
ลําดับ

ท่ี
ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ

วุฒิ

การศึกษา
คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

1 พนักงานฝายผลิต 1 ช/ญ 18 - 40 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ./วัน  -รับความพิการประเภท 2, 3, 4 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท บันนี่บราวน จํากัด สินคาปูนปน

(ยกของ, พนส,ี สงของ  -ประกันสังคม, โอท,ี เบี้ยขยัน, โบนัส หมูบานสิรารมย ต.โคกกรวด

ที่ไปรษณีย)  -ชุดยูนิฟอรม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 -มีวันหยุดนักขัตฤกษ, วันลาพักรอน (6วัน / ป) โทรศัพท 095 - 5142419

ติดตอคุณ อารต

2 พนักงานฝายผลิต 10 ช/ญ ไมจํากัดอายุ ม.3 ขึ้นไป 327 บ./วัน  -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด อิเล็คโทรนิกส

 -คากะ (กะเชา 20 บาท กะดึก 50 บาท) 90 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน

 -โอท,ี ชุดยูนิฟอรม, เบี้ยขยัน จ.นครราชสีมา โทรศัพท 044 - 704774

 -คาอาหาร 16 บ./วัน, คารถ 23 บ./วัน ติดตอ คณุ ปุม

3 พนักงานฝายผลิต 3 ช/ญ 18 - 35 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ./วัน  -รับความพิการประเภท 2 บริษัท โตคูมิ อิเล็กทรอนิกสไทย จํากัด ผลิตหูฟง

(ประกอบชิ้นงาน)  -คาอาหาร 20 บ./วัน, คารถ (ตามระยะทาง) 112/3 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ

 -เบี้ยขยัน 200 - 400 / เดือน, โอที อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 -กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ,ประกันอุบัติเหตุแบบกลุม โทรศัพท 044 - 413155 - 6

 -ชุดยูนิฟอรม

 -รถรับ - สง (สูงเนิน, สีคิ้ว, ปากชอง, ดานขุนทด)

ตําแหน่งงานว่างสําหรับคนพิการ สัปดาห์ที  1 - 2 พฤษถาคม พ.ศ. 2565
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ประเภทความพกิาร ::1 การมองเห็น ::2 การไดย้นิฯ ::3 การเคลอืนไหวหรอืทางรา่งกาย ::4 จติใจหรอืพฤตกิรรม ::5 สตปัิญญา ::6 การเรยีนรู ้::7 ออทสิตกิ 
สอบถามเพมิเตมิ โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ่ 104



ลําดับ

ท่ี
ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ

วุฒิ

การศึกษา
คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

ตําแหน่งงานว่างสําหรับคนพิการ สัปดาห์ที  1 - 2 พฤษถาคม พ.ศ. 2565
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

4 พนักงานฝายผลิต 5 ช/ญ 20 - 40 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ./วัน  -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท เนเด็ด (ประเทศไทย) จํากัด ชิ้นสวนรถยนต

 -เบี้ยขยัน, โอท,ี ชุดยูนิฟอรม 555 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 -คูปองอาหาร 25 บาท/วัน, คาเดินทาง 30 บาท/วัน โทรศัพท 044 -212905 - 9 ตอ 1011

5 พนักงานฝายผลิต 2 ช/ญ 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 2, 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจาสัว) จํากัด ผลิตอาหารแปรรูป

 -เบี้ยขยัน 99 หมู 9 ถนนมิตรภาพ ต.สุรนารี 

 -ตามโครงสรางบริษัท อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

โทรศัพท 081 - 7483232

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

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

 - คาอาหารวันละ 20 บาท/วัน โทรศัพท 044 - 372525

 - เบี้ยขยัน, โบนัส ติดตอคุณขวัญตา, คุณ ปริยาพร

7 พนักงานทั่วไป 2 ช/ญ 18 - 55 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2 (มีเครื่องชวยฟงจะพิจารณาเปนพิเศษ) บริษัท เยนเนอรัล ฟูด โปรดักส จํากัด ผลิตแปง

3 (ชวยเหลือตัวเองได) 89 ม.3 ต.วังโรงใหญ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 -โบนัส, คากะ, โอท,ี ชุดยินิฟอรม โทรศพัท? 044 - 756575 ตอ 165

