
ลําดับ

ท่ี

1 พนักงานทั่วไป 20 ช 20-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 9,000-10,000 มีประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง คาลวงเวลา นายนิติรุจน อัครโอฬารรุจน ผลิตและจําหนาย

 บาท/เดือน 888 ถ. ราชสีมา - โชคชัย ต.หนองบัวศาลา หลังคาเหล็ก

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

*** 088-0550825 คุณ ชยุตพงศฯ

2 พนักงานชางบริการ 1 ช 20 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป ตามโครงสราง ปฏิบัติงานบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) หมอแปลงไฟฟา

มีความรูในงานไฟฟา ใชคอมพิวเตอรได 2175/2 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง

สามารถขับรถยนตได มีใบขับขี่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดไดเปนครั้งคราว *** 044-277279 คุณ สัญญาฯ

สามารถปฏิบัติงานลวงเวลาได

3 Supplier Qnality eng 1 ช/ญ 25 ป ป.ตรี 12,000 บาท/เดือน  มีรถรับสง เบี้ยขยัน คากะ คาอาหาร โบนัส บริษัท อิเล็กทรอนิกสไทย จํากัด ผลิตชิ้นสวน

วิศวกรรม  คาลวงเวลา ชุดยนูิฟอรม งานเลี้ยงประจําป 112/3 ม.1 ถ.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว อิเล็กทรอนิกส

Quality sysicm Eng 2 ช/ญ 25 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  สัมมนา จ.นครราชสีมา 30140

*** 095 6144747 คุณสุภาภรณ

Programmer 1 ช/ญ 25 ป ป.ตรี (คอมพิวเตอร) ตามโครงสราง

ประเภทกิจการ

µÓáË¹�§§Ò¹Ç�Ò§ ÊÑ»´ÒË�·Õè 3 - 4 à ×́Í¹ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È. 2566
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ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

3 Mold Fitting 1 ช/ญ 30 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  คาลวงเวลา ชุดยูนิฟอรม งานเลี้ยงประจําป 112/3 ม.1 ถ.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

(ตอ) แมคคาทรอนิกส  สัมมนา จ.นครราชสีมา 30140

Mold Tecnniccan 2 ช/ญ 25 ป ปวส.เครื่องกล ตามโครงสราง *** 095 6144747 คุณสุภาภรณ

ME Tecnnician 2 ช/ญ 22 ป ปวช.ชางไฟฟา ตามโครงสราง

4 เจาหนาที่การตลาด 5 ช/ญ 23 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน  เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัท รับเด็กจบใหม บริษัท วาวา แพค จํากัด ผลิตถุงกระสอบจัมโบ

เจาหนาที่การตลาดตางประเทศ 3 ช/ญ 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน 52 ม.3 ต. สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

เจาหนาที่จัดซื้อ 3 ช/ญ 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน จ.นครราชสีมา 30140

เจาหนาที่วางแผน 2 ช/ญ 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน *** 044 413101 คุณ นฤชา

หัวหนาแผนกผลิต/หัวหนากะ 10 ช/ญ 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน

     เจาหนาที่ธุรการวศิวกร 1 ช/ญ 22 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน

หัวหนาสวนการตลาดตางประเทศ 1 ช/ญ 27 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน

ผูจัดการแผนกซอมบํารุง 2 ช 35 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน

เจาหนาที่วิจัยและพัฒนา R&D 2 ช/ญ 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน

ผูจัดการแผนกวิจัยและพัฒนา 1 ช 30 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน

ผลิตภัณฑ

ฝายผลิต 50 ช/ญ 18-45 ป ป.6 ข้ึนไป 340 บาท/วัน

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

5 พนักงานขับรถ 4 ช 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 340 บาท/วัน  มีใบขับขี่ ท.2 ประกันสังคม หองพัก น้ําไฟฟรี  โรงน้ําแข็งกรเดช โรงน้ําแข็ง

เด็กติดรถ 7 ช 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 340 บาท/วัน  วันหยุด 4 วัน/เดือน เงินพิเศษ สามารถทํางาน 97 ม.10 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

ฝายผลิต 4 ช 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด 340 บาท/วัน  ตางจังหวัดได จ.นครราชสีมา 30140

*** 097-9233831 คุณพอง

6 ฝายผลิต 10 ช/ญ 18 ปขึ้นไป ม.3 ข้ึนไป 340 บาท/วัน  สามารถทํางานลวงเวลาได ไมมีโรคประจําตัว บริษัท คุนิมิซึ คารบอน (ไทยแลนด) จํากัด ผลิตชิ้นสวนรถยนต

 วันหยุดพักผอนประจําป ไมมีรอยสัก เบ้ียขยัน โบนัส 110 ม.11 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว

Quality assurance offiicer 2 ช/ญ 25 - 40 ป ป.ตรี วิศวกรรม 15,000 บาท/เดือน  มีประสบการณ 1 ป ขึ้นไป สามารถพูดภาษา จ.นครราชสีมา 30140 

อังกฤษดี โทร. 044-756979 ตอ 105

7 พนักงานขับรถเทเลอร 1 ช 30 ปขึ้นไป ไมจํากัด 500 บาท/วัน  มีประสบการณ มีที่พักตามหนางาน ประกันสังคม หจก. สีคิ้วคอนสตรัคชั่น  ผลิตคอนกรีต

พนักงานขับเครื่องจักรหนัก 3 ช 30 ปขึ้นไป ไมจํากัด 500 บาท/วัน  คาอาหาร โบนัส โอที ยูนิฟอรม 344 ม.9 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว

พนักงานขับรถเกรดเดอร 1 ช 30 ปขึ้นไป  ไมจํากัด 500 บาท/วัน จ.นครราชสีมา 30140

โทร. 081 6008505

8 พนักงานจัดซื้อ 1 ช/ญ 20 - 40 ป ปวช - ป.ตรี  10,000 +++  โบนัสประจําป วันลา 13 วัน/ป จัดเที่ยวประจําป หจก.ทรัพยทวปี การโยธา รับเหมากอสราง

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20 - 40 ป  ปวช - ป.ตรี 12,000 +++  ประกันสังคม 1051/7 ม.5 ต.หนองจะบก อ.เมือง

วิศวกรรมโยธา 1 ช 22 - 40 ป ปวส. - ป.ตรี 15,000 +++ จ.นครราชสีมา 30000

โฟรแมน 1 ช 22 - 40 ป ปวช - ป.ตรี 13,000 +++ โทร. 044 005592

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

9 ชางเทคนิค 2 ช 30 ปขึ้นไป ปวส.ข้ึนไป ตามโครงสราง  ประกันสังคม ประกันกลุม โบนัส บริษัท เพาเวอร วอเตอร ซัพพลาย จําหนายเคมีภัณฑ

พนักงานบัญชี 1 ข/ญ 30 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสราง  ทองเที่ยวประจําป ชุดยนูิฟอรม แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ในระบบน้ํา

565 ม.8 ต.ตลาด อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30310

โทร. 092 - 9666241 , 081-416280

10 ชางฝา เพดาน สี อลูมิเนียม 2 ช 30-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 400 บาท/วัน  มีอาหารกลางวันให มีกาแฟเลี้ยง นางสาวนิรามัย มุกดาสัตตบุษย รับเหมา

 (ปฏิบัติงานตางอําเภอเมือง ตางอําเภอ) 216/55 ม.5 ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 094 -9518775 , 098-1592109

 คุณ เอ

11 TECHNICIAN แผนก EESIGN 4 ช 18-30 ป ปวส. ตามโครงสราง  สามารถทํางานเปนกะได ผานเกณฑทหาร/ศึกษาวิชาทหาร บริษัท ไดซนิ จํากัด ผลิตชิ้นสวนยานยนต

 เบี้ยขยัน โอที กองทุนเลี้ยงชีพ คารักษาพยาบาล 324 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมือง ประเภทอลูมิเนียม

ENGINEER แผนก PRODUCTION 2 ช 18-30 ป ป.ตรี ตามโครงสราง ประกันอุบัติเหตุ เงินชวยเหลือบุตร คาบาน จ.นครราชสีมา 30000

ENGINEER วศิวรรมศาสตร คาน้ํามัน รางวัลดีเดนไมหยุดงาน หอพัก โทร. 044-212964 ตอ 105

ชุดยูนิฟอรม ขาวฟรี ผอนมอเตอรไซคราคาถูก

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

12 พนักงานขับรถผูบริหาร 1 ช 25-35 ป ม.6 ข้ึนไป 20,000 +++  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต วุฒิ ม.6 ขึ้นไป           บริษัท ทรู คอรเปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

(กรณีจบ ม.3 ตองมีประสบการณ 888/71 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง การบริการโทรศัพท

ตรงอยางนอย 3 ป) ไมมีโรคประจําตัว ไมมี จ.นครราชสีมา 30000 เคลื่อนที่

ประวัติอาชญากรม มีความคลองตัว สามารถเดิน โทร. 095 2654664 คุณนาฯ

ทางติดตามผูบริหารภายในภาคอีสาน ไมสูบบุหรี่

13 ชางแอร หรือผูชวยชางแอร 1 ช 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 354-450 บาท/วัน  รางกายมบรูณแข็งแรง สามารถข้ึนที่สูงหรือ รานประกิตแอร จําหนาย ซอม

