
ลําดับ

ที่

1 พนักงานจัดออเดอร 5 ช/ญ ไมจํากัด ปวส. ตามโครงสราง ผูชายผานการเกณฑทหารแลว บ.แม็คโครนครราชสีมา จก คาสง คาปลีก

Tele Sales 1 ป.ตรี รักงานบริการ ทํางานเปนทีมได ใกลบขส.ใหม อ.เมือง นครราชสีมา

พนักงานจัดเรียงสินคา 8 ม.6 ขึ้นไป ชอบงานบริการ โทร. 044 008452-66 ตอ 104, 105

พนักงานแผนกอาหารสด 20 ม.6 ขึ้นไป สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห E-mail : hrm07@siammakro.co.th

หัวหนางานตรวจรับสินคา 1 ป.ตรี และทํางานเปนกะได

พนักงานรับสินคา 1 ป.ตรี

พนักงานเบเกอรี่ 3 ม.6 ขึ้นไป

2 พนักงานสนับสนุนการขาย 2 ช/ญ ไมจํากัด ม.3-ปวช. ตามโครงสราง สมัครไดที่รานบุคเฮาส แยกยมราช หจก.บุคเฮาสนครราชสีมา จําหนายเครื่องเขียน

พนักงานสงของ 2 ช ติดกวยเตียวหอมโอชา ถนนจักรี ต.ในเมือง อ.เมือง อุปกรณสํานักงานฯ

จ.นครราชสีมา

โทร. 087 4694694

3 พนักงานขายหนาราน 2 ช 20-40 ป ม.6 ขึ้นไป 10,200 ++ ซื่อสัตย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ บ.บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ จําหนายเครื่องยนต

บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธดี รักงานบริการ (ตรงขามวัดบูรพ) การเกษตร

ทํางานวันจันทร-เสาร (08.00-17.00) ถนน มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง

อาหารกลางวันฟรีทุกวัน  จ.นครราชสีมา โทร. 062 2013348

ประเภทกิจการ

µÓáË¹�§§Ò¹Ç�Ò§ ÊÑ»´ÒË�·Õè 3 - 4 à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� ¾.È. 2566

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ´ËÒ§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

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

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



ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

4 เจาหนาที่สรรหาและพัฒนา 1 ช/ญ 23 ป ขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสราง งานเลี้ยงประจําป  โบนัสประจําป บ.นอรทอีส รับเบอร จํากัด (มหาชน) ผลิตแผนยางรมควัน

บุคลากร ปรับเงินเดือน ทุก 6 เดือน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย

วันหยุดพักรอน 6-10 วัน/ป

ตรวจสุขภาพประจําป กองทุนเลี้ยงชีพ

ชวยเหลือฌาปณกิจศพญาติ 

เงินเยี่ยมไขพนักงาน ทองเที่ยวประจําป

เงินชวยเหลือ กรณีพนักงานเสียชีวิต

5 Coordinator and 1 ญ 32-40 ป ไมจํากัด ตามตกลง ประกันสังคม  วันหยุด 4 วัน/เดือน โรงแรมโครานารี่ คอรยารด บูทีค โรงแรม ที่พัก

Customer Experience อาหารพนักงาน 99/26 ซอยมิตรภาพ 8 ต.ในเมือง

ประกันอุบัติหตุ (ทํางานครบ 1 ป) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 061 1351796

6 พนักงานแพ็คสินคา 10 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด 10,200 เวลาเขางาน 08.00-17.00 น บ.สริณาเวลตี้ จก. จําหนายยาสีฟน

หยุดทุกวันอาทิตย สถานที่ทํางาน : หิรัญทรานสปอรต หัวทะเล

โทร. 084 5808598

7 เจาหนาที่สัตวบาล 2 ช/ญ 22-40 ป ป.ตรี ตามโครงสราง ตามกฎหมาย ศูนยการคา พรีเมียมเอาทเล็ท จําหนายสินคา

พนักงานดูแลสวน 2 ช 22-50 ป ไมจํากัด สาขาเขาใหญ เลขที่ 888 ม.7

(ภายในศูนยการคา) ต.หนองน้ําแดง อ.ปากชอง

จ.นครราชสีมา โทร.089 9630408 คุณโอ

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



ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

8 พนักงานคลังสินคา 10 ช 18-40 ป ไมจํากัด 500/วัน ประกันสังคม  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หจก.ไอซีเจ ธุรกิจขายกระจก

พนังกานขาย 3 ญ 20-35 ป ไมจํากัด ตามตกลง เสื้อฟอรม  วันหยุดพิเศษ 13-15 วัน/ป 1575/4 ถนนมิตรภาพ อลูมิเนียม

