
ลําดับ

ที่

1 พนักงานขับรถสงสินคา 1 ช 25-45 ป ม.3 ขึ้นไป 400/เที่ยว ขับรถในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี หจก.มงคลวิวรรธน ทรานสปรต ขนสง

พักแถวหัวทะเล, หนองบัวศาลา 171 หมูที่ 3 ต.พะเนา อ.เมือง

หนองระเวียง, หรือในนิคมสุรนารี จ.นครราชสีมา โทร. 082 1381177

ติดตอคุณ อักษราภัค ระรื่นสุข

2 พนักงานขับรถ 1 ช 25-45 ป ม.3 ขึ้นไป 350/วัน เขางาน 08.00-17.00 น. 981 ถนนสุรนารายณ ซอย 7

พนักงานรีดผา 1 ช/ญ 25-45 ป ม.3 ขึ้นไป ทํางานสัปดาหละ 6 วัน (ตรงขามราชภัฎ) ต.ในเมือง อ.เมือง

มีความรับผิดชอบไมลาบอย จ.นครราชสีมา

สุขภาพแข็งแรง ยกของหนักได โทร. 093 6495569

ตําแหนงพนง.ขับรถมีใบขับขี่ (รถเกียรธรรมดา)

3 พนักงานตอนรับ 1 ช/ญ ไมจํากัด ปวช-ปวส 14,000/ด. ประกันสังคม โรงแรมบานฟาพราวฝน โรงแรม ที่พัก

188 หมูที่ 12 ต.จอหอ อ.เมือง รีสอรท

จ.นครราชสีมา โทร 083 9989329

4 เจาหนาที่ฝายบุคคล 2 ช/ญ 22-35 ป ปวส-ป.ตรี ตามตกลง ตามกฎหมาย บ.คลาส คอฟฟ จํากัด อาหาร/เครื่องดื่ม

ผูชวยครัว 5 ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 350/วัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร 044 013770, 091 8299350

ประเภทกิจการ
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5 พนักงานตอนรับทั่วไป 1 ญ 18-35 ป ปวส-ป.ตรี 10,200 ++ อาหารฟรี 1 มื้อ คณะบุคคล ศิริโฮเทล โคราช โรงแรม ที่พัก 

เจาหนาที่เก็บเงิน, แคชเชียร 1 ญ 18-35 ป ปวช.ขึ้นไป 10,200 ประกันสังคม วันหยุดประจําป ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รีสอรท

แมบาน (สํานักงาน) 2 ญ 18-35 ป ไมจํากัด 350/วัน โทร 044 341822-4 ตอ 112

รปภ. 1 ช 18-45 ป ไมจํากัด 380/วัน คุณวันเพ็ญ /เจาหนาที่

6 ผูจัดการหองอาหาร 1 ช/ญ ไมจํากัด ป.ตรี 12,000/ด. วันหยุดประจําป ประกันสังคม โรงแรมไอซานา โคราช โรงแรม ที่พัก

อาหารสําหรับพนักงาน 149 ซอยกิ่งสวายเรียง ต.ในเมือง รีสอรท

อ.เมือง จ.นครรราชสีมา

โทร. 044 085999,  061 0206240

7 แมบาน 3 ญ ไมจํากัด ม.6 ขึ้นไป 10,200 ประกันสังคม  อาหาร  ชุดยูนิฟอรม รร.โครานารี โรงแรม ที่พัก

ผูชวยกุก 3 ช ม.6 ขึ้นไป 12,000 99/26 ซอยมิตรภาพ  ต.ในเมือง รีสอรท

พนักงานตอนรับสวนหนา 2 ช/ญ ป.ตรี 12,000 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร  092 5918403

8 พนักงานรปภ. 2 ช 20-45 ป ม.3 ขึ้นไป ตามฝมือ มีโอที สามารถทํางานลวงเวลา บริษัท เดอะซีเคร็ท ทาวน เขาใหญ จก. โรงแรม ที่พัก

คนสวน 4 ช 10,200-15,000 มีประสบการณในการทํางาน 139 หมูที่ 8 ต.ขนงพระ อ.ปากชอง รีสอรท

