
ล ำดับ

ท่ี

1 พนักงานแคชเชียร์ 1 ญ 18-30 ปี ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสร้าง รับเฉพาะพนักงานประจ า ร้าน Pet More Korat จ าหน่ายอุปกรณ์

**ต้องได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 พิกัด หลังเดอะมอลล์โคราช และอาหารสัตว์

อย่างน้อย 2 เข็ม สนใจเข้ามาสมัครท่ีร้าน (จันทร์-เสาร์

สามารถอธิบายสินค้าภายในร้านได้  เช่น เวลา 11.00-17.00 น.)

อาหาร ของใช้ ยา เป็นต้น ติดต่อ โทร. 082 9375755

2  - วิศวกรออกแบบ 1 ช/ญ 23-30 ปี ป.ตรี วิศวกร 14,000++ มีประสบการณ์0-2 ปี บ.เจที เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จก. รับจ้างผลิตแม่พิมพ์

(Design Engineer) 342 หมู่ท่ี 6 ต.หนองกระทุ่ม

 - ช่างเขียนแบบ 2 ช/ญ 20-30 ปี ปวช/ปวส. 11000+ มีประสาบการณ์ 0-2 ปี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

(Draftman) โทร. 084 5049762

 - วิศวกรโครงการ 1 ช 24-30 ปี ป.ตรี 14,000+ มีประสบการณ์ 1-2 ปี ** 098 5698892 คุณจักริน 

(Project Engineer)

 - ช่างเช่ือมโลหะและ 3 ช 25-35 ปี ม.3-ปวส. 11,000+ มีประสบการณ์ 0-2 ปี

ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ หากมีใบผ่านการทดสอบงานเช่ือมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 ญ 21-30 ปี ปวช-ปวส 11,000+ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ประเภทกิจกำร

ตำแหน่งงานว่าง สัปดาห์ท่ี 1 - 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ล ำดับ

ท่ี
ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

3 หัวหน้าแผนกและซ่อมบ ารุง 1 ช/ญ 23 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง เคยผ่านงานด้านการผลิตอย่างน้อย 1ปี บ.เจเอ็ม พลาสติกโซลูช่ัน จก. ผลิตบรรจุภัณฑ์

มีความรู้ระบบ ISO กระสอบจัมโบ้

มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย์

มีความรับผิชอบสูง

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

4 พนักงานขับรถ 1 ช 25 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป ตามตกลง ตามกฎหมาย บ.ยูโร่ โคราช จก. ขายและส่งสินค้า

2 หมู่ท่ี 5 ถนนสมบูรณ์ชัย

ต.หนองจะบก อ.เมือง

จ.นครราชสีมา โทร. 063 6354651

5 พนักงานขายหมูสด 1 ช/ญ 20 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัด ตามตกลง เวลาท างาน 16.00-20.00 น. สถานท่ีท างานตลาดแปบซ่ีปรุใหญ่ ขายหมู

มีประสบการณ์ขายหมูสด โทร. 092 6492642

ซ่ือสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา

6 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ 5 ช 18-35 ปี ป.6 ข้ึนไป 10,200-11,200 ค่าล่วงเวลา  เบ้ียขยัน  ประกันกลุ่ม บ.เค เอ็น เอส ทรานส์ จก. ซ้ือ ขาย จ าหน่าย

พนักงานคลังสินค้า 5 ช 18-35 ปี ม.6/ปวช. 10,200-11,200 ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ปฏิบัติงานท่ีสาขา โชคชัย น าเข้า ส่งออก

ข้ึนไป เคร่ืองแบบพนักงาน โบนัสประจ าปี 1199/1 หมู่ท่ี 10 ต.โชคชัย สินค้าอุปโภคบริโภค

ประเงินประจ าปี และสวัสดิการอ่ืนๆ โทร. 098 9011161

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ล ำดับ

ท่ี
ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

7 นักเทคนิคการแพทย์ 1 ญ 25-35 ปี ป.ตรี 17,000-20,000 จบการศึกษาเทคนิคการแพทย์ บ.ราชสีมา ทีแอลซี เฮลธ์ แล็บ จก. ห้องปฏิบัติการ