เขาที่แคบได และสามารถทํางานกลางแจงได 1961/13 ซ.30 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ

 ทํางานเปนทีมได มีบุคลิกภาพดี ทัศนคติดี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

มีน้ําเสียงการพูดจาที่ดี มนุษยสัมพันธและน้ําใจ โทร. 044 278309 , 081-8785677

บริการ ขยัน อดทน สูงาน พรอมเรียนรูสิ่งใหม

14 พนักงานลางจานเขาเครื่อง 2 ช/ญ 25-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 350 บาท/วัน  เบี้ยขยัน โบนัสประจําป ประกันสังคม หจก. พศวีร ดีไซน รับทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาดทั่วไป 2 ช 30-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 350 บาท/วัน *** ทํางานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 909 ม.1 ซ.10 ถ.สุรนารายณ 

ต.บานเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

30000

โทร. 094-5145192

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

15 แมบาน 3 ญ 20-50 ป ไมจํากัด 340 บาท/วัน  มีประกันสังคม ชุดยนูิฟอรม ฟรี 2 ชุด  บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิสลิตี้ เซอรวิสเซล จํากัด บริการทําความสะอาด

ทํางานในโรงงาน ในเขตอุตสาหกรรม 365/1 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย

เขตบางเขน กรุงเทพหมหานคร 10220

โทร. 02-5525015 คุณสุวพจนฯ

*** ปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรม

นครราชสีมา (บริษัท จีวีซีฯ)

16 แมบาน 1 ญ ไมจํากัด ไมจํากัด 340 บาท/วัน  สามารถทํางานเปนกะได นางจันทรหอม จันทิมาสย อพารทเมน

 อยูครบ 1 ป มีโบนัส 152/30 ถ.มิตรภาพ ซ.4

ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 086-3873732 ,044-927088-9

คุณธีรชัยฯ

17 ชางปูน ชางไม ชางเชื่อม 3 ช 20-50 ป ป.6 ข้ึนไป 400 บาท/วัน  ที่พัก ขาวสาร ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม หจก.บุญเรือง 2022 เอ็นจิเนียริ่ง

ผูชวยชาง 1 ญ 20-50 ป ป.6 ข้ึนไป 340 บาท/วัน " 888/26 ม.11 ม.11 รับเหมากอสราง

ต.หัวทะเล อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

โทร.093-4453491

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

18 พนักงานขาย (หนวยเงินสด) 1 ช 20-40 ป ม..3 ข้ึนไป 10,200-17,000  ชุดยนูิฟอรม เบี้ยเลี้ยง คาคอมมิชั่น บริษัท ไทยลอตเต จํากัด (สาขาโคราช) ผลิตและจําหนาย

 บาท/เดือน  โบนัสประจําป ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ 1187/104-105 ถ.สุรนารายณ หมากฝรั่งและขนม

ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.086-3166504

คุณจีรนาฎ ฯ

19 ผูจัดการทีมฝายขาย 50 ช/ญ 25 ปขึ้นไป ปวช.ข้ึนไป 30,000+++  โบนัสการขาย มีทองเที่ยว มีคอรสนอนอบรมฟรี นางนันทิยา  ทองศรี

ที่ปรึกษาดานสุขภาพ 50 ช/ญ 20 ปขึ้นไป ม.6 ข้ึนไป 20,000+++  โบนัสการขาย มีทองเที่ยว มีคอรสนอนอบรมฟรี 555 ชั้น 1 ม.2 ถ.ราชสีมา-โชคชัย สินคาเพื่อสุขภาพ

ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง Coway

จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 062-6589929 คุณหนอยฯ

*** ปฏบัติงานที่หางวิสโก สาขาหัวทะเล

20 เจาหนาที่กราฟฟกดีไซด 1 ช/ญ 22 ปขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสราง  ออกแบบ และจัดทํา Graphic design โครงการสราญรมย วิลล ขายโครงการ

 สําหรับสื่อ Online และ Offline Motion 555 ม.3 ต.มะเริง อ.เมือง สราญรมย (หมูบาน)

 Graphic และงานกราฟฟค อื่นๆ จ.นครราชสีมา 30000

 ออกแบบสื่อออฟไลน จัดทําคูมือการขาย โทร.093-4607050

 แคตตาล็อก โบรชัวร สื่อสิ่งพิมพทางการตลาด

 มีความเขาใจในการตลาดออนไลน ชํานาญ

 ในการออกแบบภาพ

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

20 ขาย (ประจําโครงการ) 2 ช/ญ 22-35 ป ไมระบุ ตามโครงสราง  ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรมพนักงาน โครงการสราญรมย วิลล ขายโครงการ