แมบาน 2 ญ มีที่พักใหฟรี  มีสวัสดิการประกันสังคม จ.นครราชสีมา โทร 065 3847786

บาริสตา/บารเทนเดอร 2 ช/ญ ติดตอฝายบุคคล

แมครัว /ผูชวยครวั 2 ญ

Fb& เสิรฟ 4 ช/ญ

การตลาด/กราฟฟก 1
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9 พนักงานตอนรับ 1 ช/ญ ไมจํากัด ม.6 ขึ้นไป 12,000-15,000 ประกันสังคม  วันหยุดนักขัตฤกษ โรงแรม สิรินบูทรีค โรงแรม ที่พัก 

แมบาน (Housekeeper) 1 ช/ญ มีประสบการณ 10,200-15,000 หยุด 1 วัน/สัปดาห หมูที่ 5 ต.หนองจะบก อ.เมือง รีสอรท

แมบานทั่วไป 1 ช/ญ มีประสบการณ 350-500/วัน จ.นครราชสีมา โทร. 065 0923222

ติดตอคุณนิ่มนวล/Reception Manager

10 พนักงานตอนรับ/รานกาแฟ 2 ช/ญ ไมเกิน 40 ป ไมจํากัด 340/วัน ประกันสังคม  ชุดฟอรม อาหารกลางวัน หนาผา เขาใหญ รีสอรท โรงแรม ที่พัก

โบนัส โอที 189-198 หมูที่ 14 ต.หมูสี อ.ปากชอง รีสอรท

จ.นครราชสีมา โทร 093 6369999

11 ชางซอมบํารุงทั่วไป 1 ช 25-45 ป ปวช.ชาง 13,000-17,000 ประกันสังคม  สวัสดิการอาหาร เซอรวิส บริษัท พลูรีสอรท โรงแรม ท่ีพัก

แคชเชียร+เสิรฟ 3 ช/ญ 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 11,000-12,000 เงินชวยเหลือตางๆ ชุดยูนิฟอรม 99/9 หมูที่ 8 ต.หมูสี อ.ปากชอง รีสอรท

ตําแหนงแคชเชียร+เสิรฟ มีประสบการณ จ.นครราชสีมา โทร 080 7536108

ติดตอบุคคล/คุณมินตรา

12 General Engineer 2 ช 22-35 ป ปวช.ขึ้นไป 11,000-16,000 หอพักพนักงาน  วันหยุด  อาหาร เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญและ โรงแรม ที่พัก

Room Attenand 3 ญ 20-45 ป ม.6 ขึ้นไป 11,000++ ชุดยูนิฟอรม โบทานิกา เขาใหญ รีสอรท

บัญชี 2 ช/ญ ไมจํากัด ป.ตรี บัญชี 11,000.-/ 188/1 หมูที่ 1 ถนนธนรชัต 

ตามตกลง ต.หมูสี อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

โทร 061 5064936
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13 พนักงานตอนรับสวนหนา 1 ช/ญ 20-35 ป ม.6 ขึ้นไป 12,000 ประกันสังคม  เซอรวิสชารจ  ยูนิฟอรม โรงแรมฟอรจูน ดีพลัส เขาใหญ โรงแรม ที่พัก 

แมบานทําความสะอาด 1 ช/ญ 20-45 ป ไมจํากัด 10,200-11,000 อาหารกลางวัน  373 หมูที่ 4 ถนนธนรชัต ต.หมูสี รีสอรท

ชางอาคาร 1 ช 20-40 ป ปวช.ขึ้นไป 13,000-15,000 มีประสบการณ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

โทร 091 0139256

14 แมบาน 1 ญ 45 ปขึ้นไป ไมจํากัด 340/วัน ทํางานจันทร-เสาร หยุดวันอาทิตย 1 วัน คุณโอ (งานบานสวนตัว) บานสวนบุคคล

ทํางาน 08.00-17.00 น. โทร. 091 8182504

อาคารพาณิชย 3 ชั้น อาคารขางเซเวน

สาขาโนบารซาและรานบะหมี่สวนหมาก

15 Hotel Manager 1 ช/ญ ไมจํากัด ป.ตรี 120,000.- ตามกฎหมาย Thames Valley Khao Yai Hotel โรงแรม ที่พัก 

Commis I (Pastry) 1 ช/ญ ม.6 15,000 999 หมูที่ 4 ต.หมูสี อ.ปากชอง รีสอรท

Commis I (Europe) 1 ช/ญ ม.6 15,000 จ.นครราชสีมา

Bartender Supervisor 1 ช/ญ ปวส. 15,000 โทร. 044 009999, 093 3672946

Room Attendant 2 ช/ญ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง Line ID : rango1976