ผูชวยบัญชี 2 ญ 20-35 ป ปวช. ขึ้นไป 10,200-12,000 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แคชเชียร 1 ญ 25-35 ป ปวช. ขึ้นไป 10,200-15,000 โทร. 086 4617212

9 ผูจัดกาครฝายจัดซื้อ 1 ช/ญ 35-45 ป ป.ตรี ตามโครงสราง คาตําแหนง  คาทักษะ  คาครองชีพ โรงงานผลิตกระดาษลูกฟูก ผลิตบรรจุภัณฑ

ผูจัดการฝายจัดสง 1 ช 35-45 ป ป.ตรี คาน้ํามัน  ประกันสังคม 766 ม.5 ต.หัวทะเล อ.เมือง จากกระดาษ

ประกันชีวิต  โบนัสประจําป จ.นครราชสีมา โทร. 044 926357

093 3295820

10 พนักงานขับรถ 3 ช 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสราง ผานเกณฑทหารแลว บ.เอ็ดเอส ยูนิเทรด จก. ผลิต/จําหนาย

(ยูนิลีเวอร) มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ตั้งอยู บานตะคองเกา (เสนสุระ 2) สินคาอุปโภค บริโภค

สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับรถ ต.ปรุใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สามารถยกของหนักได สงสินคาภายใน โทร. 090 2351999/097 1789591

จังหวัดนครราชสีมา ฝายบุคคล

11 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-35 ป ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง เบ้ียขยัน 400 บาท/เดือน บ.สมบูรณการพิมพ จก. ออกแบบและผลิต

ชางพิมพ GTO 1 ช 25 ป ขึ้นไป ปวช/ม.6 ตามตกลง คาอาหารกลางวัน 25 บาท/วัน 254/1 ซอยมิตรภาพ 4 งานพิมพ

ชางไดคัท 1 ช 25 ป ขึ้นไป ปวช/ม.6 ตามตกลง เสื้อฟอรมพนักงาน 2 ตัว / ป ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รับ Part Time 3 ช 20 ป ขึ้นไป ปวช/ม.6 คาจางรายวัน วันหยุดตามประเพณี 13 วัน / ป โทร. 044 954222 / 083 4296147

ตรวจสุขภาพประจําป

งานมงคลสมรส/เงนิชวยเหลือบุตรเรียนดี

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



ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

12 คอนเทนทคีดเอทเตอร 1 ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี 15,000-20,000 **ตองการคนมีประสบการณ Rainny 24 Shops คาปลีก คาสง

ผลิตสื่อและลงสื่อโฆษณาออนไลน สถานที่ทํางาน : หิรัญทรานสปอรต

วิเคราะหคอนเทนตท่ีเหมาะสมกับกลุม หัวทะเล 

เปาหมายของบริษัท โทร. 084 5808598

มีความคิดสรางสรรค 

13 พนักงานรับ-สงเอกสาร 1 ช 22-35 ป ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสราง มีประการณดานการรับสงเอกสาร บ.บานฟนโคราช จก. ผลิต/จําหนายฟนเทียม

มีใบอนุญาติขับรถยนตและรถจักรยานยนต 1052 หมูที่ 1 ถนนมิตรภาพ-สามยอด

ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 044 222411 ตอ 11

081 2657106

14 ผูจัดการแผนกเหล็ก 2 ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ไมจํากัด ตามโครงสราง กองทุนประกันสังคม/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บ.สยามโกลบอลเฮาส จก. จําหนายวัสดุกอสราง

ประกันอุบัติเหตุ  เครื่องแบบพนักงาน 363 หมูที่ 2 ต.โชคชัย

วันหยุดพักผอนประจําป  วันลาพิเศษ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

เงนิรางวัลพิเศษ  เบี้ยขยัน โทร. 061 0203377

อ่ืน ๆ

15 เจาหนาที่จัดซื้อ 2 ช/ญ 25 ป ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสราง หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ บ.นาซาไฟรโปรดักสแอนดเซฟตี้ จําหนายอุปกรณ

สื่อสารภาษาอังกฤษได 144/4-5 หมูที่ 11 ถนนมิตรภาพ ดับเพลิง

มนุษยสัมพันธดี มีความกระตือรือรน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ซื่อสัตย โปรงใส สามารถเริ่มงานไดทัน โทร. 0098 5211191

www.jobthai.com

สง Resume มาที่อีเมล hr@nasafire.com

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



ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

16 จนท.แผนกความปลอดภัย 1 ช/ญ 25-45 ป ป.ตรี ตามโครงสราง หากเปนคนในพื้นที่จะไดรับการพิจารณา กลุมบริษัทตองบุญ ขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง

จนท.ประสานงานซอม 1 ช/ญ 23-30 ป ปวส เปนพิเศษ 222 หมูที่ 10 ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย

ชางชวงลาง 1 ช 23-35 ป ปวช-ปวส. จ.นครราชสีมา โทร. 044 451555 ตอ 1502

086 4687312

17 วิศวกรเครื่องกล 1 ช 23 ป ขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสราง โบนัสประจําป  ประกันสังคม บ.ซันเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รื้อถอน

ปรับเงนิเดือนประจําปตามผลประกอบการ เอ็นเนอรย่ี จก.

ชุดยูนิฟอรมพนักงาน 585 หมูที่ 12 ต.โคกกรวด อ.เมือง

สงResume : suntech.hr02@gmail.com จ.นครราชสีมา โทร. 044 302263-4 ตอ 176

18 เจาหนาที่ความปลอดภัย 2 ช 25 ป ขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสราง มีประสบการณดาน จป.วิชาชีพ 2 ป บ.ไทยมิตรซูวา จํากัด (มหาชน) ผลิต ผลิตภัณฑพลาสติก

(จป.วิชาชีพ) ขึ้นไป ในสายงาน จป.ในการบริหาร 999/27 หมูที่ 1 เขตอุตสาหกรรม

มีความรูดานคอมพิวเตอร สามารถใช นวนคร นครราชสีมา

โปรแกรมสําเรจ็รูปได เชน Word Excel ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ฯลฯ โทร. 098 8831553

19 พนักงานความปลอดภัย/ 1 ช/ญ 30 ป ขึ้นไป ไมจํากัด ตามโครงสราง ประกันสังคม  มีอาหารฟรี โรงแรมเซนนิทเรสซิเดนซ โรงแรม ที่พัก

เบลลบอย ชุดยูนิฟอรม  มีอาหารฟรี อยูหลังศูนยทรูมุฟสี่แยกพีกาซัส

เบี้ยขยัน  โอที ตรงขามแม็คโคร

ติดตอคุณ ชวง 098 9845895

ตั้งแตเวลา 09.00-17.00 น.
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20 เลขาผูบริหาร 1 ช/ญ 20-50 ป ม.6-ป.ตรี ตามตกลง ประกันสังคม  ประกันอุบัติเหตุกลุม บ.ภู พบ ฟา จก. ควบคุมการจัดสวน

หัวหนาคนสวน 1 ประกันสุขภาพ  ประกันสุขภาพแบบกลุม 555 หมูที่ 3 ต.หมูสี อ.ปากชอง ออกแบบสวน

หัวหนาบัญชี 1 วันหยุดประจําสัปดาห จ.นครราชสีมา

พนักงานบัญชี 2 วันหยุดตามประเพณี โทร. 044 756449,  092 6682255

เจาหนาที่จัดซื้อ 2 วันหยุดพักรอน  ชุดยูนิฟอรม

เจาหนาที่พัฒนาเมือง 2 เงนิชวยเหลืองานศพ  

เจาหนาที่การเงิน 1 เงนิพิเศษ

เจาหนาที่ Food science 4

21  - เจาหนาที่คลังสินคา 2 ช 22-35 ป ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง เบี้ยขยัน  โบนัสประจําป บ.เค.ท.ีเอ็ม.สตีล จก. จําหนายเหล็ก

 - เจาหนาที่เขียนแบบ 1 ช/ญ 25-40 ป ปวส.ขึ้นไป วันลาพักรอน  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สํานักงานใหญ ตั้งอยูบานโพธิ์

 - เจาหนาที่พัฒนาองคกร 1 ช/ญ 22-40 ป ป.ตรี ชุดฟอรมบริษัท  ประกันสังคม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

   และประเมินผล **ยินยอมใหบริษัทตรวจประวัติ- โทร. 044 415500-7 ตอ 311

 - ชางเชื่อม 1 ช 22-35 ป ไมจํากัด อาชญากร ** 099 1147394

 - ชางซอมบํารุง 1 ช 22-40 ป ปวช.ขึ้นไป

 - ซุปเปอรไวเซอรการตลาดออนไลน 1 ช/ญ 25-40 ป ป.ตรี

 - ซปุเปอรไวเซอรการตลาดออฟไลน 1 ช/ญ 25-40 ป ปวส.-ป.ตรี

 - ซุปเปอรไวเซอรออกแบบสื่อ 1 ช/ญ 25-40 ป ป.ตรี

 - เจาหนาที่บัญชี 1 ญ 25-30 ป ปวส-ป.ตรี

 - วิศวกรโยธา 1 ช 25-40 ป ป.ตรี

 - ชางผลิตสินคาดวย 1 ช 21-45 ป ป.6 ขึ้นไป

   เครื่องจักร
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ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

