัด บริการทําความสะอาด

(รายชั่วโมง)  - สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได เลขที่ 235 ซ.มิตรภาพ 15

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

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

4 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

ตําแหน่งงานว่าง Part time สัปดาห์ที 1 - 2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานจดัหางานจงัหวดันครราชสมีา 364 ถนนสบืศิร ิตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000  โทร. 044-355265-7 ต่อ 104
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ตําแหน่งงานว่าง Part time สัปดาห์ที 1 - 2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

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

โครงสราง  -มีใจรักงานบริการ เลขที่ 235 ถ.เลี่ยงเมือง

  มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ ต.ปรุใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 -มีความอดทน โทร.044-002400 ตอ 205,0912804109

6 พนักงาน ไลฟสด 10 ช/ญ 18-25 ป ไมจํากัด  350-400 บาท/วัน   -มีความสามารถในการรีวิวสินคา พูดเกง บุคลิกดี กลาแสดงออกบริษัท บันนี่ บราวน จํากัด (Home office) จําหนายสินคาปูนปน

ยิ้มแยม มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบ เลขที่ 444/181 หมูบานสิรารมย ถ.โยธาธิการ ออนไลน

 -เช็คสินคา เตรยีมสินคาที่จะไลฟ ถายรปูสวย ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

 -แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี โทร.095-5142419 ( คุณอารต)

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

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

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

 - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต โทร.082-2201954

สํานักงานจดัหางานจงัหวดันครราชสมีา 364 ถนนสบืศิร ิตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 30000  โทร. 044-355265-7 ต่อ 104