Waiter 3 ช ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง

16 ครูพี่เลี้ยง 1 ช/ญ 22-40 ป ป.ตรี 15,000/ด. ดูแลเด็กนักเรียนผูพิการทางสายตาและ รร.สอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน เขาใหญ โรงเรยีน

ไมจํากัดสาขา ผูพิการซ้ําซอน อายุตั้งแต 3-12 ป 303 หมูที่ 1 ต.โปงตาลอง อ.ปากชอง

มีคาที่พัก 1,000/ด.  ประกันสังคม จ.นครราชสีมา

หากมีประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหรือสามารถ โทร. 081 8849679 คุณพรรณา

สื่อสารภาษาอังกฤษไดจะไดรับการพิจารณา อีเมล PhunnaT@bts.co.th

เปนพิเศษ
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17 พนง.ประจํารานโนบิชา 1 ญ 20-32 ป ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง  - สามารถทํางานเปนกะได ยกของหนักได ศูนยการคาเอ็มพารค ศูนยการคา

พนง.ประจํารานแฟมิลี่มารท 1 ญ 22-32 ป ม.6 ขึ้นไป  - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม หลังตึกผูปวยนอก (OPD) ในรพ.มหาราช

เจาหนาที่กราฟฟค 1 ช/ญ 23 ป ขึ้นไป ป.ตรี  - สามารถใชโปรแกรม AI/PSD เปนอยางดี ฝายบุคคลช้ัน 4 วันจันทร-ศุกร

09.00-16.00 น. สอบถาม

โทร. 044 2488880 ตอ 19, 092 2051000

18 พนักงานคลังสินคา 5 ช/ญ ไมจํากัด ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสราง มีความขยัน ซื่อสัตย อดทน บ.เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหนาย

พนักงานประจําราน 20 ช/ญ ขับรถจักรยานยนตไดมีใบขับขี่ 349/2-4 ถนนอัษฎางค ต.ในเมือง อาหารสัตว

(เบทาโกร ช็อป) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สาขาปกธงชัย/มวกเหล็ก 062 2430098

19 คนสวน (พนง.ประจํา) 5 ช 20-45 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง ตามกฎหมาย ศูนยการคา พรีเมี่ยมเอาทเลท ศูนยการคา

พนักงานแคชเชียร (ประจํา) 5 ช/ญ 20-40 ป ม.6 ขึ้นไป สาขาเขาใหญ

พนักงานขาย (ประจํา) 10 ช/ญ 20-35 ป ม.3 ขึ้นไป 888 ม.7 ต.หนองน้ําแดง อ.ปากชอง

จ.นครราชสีมา 

โทร. 089 9630408 คุณโอ

20 พนักงานสัตวบาล 10 ช/ญ 25-45 ป ม.3-ป.ตรี ตามโครงสราง ชุดฟอรมพนักงานฟรี บ.ไทย-เดนมารค ฟารมมิ่ง จํากัด ผลิตและจําหนาย

พนักงานเลี้ยงสุกร 10 ปรับขึ้นเงินเดือน  ประกันสังคม ปฏิบัติงานสาขาฟารม D-MARK 1 ผลิตภัณฑโคนม

พนักงานชาง 5 โบนัสประจําปตามผลประกอบการ ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง 

ตรวจสุขภาพประจําป จ.นครราชสีมา โทร. 089 8903982

ที่พักฟรี อาหาร 3 มื้อ
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21 ผูจัดการแผนกแมบาน 1 ตามกฎหมาย โรงแรมสีมาธานี โรงแรม ที่พัก

ฝายบุคคล 1 ช/ญ 23-45 ป ม.3- ป.ตรี ตามโครงสราง สงประวัติการทํางานมาที่ 2112/2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง รีสอรท

สมุหบัญชี 1 FACEBOOK : สมัครงานโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผูควบคุมตนทุน 1 ฝายบุคคล สีมาธานี โทร 090 4284059, 090 2482089