22 Technician 2 ช ไมเกิน 30 ป ปวส. ตามโครงสราง เบี้ยขยัน  โอที คากะ บ.ไดซิน จก. ผลิตชิ้นสวนยานยนต

Engineer 1 ช ไมเกิน 30 ป ป.ตรี โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 324 หมูที่ 6 ต.หนองระเวียง

คารักษาพยาบาลครอบครัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สหกรณออมทรพัย  ประกันอุบัติเหตุกลุม โทร. 044 212964

เงินชวยเหลือบุตร/คาบาน/คาน้ํามัน **เขตอุตสาหกรรมสุระนารี

รางวัลดีเดนไมหยุดงาน

หอพัก  เครื่องแบบฟรี  ขาวฟรีกับขาวราคาถูก ผอนรถมอเตอรไซตราคาถูก

23 พนักงานคลังสินคา 1 ช/ญ ไมจํากัด ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสราง มีความขยัน ซื่อสัตย อดทน บ.เบทาโกร จก. อาหารสัตว

พนักงานประจํารานเบทาโกร 1 ช/ญ ขับรถจักรยานยนตได มีใบขับข่ี 349/2-4 ถนนอัษฎางค

ชอป (สาขาปกธงชัย) สวัสดิการ : โบนัสประจําป เบี้ยขยัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จนท.ปฏิบัติการคลังสินคา 1 ป.ตรี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต โทร. 062 2430098

จนท.ปฏิบัติการตรวจคุณภาพ 1 ป.ตรี ประกันอุบัติเหตุ คาขาว คากะ ฯลฯ

24 ประจํารานโนบิชา 1 ญ 20-32 ป ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสราง ตามกฎหมาย ศูนยการคาเอ็มพารค รพ.มหาราช ศูนยการคา

ประจํารานแฟมิลี่มารท 1 ญ 22-32 ป ม.6 ขึ้นไป ฝายบุคคล ชั้น 4 หลังตึกผูปวยนอก

เจาหนาที่กราฟฟค 1 ช/ญ 23 ป ขึ้นไป ป.ตรี วันจันทร-เสาร เวลา 09.00-16.00 น.

สอบถามโทร 092 2051000

044 248880 ตอ 19

25 หัวหนาสาขา 4 ช 28-40 ป ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสราง มีประสบการณการทํางาน 2 ป ขึ้นไป บ.ดีมันนี่ จก. บริการสินเชื่อ

ประจําประทาย/หนองไผลอม สามารถใชงานโปรแกรม MS Office ไดดี สํานักงานใหญ อาคารอ่ิมวิเศษจอหอ

โชคชัย/สีคิ้ว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 098 1051183 พี่หญิงบุคคล
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ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

26 พนักงานบัญชี 1 ญ 22 ป ขึ้นไป ปวส. ตามตกลง ประกันสังคม  ปรับเงนิเดือนประจําป บ.ปยราช ขนสง จก. ขนสง

พนักงานธุรการ 1 ญ 22 ป ขึ้นไป ปวช.-ปวส. ตามตกลง คาลวงเวลา 170 หมูที่ 9 ต.หนองกระทุม

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

062 8962916, 044 3466231

27 ชางไฟฟา 2 ช 25-35 ป ปวช-ปวส ตามโครงสราง ประกันสังคม วันหยุดประเพณี บ.เสรีภัณฑโปรเซน็เตอร จก. ผลิตทอคอนกรีต

พนักงานขับรถคอนกรีต 10 ช 25-35 ป ม.3-ม.6 3164 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง 

พนักงานขับรถเทลเลอร 10 ช 25-35 ป ม.3-ม.6 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พนักงานขับรถสงทอเสาเข็ม 10 ช 25-35 ป ม.3-ม.6 โทร. 044 213421,  097 9945514

พนักงาน QC 2 ช 25-35 ป ปวช-ปวส

พนักงานบริหารพนักงาน 1 ช 25-35 ป ปวช-ป.ตรี

พนักงานฝายผลิตโรงทอ 10 ช/ญ 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป

พนักงานขับรถตัก 1 ช 30 ป ขึ้นไป ม.3 

พนักงานขับรถโฟลคลิฟ 2 ช 25 ป ขึ้นไป ม.3 

28 พนักงานบัญชี 2 ญ 25-35 ป ปวส-ป.ตรี 12,000-15,000 ชุดฟอรมพนักงาน  ประกันสังคม บ.สกายลิงค โซลาร จก. รับเหมาดานพลังงาน

เจาหนาที่ประสานงานเอกสาร 4 ช/ญ 25 ป ขึ้นไป ปวช-ปวส 10,200-12,000 โบนัสประจําป  1722/7 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง

วิศกรไฟฟา 1 ช/ญ 25-35 ป ปวส-ป.ตรี 15,000-20,000 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 044 075224

คุณภานุมาศ/อรุณี (บุคคล/บัญช)ี

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



ลําดับ
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ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

29 คนงาน 2 ช 18-35 ป ม.3 350/วัน ตามกฎหมาย บ.กรวิวัฒน เบเกอรบารห จก. จําหนายบรรจุภัณฑ

แมบาน 1 ญ 30 ป ขึ้นไป ม.3 340/วัน 419, 421 ถนนจอมพล ต.ในเมือง อาหาร

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 044 267892, 086 2618844

30 พนักงานฝายขาย 1 ญ 25 ป ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 11,000 ประกันอุบัติเหต,ุ โบนัสประจําป สํานักงานตัวแทนวิริยะประกันภัย ประกันภัย

พนักงานฝายขาย 1 ญ 30 ป ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 11,000 คาคอมมิชชั่น 51/25 ถนนโยธา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 044 25589

081 2654841

คุณสมเกียรติ อินทรานุปกรณ (ผูจัดการ)

31 พนักงานขับรถบัส 10 ช 28-48 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง ประกันสังคม  ชุดฟอรม  บานพักสวัสดิการ บ.เฉลิมภัทร ทรานสปอรต จก. รับจางไมประจําทาง

446 หมูที่ 6 ต.สุรนารี อ.เมือง

จ.นครราชสีมา โทร. 044 074747

094 0151499

32 พนักงานประจําราน 10 ช/ญ 20 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง คาคอมมิสช่ัน  โบนัส AQUA Cosmetic Korat เครื่องสําอางค

ชุดยูนิฟอรม ทํางานประจําในหางสรรพสินคา

ประกันสังคม เดอะมอลล  และเทอมินอล โคราช

โทร. 095 7367572, 082 4948477
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ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

33 พนักงานขาย (สงของ) 1 ช 25 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 14,000++ ตามกฎหมาย บ.ยูโรโคราช จก. จําหนายและสงสินคา

พนักงานขับรถ (สงของ) 1 ช 25 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 13,000++ 2 หมูที่ 5 หมูบาน CS PARK

ถนนสมบูรณชัย ต.หนองจะบก

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 063 6354651  : คุณไชยพัฒน/คุณกรภัทร (ผูจัดการ)

34 ชางเชื่อม 3 ช 22-40 ป ไมจํากัด 10,200 มีที่พักฟรี ขาว ฟรี หจก.อินพินิตี้ดีไซน บายโคราช รับปายโฆษณา

กราฟฟกดีไซน 1 ช/ญ 22-35 ป ป.ตรี 12,000-15,000 995 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 044 084849 , 080 7247948

35 พนักงานขับรถสิบลอพวง 10 ช 25-50 ป ไมจํากัด 15,000-20,000 มีใบขับขี่ประเภท ท.2 ขึ้นไป หจก.สหะสันติสุขทรานสปอรต ขนสงสินคา

199 ม.5 ถนนมิตรภาพ ต.ดอนหวาย

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

โทร. 044 266684

36 พนักงานตอนรับ 3 ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ไมจํากัด ตามโครงสราง ตามกฎหมาย บ.นครชัยทัวร ขนสง

พนักงานขับรถ 5 ช/ญ 27 ป ขึ้นไป ไมจํากัด ตรงขามโลตัสมิตรภาพ 

ชาง 1 ช 20 ป ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป ต.ในเมือง อ.เมือ จ.นครราชสีมา

เจาหนาที่พัฒนาเทคโนโลยีฯ 1 ช 20 ป ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป โทร. 082 3235666

เจาหนาที่ลางรถโดยสาร 1 ช 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 044 261555 ตอ 123

พนักงานตอนรับ 21 2 ช/ญ 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด E-mail : nct@nakhonchaitour.com

พนักงานขับรถ 21 4 ช 27 ป ขึ้นไป ไมจํากัด

พนักงานบริการลูกคากรุงเทพ 1 ช 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด
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ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