มีใบประกอบโรคศิลป์ 520,522 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง ทางการแพทย์

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 065 9981578

8 หัวหน้าสาขา 4 ช 28-40 ปี ปวส-ป.ตรี ตามโครงสร้าง บ.ดีมันน่ี จก. สินเช่ือ

 - ประทาย อาคารอ่ิมวิเศษทาวเวอร์ เลขท่ี 499

 - โชคชัย ต. จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - หนองไผ่ล้อม โทร. 098 1051183

 - สีค้ิว

9 เทเลเซลล์ 10 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 400/วัน ค่าคอมฯ 7,000 บาท บ.สตาร์เวลล์ จก จ าหน่ายสินค้า

ขายดีมีค่าอาหาร 499 ม.7 อาคารอ่ิมวิเศษ อุปโภคบริโภค

ขายดีมีค่าครองชีพ 1,500 บาท ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เบ้ียขยัน 700-1,000 บาท โทร. 098 1051183

รวมรายได้ 18,000+++ บาท

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ล ำดับ

ท่ี
ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

10 พนักงานต้อนรับ 3 ข/ญ 18 ปี ข้ึนไป ป.6-ป.ตรี ตามโครงสร้าง ตามกฎหมาย บ.นครชัยขนส่ง จก ขนส่ง

พนักงานขับรถ 5 ช 27 ปี ข้ึนไป ต้ังอยู่ตรงข้ามโลตัสมิตรภาพ

ช่าง (ช่วงล่าง) 1 ช 20 ปี ข้ึนไป ถนนมิตรภาพ อ.เมือง 

เจ้าหน้าท่ีพัฒนาเทคโนโลยี 1 ช/ญ 20 ปี ข้ึนไป จ.นครราชสีมา โทร. 082 3235666

เจ้าหน้าท่ีล้างรถโดยสาร 1 ช 18 ปี ข้ึนไป 044 261555 ต่อ 123

เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 ช/ญ 18 ปี ข้ึนไป

พนักงานขับรถ 21 2 ช 27 ปี ข้ึนไป

บริการลูกค้าท่ากรุงเทพฯ 1 ช 18 ปี ข้ึนไป

11 รับสมัครช่างประจ าอาคาร ไม่จ ากัด ช ไม่จ ากัด ป.6 ข้ึนไป ตามตกลง เงินเดือนประจ า โอที โบนัส สีมานครคอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม

ประกันสังคม  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ท างาน 6 วัน/สัปดาห์ โทร. 085 0280420

มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้เพ่ิมต่างหาก

**หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 พนักงานดูแลพ้ืนท่ี 5 ช 20-45 ปี ม.6/ปวช. 418/วัน ประกันสังคม ตลาดเซฟวัน ให้เช่าพ้ืนท่ีขาย

ข้ึนไป 12,540/เดือน ยูนิฟอร์ม ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม จ.นครราชสีมา โทร. 044 222588

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ล ำดับ

ท่ี
ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

13 พนักงานธุรการบัญชี 3 ญ 25-40 ปี ปวส.ข้ึนไป 12,000-15,000 ประกันสังคม   บ้านพักฟรี บ.โคราชวู้ด ชิพ จก. จัดซ้ือท่อนไม้ยูคาลิปตัส

ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง 133 หมู่ท่ี 4 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย

วันหยุดพักผ่อนประจ าปี จ.นครราชสีมา โทร. 081 7187392

(สามารถขับรถเกียร์กระปุกได้)

14 พนักงานสาธิตสินค้า 3 ช/ญ 18-30 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง มีท่ีพักให้  มีเงินเบิก นายคัซราฟีร์ คือรามัน จ าหน่ายเคร่ืองใช้

