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ลําดับ
ที่

ตําแหนงงาน

จํานวน เพศ

อายุ

หญิง 18 ปขึ้นไป

วุฒิ
การศึกษา

คาจาง

1 แมบาน
(ในฝายผลิต)

1

2 พนักงานผลิต

5 ช/ญ 18 - 35 ป

3 คนสวน

1

ชาย 18 - 45 ป

ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน

4 พนักงานตัดเศษดาย
รับผา

5 ช/ญ 18 ปขึ้นไป

ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน

5 พนักงานขายของ
(รานคาโรงงาน)

2 ช/ญ 20 - 35 ป

ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน

เงื่อนไข/สวัสดิการ

สถานประกอบการ

นมแปรรูป

ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน - ความพิการประเภท 2, 3 (ชวยเหลือตนเองได)
** ประกันชีวิต ,คารักษาพยาบาล ,เบี้ยขยัน

ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน

บริษัท เอบิโกแดรี่ฟารม จํากัด
333 ม.5 ต.กลางดง
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท 086 - 3523694
- พิการทางการเคลื่อนไหว (แขน,ขา)
บริษัท ฟูจิคุระ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
- คาเดินทางวันละ 25บาท/วัน
384 ม.7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- คาอาหารวันละ 20บาท/วัน
โทรศัพท 044 - 372525
- เบี้ยขยัน ,โบนัส
ติดตอคุณขวัญตา
-รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตัวเองได)
บริษัท สตารโปร สตารช (ไทยแลนด) จํากัด
-ชุดยูนิฟอรม ,โบนัสประจําป
290 ม.4 ต.หนองหัวแรด
-คาอาหาร 30 บาท / วัน
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
-ตรวจสุขภาพประจําป
โทรศัพท 090 - 1975319
ติดตอคุณนันทนา
-รับความพิการประเภท 2,3 (ชวยเหลือตัวเองได)
บริษัท วาวาแพค จํากัด
** โอที ,ประกันสังคม ,ประกันอุบัติเหตุ ,คาเดินทาง
52 ม.3 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
รถรับ - สง
จ.นครราชสีมา
(สายจอหอ ,สายโนนไทย ,สายดานขุนทด ,สายปากชอง) โทรศัพท 044 - 413101 ,085 - 4798825
-รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตัวเองได)
บริษัท แบ็กส แอนด โกลฟ จํากัด
-เบี้ยขยัน ,โบนัส,โอที,ชุดยูนิฟอรม
558 ม.3 ต.หนองบัวศาลา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท 044 - 212118 ตอ 11 (คุณแอน)

ประเภทกิจการ

ผลิตชุดไฟ

ผลิตแปงมัน

ผลิตกระสอบพลาสติก
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ผลิตภัณฑจากฟลม
พลาสติก
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ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¨Ñ´ËÒ§Ò¹¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
ลําดับ
ที่

ตําแหนงงาน

จํานวน เพศ

อายุ

6 พนักงานทั่วไป

1 ช/ญ

7 พนักงานคนสวน

1 ชาย 18 ปขึ้นไป

8 ฝายผลิต

1 ช/ญ ไมจํากัดวุฒิ

วุฒิ
การศึกษา

คาจาง

เงื่อนไข/สวัสดิการ

ไมจํากัด ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน -รับความพิการประเภท 2,3,4
-ประกันสังคม ,ชุดยูนิฟอรม ,คาอาหาร
-รถรับ - สง (ระยะทางไมเกิน 20 กิโลเมตร)
**คนในพื้นที่จะพิจารณาเปนพิเศษ**

สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

บริษัท ซองลทอย จํากัด
64 ม.6 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท 044 - 002365

ผลิตตุกตา

ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน -รับความพิการประเภท 2 ,3 (ชวยเหลือตัวเองได)
-ชุดยูนิฟอรม ,เบี้ยขยัน ,บานพักพนักงาน
-เงินขวัญถุงคลอดบุตร ,แตงงาน ,เยี่ยมไข,ฌาปนกิจศพ
ทุนการศึกษาบุตร

บริษัทวีพี สตารช (2000) จํากัด
117 ม.16 บานสระประทุม ต.เสิงสาง
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท 044 - 756459 ตอ 101 ติดตอคุณแกว

ผลิตแปงมัน

18 - 45 ป 325 บ/วัน -รับความพิการประเภท 2 ,3 (ชวยเหลือตัวเองได)
-คาขาว 20บ./วัน
-ชุดยูนิฟอรม ,เบี้ยนขยัน ,ประกันสังคม

บริษัท ฮอรติคิว (ประเทศไทย) จํากัด
331 ม.1 ต.หนองน้ําแดง อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา โทรศัพท 061 - 5592852
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ไมประดับสงออก