(ตอ)  ตรวจสุขภาพประจําป เบี้ยขยัน 500 บาท 555 ม.3 ต.มะเริง อ.เมือง สราญรมย (หมูบาน)

 อื่นๆ ตามระเบียบบริษัท (เม่ือผานทดลองงาน) จ.นครราชสีมา 30000

โทร.093-4607050

โฟรแมน ควบคุมงานกอสราง 1 ช 22-35 ป ไมระบุ ตามโครงสราง  ควบคุมงานกอสรางใหเปนไปตามแผนงาน

 ที่กําหนด รวมถึงประสานงานกับหนวยงาน

 ควบคุมการใชวัสดุของผูรับเหมา ตรวจสอบ

 รายงานความกาวหนา ฯ

21 ฝายผลิต 50 ช/ญ 18 ปขึ้นไป ม.3 ข้ึนไป 340 บาท/วัน  สามารถทํางานเปนกะได รางกายแข็งแรง บริษัท คุนิมิซึ คารบอน (ไทยแลนด) จํากัด ผลิตและจําหนาย

 ไมมีโรคประจําตัว ไมมีรอยสักนอกรมผา 110 ม.11 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว ชิ้นสวนกําหนดไฟฟา

 เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือนไมหักหมด จ.นครราชสีมา ที่ทําจากคารบอน

 ตรวจสุขสภาพประจําป งานเลี้ยงประจําป โทร. 044-756979 ตอ 105

 โบนัสประจําปตามผลประกอบการ สามารถสมัครไดที่ปอม รปภ.หนาบริษัท

ในเวลา 08.00 - 16.00 น. ไดทุกวัน

22 เจาหนาที่ฝายขาย ไมระบุ ช/ญ 18 ปขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสราง  สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft Office บริษัท สวัสดี บรรจุภัณฑ จํากัด ผลิตกลองกระดาษ

78/1 ม.6 ต.ทาอาง อ.โชคชัย ลูกฟูก

จ.นครราชสีมา โทร.044-375160-3

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

23 หัวหนาแผนกคลังสินคา 1 ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  ที่พักฟรี ชุดยนูิฟอรม เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง บริษัท เยนเนอรัล ฟูด โปรดักส จํากัด ผลิตแปงขาวสงออก

ผูชวยหัวหนาแผนกคลงัสินคา 1 ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี  ตามโครงสราง  คาครองชีพ ประกันสังคม โบนัส 89 ม.3 ต.วังโรงใหญ อ.สีคิ้ว

เจาหนาที่คลังสินคา 1 ช/ญ 22-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง จ.นครราชสีมา 30140

เจาหนาที่ผลิต 7 ช 22-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง โทร. 044-756575

วิศวกรไฟฟา 1  ช 22-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง

ชางเขียนแบบ 1  ช 22-35 ป ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสราง

เจาหนาที่จัดซื้อ 1 ช/ญ 22-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง

พนักงานฝายผลิต 15 ช/ญ 18-40 ป ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง

24 วิศวกรเคมี 1 ช/ญ 22-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  หอพักพนักงาน เบี้ยขยัน ชุดยูนิฟอรม บริษัท ไทยรวมใจโคราช จํากัด สกัดน้ํามันรําขาว

พนักงานฝายผลิต 1 ช/ญ 20-35 ป ม.3-ม.6 ตามโครงสราง  โบนัสประจําป เงินชวยเหลือพนักงาน 101 ม.3 ถ.สีคิ้ว-ดานขุนทด

ชางไฟฟา 2 ช/ญ 20-35 ป ปวส. ไฟฟา ตามโครงสราง  กองทุนสํารองเลี้ยงเชีพ ประกันอุบัติเหตุ ต.วังโรงใหญ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

พนักงานขับรถผูบริหาร 1  ช 20-45 ป ม.3-ม.6 ตามโครงสราง  ตรวจสุขภาพประจําป คารักษาพยาบาน 30140 โทร. 044-756123

คุณเจริญศักดาฯ 

25 ชางกอสราง 5 ช 18-50 ป ไมจํากัด 500+++  มีที่พัก บานสวนนอย Hobbit Resrt รีสอรท

กรรมกร 5 ช 18-50 ป ไมจํากัด 500+++ 292 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา 30340

โทร. 081-2915160

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

26 ฝายผลิต 3 ช/ญ 23 ปขึ้นไป ไมจํากัด 340 บาท/เดือน  ตองมีประสบการณการทํางานโรงงาน เย็บผาได บริษัท ซองสทอย จํากัด ผลิตตุกตา

 รถรับสง คาอาหาร โอที ประกันสังคม 61-75 ม.3 ถ.สีคิ้ว-ชัยภมูิ

อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

โทร. 083-7297199 คุณสุชามาศฯ

27 ชางซอมบํารุง 1 ช 23 ปขึ้นไป ปวส.ไฟฟา 13,000 บาท/เดือน  มีประสบการณ 1 ป ขึ้นไป มีทีพัก โบนัส บริษัท พี อาร จี คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผลิตขาวมาบุญครอง

เครื่องกล  ขาวฟรี รานคาสวัสดิการ 109 ม.14 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว

จ.นครราชสีมา 30340

โทร. 090-9901804

28 ฝายการตลาด 1 ช/ญ 23 ปขึ้นไป ปวส. - ป.ตรี ตามโครงสราง  มีประสบการณจดานการจัดสงสินคาพิจารณา บริษัท สตาร แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด  ประกอบ ตรวจสอบ

ฝายการขนสง 1 ช/ญ 23 ปขึ้นไป ปวส.- ป.ตรี  ตามโครงสราง  เปนการพิเศษ มีความรับผิดชอบสูงและตั้งใจ 179 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา เครื่องใชไฟฟา

เจาหนาที่ฝายบัญชี 1 ช/ญ 23 ปขึ้นไป ปวส.- ป.ตรี ตามโครงสราง  ทํางาน สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ฝายผลิต 50 ช/ญ 18 ปขึ้นไป ม.3 ข้ึนไป 340 บาท/วัน  word Excel Internet รับ-สง e-mail โทร. 044-212705-6 ,081-8789732

29 แมบาน 2 ญ 18 ปขึ้นไป ม.3 ข้ึนไป 350 -400 บาท/วัน ประกันสังคม โบนัสประจําป นางสาวฐานิตา  เมธาบุตร ที่อยูอาศัย

463 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 044-957433

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

30 ผูจัดการฝายบุคคล 1 ช/ญ 25 ป ปวส.-ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน  ประกันสังคม ที่พัก อาหาร 3 มื้อ ศูนยดูแลผูสูงอายุนครราชสีมา รีสอรท  การแพทย

ผูชวยผูจัดการศนูย 3 ช/ญ ไมระบุ ปวช. การพยาบาล  ตามตกลง  99/22 ม.12 ต.บางพลีใหญ 

 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 062-7162987 คุณวิศรุตฯ 

 *** ปฏิบัติงานจังหวัดนครราชสีมา

31 ทําสวน (เลี้ยงวัว) 1 ช 45-55 ป ไมระบุ 350 บาท/วัน  มีที่พัก อาหาร วันหยุดอาทิตยละ 1 วัน นางสาวดวงจันทร วัฒนา ทําสวนเลี้ยงสัตว

 มีประกันสังคม ถ. จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 081-9975953

32 หัวหนาพนักงานขับรถ 1 ช 18 ปขึ้นไป ไมระบุ ตามโครงสราง  ชุดฟอรมพนักงาน ประกันสังคม ปรับเงินเดือน บริษัท โตโยตาไทยเย็น จํากัด โชวรูมรถยนต

พนักงานรับรถ 1 ช 18 ปขึ้นไป ไมระบุ ตามโครงสราง  โบนัสประจําป 699 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

หัวหนาชางยนต 1 ช 18 ปขึ้นไป ไมระบุ ตามโครงสราง จ.นครราชสีมา 30000

ชางยนต 1 ช 18 ปขึ้นไป ไมระบุ ตามโครงสราง โทร. 044-756333 ตอ 115,116

ชางเตรียมพื้น ชางขัดสี 2 ช 18 ปขึ้นไป ไมระบุ ตามโครงสราง หรือ 081-8799005

ชางศิลป 1 ช 18 ปขึ้นไป ไมระบุ ตามโครงสราง

พนักงานลางรถยนต 2 ช 18 ปขึ้นไป ไมระบุ ตามโครงสราง

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

33 พนักงานขับรถโม 2 ช 22-55 ป ไมระบุ ตามโครงสราง  เงนิเดือน (ประกันรายไดแตละพื้นที)่ บริษัท ปยราชขนสง จํากัด ซอมเครื่องจักร

 (กรุงเทพฯ(บางจาก) นครราชสีมา)  คาเชาบาน ประกันสังคม เงินชวยเหลือฉุกเฉิน 170 ม.9 ต.หนองกระทุม อ.เมือง

 เงินเบิกใช 2 รอบ/เดือน จ.นครราชสีมา 30000

 เงินรางวัล/เงินพิเศษนําเที่ยว โอที โบนัส โทร. 062-8962916 , 083-8901057

34 ผูชวยชางพิมพ SM2 1 ช 25 ปนไป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง  เงนิเดือน เบี้ยขยัน คาอาหารกลางวัน บริษัท สมบูรณการพิมพ จํากัด สื่อสิ่งพิมพ