พนักงานขาย 5 ช/ญ 18-30 ปี ป.6 ข้ึนไป ตามตกลง ค่าคอมมิชช่ัน 157/1 หมู่ท่ี 3 ต.หนองกระทุ่ม ไฟฟ้า

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 082 7841023

15 ช่างพิมพ์ GTO 1 ช 25 ปี ข้ึนไป ม.6/ปวช. ข้ึนไป ตามโครงสร้าง เบ้ียขยัน  ค่าอาหารกลางวัน บ. สมบูรณ์การพิมพ์ จก. ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์

ผู้ช่วยช่างพิมพ์ SM-2 1 ช 25 ปี ข้ึนไป ม.6/ปวช.ข้ึนไป ประกันสังคม  ค่าล่วงเวลา 254/1 ซอยมิตรภาพ 4

ช่างไดคัท (ป้ัมมือ/ป้ัมออโต้) 1 ช 25 ปี ข้ึนไป ม.6/ปวช.ข้ึนไป เงินช่วยเหลืองานแต่ง,งานบวช,งานศพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ทุนการศึกษาบุตร  โบนัสประจ าปี โทร. 044 954222, 083 4296147

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ ปี

16 ช่างท่ัวไป 1 ช 35-45 ปี ม.3 ข้ึนไป 12,000/ด. ตามกฎหมาย บ.ยูไนเต็ทเอ็กซิมิช่ัน เซ็นเตอร์ จก. อสังหาริมทรัพย์

แม่บ้าน 1 ญ 35-45 ปี ไม่จ ากัด 340/วัน 22/5 ซอยมิตรภาพ 4 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 084 8355781

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ล ำดับ

ท่ี
ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

17 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 22-30 ปี ป.ตรี 13,000++ **หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยด์ โรงแรม ท่ีพัก

พนักงานแนะน าด้านสุขภาพ 1 ช 22-30 ปี ป.ตรี 13,000++ พิเศษ เทอร์มินอล 21 โคราช

(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 99 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง 

สวัสดิการ : ประกันสังคม ค่ายานพาหนะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ประกันกลุ่ม  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ โทร. 090 9808493

ชุดยูนิฟอร์ม คุณ เบญวรรณ สิงห์ทะเล (เจ้าหน้าท่ีอาวุโส)

18 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-40 ปี ม.3 ข้ึนไป 10,200++ เบ้ียเล้ียง  ประกันสังคม  บ.ไทยลอตเต้ จก. สาขานครราชสีมา ผลิตและจ าหน่าย

(ประจ าสาขานครราชสีมา) ประกันอุบัติเหตุ  คอมมิชช่ัน โครงการแพลตติน่ัมบ้านเกาะ

พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-40 ปี ม.3 ข้ึนไป 10,200++ โบนัสประจ าปี  ตรวจสุขภาพประจ าปี 1187/104-105 ถนนสุรนารายณ์

(ประจ าสาขาปากช่อง) เบ้ียขยัน  ฯลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 086 3166504,083 0962054

19 พนักงานท าความสะอาด 1 ช/ญ 20 ปี ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ประกันสังคม โรงแรมสฎา เรสซิเด้นซ์ โฮเทล โรงแรม ท่ีพัก

248/8 ซ.4 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 044 954388, 0831437888

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ล ำดับ

ท่ี
ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

20 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 40 ปี ข้ึนไป ปวส-ป.ตรี ตามตกลง เพศชายผ่านการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร บ. บ้านฟันโคราช จก. ผลิตภัณฑ์เทียม

ช่างทันตกรรม 1 ช/ญ 18-35 ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง ซ่ือสัตย์สุจริต ต้ังใจท างาน มีความ 1052 หมู่ท่ี 1 บ้านฟัน

รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ ถนนมิตรภาพ-สามยอม

ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 044 222411 ต่อ 11

081 2657106 /ฝ่ายบุคคล

21 ช่างตกแต่งรถยนต์ใหม่ 2 ช 20-25 ปี ปวส. ข้ึนไป ตามตกลง ค่าคอมมิชช่ัน  ชุดยูนิฟอร์ม บ.ฮอนด้าเมืองงาม ศูนย์บริการฮอนด้า

มีความม่ันคง  มีรายได้ประจ า (บ.นครราชสีมาฮอนด้าออโตโมบิลจก.)

