
ลําดับ

ที่

1  - เจาหนาที่บัญชี 1 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด ตามโครงสราง ทดลองงานอยางนอย 4 เดือน บ.ซี.เค.แอนด ซันส ฟารม จก. ฟารมเลี้ยงสุกร

(มีประสบการณ ปดงบ รบัจายได) ปรับคาจางประจําป ตามผลงานและ 88 หมูที่ 3 ต.หนองหัวแรต

 - เจาหนาที่จัดซื้อ 1 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด ตามโครงสราง ผลประกอบการ/เงินพิเศษประจําป อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

(มีประสบการณ) บานพักฟรี ประกันสังคม โทร. 062 2689890

 - เจาหนาที่บุคคล 1 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด ตามโครงสราง น้ําดื่ม/น้ําใชฟรี เนื้อหมูราคาพนักงาน E-mail: ckf.hr2523@gmail.com

(มีประสบการณ จป. อบรมพนักงาน) Wifi ฟรี อาหารกลางวันฟรี

 - พนักงานเช็คเกอร 1 ช/ญ ไมจํากัด ปวช-ปวส. ตามโครงสราง เบี้ยขยันทํางานวันหยุด/นักขัตฤกษ

ไฟฟาฟรี 30 หนวย หนวยตอไป 4 บาท

2  - ฟรอนท 1 ช/ญ 23 ป ขึ้นไป ไมจํากัด ตามโครงสราง ประกันสังคม เลนฟตเนตฟรี มีอาหารฟรี โรงแรมแซนนิทเรสซิเดนซ โรงแรม ที่พัก

ชุดยูนิฟอรม คาคอม (บางตําแหนง) หลังทรูมูฟสี่แยกพีกาซัสตรงขามแม็กโคร

 - เทรนเนอร 1 ช/ญ  23 ป ขึ้นไป ไมจํากัด ตามโครงสราง โอที โทร. 098 9845895 (09.00-17.00น)

(มีพื้นฐานสอนเปนบาง) Id Line : shiqi545

 - แมบานเลี้ยงเด็ก 1 ญ 30-45 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง ติดตอคุณซวง

(ไมมีโรคประจําตัว) (มีประสบการณ)

ประเภทกิจการ
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ตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

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



ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

3 เชฟ/กุก ไมจํากัด ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด 14,000-16,000 เวลางาน 16.00-22.30 น. โรงแรมฟาพราวฝน ที่พัก

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ซอยสมอราย ตรงขามน้ําตก-

เดอะมอลลโคราช 

โทร. 083 9989329

(นัดสัมภาษณงาน 11.00-16.00น.)

4 Sale Executive ไมจํากัด ช/ญ ไมจํากัด ป.ตรี 17,500-20,000 มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถขับรถยนตเกียธรรมดาได    บ.ซีพีเอฟ เรสเทอรองท แอนด

ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต บริหาร การจัดการ คารักษาพยาบาล 100,000/ป ฟูดเชน จํากัด

การตลาด บัญชี ครอบครัวพนักงาน 30,000/ป โทร 0661635354,                                                                              

เศรษฐศาสตร ประกันอุบัติเหตุ 500,000บาท E-mail.com : teerachot,sri@cpf.co.th

และสาขาที่เก่ียวของ ประกันสังคม 

เงินชวยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

เงินชวยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

สวัสดิการเงินยืม  ตรวจสขุภาพประจําป

หลักสูตรอบรมและสัมมนา

ปรับเงินเดือนประจําป โบนัสประจําป 2 เทา

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



ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

5 ผูชวยหยิบสินคาในไลฟสด 1 ช/ญ 20 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 340/วัน มีความรับผิดชอบสูง จดจําแบรนดไดดี หจก.88 พี เอส เทรดดิ้ง

จะพิจารณาเปนพิเศษ หมูบานแผนดินทอง 

ชอบงานขายและสนุกในไลฟ ตรอกวัดทาตะโก อ.เมืองนครราชสีมา

เวลางาน 18.00-00.00 น. โทร 095 9179590 คุณเตย

แอดมิน/แพ็กสินคา 1 ช/ญ 20ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 340/วัน เวลางาน 10.00-18.00 น.