ชางไดคัท (ปมมือ,ออโต) 1 ช 25 ปขึ้นไป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง  มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 254/1 ซ.มิตรภาพ4 ถ.มิตรภาพ

ชางหลังพิพม 2 ช 25 ปขึ้นไป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง  ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

QC /Packing 1 ญ 25 ปขึ้นไป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง 30000  โทร. 044-954222-6 

 083-4296147

35 พนักงานธุรการ/บัญชี 3 ญ 25-40 ป ปวส.ข้ึนไป 12,000-15,000  สามารถใชงานโปรแกรม Microsoft Office บริษัท โคราช วูด ชิพ จํากัด ผลิตและจําหนายไม

บาท/เดือน  พื้นฐานไดดี 133 ม.4 ต.โคกไทย อ.ปกธงชัย สับและไมทอน

พนักงานฝายผลิต 10 ช 20-45 ป ป.6 ข้ึนไป 600 บาท/วัน  สามารถทํางานเปนกะได จ.นครราชสีมา 30150

ชางซอมบํารุง 3 ช 25-40 ป ปวส.ข้ึนไป 15,000-20,000  มีประสบการณเก่ียวกับงานซอมเครื่องจักร โทร. 081-7187392

บาท/เดือน Mail: korat.woodchipp@gmail.com

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

36 พนักงนบุคคล 1 ญ 22 ปขึ้นไป  ป.ตรี ตามโครงสราง  ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษยหรือสาขา บริษัท ตะวันออกเฉียงเหนือบรรจุภัณฑ จํากัด ผลิตกระสอบพลาสติก

 ที่เก่ียวของ ถามีประสบการณจะพิจารณา 238 ม.5 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง

 เปนพิเศษ กองทุนเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน อ. โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420

 ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวติกลุม คากะ โทร. 092-2585894 ,082-942010

 สวัสดิการเยี่ยมไข สหกรณออมทรัพย

37 แมบาน 2 ญ ไมระบุ ม.3 350-400 บาท/วัน  เงินเดือน ประกันสังคม โบนัสประจําป ทําความสะอาดบาน ซักผา รีดผา ลางจาน

นางสาวฐานิตา  เมาธาบุตร รับบริการซักรีด

463 ถ.ยมราช ต.ในเมือง ทําความสะอาด

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 044-957433

38 พนักงานขับรถ 5 ช/ญ 25-55 ป ไมจํากัด 15,000 บาท/เดือน  ตามกฎหมายกําหนด, โบนัสประจําเดือน บริษัท สมศักดิ์ ทรานสปอรต จํากัด บริการรับสงพนักงาน

 สวัสดิการคาเชาบาน อื่นๆ 3285/4 ซ. 51 ต.ในเมือง

เจาหนาที่ธุรการ 1 ช/ญ 25-40 ป ปวส.ข้ึนไป 14,000 บาท/เดือน  ตามกฎหมายกําหนด อื่นๆ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 044-222222

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

39 พนักงานฝายผลิต 50 ช/ญ 18-40 ป ม.3 ข้ึนไป 340 บาท/วัน  คาอาหาร 45 บาท/วัน, คารถ 45 บาท/วัน บริษัท พี.ซ.ีเอส.แมนชีน กรุป จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนรถยนต

 เบี้ยขยัน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ 2/1-9 ม.3 ต.โคกกรวด อ.เมือง

พนักงานงานขับรถบรรทุก 8 ช 18-55 ป ไมระบุ  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินชวยเหลือคานมบุตร จ.นครราชสีมา 30280

 เงินชวยเหลือแตงงาน เงินชวยเหลือพนักงาน โทร.044-701300 ตอ 33121-5 

วิศวกร (Engineer) 1 ช/ญ 23-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  เสียชีวิต/ญาติเสียชีวิต อื่นๆ

เจาหนาที่ประกันคุณภาพ 1 ช/ญ 22-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี

พนักงานขับรถผูบริหาร 1 ช 30-40 ป ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง  รูเสนทางการเดินรถจังหวัดกรุงเทพฯ ขยัน อดทน

ชางเทคนิค (Technician) 1 ช 20-35 ป ปวส. ตามโครงสราง  มีความขยัน อดทน รับผิดชอบตอหนาที่

เจาหนาที่บริการลูกคา 1 ช 25-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  สื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี

(Customer Service Officer)  ขยัน อดทน 

40 นักงานเจาหนาที่ฝายจัดพิมพ 1 ญ 20 ปขึ้นไป ม.6-ปวช.ข้ึนไป ตามโครงสราง  มีประสบการณในการทํางานดานจัดพิมพ นายอนุรักษ  สกุลรัตนพรชัย สิ่งพิมพ

หนังสือ/สื่อสิ่งพิมพทั่วไป  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 15 ม.4 ต.จักราช อ.จักราช

 มีความรอบคอบ จ.นครราชสีมา 30230

โทร. 081-7107270

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

41 พนักงานรักษาความสะอาด 1 ญ 25 ป ป.6 340 บาท/วัน  ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอรม ประกันอุบัติเหตุ บริษัท เซฟวัน จํากัด ตลาดเซฟวัน

ชางไฟฟา 1 ช 25 ป ปวช. 10,800 บาท/เดือน  งานเลี้ยงประจําป เงินชวยเหลือคาทําศพ 1485/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

ดูแลพื้นที่ 20 ช 20-45 ป ม.6 418 บาท/วัน  บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ชาไฟฟา 1 ช 25 ปขึ้นไป ปวช.ข้ึนไป ตามโครงสราง โทร. 044-222588 , 044-299169

พนักงานรักษาความสะอาด 1 ช 25 ปขึ้นไป ป.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง

42 พนักงานฝายจัดเตรียม 1 ช/ญ 18 ปขึ้นไป ไมระบุ 350 บาท/วัน  บานไกลมีทีพักให ทํางาน 8 ชั่วโมง นางสาวปาริชาต  สิระปาณิชาติ เครื่องดื่ม - น้ําผลไม

พนักงานขับรถสงของ 1 ช 18-50 ป ไมระบุ ตามโครงสราง ถ. สืบศิริ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 081-3123119

43 เจาหนาที่บัญชีรายรับ 1 ญ 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน ชุดยูนิฟอรม,โบนัส,ปรับคาจาง,ประกันสังคม บริษัท พุทธเตชะ จํากัด รับเหมากอสราง

เจาหนาที่บัญช-ีการเงิน 1 ญ 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน  " 158/2 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย

วิศวกรโยธา 2 ช 25 ปขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง  " ต.ในเมือง อ.เมือง 

วิศวกรไฟฟา 2 ช 25 ปขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง  " จ.นครราชสีมา 30000

สถาปนิก 2 ช 25 ปขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง  " โทร. 044-247844

วิศวกรงานระบบปะปา,ดับเพลิง 1 ช 25 ปขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง  "

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 1 ช 25 ปขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง  "

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

44 พนักงานบัญชี 1 ญ 20-40 ป ปวส. 12,000 บาท/เดือน ประกันสังคม, โบนัส, สํานักงานบัญชีบุญชูรุงเรือง สํานักงานบัญชี

1056 ซ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.062-5056979

45 แมบาน (สํานักงาน) 1 ญ 30-50 ป ม.3 ข้ึนไป 340 บาท/วัน ประกันสังคม บริษัท ราชสีมา ทีแอลซ ีแฮลธ แล็บ จํากัด

520,522 ถ.ชางเผือก ต.ในเมือง หองปฏิบัติทาง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 การแพทย

โทร. 081-7605470

46 พนักงานขาย (PC) 10 ช/ญ 20-35 ป ม.3 ข้ึนไป 10,200 บาท/เดือน คาคอมมิชั่น,เบี้ยเลี้ยง บริษัท แอลพีบรอ จํากัด

624/10 ถ.ชางเผือก ต.ในเมือง ขายสงโทรศัพท

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 044-003942 , 062-2018741

47 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 18-45 ป ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง มีใบขับขี่รถยนต/รถจักรยานยนต บริษัท หมอยาพลาซา (สาขาอัมพวัน)

มีทักษะติดตอประสานงาน 2076/1 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง รายขายยา

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.094-5414165

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

48 พนักงานรับ-สงเอกสาร 1 ช 22-35 ป ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง ผานการคดัเลือกการเกณฑทหาร บริษัท บานฟนโคราช จํากัด ผลิตและจําหนาย

มีประสบการณในการทํางานดานรับ-สงเอกสาร 1052 ถ.มิตรภาพ-สามยอด ม.1 ฟนเทียม

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต/รถจักรยานยนต ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ชางทันตกรรม 5 ช/ญ 18-35 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง ซื่อสัตยสุจริต ตั้งใจทํางาน มีความรับผิดชอบ โทร. 044-222411 ตอ 11

มีมนุษยสัมพันธ มีความกระตือรืนรน

  ทําฟนปลอมตามคําสั่งของทันตแพทย

49 เลขา-จัดซื้อ 1 ญ 25-30 ป ป.ตรี ตามโครงสราง บุคลิกดี สมสวน ยิ้มแยมแจมใส บริษัท สตารคอมเพล็กซ จํากัด พ้ืนที่ใหเชาภายในตึก