37 ชางซอมเครื่องจักร 1 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด ตามโครงสราง โอที 1.5-2.5 / วัน บ.จินตนา อินเตอรเทรด จก. ผลิตชุดช้ันใน

เจาหนาที่สรรหา 1 ช/ญ เบี้ยขยัน  คาเดินทาง/รถรับสง 100 หมูที่ 4 ต.บานโพธิ์ อ.เมือง

ประกันสังคม  ลาพักรอน จ.นครราชสีมา โทร. 044 955090

เงินพิเศษ เงินเกษียนอายุ 044 955010

38 สัตวบาลไกเนื้อ 1 ช/ญ 20-45 ป ป.6-ป.ตรี ตามโครงสราง ประกันสังคม  ชุดยูนิฟอรม บ.สินพรพงศ จก. ฟารมไกเนื้อ

ชางไฟฟาประจําฟารม 1 โบนัสการเลี้ยงไก โบนัสประจําป 89 ม.6 ต.ทาเย่ียม อ.โชคชัย

พนักงานเลี้ยงไก 5 ปรับเงินเดือนประจําป จ.นครราชสีมา โทร.044 756691

เจาหนาที่บุคคล 1 หองพัก น้ํา ไฟ ฟรี 064 4155183, 0966673

เจาหนาที่บัญชี 1

วิศวกรรมควบคุมงาน 1

39 พนักงานฝายบัญชี 1 ญ 21-35 ป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสราง คาทักษะ  คาครองชีพ คาน้ํามัน บ.ท็อปไฟล โปรดักส จก. ผลิตบรรจุภัณฑ

เบี้ยขยัน  ประกันสังคม  โบนัสประจําป 766 หมูที่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมือง สําหรับอุตสาหกรรม

ประกันอุบัติเหตุแบบกลุม จ.นครราชสีมา โทร. 044 926357

40 ผูจัดการสาขาฝกหัด 1 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด 10,500-18,000 คาคอมมิชชั่น  ประกันสังคม บ.ไดนาสตี้ ไทลท็อป สาขาสีคิ้ว

แอดมิน 2 ช/ญ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ วันลาพักผอน 567 ม.2 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว 

พนักงานขับรถ 2 ช/ญ วันหยุด 1 วัน/สัปดาห ชุดยูนิฟอรม จ.นครราชสีมา 

โทร.089 8457421, 098 2796479
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41 พนักงานตอนรับ 2 ช/ญ 20-45 ป ป.6-ป.ตรี ตามโครงสราง หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ โกลเดนโกลด (เขาใหญ) ที่พัก รีสอรท

บาริสตา 2 ยินดีรบันักศึกษาใหม 133 หมูที่ 2 ถยยธนรัชต กม.13

พนักงานทําความสะอาด 2 มีไหวพริบในการแกปญหา ต.หมูสี อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

พนักงานซอมบํารุง 2 สังเกตเรียนรูไดเรว็ โทร. 086 0472112, 098 6915624

พนักงานจัดแตงสวน 2 มีมนุษยสัมพันธ ใหความอบอุนและ

มีประกันสังคม

42 พนักงานขาย 2 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด 12,000-20,000 เบ้ียยังชีพ /คาโทรศัพท 750 บาท บ.ชลรุงเรอืงนครราชสีมา จก. จําหนายวัสดุกอสราง

พนักงานบัญชี 1 ญ 23-40 ป ปวช. ขึ้นไป 10,500-12,000 โอที 10-20-30 ชม. ติดปม ปตท.ประตู 1 มทส.

พนักงานสงสินคา 6 ช 18-50 ป ไมจํากัด 345/วัน คาคอมมิชชั่น  ประกันสังคม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พนักงานขับรถสงสินคา 3 ช 25-50 ป ไมจํากัด 390/วัน ประกันชีวิตพนักงาน โทร. 081 9223523

ชุดยูนิฟอรม 3 ชุด (กรณีปฏิบัติงานครบป) 044 357911-3

43 ครูปฐมวัย 1 ช/ญ ไมจํากัด ป.ตรี ตามตกลง มีใจรักเด็ก  อดทน  ขยัน  ซื่อสัตย อัญชลีเนอสเซอรี่ สถานเลี้ยงเด็ก

ไหวพริบดี มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ปฐมวัย

ความเปนครู รักการสรางทีมงานทีดี โทร ครูโอ 087 9898282

**สมัครดวยตนเองไดที่สถาบัน

หรือทักไลนสวนตัวเพื่อสงเอกสารไดที่

ID Line: aouncharee

44  - เภสัชกร (ประจํา) 2 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด ตามตกลง ตามกฎหมาย รานหมอยาพลาซา จําหนายสินคา

 - เภสัชกร (Part Time) 5 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด ตามตกลง ตามกฎหมาย สาขาหนองปรือ /สาขาเคหะเซฟวัน อุปโภค บรโิภค

ปฏิบัติงานสัปดาหละ 1 วัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 089 7213478, 094 5414165
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45 ผูชวยทันตแพทย 4 ญ 20 ป ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง ซื่อสัตย ขยัน  อดทน  มีความรบัผิดชอบ คลีนิคทันตกรรมออรโธ สไมล พลัส คลีนิคฟน

พนักงานเคานเตอร 2 ช/ญ 22-35 ป ม.6-ป.ตรี ตามตกลง สามารถใชระบบคอมพิวเตอรไดเบื้องตน ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง 

สามารถเร่ิมงานไดทันที จ.นครราชสีมา โทร. 065 2405717

คุณเดียร

46 เจาหนาที่บัญชี 2 ช/ญ 23 ป ขึ้นไป ป.ตร/ีบัญชี ตามตกลง โบนัสและเงินเดือนปรับขึ้นทุกป บ.เอ็ม ลิสซิ่ง จก ซื้อขาย ใหเชา

การทองเที่ยวประจําป (Outing) 130/24 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง รถมือสอง

ประกันสังคม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันหยุดตามประเพณี 13 วัน / ป โทร 044 295222, 089 5843696

คุณธนาธัญ/คุณพรทิพย

47 Service Master 2 ช/ญ 22-30 ป ปวส-ป.ตรี ตามตกลง โบนัส ประกันสังคม ประกันกลุม ที่พัก กลุมบริษัท พีทีจี หรือสถานีบริการ น้ํามัน

ชุดยูนิฟอรม สวัสดิการน้ํามัน สวนลด- น้ํามัน PT สาขานครราชสีมา

สินคา ตรวจสุขภาพประจําป ฯลฯ โทร 062 8802935, 061 5241333

48 พนักงานฝายขาย/การตลาด 3 ญ 35 ป ขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง ตามกฎหมาย บ.คริสตัลเคส เคมีคอล จก. ผลิตและจําหนาย

พนักงานฝายกราฟฟค 2 ช/ญ 30 ป ขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง 333/61 หมูที่ 7 ต.หัวทะเล อ.เมือง จารบีทุกชนิด

จ.นครราชสีมา โทร. 044 924602

096 9623253

49 คนจัดสวน 5 ช/ญ 20-40 ป ไมจํากัด ตามตกลง มนุษยสัมพันธดี มีความคิดสรางสรรรค บ. ซีซัน เดคคิโอ จก. จัดสวน

ขยัน อดทน ซื่อสัตย มีใจรักงานบริการ หมูบานสิรารมย ต.โคกกรวด

มองโลกในแงดี ตั้งใจเรียนรู ขับรถได อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ทํางานจันทร-เสาร 08.30-17.30 น. โทร. 095 5142419 คุณอารต

หยุดทุกวันอาทิตย
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50 ที่ปรึกษาดานบริการ 1 ช/ญ 22 ป ขึ้นไป ปวส-ป.ตรี ตามตกลง หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ บ.มาสดา จก สาขาพิมาย ศูนยมาสดา

เจาหนาที่ฝายอะไหล 1 ขับรถยนตได มีใบขับข่ีรถยนต ติดไปรษณียตลาดแค

มีความรับผิดชอบ และรักในงานบริการ 121 ม.12 ถนนมิตรภาพ ต.ธารปราสาท

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

โทร. 044 259485 ตอ 34

51 ฝายผลิต (คนพิการ) 1 ช/ญ 18-45 ป ม.3 ขึ้นไป 340/วัน คาจางรายวัน ประกันสังคม บ.หมูเจริญฟูดเซอรวิส จก. ผลิตภัณฑอาหาร

ฝายผลิต 5 340/วัน ประกันอุบัติเหตุ เบี้ยขยัน 400/เดือน 632/13 ถนนสืบศิร ิต.ในเมือง

ชางซอมบํารุง 1 ตามตกลง เงินวันเกิด  เงินชวยเหลือตางๆ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โบนัสประจําป ฯลฯ โทร. 080 3523010 HR

** รับสมัครทั้ง 2 สาขา 

 - สาขาสืบศิริ

 - โรงงาน (บานหนองออก จอหอ)

