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ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัติ/เงื่อนไข/ค่ำจ้ำง

พนักงำนฝ่ำยผลิต 30 ช/ญ 18 ปี
ขึ้นไป

ม.3 
ขึ้นไป

-พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว
-สำมำรถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้
-อัตรำค่ำจ้ำง 308 บำท/วัน
-สวัสดิกำร ค่ำข้ำว ค่ำกะ รถรับ-ส่งฟรี
และสวัสดิกำรอื่นๆ ตำมกฎหมำยก ำหนด



โรงงาน นครราชสีมา



ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัต/ิเงื่อนไข/ค่ำจ้ำง

พนักงำนเติม
น้ ำมัน

2 ช/ญ 20 ปีขึ้น
ไป

ไม่จ ำกัด
วุฒิ

-มีที่พักให้ฟรี มีข้ำวฟรี น้ ำไฟฟรี ประกันสังคม
-ร่ำงกำย แข็งแรง สำมำรถท ำได้หลำยอย่ำง
-อัตรำค่ำจ้ำง 308 บำท/วัน



โรงงาน นครราชสีมา

กิจกำร  สื่อสำร และโทรคมนำคม

เลขที่ 509/1-4 ต.หัวทะเล  อ.เมือง 
จ.นครรำชสีมำ 30000 โทร.044-000033
ติดต่อคุณวัชรำภรณ์ กลอยกล่อม



ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัต/ิเงื่อนไข/ค่ำจ้ำง

เจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำ
สัมพันธ์

5 ช/ญ 18 ปีขึ้น
ไป

ม.3 ขึ้น
ไป

-สำมำรถมองเห็นได้หรือตำบอดข้ำงเดียว
พิกำรทำงแขน-ขำ
-สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้
-ประกันภัยกลุ่ม ,ประกันสังคม
-ค่ำรักษำพยำบำล OPD เพิ่มเต็มจำก
ประกันสังคม
-ตรวจสุภำพประจ ำปี
-เครื่องแบบพนักงำน
-เงินช่วยเหลือ ค่ำฌำปนกิจศพ บิดำ-มำดรำ,
บุตรคู่สมรสพนักงำน
-อัตรำค่ำจ้ำง 9,300 บำท/เดือน



โรงงาน นครราชสีมา

กิจกำร : ผลิตฟันเทียม
เลขที่ 1052 ม.1 ถนนมิตรภำพ-สำมยอด ต.สุรนำรี อ.เมือง 
จ.นครรำชสีมำ 30000 โทร.044-222411 , 081-2657106
ติดต่อคุณธนินนัฎฐ์ โคมหอม



ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัต/ิเงื่อนไข/ค่ำจ้ำง

ฝ่ำยผลิต 1 ช/ญ 18 – 35 
ปี

ป.6 ขึ้น
ไป

-สำมรถปฏิบัติงำนในต ำแหน่งงำนที่เหมำะสม
-สำยตำใช้ได้ ,มือใช้ได้ปกติ ,ต้อง พูด ฟ้ง ได้
- ใช้มือคัดลวด ,ขัดวัสดุ
-อัตรำค่ำจ้ำง 308 บำท/วัน



โรงงาน นครราชสีมา



ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัติ/เงื่อนไข/ค่ำจ้ำง

พนักงำนขำย
หน้ำร้ำน

1 ช/ญ 18 ปีขึ้น
ไป

ม.3 ขึ้น
ไป

-สำมำรถท ำงำนตำมที่มอบหมำยได้
-ค่ำจ้ำง / เงินเดือน / ค่ำล่วงเวลำ จ่ำยให้ทุก
วันที่ 15 และ 30 ของเดือน ,วันหยุดตำม
ประเพณี 13 วัน/ปี ,วันหยุดพักร้อนปีละ 6 วัน 
แจกเครื่องแบบพนักงำนปีละ 2 ชุด ,
เลี้ยงอำหำร ,กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน
- อัตรำค่ำจ้ำง 308 บำท/วัน



โรงงาน นครราชสีมา

ประเภทกิจการ : ผลิตภัณฑ์
ท่ีท าจากผา้

เลขท่ี 146  หมู่ท่ี 14
ต.จกัราช  อ.จกัราช  
จ.นครราชสีมา  30230
โทร. 044-399877
ติดต่อคุณฉลิดา  พุ่มกุมาร



ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัต/ิเงื่อนไข/ค่ำจ้ำง

พนักงำนเย็บ 3 ช/ญ 23 – 45 
ปี

ป.4 –
ปวส.

- พิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย
- เบี้ยขยัน ,ค่ำน้ ำมัน ,วันหยุดประจ ำปี
- อัตรำค่ำจ้ำง 308 บำท/วัน

*สวัสดิกำรตำมโครงสร้ำงของบริษัทและ
ตำมที่กฎหมำยแรงงำนก ำหนด*



โรงงาน นครราชสีมา

ประเภทกิจการ : ช้ินส่วนอิเล็คทรอนิกส์

เลขท่ี 555  หมู่ท่ี  6
ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หนองระเวยีง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา  3000
โทร. 044-212-905 ,086-8652376
ติดต่อคุณศักด์ิสยาม



ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัต/ิเงื่อนไข/ค่ำจ้ำง

พนักงำนฝ่ำยผลิต
(ผู้พิกำร)

2 ช/ญ 20 – 35 
ปี

ม.6 ขึ้น
ไป

- พิกำรกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย
- ช่วยเหลือตนเองได้ ร่ำงกำยแข็งแรง
- ตำทั้งสองข้ำงมองเห็นได้ดี
-ค่ำล่วงเวลำ (OT. 2.5 ชั่งโมง/วัน)
-ค่ำเดินทำง ,คูปองอำหำรกลำงวัน ,
ค่ำกะกลำงคืน , เงินช่วยเหลือค่ำสมรส 
-เบี้ยขยันส ำหรับพนักงำนรำยเดือน ,
โบนัสประจ ำปีตำมผลประกอบกำร ,
ชุดพนักงำน ฟรี ,ตรวจสุขภำพประจ ำปี , 
เงินช่วยเหลือค่ำฌำปนกิจศพ ,ประกันสังคม ,
กองทุนเงินทดแทน
-อัตรำค่ำจ้ำง 308 บำท/วัน



เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.0-2727-3596
ตดิต่อ น.ส.เบญจวรรณ ไชยคริินทร์ หรือน.ส.ศศิวิมล ทบัทมิ



ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัติ/เงื่อนไข/ค่ำจ้ำง

พนักงำนเก็บข้อมูล 
สัมภำษณ์ทำง
โทรศัพท์

ไม่
จ ำกัด

ช/ญ 18 – 45 
ปี

ม.6
ขึ้นไป

-ผู้พิกำรที่สำมำรถพูด ฟัง อ่ำน เขียน และ
สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
-มีควำมมั่นใจ น้ ำเสียงไพเรำะ ใจเย็น มีทักษะ
ด้ำนกำรเจรจำและกำรสื่อสำรที่ดี มีทัศนคติที่ดี
-สำมำรถท ำงำนเป็นทีมได้
-มมีนุษยสัมพันธ์ดี มีควำมขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
และสำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ หรือ    
ในสถำนกำรณ์ที่กดดันได้
-อัตรำค่ำจ้ำง 400 บำท/วัน





ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัต/ิเงื่อนไข/ค่ำจ้ำง
Service Center

(พนักงำนต้อนรับ)
2 ช/ญ 20-35 

ปี
ปวช.
ขึ้นไป

- พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ พูดจำคล่อง
- มีทัศนคติที่ดีในด้ำนกำรบริกำร
- อัตรำค่ำจ้ำง 9,240 บำท/เดือน

Engineering Clerk
(วิศวกรรมเสมียน)

1 ช/ญ 30-35 
ปี

ม.6 ขึ้น
ไป

- พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย
-มีทักษะสำมำรถใช้ระบบ Excel, Word และ Power 
point ได้ในระดับดี
- มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำรและประสำนงำนได้ดี
- อัตรำค่ำจ้ำง 9,240 บำท/เดือน

Accounting
(บัญชี)

1 ช/ญ 20-35 
ปี

ปวช.
ขึ้นไป

- พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย
- มีควำมรู้ในงำนด้ำนบัญชีเบ้ืองต้น
- สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Excel, 
Word และ Power point ได้
- อัตรำค่ำจ้ำง 9,240 บำท/เดือน