มีประสบการณทํางาน 1 ป ขึ้นไป อาคารอิ่มวิเศษ 499 ม.7 อิ่มวิเศษทาวเวอร

ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

50 เจาหนาที่สัตวบาล 1 ช 22-40 ป ป.ตรี ตามโครงสราง มีประสบการณดานงานสัตวบาล ดูแลสุขภาพ ศูนยการคาพรีเมี่ยม เอาทเล็ท สาขาเขาใหญ

(โครงการโคกหนองนาฯ) สัตวศาสตร สัตวตางๆ การรักษาเบื้องตน 888 ม.7 ต.หนองน้ําแดง อ.ปากชอง ศนูยการคาพรีเม่ียม

จ.นครราชสีมา 30130

เจาหนาที่บุคคล (สาขาเขาใหญ) 1 ญ 28-40 ป ป.ตรี ตามโครงสราง สามารถทํางานวันหยุดได ทํางานลวงเวลาได โทร.044-377557 ตอ 253

มีความรับผิดชอบสูง มีประสบการณฝกอบรม

MC จะพิจารณาเปนพิเศษ

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

51 บัญชี 2 ช/ญ 23-30 ป ป.ตรี ตามโครงสราง สามารถใช MS Office เปนอยางดี หจก.เค อาร ที เทเลอม ขายสงโทรศัพท

ซื่อสัตย มีไหวพริบดี มีความรูดานบัญชี 78 ม.6 ต.ปรุใหญ และอุปกรณ

เคลม และ QC 3 ช/ญ 20-30 ป ม.6-ปวส. ตามโครงสราง ขยัน อดทน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา ปรับตัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เรียนรูสิ่งใหมๆ โทร. 044-000169

พนักงานขายมือถือ 3 ช/ญ 23-35 ป ม.6 ข้ึนไป 20,000 +++ มีรถยนต มีใบขับขี่ มีบุคคลเซน็คาํประกัน

สุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ มีประสบการณดานการขายโทรศัพทพิจารณาเปนพิเศษ

ปทุมธานี นครสวรรค 

อุดร หนองคาย บังกาฬ

ชางซอมมือถือ 1 ช 23-35 ป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง ขยัน อดทน ซื่อสัตย มีใจรักในการบริการ

  มีประสบการณในการซอมโทรศพัทมือถือ

52 พนักงานเขียนแบบ/ 5 ช/ญ 23-45 ป ปวส-ป.ตรี 15,000 +++ ประกันสังคม วันหยุด วันลา ตามกฎหมาย บริษัท เยส เฟอรนิเจอร จํากัด ขายเฟอรนิเจอร บาน

ออกแบบผลิตภณัฑ 531 ม.3 ถ.มิตร-หนองคาย สํานักงาน

พนักงานฝายการตลาด 5 ช/ญ 23-45 ป ปวส-ป.ตรี 12,000 +++ " ต.จอหอ อ. เมือง จ.นครราชสีมา

พนักงานฝายขาย 5 ช/ญ 23-45 ป ม.6-ป.ตรี 12,000 +++ " โทร. 081-3597311

พนักงานจัดสงบริการ 3 ช 23-45 ป ม.3-ป.ตรี 12,000 บาท/เดือน "

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



ลําดับ

ท่ี
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

53 ชางบริการ (สาขาโชคชัย) 3 ช 20-35 ป ปวช.ข้ึนไป ตามโครงสราง มีใจรักงานบริการ ขับรถยนตได บริษัท คูโบตาอนันตภัณฑ โชคชัย เครื่องจักรกลการเกษตร

ชางบริการ (สาขาประทาย) 1 ช 20-35 ป ปวช.ข้ึนไป ตามโครงสราง " 298 ม.2 ต.โชคชัย อ.โชคชัย

พนักงานขนสง 2 ช 20-40 ป ม.6 ตามโครงสราง " จ.นครราชสีมา 30000

พนักงานธุรการอะไหล 3 ช/ญ 20-35 ป ปวส.ข้ึนไป ตามโครงสราง ใชงานโปรแกรม Microsft Office ไปไดดี โทร.044-491508

มีทัศนคติดานบวก มนุษยสัมพันธดี

54 ผูจัดการแผนกขาย 2 ช/ญ 18 ปขึ้นไป ไมระบุ ตามโครงสราง ประกันสังคม บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด มหาชน รานขายปลีกเฟอรนิเจอร

พนักงานขาย 3 ช/ญ 18 ปขึ้นไป ไมระบุ ตามโครงสราง ประกันสังคม,คาคอมมิชั่น สาขาบายพาส

384 ซ.มิตรภาพ 8 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.044-003570

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