 -ที่พัก (ฟร)ี 086 - 4658811 ติดตอคุณ ติ๊ก

ประเภทความพกิาร ::1 การมองเห็น ::2 การไดย้นิฯ ::3 การเคลอืนไหวหรอืทางรา่งกาย ::4 จติใจหรอืพฤตกิรรม ::5 สตปัิญญา ::6 การเรยีนรู ้::7 ออทสิตกิ 
สอบถามเพมิเตมิ โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ่ 104



ลําดับ

ท่ี
ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ

วุฒิ

การศึกษา
คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

ตําแหน่งงานว่างสําหรับคนพิการ สัปดาห์ที  1 - 2 พฤษถาคม พ.ศ. 2565
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

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

รับผา  ** โอท,ี ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหต,ุ คาเดินทาง 52 ม.3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

รถรับ - สง จ.นครราชสีมา

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

9 พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ 18 - 35 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท ๒, 3, 4 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท ซองสทอย จํากัด ผลิตตุกตา

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

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

**คนในพื้นที่จะพิจารณาเปนพิเศษ** ติดตอคุณ ศิริลักษณ

10 แมบาน 1 หญิง 25 - 35 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2, 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท สีมาเฮลธแคร จํากัด บริการเครื่อง

 -ชุดยูนิฟอรม, ประกันสังคม 393 ม.2 ต.หนองกระทุม อ.เมือง เอ็กซเรยคอมพิวเตอร

**ปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลเทพรัตน จ.นครราชสีมา

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 18 - 40 ป ม.6 ขึ้นไป 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท  3 (ชวยเหลือตัวเองได) โทรศัพท  080 - 4899979

**มีพื้นฐานดานบัญชี ติดตอคุณ นัท

ประเภทความพกิาร ::1 การมองเห็น ::2 การไดย้นิฯ ::3 การเคลอืนไหวหรอืทางรา่งกาย ::4 จติใจหรอืพฤตกิรรม ::5 สตปัิญญา ::6 การเรยีนรู ้::7 ออทสิตกิ 
สอบถามเพมิเตมิ โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ่ 104



ลําดับ

ท่ี
ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ

วุฒิ

การศึกษา
คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

ตําแหน่งงานว่างสําหรับคนพิการ สัปดาห์ที  1 - 2 พฤษถาคม พ.ศ. 2565
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

11 พนักงานฝายผลิต 2 ช/ญ 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

 -เบี้ยขยัน, ชุดยูนิฟอรม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

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

 -ตรวจสุขภาพประจําป ติดตอคุณ โยธิน

 -รถ รับ - สง  (สายวังน้ําเขียว, ลํานางแกว, โนนไทย, หนองสรวง, บานนา)

12 พนักงานคียขอมูล 1 ช/ญ 20 - 35 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท แบ็กส แอนด โกลฟ จํากัด (สาขาโคราช) ผลิตภัณฑจากฟลม

(ในไลนผลิต)  -สามารถใชคอมพิวเตอรได 558 ม.3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง พลาสติก

จ.นครราชสีมา

โทรศัพท 044 - 212118 

ติดตอคุณ แอน

13 พนักงานคียขอมูล 1 ช/ญ 20 - 40 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับควมพิการประเถท 2, 3 บริษัท แอคทู - ลั่ม จํากัด ผลิตถุงกระสอบ

(ในไลนผลิต)  (ตาเสีย 1 ขางหรือเลือนราง, ชวยเหลือตัวเองได) 131 ม.5 ถ.ราชสีมา - โชคชัย

 -มีโอท,ี เบี้ยขยัน 200 - 400  บาท/เดือน ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 -คาครองชีพ, มีที่พัก (เดือนละ 500 บาท รวมน้ํา - ไฟ) โทรศัพท 044 - 218016

 -รถรับ - สง 081 - 7578807 ติดตอคุณ นัท

(สายโลตัสหัวทะเล, หนองพลวง, พิมาย, ดานเกวียน, โชคชัย)

ประเภทความพกิาร ::1 การมองเห็น ::2 การไดย้นิฯ ::3 การเคลอืนไหวหรอืทางรา่งกาย ::4 จติใจหรอืพฤตกิรรม ::5 สตปัิญญา ::6 การเรยีนรู ้::7 ออทสิตกิ 
สอบถามเพมิเตมิ โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ่ 104



ลําดับ

ท่ี
ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ

วุฒิ

การศึกษา
คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

ตําแหน่งงานว่างสําหรับคนพิการ สัปดาห์ที  1 - 2 พฤษถาคม พ.ศ. 2565
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