โรงงาน นครราชสีมา

เลขที่ 131 ม.5  ถนนรำชสีมำ – โชคชัย 
ต.หนองบัวศำลำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทร.044-218016 ,081-9272084
ติดต่อคุณชนัดดำ  ทัศรำญวงศ์



ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัต/ิเงื่อนไข/ค่ำจ้ำง

พนักงำนฝ่ำยผลิต 1 ช/ญ 18 – 38 
ปี

ป.6 ขึ้น
ไป

-ผู้พิกำรทำงกำรมองเห็น (ตำบอดข้ำงเดียว) /
ทำงกำรได้ยิน (หูตึง) /ทำงกำรเคลื่อนไหว 
(แขน ขำ อ่อนแรง) 
-ช่วยเหลือตนเองได้
-ตำไม่บอดสี ท ำงำนล่วงเวลำได้
-ค่ำครองชีพ  ประกันสังคม  เบี้ยขยัน  หอพัก 
รถรับส่ง (ในเมือง ,โคกสะอำด ,ห้วยแถลง, 
จักรำช-พิมำย,ครบุร)ี
- อัตรำค่ำจ้ำง 308 บำท/วัน

พนักงำนพัสดุ
อะไหล่ (จัดซื้อ)

1 ช/ญ 18 – 38 
ปี

ป.6 ขึ้น
ไป



เลขที่ 269 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 
โทร.044-395142 ตดิต่อคุณจุฑามาศ เที่ยงสันเทยีะ



ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัต/ิเงื่อนไข/ค่ำจ้ำง

พนักงำนทั่วไป 1 ชำย 20 – 35 
ปี

ไม่จ ำกัด
วุฒิ

- พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว , ช่วยเหลือตัวเองได้
- มองเห็นได้ดี , สื่อสำรพูดคุยได้ 
ค่ำครองชีพ 3,000 บำท/เดือน 
- อัตรำค่ำจ้ำง 308 บำท/วัน 



บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำนครรำชสีมำ



ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัต/ิเงื่อนไข/ค่ำจ้ำง

พนักงำน
คลังสินค้ำ ,
จัดเรียง ,ขำย

1 ช/ญ 18 ปีขึ้น
ไป

ม.3 ขึ้น
ไป

- พิกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว สำมำรถเดินทำงมำ
ท ำงำนเองได้เนื่องจำกไม่มีรถประจ ำทำงผ่ำน
- ค่ำครองชีพเดือนละ 500 บำท ,
ค่ำเบี้ยขยัน 400 บำท /เดือน ,ค่ำประจ ำสำขำ 
250 บำท/เดือน ,หยุดเดือนละ 6 วัน 
- ชุดฟอร์ม .ประกันกลุ่ม ,ประกันสังคม ,โบนัส
ประจ ำปี 
- สำมำรถท ำงำนเป็นกะตำมรอบกำรท ำงำนของ
บริษัท
- อัตรำค่ำจ้ำง 9,800 บำท/เดือน

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำนครรำชสีมำ



โรงงาน นครราชสีมา



ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัต/ิเงื่อนไข/ค่ำจ้ำง

พนักงำนฝ่ำยผลิต 1 ช/ญ 18 –
45 ปี

ไม่จ ำกัดวุฒิ - พิกำรทำงกำรได้ยิน (แต่สำมำรถ
สื่อสำรได้)
- พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว (ขำ)
- เบี้ยขยัน ,ประกันสังคม
- คัดเมล็ดธัญพืชให้ได้คุณภำพ
- พับกล่องให้ได้ตำมขนำด
- อัตรำค่ำจ้ำง 308 บำท/วัน

**ตำมกฎหมำยก ำหนด



บริษัท ตะวันออกเฉียงเหนือบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด



ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ คุณสมบัต/ิเงื่อนไข/ค่ำจ้ำง

พนักงำนฝ่ำยผลิต 2 ช/ญ 25 ปี
ขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป - พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว
-กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ,เบี้ยขยัน ,   
ค่ำกะ ,ค่ำทักษะควำมสำมำรถ

บริษัท ตะวันออกเฉียงเหนือบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด


