
ลําดับ

ที่

1 พนักงาน คัดแยก 50 ช/ญ 18ปข้ึนไป ไมจํากัด  400 บาท/วัน   - สามารถทํางานเปนกะได บริษัท  J&T Express (เจแอนดที เอกเพรส) ขนสงพัสดุ

จายเงินเปนอาทิตย  - ขยันอดทนมีความรับผิดชอบไมเก่ียงงาน เลขที่ 264 ม.4 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

1 อาทิตยจาย 1 ครั้ง  - สามารถทํางานภายใตภาวะแรงกดดันได  จ.นครราชสีมา 30000

**สถานที่ปฏิบัติงานอยูที่โกดังคัดแยกพัสดุ หนองบัวศาลา โทร.061-5212673 ( คุณออม)

อยูติดกับบริษัทสงวนวงษ

**สนใจสามารถเขามาสมัครดวยตนเองที่บริษัทตั้งอยูตรงขาม

ตลาดสนามกีฬา 

2 เภสัชกร Part time 5 ช/ญ 25ปข้ึนไป     ป.ตรี ตามโครงสราง  - มีความรูความรับผิดชอบตอหนาที่ รานหมอยาพลาซา             เภสัช

 - มีมนุษสัมพันธท่ีดี เลขที่ 2076 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง

** สถานท่ีปฏิบัติงาน ประจําสาขา อัมวัน เคหะ หนองปรือ  จ.นครราชสีมา 30000

หนองไผลอม เวลาปฏิบัติงาน 10.00 -20.00 น. โทร.089-7213478

สาขา จอหอ เวลาปฏิบัติงาน 09.00 - 19.00 น.

 วันเวลาปฎิบัติงานปฏิบัติงานสัปดาหละ 1 วัน

3 พนักงาน  part time 5 หญิง   18-25 ป ไมจํากัด  350-400 บาท/วัน    บุคลิกภาพหนาตาดีอัธยาศัยดีพูดเกง บริษัท บันนี่ บราวน จํากัด (Home office) จําหนายสินคาปูนปน

( influencer)  -นําเสนอหรือไลฟสดขายสินคาปูนปนในลาซาดาช็อปป เลขที่ 444/181 หมูบานสิรารมย ถ.โยธาธิการ ออนไลน

ไลฟสด ออนไลน หรีอในเพจของบริษัทโดยทางบริษัทจะจัดเตรียมสินคาไวให ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

กับพนักงานไดนําเสนอขายสินคา โทร.095-5142419 ( คุณอารต)

**เวลาปฏิบัติงานตามที่ตกลงกับบริษัท

ประเภทกิจการ

µÓáË¹�§§Ò¹Ç�Ò§ Part time ÊÑ»´ÒË�·Õè 1 - 2 à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È. 2566

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ´ËÒ§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

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

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท 0 4435 5265-7 ตอ 104
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4 พนักงานขับรถสงผูโดยสาร 50 ช/ญ 20ปข้ึนไป ไมจํากัด ตามระยะทาง  -มีรถยนตสวนตัว บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จํากัด บริการขนสง

(แกร็บคาร)  - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต  (แกร็บไบด เอ็กเพรสฟูด) คมนาคม

 -บัครประชาชน/หลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็ม เลขที่ 49/5 ถ. บุรินทร

 -รถเกงหามเกิน 9 ป ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

  รถกะบะหามเกิน 5ป รถ 4 ประตูเทานั้น โทร.065-2748751 

5 พนักงานชั่วคราว 15 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

6 พนักงานแคชเชียร 3 ช/ญ 18-30 ป    ม.3 ขึ้นไป 43 บาท/ชม  - บัตรประกันสังคม บริษัท เดอะคิวเอสอาร ออฟ เอเชีย  จํากัด อาหาร

กุก 3 ช/ญ 18-30 ป    ม.3 ขึ้นไป 43 บาท/ชม  - ชุดยูนิฟอรม (ราน KFC สาขาเดอะมอลล)

เลขที่ 1242/2 ชั้น 1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา (สาขา เดอะมอลล)

โทร 089-9676975

สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 364 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท 0 4435 5265-7 ตอ 104
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7 พนักงานดูแลผูสูงอายุและเด็ก 50 หญิง   20-50 ป ป.6 ข้ึนไป  340 บาท/วัน   -ดูแลผูสูงอายุและเด็กที่บาน,โรงพยาบาล, บริษัท จีเอ็นเอเอส เนอรซิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด บริการดูแลผูสูงอายุ

 ทั้งผูสูงอายุและเด็ก ที่สามารถดูแลตนเองได 1186/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง และเด็ก

 และผูสูงอายุและเด็กที่ปวยติดเตียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 -อบรมหลักสูตรเบ้ืองตนฟร/ีคาตอบแทน โทร 044-072296

 พิเศษวันหยุด

 - ประกันสังคม

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