14 พนักงานฝายผลิต 2 ช/ญ 20 - 40 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท ฟอรเวิรด ฟรีแลนด จํากัด ผลิตภัณฑพลาสติด

 -ชุดยูนิฟอรม 349 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมือง

 -โอท,ี คากะ จ.นครราชสีมา โทรศัพท 044 - 212750 - 4

15 พนักงานออฟฟต 2 ช/ญ 20 - 35 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  - รับความพิการประเภท 2, 3, 4 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท ทองไทยวัฒนา จํากัด จําหนายรถไถ

 -ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอรม 111 ม.4 ถ.มิตรภาพ - หนองคาย

 -คาอาหาร (ลดราคา 50% จากราคาปกต)ิ ต.บานโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทรศัพท 099 - 2583156 ติดตอคุณ ตา

16 พนักงานฝายผลิต 3 ช/ญ 18 - 30 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2, 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท เอ็มเอ็มไอ พริซิชั่น แอสเซมบลิ (ไทยแลนด) จํากัด อิเล็กทรอนิกส

 -คาอาหาร 400 บาท, เบี้นขยัน 1,000 บาท 888 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน

   -คากะเชา 10 บาท, คากะดึก 40 บาท จ.นครราชสีมา

 -คาสองกลอง 19 บาท/วัน โทรศัพท 061 - 5257332

 -ชุดยูนิฟอรม, รถรับ - สง ติดตอคุณ สมพิศ, คุณธนาพร

 -ตรวจสุขภาพประจําป, กองทุนเล้ียงชีพ, รางวัลตามอายุงาน

 -ทองเที่ยวประจําป, งานเลี้ยงประจําป, โบนัส, อื่นๆ

ประเภทความพกิาร ::1 การมองเห็น ::2 การไดย้นิฯ ::3 การเคลอืนไหวหรอืทางรา่งกาย ::4 จติใจหรอืพฤตกิรรม ::5 สตปัิญญา ::6 การเรยีนรู ้::7 ออทสิตกิ 
สอบถามเพมิเตมิ โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ่ 104



ลําดับ

ท่ี
ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ

วุฒิ

การศึกษา
คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

ตําแหน่งงานว่างสําหรับคนพิการ สัปดาห์ที  1 - 2 พฤษถาคม พ.ศ. 2565
สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

17 พนักงานฝายผลิต 2 ช/ญ 18 - 45 ป ป.6 ขึ้นไป 330 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2, 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด แปงมันสําปะหลัง

 -ชุดยูนิฟอรม, โบนัส, คาครองชีพ 120 ม.4 ถ.ราชสีมา - โชคชัย ต.หนองบัวศาลา

 -คูปองอาหาร, เงนิชวยเหลือตางๆ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 -บานพักพนักงานราคาถูก โทรศัพท 044 - 233200 ตอ 121

18 พนักงานทั่วไป 10 ช/ญ 18 - 45 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2, 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท แหลมทองโพลทริ จํากัด จําหนายผลิตภัษฑ

(คียขอมูล, เอกสาร)  -ชุดยูนิฟอรม, โบนัส, เบี้ยขยัน 1/10 - 1/11 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน เนื้อสัตว

 -ประกันสังคม, สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 -หอพัก - น้ําไฟ (ฟร)ี โทรศัพท 081 - 9762479

19 พนักงานทั่วไป ไมจํากัดช/ญ 18 - 50 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 1, 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท โรฟุ (ประเทศไทย) จํากัด  (สาขาพิมาย) ผลิตรองเทา

(ตรวจสอบชิ้นงาน)  -ชุดยูนิฟอรม 601 ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย

 -คากะ 30 บาท/วัน, เบี้ยขยัน 850 บาท/เดือน จ.นครราชสีมา 

 -โอท,ี คาฝมือ, คาเปาหมาย โทรศัพท 044 - 009773

 -ลาพักรอน 10 วัน/ป

ประเภทความพกิาร ::1 การมองเห็น ::2 การไดย้นิฯ ::3 การเคลอืนไหวหรอืทางรา่งกาย ::4 จติใจหรอืพฤตกิรรม ::5 สตปัิญญา ::6 การเรยีนรู ้::7 ออทสิตกิ 
สอบถามเพมิเตมิ โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ่ 104


