
ลําดับ

ที่
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

 -ตามกฎหมายกําหนด 99 หมู 9 ถนนมิตรภาพ ต.สุรนารี 

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

โทรศัพท 081 - 7483232

ติดตอุณ แกว

3 พนักงานผลิต 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 คนสวน 1 ชาย 18 - 45 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท สตารโปร สตารช (ไทยแลนด) จํากัด ผลิตแปงมัน

 -ชุดยูนิฟอรม ,โบนัสประจําป 290 ม.4 ต.หนองหัวแรด

 -คาอาหาร 30 บาท / วัน อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

 -ตรวจสุขภาพประจําป โทรศัพท 090 - 1975319

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

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

6 พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2,3,4 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**

7 พนักงานคนพิการ 1 ช/ญ 18 - 40 ป ม.3 ขึ้นไป 331 บ./วัน   -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตนเองได) บริษัท มิสเตอร. ด.ี ไอ. วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด ขายปลีกสินคา

(จัดเรียงสินคา)  -รับความพิการประเภท 2 (มีเครื่องชวยฟง) 889, 889/1 หมูที่ 3 ต.แพรกษาใหม อุปโภคบริโภค

 -เบ้ียขยัน 900/เดือน ,มีโอที อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  

 -สวัสดิการตางๆมากมาย โทรศัพท 063 - 907487 , 063 - 8141780

**ปฎิบัติงานที่โลตัส ถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา

สัมภาษณงานรูผล พรอมเริ่มงานทันที

8 ฝายผลิต 1 ช/ญ ไมจํากัดวุฒิ 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
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9 พอบาน 1 ชาย 18 - 35 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2,3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท แอ็คทรู - ลั่ม จํากัด ผลิตถุงกระสอบ

 -มีโอท,ีชุดยูนิฟอรม 131 ม.5 ถ.ราชสีมา - โชคชัย

 -รถรับ - สง (สายพิมาย - ครบุร)ี ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทรศัพท 044 - 218016

081 - 9272084 ติดตอคุณ กิ๊ฟ

10 ยาม 2 ช/ญ 18 - 50 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2,3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท ทองไทยวัฒนา จํากัด จําหนายรถแทรกเตอร

(โกดังรถ)  -อานออก - เขียนได 888/8 ม.8 ถ.มิตรภาพ - หนองคาย

 -สามารถลางรถได ต.บานโพธ์ิ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 -ชุดยูนิฟอรม ,โอที ,ประกันสังคม โทรศัพท 044 - 955333

081 - 3939889

ติดตอคุณ ตา

11 พนักงานธุรการ 2 ช/ญ 18 - 40 ป ม.6 ขึ้นไป 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตนเองได) บริษัท โคราชวัฒนา จํากัด จําหนาย

 -สามารถทําโปรแกรม ms.office พ้ืนฐานได 3/44 - 7 ตรอกเสาธง ถ.มุขมนตรี สินคาอุปโภคบริโภค

 -ประกันสังคม ,กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ,สหกรณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พักรอนประจําป โทรศัพท 044 -261556 - 8 ตอ 101

 -หยุดวัน เสาร - อาทิตยแลววันหยุดนักขัตฤกษ 095 - 3704791

ติดตอคุณ กวาง
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12 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25 - 35 ป ปริญญาตรี 18 ปนไป   -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตนเองได) บนิษัท สีมาเฮลธแคร จํากัด บริการเครื่อง

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

จ.นครราชสีมา

โทรศัพท  082 - 7578807
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