
ลําดับ

ที่
ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ
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การศึกษา
คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

1 พนักงานทําความสะอาด 10 ช/ญ 18 - 55 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ./วัน  -รับความพิการประเภท 2, 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัทยูเรเชีย พร็อพเพอรตี้ เซอรวิส จํากัด ทําความสะอาด

 -ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอรม, คากะ, โอที 18 ซ.ประชาอุทิศ ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎรบูรณะ

 -สวัสดิการตามกฎหมายกําหนด เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ

 **ปฎิบัติงานที่หางเทสโกโลตัส โทรศัพท 083 - 4236494

 -สาขาโคราช, โชคชัย, ปกธงชัย, ดานขุนทด

  ประทาย , โนนไทย

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

 -โอที, ชุดยูนิฟอรม, เบี้ยขยัน จ.นครราชสีมา โทรศพัท 044 - 704774

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

3 พนักงานฝายผลิต 3 ช/ญ 18 - 35 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ./วัน  -รับความพิการประเภท 2 (ชวยเหลือตัวเองได) 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, ชุดยูนิฟอรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 -กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ,ประกันอุบัติเหตุแบบกลุม โทรศพัท 044 - 413155 - 6 ตอ 121

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

4 พนักงานฝายผลิต 1 ช/ญ 20 - 40 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ./วัน  -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท เนเด็ด (ประเทศไทย) จํากัด ชิ้นสวนรถยนต

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

 -คูปองอาหาร 25 บาท/วัน, คาเดินทาง 30 บาท/วัน โทรศัพท 044 -212905 - 9 ตอ 1011
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ประเภทความพกิาร ::1 การมองเห็น ::2 การไดย้นิฯ ::3 การเคลอืนไหวหรอืทางรา่งกาย ::4 จติใจหรอืพฤตกิรรม ::5 สตปัิญญา ::6 การเรยีนรู ้::7 ออทสิตกิ 
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5 พนักงานฝายผลิต 2 ช/ญ 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 2,3,4  (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจาสัว) จํากัด ผลิตอาหารแปรรปู

พนักงานแพ็คสินคา 1 ช/ญ 18 - 45 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -เบี้ยขยัน, โอที 99 หมู 9 ถนนมิตรภาพ ต.สุรนารี 

 -ตามโครงสรางบริษัท อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

โทรศพัท 081 - 7483232

6 พอบานธุรการ 2 ชาย 20 - 40 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน บริษัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด ผลิตชุดชั้นใน

พนักงานเย็บ 3 ช/ญ 20 - 40 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน 100 ม.4 ถ.มิตรภาพ ต.บานโพธิ์

พนักงานแพ็คสินคา 2 หญิง 20 - 40 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

พนักงานตัดชิ้นดวย 2 หญิง 20 - 40 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน โทรศัพท 044 - 955090

 -เบี้ยนขยัน, โอที, 

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

รับผา 52 ม.3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

พนักงานคัดกระสอบ 5 ช/ญ 18 - 55 ป ไมจํากัดวุฒิ 330 บ./วัน  -รับความพิการประเภท 2, 3 (ชวยเหลือตัวเองได) จ.นครราชสีมา

 ** โอที, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหต,ุ คาเดินทาง  โทรศัพท 044 - 413101, 085 - 4798825

รถรับ - สง

 (สายจอหอ, สายโนนไทย, สายดานขุนทด, สายปากชอง)

8 พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ 18 - 35 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2,3,4 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท ซองสทอย จํากัด ผลิตตุกตา

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

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

**คนในพ้ืนที่จะพิจารณาเปนพิเศษ** ติดตอคุณ ศิริลักษณ

  -รับความพิการประเภท 2 (มีเครื่องชวยฟง)

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

 -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) โทรศพัท  080 - 4899979

**มีพื้นฐานดานบัญชี ติดตอคุณ นัท

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

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

 -โอที, คากะ จ.นครราชสีมา 

โทรศพัท 044 - 212750 - 4

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

(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)ี โทรศพัท 081 - 9762479

12 พนักงานคียขอมูล 1 ช/ญ 18 - 40 ป ม.3 - ปวส. 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท แอคทู - ลั่ม จํากัด พลาสติก

 -เบี้ยขยัน 200 - 400/เดือน 131 ม.5 ถ.ราชสีมา - โชคชัย

 - โอที, คาครองชีพ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 -รถ รับ - สง โทรศพัท 044 - 218018

(สาย หัวทะเล, หนองพลวง, พิมาย, ดานเกวียน, บานอรพินโชคชัย) 084 - 1272084
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13 พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ 18 - 50 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2, 3, 4 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท โตโยตาเปนหนึ่ง จํากัด จําหนายรถยนต

 -ตามกฎหมายแรงงาน (เย้ืองตลาดเซฟวัน)

3114 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

โทรศพัทท 091 - 0201661
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