6  - เลขานุการ 1 ญ 35-40 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง ซื่อสัตย ตรงเวลา รับผิดชอบตอหนาที่ หมอยาพลาซา คาปลีก

สามารถทํางานนอกเวลาไดตามที่ไดรับ โทรสอบถามไดที่ รานหมอยาพลาซา คาสง

 - พนักงานขาย 1 ช/ญ 35 ไมจํากัด ตามโครงสราง มอบหมาย มีใบขับขี่รถยนต/ ทุกสาขา โทร 094 5414165

รถจักรยานยนต

7  - ผูชวยผูบริหาร 1 ช 28-35 ป ป.ตร-ีป.โท ตามโครงสราง ออกตางจังหวัดไดบางครั้งคราว บ.สตารคอมเพล็กซ จํากัด พ้ืนที่ใหเชา

(GPA 2.8 ขึ้นไป) คุณ สวรรยา (หญิง) 

โทร 098 1051183

 - เลขาติดตามผุบริหาร 1 ช 25-30 ป ป.ตรี ตามโครงสราง

(GPA 2.7 ขึ้นไป)

 - ธุรการบุคคล 1 ช/ญ 25-30 ป ป.ตรี ตามโครงสราง

(GPA 2.7 ขึ้นไป)

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



ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

8 ผูจัดการโรงแรม/ 1 ช 35-45 ป ปวส-ป.ตรี ตามโครงสราง เนนมีประสบการณดานบริหารโรงแรม โรงแรม สตารเวลลบาหลี หองพัก หองจัดเลี้ยง

ผุชวยผุจัดการโรงแรม หากมีทักษะทางการตลาดและการขาย คุณ สวรรยา (หญิง) 

จะพิจารณาเปนพิเศษ โทร 098 1051183

9 เทเลเซลล 10 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด วันละ 400 คาคอมมิชช่ัน 7,000 บาท บริษัทสตารเวลล คาปลีก คาสง

ขายดีมีคาอาหาร 499 ม.7 อ่ิมวิเศษ ทาวเวอร

ขายดีมีคาครองชีพ 1,500 บาท ต.จอหอ อ.เมือง นครราชสีมา

เบ้ียขยัน 700-1,000 / เดือน โทร 098 1051183

10  - หัวหนาสาขา 11 ช 28-40 ป ปวส-ป.ตรี ตามโครงสราง มีประสบการณทํางาน 2 ป ขึ้นไป ดีมันนี่ เครอืสตารเวลล คาปลีก คาสง

ปากชอง, ครบุร,ี ดานขุนทด สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดดี พี่หญิง โทร 098 1051183

บัวใหญ , สีคิ้ว , ปกธงชัย ID Line : i080617

โชคชัย , ประทาย, จักราช

พิมาย , ขามสะแกแสง

 - เจาหนาที่สินเชื่อ ไมจํากัด ช 22-35 ป ม.3-ปวส. ตามโครงสราง ฐานเงินเดือน 10,000 บาท

คาเบี้ยเลี้ยง 200/วัน

คาคอมมิชชั่น/โบนัส

คาน้ํามันตามเงื่อนไขของบริษัท/คาเชารถ

มีโทรศพัทมือถือใหใชในการทํางาน

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



ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

11 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 2 ช/ญ 18-35 ป ม.6 ขึ้นไป 10,000 ขึ้นไป คาทักษะ , คาครองชีพ, ประกันสังคม บริษัท ท็อปไฟลท โปรดักส จํากัด ผลิตภัณฑสําหรับ

ประกันอุบัติเหตุแบบกลุม 766 ม.5 ต.หัวทะเล อุตสาหกรรมฯ

โบนัสประจําป อ.เมือง นครราชสีมา

(ไมมีรอยสักในรมผา) โทร 044 926357-8

093 3295820

12  Sale Coordinator 1 ช/ญ 22-35 ป ปวส-ป.ตรี ตามโครงสราง เบี้ยขยัน, วันลาพักรอน, ชุดฟอรมบริษัท บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จํากัด ผลิตเหล็ก

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 191 ม. 8 ต.บานโพธิ์

 - ชางซอมบํารุง 1 ช 22-40 ป ปวช.ขึ้นไป ตามโครงสราง โบนัสประจําเดือน อ.เมือง นครราชสีมา

ประกันสังคม โทร. 044 415500-7 ตอ 311

 - เจาหนาที่ธุรการ 1 ช/ญ 20-35 ป ปวช-ปวส. ตามโครงสราง ** ยินยอมใหบริษัทตรวจประวัติ คุณจุม 099 1147394

อาชญากรรม **

 - เจาหนาที่บัญชี 1 ญ 25-30 ป ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสราง

 - เลขานุการ 1 ช/ญ ไมจํากัด ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสราง

 - วิศวกรโยธา 1 ช 25-40 ป ป.ตรี ตามโครงสราง

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



ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

13 เจาหนาที่บัญชี 1 ช/ญ 23-30 ป ป.ตรี ตามโครงสราง ใชคอมฯ โปรแกรม MS Office ไดดี กลุมบริษัทตองบุญ คาสงน้ํามันเชื้อเพลิง