เจาหนาที่แผนกจัดซื้อ 1 อีเมลล : HR.SIMATHANI.COM

เจาหนาที่สโตรและรับสินคา 1

พนักงานรฟจัดเลี้ยง 1

พนักงานขาย 1

จนท.พัฒนาธุรกิจอาวุโส 1

ชางเทคนิคปมมอรเตอร/ 1

ชางเฟอรนิเจอร 1

หัวหนาครัวญี่ปุน/ 1

หัวหนาครัวยุโรป(อิตาเลี่ยน) 1

ผูชวยกุกครัวจีน 2

ผูชวยกุกครัวไทย 1

22 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 5 ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป ตามโครงสราง รับสมัครทางออนไลนเทานั้น บ.มหาชนเบนชมารค อิเลคทรอนิคส คาปลีก

QA FACE BOOK : HR Benchmark 109 ม. 4 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.ไชยมงคล

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

โทร. 044 216055
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23 พนักงานการตลาด 15 ช/ญ 25 ป ขึ้นไป ไมจํากัด 10,500 ประกันสังคม คาคอมฯ ชุดยูนิฟอรม บ.เกริกไกรเอ็นเทอรไพรส จํากัด ขายปลีก สง การซอม

พนักงานชาง 10 ช 20 ป ขึ้นไป ไมจํากัด สาขาครบุรีมีที่พักให 17,19 ถนนประจักษ ต.ในเมือง รถยนตและจักรยานยนต

พนักงานอะไหล/รับรถ 10 ช/ญ 20 ป ขึ้นไป ไมจํากัด อ.เมืองนครราชสีมา โทร 088 3783663

พนักงานคลังสินคา 2 ช 25 ป ขึ้นไป ใชคอมฯได

พนักงานขาย/สาขาครบุรี 2 ช/ญ 25 ป ขึ้นไป ไมจํากัด

พนักงานชาง/สาขาครบุรี 3 ช 20 ป ขึ้นไป ไมจํากัด

24 ตอนรับ 2 ญ ไมเกิน 35 ป ปวส.ขึ้นไป 12,000++ อาหารฟรี 1 มื้อ รร.ศิริโฮเตล โรงแรม ที่พัก

แคชเชียร 1 ญ ไมเกิน 35 ป ปวช.ขึ้นไป 10,200++ ประกันสังคม 688-690 ถนโพธิ์กลาง ต.ในเมือง รสีอรท

เสิรฟ 1 ญ ไมเกิน 30 ป ไมจํากัด 340/วัน วันหยุดประจําป อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รปภ. 1 ช ไมเกิน 45 ป ไมจํากัด 380/วัน โทร.044 341822

25 เจาหนาที่สื่อสารการตลาด 2 ช/ญ 20-45 ป ม.3-ป.ตรี ตามโครงสราง ประกันสังคม ยูนิฟอรม บริษัท อุดรพลาซา จํากัด และ ศูนยการคา

เจาหนาที่ฝายขายพื้นที่เชา 1 วันหยุดพักผอนประจําป บริษัท ธนาทิพย 456 จํากัด

พนักงานนวดไทย 5 งานเลี้ยงสังสรรคปใหม ผูประกอบการศนูยการคายูนิทาวน

พนักงานขับรถผูบริหาร 1 วันหยุดประจําสัปดาห 1 วัน/สัปดาห ออฟฟตชั้น 3 ซอย 5 ยูนิทาวน

ชางไฟฟา 2 สวัสดิการ อื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี

ชางอิเล็กทรอนิกส 2 โทร. 061 0255959, 042 932998

พนักงานเสิรฟ 5
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ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

26 พนักงานขาย 10 ช/ญ 25-45 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง ตามกฎหมาย ยาคูลทโคราช (บ.พุฒิชัย พัฒนา จก.) จําหนายเครื่องดื่ม

พนักงานจัดเรียงสินคา 50 **เลี้ยวขวา ซ.โรงตม ขับตามกําแพงวัดสุทธะ 5 ตรอกสุทธะ ถ.ราชดําเนิน

ประมาณ 100 เมตร บริษัทจะอยูทาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ขวามือ โทร. 044 243189

27 เจาหนาที่ไอที ซัพพอรท 5 ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ม.6-ป.ตรี ตามโครงสราง มีบุคลิกภาพดี กระตือรือรน รักงานบริการ รร.ดิอิมพีเรยีล โฮเทล แอนด โรงแรม ที่พัก 