52 หัวหนาแผนกจัดเตรียมสินคา 1 ช/ญ 20-45 ป ม.3-ป.ตรี ตามโครงสราง คารักษาพยาบาล  ยูนิฟอรม บ.ไทยวัสดุ สาขาหัวทะเล จําหนายอุปกรณ

พนักงานขาย 10 โบนัส  ปรับเงินประจําเดือน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตกแตงบาน

ขายโครงการ (AE) 10 วันลาพักรอน  วันหยุดประจําป โทร. 089 2025079 คุณนัท

ชางซอมบํารุง 10 สวนลดซื้อสินคาราคาพนักงาน

53 เจาหนาที่ฝายบัญชี 1 ช/ญ 22-35 ป ปวส-ป.ตรี 12,000 ลาพักรอน 6 วัน ลากิจพิเศษ 6 วัน บ.สตาร คารเปท จํากัด ผลิตเชือกถักทอ

คารถ 20/วัน เบี้ยขยัน 500/เดือน 179 หมูที่ 3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

ประกันสังคม คากะ จ.นครราชสีมา 

โทร. 044 212705
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54 พนักงานลูกหีบ 25 ช 18 ป ขึ้นไป ไมจํากัด 340/วัน คาลวงเวลา  คาเบี้ยขยัน 600/เดือน บ.น้ําตาลครบุรี จํากัด ผลิตและจําหนาย

พนักงานหมอเคี่ยวดิบ 15 ชุดยูนิฟอรม รองเทาเซฟตี้ ประกันชีวิต 23/5 ถนนสีคิ้ว-โชคชัย ต.หนองตะไก น้ําตาล

พนักงานหมอปนดิบ 10 ประกันสังคม  กองทุนเงนิทดแทน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

พนักงานบรรจุ 5 เงินชวยเหลือฌาปณกิจ โทร. 044 48338 ตอ 2169,

พนักงานขับรถฟอรคลีฟท 15 ตรวจสุขภาพฟรี 085 0278494, 094 6564166

พนังกานขับรถตักลอยาง 4 หอพักชาย (กรณีตางจังหวัด)

พนักงานขับรถตัดออย 10

พนักงานทายรถตัดออย 15

พนังกานเครื่องมือควบคุม 5

55 ผูชวยเหลือคนไข 4 ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10,200 ทุกตําแหนงหยุดเดือนละ 4 วัน PNH ปยภัทร เนอรสซิ่งโฮม ศูนยดูแลผูสูงอายุ

แมบาน 1 ญ มีใจรักงานบริการ อดทน ตรงตอเวลา  879/85 หมูบานโฮมการเดนวิลล

มีความรับผิดชอบสูง ถนนสุรนารายณ ต.บานเกาะ

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร 092 5914996 (คุณฐิดาภา)

56 พนักงานผลิต ไมจํากัด ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ไมจํากัด 340/วัน โอที ชั่วโมงละ 63 บาท บ.เตียหงี่เฮียง (เจาสัว) จํากัด ผลิต จําหนาย

คากะดึก 50/วัน 99 หมูที่ 9 ถนนมิตรภาพ ต.สุรนารี อาหารแปรรปู

คาความรอน 5-30 บาท อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คาความสามารถ 10-60 บาท โทร. 081 7483232 ฝายบุคคล

เบี้ยขยัน 300,500,600 และ 800 บาท ** ทํางานสัปดาหละ 6 วัน

เปดบัญชีฟรีและทําบัตร ATM ฟรี

และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
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57 เจาหนาที่ รปภ 2 ญ 22-55 ป ป.6 ขึ้นไป 400/วัน ตามกฎหมายกําหนด บ.รักษาความปลอดภัยวิคตอรี่ จํากัด รักษาความปลอดภัย

เจาหนาที่ รปภ 10 ช ป.6 ขึ้นไป 400/วัน 721/21 ซอย 15 ถนนสืบศิริ

เจาหนาที่สายตรวจ 1 ช ม.3 ขึ้นไป 14,000/ด. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 044 355158, 082 3160918

58 ชางไมเขาแบบบาน ไมจํากัด ช/ญ 20 ป ขึ้นไป ไมจํากัด 450-550/วัน มีที่พักฟรี น้ําไฟฟรี เปนแคมปงาน พิกัดงาน : ศุภาลัยพรีมา (หัวทะเล) กอสราง

กรรมกรชาย ช 400-450/วัน ปลอดภัยพักหนางานในโครงการ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

กรรมกรหญิง ญ 350/วัน เงินเดือนออก 2 รอบ/เดือน (5 กับ20) โทร. 064 9081597 คุณหมี

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