อดทนตอความกดดันได 222 ม.10 ต.เมืองปก

 - ชางชื่อม 1 ช 23-45 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง สามารถปฏิบัติงานลวงเวลาได อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

**หากไดคนในพื้นที่จะรับพิจารณา โทร 044 451555 ตอ 1502

 - ชางซอมชวงลาง 1 ช 23-45 ป ปวช-ปวส. ตามโครงสราง เปนพิเศษ*** www.tbp.co.th

(หากไมมีวุฒิใชประสบการณแทนได)

14 Sale ไมจํากัด ช/ญ 22-25 ป ม.3 ขึ้นไป 10,600 ++ มีคาคอมมิชชั่น 5,000-10,000 บาท บริษัท เอ็นเอส ดิสทริบิวเตอรโคราช เครื่องดื่มไมมี

บานตะคองเกา (เสนสุระ2) แอลกอลฮอลล

ต.ปรุใหญ อ.เมือง นครราชสีมา

โทร -

15 ชางเช็คระยะ 4 ช 21 ป ขึ้นไป ปวส. ตามโครงสราง ตามกฎหมาย ฮอนดาเมืองงาม จําหนายรถยนต

มีประสบการณชางซอมรถยนต สาขาหัวทะเล, สาขาจอหอ

และใบขับขี่รถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ โทร. 081 2650022

16 เจาหนาที่บัญชี ไมจํากัด ช/ญ 21-35 ป ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสราง เบี้ยขยัน, คาคอมมิชชั่น, ประกันสังคม บริษัท BKKi-dea Co.Ltd. ผลิตออกแบบแบรนด

โบนัสประจําป, ชุดยูนิฟอรม 188 หมูที่ 3  ต.บึง อ.โนนสุง สินคา เครื่องสําอางค

ทองเที่ยวประจําป จ.นครราชสีมา 

โทร. 087 9566959,087 2424891
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ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

17 พนักงานบัญชี ไมจํากัด ช/ญ ไมจํากัด ปวส.- ป.ตรี 11,000 เคยทํางานสํานักงานบัญชีมากอนจะ สํานักงานบัญชี เอ็น พี การบัญชี

พิจารณาเปนพิเศษ โทร. 087 2514084

มีความขยัน อดทน รับผิดชอบที่ไดรบั ID Line : nook2224

มอบหมายไดตามกําหนดเวลา คุณนุก

พรอมเรียนรูและรับสิ่งใหม ๆ

18  - ผูจัดการฝายบุคคล/ 1 ช 35-45 ป ป.ตรี ตามโครงสราง มีประสบการณหัวหนางาน 3 ป ขึ้นไป บริษัท สตารคอมเพล็กซ จํากัด พื้นที่เชา

ผูชวยผุจัดการฝายบุคคล ในสายงานบุคคล อาคารอิ่มวิเศษทาวเวอร

499 หมูที่ 7 ต.จอหอ

 - ผูชวยผูบริหาร 1 ช 28-35 ป ป.ตร-ีป.โท ตามโครงสราง ออกตางจังหวัดบางครั้งคราว อ.เมือง นครราชสีมา

โทร 098 1051183

 - เลขาตืดตามผูบรหิาร 1 ช 25-30 ป ป.ตรี ตามโครงสราง ตามกฎหมาย คุณหญิง

19 Content creator 1 ช/ญ ไมจํากัด ป.ตรี 12,000 +++ เขางาน 08.00-17.00 น. บริษัท สรณิาเวลตี้ จํากัด จําหนายยาสีฟน

หยุดทุกวันอาทิตย 385 ม.10 ต.หัวทะเล อ.เมือง ทุกชนิด

 - เทเลเซลล 1 ช/ญ ไมจํากัด ป.ตรี 10,000 +++ สถานที่ทํางาน : หิรัญทรานสปอรตหัวทะเล    จ.นครราชสีมา

โทร. -
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ลําดับ

ที่
ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศกึษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

20  - แคชเชียร-คลังเซรามิค 1 ช/ญ 23 ป ขึ้นไป ม.6/ปวช. 10,500 +++ ประกันสังคม ,ชุดฟอรม บ.ชลรุงเรืองนครราชสีมา จํากัด จําหนายวัสดุกอสราง

ขึ้นไป มอบทุนการศึกษาบุตร จําหนายวัสดุกอสรางติดปม ปตท.

 - พนักงานขาย 1 ช/ญ 23 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 10,500 +++ มอบของขวัญวันเกิด ประตู 1 มทส.

ปรับเงินเดือนประจําป สมัครดวยตนเองทุกวันจันทร-เสาร

 - พนักงานธุรการขาย 1 ช/ญ 23 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 10,500 +++ เบี้ยขยัน (700, 400 บาท) 09.00-17.00 น.

โทร. 044 357911-2 

081 9971240, 097 3356057

21 Part Time 2 ญ 20 ป ขึ้นไป ปวช./ ม.6 ตามโครงสราง คาจางรายวัน บริษัท สมบูรณการพิมพ จํากัด ออกแบบและผลิต

ขึ้นไป โอที 254/1 ซอยมิตรภาพ 14 งานพิมพฯ

คาเขากะ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา

คาอาหารกลางวัน 25 บาท/วัน โทร 044 954222, 083 4296147

E-mail : hrsomboom@gmail.com

22 พนักงานแพคก้ิง ไมจํากัด ช/ญ 20 ป ขึ้นไป ไมจํากัด 350- 380 /วัน โอท/ีเงินเบิกลวงหนา บ.ชิวเลาจ เบเกอรี่ จํากัด เบเกอรรี่

คาเขากะวันละ 30-50 บาท 1167/16 ถนนสุรนารี ต.ในเมือง

คาความสามารถ 500-2,000 บาท อ.เมือง จ.นครราชสีมา

มีประสบการณดานงานครัวหรืองานโรงงาน  โทร. 064 9644223

086 421 7805
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23 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 25-40 ป ป.ตรี บัญชี 15,000-35,000 ประกันสังคม กรวิกาคลีนิค สาขา 3 คลินิค

ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ เสนสระ 2 ใกลรร.ปลูกปญญา

โบนัสประจําป ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา

สวัสดิการอ่ีนๆ ตามตะเบียบของบริษัทฯ โทร 063 9239536, 097 9215014

ID Line : 0943102958

24 เจาหนาที่การตลาด 1 ช/ญ 25 ป ขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสราง มีประสบการณงานดานการตลาด บรษิัท นาซาไฟรโปรดัคสแอนดเซฟตี้ จก 

บริษัท อยางนอย 1 ป 144/4-5 หมูที่ 1 ถนนมิตรภาพ จําหนายถังดับเพลิง

สามารถขับรถยนตได มีใบขับขี่ ต.สุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา อุปกรณเซฟตี้

สามารถใชโปรแกรมคอมฯ และ โทร. 0988521191

โปรแกรม MS Office ไดดี ID Line : 0985211191

มีความกระตือรือรน พรอมเรียนรูสิ่งใหม

สามรถเดินทางออกตางจังหวัดได

25  - ผูชวยผูจัดการแผนกปม ไมจํากัด ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด ตามโครงสราง สวัสดิการ : เบี้ยขยัน (ตามตําแหนง) บ.ดูโฮม สาขานครราชสีมา ผูแทนขายวัสดุ

 - ผูชวยผูจัดการแผนก ปรับเงินประจําป คุณสายชล 087 9663517 กอสราง

   อุปกรณไฟฟา โบนัสประจําป คุณแพน 065 9644066

 - หัวหนาคงคลัง M คาปลีก ลาพักรอน ID Line : Dohome.Careers

 - ที่ปรึกษางานบริการ ฟรี ชุดยูนิฟอรมพนักงาน

   โฮมเซอรวิส
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25  - ผูแทนขาย ไมจํากัด ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด ตามโครงสราง สวัสดิการ : เบี้ยขยัน (ตามตําแหนง) บ.ดูโฮม สาขานครราชสีมา ผูแทนขายวัสดุ

(ตอ)  - เจาหนาที่ขายโครงการ ปรับเงินประจําป คุณสายชล 087 9663517 กอสราง

   เฉพาะกลุม โบนัสประจําป คุณแพน 065 9644066

 - พนักงานโซน M ลาพักรอน ID Line : Dohome.Careers

 - พนักงานขายเกษตรสวน- ฟรี ชุดยูนิฟอรมพนักงาน

   ประปา

 - พนักงานขายคิ้วไม

 - พนักงานขายโคมไฟ

   ตกแตง

 - พนักงานขายเครื่องนอน

 - พนักงานขายประตู - 

   หนาตาง

 - พนักงานเฉพาะกลุม

  แคชเชียร POS

 - งานตรวจเช็คโซน K

   จายสินคา

 - พนักงานขับรถโฟลคลิฟ

 - พนักงานคลังสินคา

 - พนักงาน รปภ (กลางวัน)
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