
ลําดับ

ที่
ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ

วุฒิ

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

 **ปฎิบัติงานท่ีหางเทสโกโลตัส โทรศพัท 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 โทรศัพท 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

 -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 ผลิตอาหารแปรรูป

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

 -ตามโครงสรางบริษัท อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

โทรศัพท 081 - 7483232

6 พอบานธุรการ 2 ชาย 20 - 40 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 2 (มีเคร่ืองชวยฟง), 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท จินตนา อินเตอรเทรด จํากัด ผลิตชุดช้ันใน

พนักงานเย็บ 3 ช/ญ 20 - 40 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 2 (มีเคร่ืองชวยฟง), 3 (ชวยเหลือตัวเองได) 100 ม.4 ถ.มิตรภาพ ต.บานโพธ์ิ

พนักงานแพ็คสินคา 2 หญิง 20 - 40 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 2 (มีเคร่ืองชวยฟง), 3 (ชวยเหลือตัวเองได) อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

พนักงานตัดชิ้นดวย 2 หญิง 20 - 40 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 2 (มีเคร่ืองชวยฟง), 3 (ชวยเหลือตัวเองได) โทรศัพท 044 - 955050

 -เบี้ยนขยัน, โอที, 088 - 3775093 ติดตอคุณ โชติกา

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)

ประเภทความพกิาร ::1 การมองเห็น ::2 การไดย้นิฯ ::3 การเคลอืนไหวหรอืทางรา่งกาย ::4 จติใจหรอืพฤตกิรรม ::5 สตปัิญญา ::6 การเรยีนรู ้::7 ออทสิตกิ 
สอบถาม โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ่ 104
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8 พนักงานท่ัวไป 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) โทรศัพท 044 - 002365

**คนในพ้ืนที่จะพิจารณาเปนพิเศษ** ติดตอคุณ ศิริลักษณ

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

 -ชุดยูนิฟอรม, ประกันสังคม 393 ม.2 ต.หนองกระทุม อ.เมือง เอ็กซเรยคอมพิวเตอร

**ปฎิบัติงานท่ีโรงพยาบาลเทพรัตน จ.นครราชสีมา

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 18 - 40 ป ม.6 ขึ้นไป 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท  3 (ชวยเหลือตัวเองได) โทรศัพท  080 - 4899979

**มีพ้ืนฐานดานบัญชี ติดตอคุณ นัท

10 พนักงานฝายผลิต 2 ช/ญ 18 - 40 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน   -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตนเองได) บริษัท สีมา คอนเทนเนอรแบ็ก จํากัด ผลิตถุงกระสอบ

 -ที่พัก,คากะ, คาลวงเวลา, คาอาหาร 152 ม.3 ถ.ราชสีมา - ปกธงชัย ต.หนองจะบก

 -เบี้ยขยัน, ชุดยูนิฟอรม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 -ประกันสังคม, เงินชวยเหลือกรณีอื่นๆ โทรศัพท 044 - 358123, 087 - 2403537

 -ตรวจสุขภาพประจําป ติดตอคุณ โยธิน

 -รถ รับ - สง 

(สายวังน้ําเขียว, ลํานางแกว, โนนไทย, หนองสรวง, บานนา)

ประเภทความพกิาร ::1 การมองเห็น ::2 การไดย้นิฯ ::3 การเคลอืนไหวหรอืทางรา่งกาย ::4 จติใจหรอืพฤตกิรรม ::5 สตปัิญญา ::6 การเรยีนรู ้::7 ออทสิตกิ 
สอบถาม โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ่ 104
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11 พนักงานทําความสะอาด 1 หญิง 23 - 45 ป ป.6 ขึ้นไป 9,750 /เดือน  -รับความพิการประเภท 3, 4 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท หนิวบี จํากัด รับ - สงพัสดุ

(ออฟฟต)  -ประกันสังคม 450 / 33 ถ.กีฬากลาง ต.ในเมือง

 -ทํางานวันจันทร - วันศุกร อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทรศัพท 094 - 9476016

12 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 โทรศัพท 044 - 212750 - 4

13 พนักงานฝายผลิต 2 ช/ญ 18 - 30 ป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2, 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท เอ็มเอ็มไอ พริซิช่ัน แอสเซมบลิ (ไทยแลนด) จํากัด อิเล็กทรอนิกส

 -คาอาหาร 400 บาท, เบี้นขยัน 1,000 บาท 888 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน

 -คากะเชา 10 บาท, คากะดึก 40 บาท จ.นครราชสีมา

 -คาสองกลอง 19 บาท/วัน โทรศัพท 061 - 5257332

 -ชุดยูนิฟอรม, รถรับ - สง ติดตอคุณ สมพิศ, คุณธนาพร

 -ตรวจสุขภาพประจําป, กองทุนเลี้ยงชีพ, รางวัลตามอายุงาน

 -ทองเที่ยวประจําป, งานเลี้ยงประจําป, โบนัส, อื่นๆ

14 พนักงานท่ัวไป 10 ช/ญ 18 - 45 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2, 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท แหลมทองโพลทริ จํากัด จําหนายผลิตภัณฑ

(คียขอมูล, เอกสาร)  -ชุดยูนิฟอรม, โบนัส, เบี้ยขยัน 1/10 - 1/11 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน เน้ือสัตว

 -ประกันสังคม, สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 -หอพัก - น้ําไฟ (ฟร)ี โทรศัพท 081 - 9762479

ประเภทความพกิาร ::1 การมองเห็น ::2 การไดย้นิฯ ::3 การเคลอืนไหวหรอืทางรา่งกาย ::4 จติใจหรอืพฤตกิรรม ::5 สตปัิญญา ::6 การเรยีนรู ้::7 ออทสิตกิ 
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15 พนักงานฝายผลิต 1 ช/ญ 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2, 3, (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท เอ็นธีพี อสังหาริมทรัพยและอุสาหกรรม จํากัด ผลิตถุงกระสอบ

ชางซอมบํารุง 1 ขาย 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 2, 3, (ชวยเหลือตัวเองได) 999/5 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน

 -ชุดยูนิฟอรม, เบี้ยขยัน, ประกันชีวิต จ.นครราชีมา โทรศัพท 044 - 355523

 -รถ รับ - สง  (ตามเงื่อนไขบริษัท) 087 - 1377755 

16 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 โทรศัพท 044 - 218018

(สาย หัวทะเล, หนองพลวง, พิมาย, ดานเกวียน, บานอรพินโชคชัย) 084 - 1272084

17 พนักงานท่ัวไป 1 ช/ญ 18 - 50 ป ไมจํากัดวุฒิ 325 บ/วัน  -รับความพิการประเภท 3 (ชวยเหลือตัวเองได) บริษัท โตโยตาเปนหน่ึง จํากัด (เยื้องตลาดเซฟวัน) จําหนายรถยนต

 -ตามกฎหมายแรงงาน 3114 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

โทรศัพทท 091 - 0201661

ประเภทความพกิาร ::1 การมองเห็น ::2 การไดย้นิฯ ::3 การเคลอืนไหวหรอืทางรา่งกาย ::4 จติใจหรอืพฤตกิรรม ::5 สตปัิญญา ::6 การเรยีนรู ้::7 ออทสิตกิ 
สอบถาม โทร. 0 4435 5265 - 7 ตอ่ 104