เจาหนาที่อาชีวอนามัยฯ 5 ช/ญ มีทักษะการใหบริการ คอนเวนชั่น เซ็นเตอรโคราช รีสอรท

ผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนา 1 ช/ญ สวัสดิการ : สนใจสมัครที่โรงแรมโดยตรงหรือ

พนักงานตอนรับสวนหนา 5 ช คาบริการ (Service Charge) สง Email : hr@Imperialkorat.com

ผูจัดการแผนกขาย 1 ช/ญ วันหยุด 6 วัน/เดือน หรือ hrm@Imperialkorat.com

พนักงานจัดซื้อ 10 ช/ญ วันหยุดพักรอนประจําป โทรสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมที่

ผูจัดการหองอาหาร 1 ช/ญ ชุดยูนิฟอรมฟรี 2 ชุด 044 256629 ตอ 2136, 061 4211381

ผูจัดการแผนกจัดเลี้ยง 1 ช/ญ อาหารฟรี 2 มื้อ

หัวหนาหองอาหาร 1 ช/ญ

พนักงานเสิรฺฟหองอาหาร 10 ช

Executive Chef 10 ช/ญ

Sous Chef Thai 5 ช/ญ

กุก ยุโรป/เบเกอรี่ 5 ช/ญ

พนักงานลางจาน 5 ช/ญ

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

28 เจาหนาที่สรรหาบุคลากร 2 ช/ญ 22-35 ป ม.3-ปวส. 12,000+++ เบ้ียเลี้ยงกรณีลงพ้ืนที่สรรหา สตารเวลล โรงแรม ที่พัก

คาคอมมิชช่ันสรรหาสวนเกิน 600-1,000 อาคารอิ่มวิเศษทาวเวอร รีสอรท

คาโทรศัพท สารทโฟน 1 เครื่อง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โบนัสพิเศษ ประกันสังคม วันหยุดตามประกาศ โทร. 092 2634442

เสื้อฟอรม

29 พนักงานคลังสินคา 10 ช 18-40 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง รายได + เบ้ียขยัน + คาคอมฯ + หจก.ไอซีเจ ซื้อมาขายไป

พนักงานขาย 3 ญ 20-35 ป โบนัส+ปรับเงนิเดือนประจําป สาขาเซฟวัน อยูใกลตลาดเซฟวัน อลูมิเนียมยิปซัม

Admin ฝายขาย 2 ญ 20-30 ป สาขาโคกสูง อยูใกลสมาคมสรางคุณคา

ติดตอคุณ ชุติมา 086 4617212

suay1200798@gmail.com

30 พนักงานขับรถ 7 ช 30-42 ป ป.6 ขึ้นไป 10,200 เบ้ียเลี้ยงวันละ 70 บาท บ.อําพลฟูดส ไพรเรสซิ่ง จํากัด จําหนายสินคา

พนักงานขาย 7 ช/ญ 22-37 ป ม.3 ขึ้นไป 11,000 คาคอมมิชชั่น 695 หมูที่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมือง อุปโภคบริโภค

เบ้ียขยัน จ.นครราชสีมา โทร. 065 5103411

คุณนัทธพงศ ชุมภู ผูจัดการสาขาโคราช

สาขาปกธงชัยใกลกับกับโลตัสปกธงชัย

31 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20-45 ป ม.3-ป.ตรี 10,200 เสื้อฟอรม ประกันสังคม วันหยุดนักขัตฤกษ บ.เอฟตองพี กรุป จํากัด ขายรถจักรยานยนต

ชางยนต/ไฟฟา 4 ช 20-40 ป ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง วันหยุดประจําสัปดาห คาคอมมิชช่ัน 399/29 หมูที่ 4 หมูบานแผนดินทอง 7

ต.ปรุใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 063 9085099

คุณสมควร วงษนิล /กรรมการผูจัดการ
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32 พนักงานขับรถสงของ 2 ช 25 ป ขึ้นไป ม.3-ปวส. 340/วัน ประกันสังคม  เบ้ียขยันรายเดือน บ.พีพี พลาสติกปากชอง จํากัด ผลิตและจําหนาย

พนักงานฝายผลิต 5 ช/ญ คาเขากะกลางคืน 718 หมูที่ 18 ต.จันทึก อ.ปากชอง ผลิตภัณฑพลาสติก

พนักงานคลังสินคา 1 ช จ.นครราชสีมา โทร. 063 2246343

คุณจิตสุภา (ทราย)/บัญชีการเงิน

33 PART TIME 5 ช ไมเกิน 40 ป ไมจํากัดวุฒิ ตามตกลง ประกันสังคม บ.บันนี่ บราวน จํากัด จําหนายสินคาปูนปน

ชางศิลปทําสีสินคาปูนปน วันหยุดนักขัตฤกษ  พักรอนประจําป หมูบานสิรารมย ต.โคกกรวด

ชุดยูนิฟอรม  ขนมเบรค อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เบ้ียขยัน ฯลฯ โทร. 095 5142419 คุณอารต

34 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 30 ป ขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง หากมีประสบการณจะพิจาณาเปนพิเศษ บ.ไทยซิม จํากัด ผลิตภัณฑจากถั่ว

เจาหนาที่ฝายวิจัยและพัฒนาฯ 1 1 หมูที่ 14 ถ.ปากชอง-ลําสมพุง

พนักงานฝายผลิต 10 ช/ญ 18-39 ป ม.3 ขึ้นไป 340/วัน ต.จันทึก อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

โทร. 088 4787422, 044 310155-7

ฝายบุคคล

35 Technicain Engineer 2 ช/ญ 20 ป ขึ้นไป ม.3-ป.ตรี 25,000 รับสงพนักงานฟรี ชุดยูนิฟอรม บ.เพรสคราฟท (ประเทศไทย) จํากัด ออกแบบติดตั้ง

Technicain QA 6 ช/ญ 12,000 ขาวฟรี  คาอาหารกลางวัน 25 บาท/วัน 178 หมูที่ 5 ต.กลางดง อ.ปากชอง เสาไฟฟาแรงสูง

Technicain แผนกแมพิมพ 3 ช 12,000 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จ.นครราชสีมา โทร. 044 328430-33

แผนก Production Engineer 5 ช 15,000 ประกันอุบัติเหตุ ตอ 114-116, 085 4799289 คุณนันทวัน

พนักงานแผนก QA 15 ช/ญ 340/วัน ประกันสังคม E-mail : sale@pctthai.com

พนักงานแผนก Technicain 2 ช/ญ 12,000
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36 เจาหนาที่จัดสงสินคา 5 ช 23-30 ป ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง ประกันสังคม  เบี้ยขยัน บ.นาซาไฟรโปรดักสแอนดเซฟตี้ จก. จําหนายอุปกรณ

ผานเกณฑ คาพาหนะ  เสื้อฟอรม 144/4-5 ม.1 ถนนมิตรภาพ เซฟตี้

ทหารแลว ลาพักรอน  โบนัส ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 098 5211191

สง RESUME LINE ID : 0985211191

Mail : hr@nasasire.com

37 พนักงานขับรถ 2 ช 25 ป ขึ้นไป ไมจํากัด 400-550/วัน เบิกเงินลวงหนา บ.ชิวเลาจ เบเกอรี่ จํากัด เบเกอรรี่

มีใบขับขี่ ประกันสังคมและประกันโควิด 1167/16 ถนนสุรนารายณ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 064 9644223 คุณแอว

065 5158905 คุณแนน

38 พนักงานฝายผลิต 5 ช 21 ป ขึ้นไป ม.6-ปวส. 340/วัน คาอาหาร  คาเดินทาง  เบี้ยขยัน บ.เคียววาโคเกียว (ไทยแลนด) จํากัด ผลิตชั้นสวนโลหะ

คากะ  ประกันสังคม 777 หมูที่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย

ต.หนองระเวียง อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

โทร. 044 218260
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39  - วิศวกร 2 ช/ญ 25 ป ขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง มีคะแนนผลสอบ TOEIC 300 คะแนน บ.ฮิตาชิ แอสเตโม โคราช จํากัด ผลิตและจําหนาย

ประจําแผนกวิศวกรการผลิต, ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่ 398 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมือง ชิ้นสวนยานยนต

แผนกประกันคุณภาพ สวัสดิการ : เปนพนักงานรายเดือน โอที จ.นครราชสีมา โทร. 044 212050 

โบนัส ปรับคาจางประจําป เบี้ยขยัน ตอ 116,126

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาครองชีพ ** ยินดีรบันักศึกษาจบใหม

คาเดินทาง คาที่พัก ชุดยูนิฟอรม (นิคมอุตสาหกรรมสุรนาร)ี

คาความสามารถทางภาษา ตรวจสุขภาพประจําป

40 กราฟฟค 1 ช/ญ 22-35 ป ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ บ.สีมา เฟอรนิช จํากัด ผลิตเฟอรนิเจอร

125 หมูที่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมือง

จ.นครราชสีมา โทร. 044 264223

085 1465624

41 หัวหนาควบคุมคุณภาพ 2 ช/ญ 25-45 ป ป.6-ป.ตรี ตามโครงสราง เงินเดือน  โบนัสประจําป ประกันสุขภาพ บ.ทิปโก แอสฟลท จํากัด (มหาชน) ผลิตยางมะตอย

เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล 2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คารักษาพยาบาล โรงงานนครราชสีมาโทร.

เจาหนาที่คลังสินคา 2 คาเบี้ยเลี้ยงทํางานนอกสถานที่ 044 335495-9 ตอ 3201-4

เจาหนาที่ควบคุมเครื่องผลิต 20 กระเชาเย่ียมไข (เจ็บปวย อุบัติเหตุ คลอดบุตร)

ชางซอมบํารุง 10 วันหยุดพักผอน ทุนการศึกษาบุตร

พนักงานขับรถสงสินคา 10 เงินชวยเหลือพิธีศพ งานเลี้ยงปใหม

กิจกรรมทองเที่ยวประจําป

เงินกูฉุกเฉิน สวัสดิการอ่ีนๆ

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

42 พนักงานขับรถ (ชั่วคราว) 1 ช/ญ 25-45 ป ม.3-ม.6 ตามโครงสราง มีใบอนุญาตขับรถยนต หากมีใบอนุญาต ศูนยบริจาคโลหิตแหงชาติที่ 5 สภากาชาดไทย

หรือ ปวช. ขับรถยนตชนิดที่ 2 จะพิจารณาเปนพิเศษ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รูเสนทางในจังหวัดนครราชสีมา 044 938938 ตอ 1212

สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุด (ตั้งแตวันนี้ - 3 กุมภาพันธ 2566)

มีความคลองตัว รับผิดชอบ อุทิศเวลาใหงานไดดี

43 เลขาติดตามผูบรหิาร 1 ช 25-30 ป ป.ตรี ตามตกลง ตามกฎหมาย บ.สตารคอมเพล็กซ จํากัด พื้นที่ อาคารเชา

เจาหนาที่บัญชี 3 ช/ญ 25-30 ป มีประสบการณ อาคารอิ่มวิเศษ 499 ม.7 ต.จอหอ

ธุรการ 3 ช 22-30 ป ปวช.-ปวส อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 098 1051183

44 ผูจัดการโรงแรม/ 1 ช 35-45 ป ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสราง ตามกฎหมาย โรงแรมสตารเวลลบาหลี โรงแรม ที่พัก

ผูชวยผูจัดการโรงแรม 1 ช 35-45 ป ต.หนองกระทุม อ.เมือง รีสอรท

เจาหนาที่ขายและการตลาด 2 ช/ญ 24-35 ป จ.นครราชสีมา โทร. 098 1051183

คุณ สุวรรยา (หญิง)

45 ชางพิมพ GTO 1 ช/ญ 25 ป ขึ้นไป ม.6/ปวช. ตามโครงสราง เบี้ยขยัน  คาอาหารกลางวัน บ. สมบูรณการพิมพ จํากัด ออกแบบและผลิต

ฝายผลิต 1 ขึ้นไป ประกันสังคม คาลวงเวลา 254/1 ซอยมิตรภาพ 4 ถนนมิตรภาพ งานพิมพ

ผูชวยชางพิมพ SM-2 1 เงินชวยเหลืองานแตง งานบวช งานศพ ต.ในเมือง  อ.เมือง นครราชสีมา

ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจําป ฯลฯ โทร. 044 954222, 083 4296147

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

46 พนักงานคารแคร เช็ดรถ 2 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด 340/วัน มีใจรักบริการ  มีความรบัผิดชอบ ขยัน บ.เคซีเอส โคราช จํากัด คารแคร เคลือบแกว

ชางติดตั้งฟลมรถยนต 1 ขับรถยนตได มีใบขับข่ี จะพิจารณาเปน- 998/2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง

พิเศษ  อ.เมือง นครราชสีมา 

โทร. 081 9145178

47 เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล ญ 1 25-29 ป ป.ตรี ตามโครงสราง มีมนุษยสัมพันธดี กลาแสดงออก บ.เอสอีดับเบิ้ลยูที โคราช จํากัด ผลิตสายไฟรถยนต

มีประสบการณเกี่ยวกับ PAYROLL 1-2 ป ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย

กระบวนการทํางานเก่ียวกับ จ.นครราชสีมา โทร. 044 390801 ตอ 211

TIME ADTENDANCE คุณสินิชา วงศพอเพียง

ดูแลกฎระเบียบและขอบังคับ และ E-mail : SEWTKORAT_25@TRUSTMAIL.JOBTHAI.COM

นโยบายตางๆ ของบริษัท

มีประสบการณในดานงานทรัพยากรบุคคล

หรือสาขาที่เก่ียวของ 1-2 ป ขึ้นไป

48 พนักงานเสิรฟ (Part time) 2 ช 20-35 ป ไมจํากัด 400-450/วัน ตองมีประสบการณดานการเสิรฟ รานขุนเขาสเตชั่น รานอาหาร

อาหารฟรี 2 มื้อ 278 หมูที่ 15 ต.หมูสี อ.ปากชอง

จ.นครราชสีมา

โทร 094 9899269

49 คนสวน/คนจัดสวน 2 ช 20-50 ป ไมจํากัด 400/วัน ไมจําเปนตองมีประสบการณ Isaree Secret Garden เบดแอนดเบรคฟาสท

ใชเครื่องจักรได 128/4 หมูที่ 5 ต.ปากชอง อ.ปากชอง

จ.นครราชสีมา

โทร 095 1744242

คุณอิสรีย จันทรรุงสกุล /ผูจัดการทั่วไป

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

50 แผนกครัว 3 ช/ญ 20 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 12,000++ ตองมีประสบการณอยางนอย 1 ป STUDER (ธารหลวง) RESTAURUNT รานอาหารและ

แผนกเบเกอรี่ 1 ช/ญ 11,000++ คาอาหาร 156 หมูที่ 6 ถนนธนะรัชต เครื่องดื่ม

แผนกเครื่องดื่ม 2 ช/ญ 11,000++ คาเซอรวิส ต.หนองน้ําแดง อ.ปากชอง

พนักงานบรกิาร 2 ช/ญ 340/วัน ไมจําเปนตองมีประสบการณ จ.นครราชสีมา

โทร 090 2588801, 083 2459769

คุณอัมพิกา/ฝายบุคคล

51 อาบน้ําตัดขน 3 ช/ญ 20 ป ขึ้นไป ไมจํากัด 10,200-15,000 ตามกฎหมาย รพ.สัตวบุงตาหลัว จํากัด รพ.สัตว

คลังสินคา 2 ช/ญ ป.ตรี ขึ้นไป 98 ถนนพิบูลยละเอียด ต.ในเมือง

แมบาน 3 ช/ญ ไมจํากัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผูชวยสัตวแพทย 1 ญ ป.ตรี ขึ้นไป โทร. 0610262661,

เจาหนาที่การเงิน 1 ช/ญ ป.ตรี ขึ้นไป คุณกัญภัทร หมั่นศรีชุม /ผูจัดการ

เจาหนาที่บัญชี 1 ญ ป.ตรี ขึ้นไป bungtalua@gmail.com

52 ชางอิเล็กทรอนิกส 2 ช 22-36 ป ปวส-ป.ตรี 15,000 คาน้ํามัน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน บ.สตารซินเธติค ยานส จํากัด ผลิตเสนใยสังเคราะห

ชางไฟฟา 2 ปวส.-ป.ตรี 15,000 ประกันสังคม 592 หมูที่ 3 ถนนราชสีมา-โชคชัย

ฝายผลิต 4 ม.3 ขึ้นไป 10,200 คากะ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา โทร. 044 212705

เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

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

53 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

54 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)

55 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

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

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

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