สวัสดิการอ่ืนๆ อีกมากมาย 999 หมู่ท่ี 3 ต.จอหอ อ.เมือง

จ.นครราชสีมา โทร. 081 2650022

22 ผู้ช่วยผู้จัดการป้ัมน้ า ไม่จ ากัด ช/ญ 20-40 ปี ป.6-ป.ตรี ตามโครงสร้าง เบ้ียขยัน  ปรับเงินเดือนประจ าปี บ.ดูโฮม นครราชสีมา จก. จ าหน่ายอุปกรณ์

ผู้ช่วย ผจก.แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้า โบนัสประจ าปี  ลาพักร้อน 412 ม.2 ถนนราชสีมา-โชคชัย เคร่ืองใช้ภายในบ้าน

หัวหน้าคลัง M ค้าปลีก ฟรีชุดฟอร์มพนักงาน ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

ท่ีปรึกษางานบริการ จ.นครราชสีมา

ผู้แทนขาย โทร. 087 9663517 คุณสายชล

พนักงานขายสวนเกษตรฯ โทร. 065 9644066 คุณแพน

พนักงานขายค้ัวไม้

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ล ำดับ

ท่ี
ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

22 พนักงานขายโครงการฯ ไม่จ ากัด ช/ญ 20-40 ปี ป.6-ป.ตรี ตามโครงสร้าง เบ้ียขยัน  ปรับเงินเดือนประจ าปี บ.ดูโฮม นครราชสีมา จก. จ าหน่ายอุปกรณ์

(ต่อ) พนง.ขายเคร่ืองนอน โบนัสประจ าปี  ลาพักร้อน 412 ม.2 ถนนราชสีมา-โชคชัย เคร่ืองใช้ภายในบ้าน

พนง.ขายประตูหน้าต่าง ฟรีชุดฟอร์มพนักงาน ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง

แคชเชียร์ จ.นครราชสีมา

งานตรวจเช็ค K จ่ายสินค้า โทร. 087 9663517 คุณสายชล

พนง.ขับรถโฟล์คลิฟ โทร. 065 9644066 คุณแพน

พนง.คลังสินค้า

พนง.รปภ.(กลางวัน)

23 เจ้าหน้าท่ีสัตวบาล 2 ช 22-40 ปี ป.ตรี ตามโครงสร้าง ศูนย์การค้าพรีเม่ียม เอาท์เล็ท (สาขาเขาใหญ่)

888 ม.7 ต.หนองน้ าแดง อ.ปากช่อง

พนักงานดูแลสวน 1 ช 22-50 ปี ป.6 ข้ึนไป ตามโครงสร้าง จ.นครราชสีมา 30130

โทร. 044-377557 ต่อ 253

แม่บ้าน 1 ญ 25-40 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสร้าง ศูนย์การค้าพรีเม่ียม

เอาท์เล็ท

พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-35 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสร้าง

แคชเชียร์ 5 ญ 20-40 ปี ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสร้าง

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ล ำดับ

ท่ี
ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

24 พนักงานช่างเทคนิค 1 ช 25-35 ปี ปวส. - ป.ตรี ตามโครงสร้าง ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์

สามารถขับรถยนต์ได้ มียานพาหนะเป็นของตัวเอง 354 ม.5 หมู่บ้านณิชาณ ซ.13 ท าความสะอาด

พนักงานขับรถขนส่ง 1 ช 23-35 ปี ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสร้าง สามารถท างานในเขตนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง 

และสุรินทร์ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จ.นครราชสีมา 30000

พนักงานขาย 1 ช/ญ 25-35 ปี ปวส. - ป.ตรี ตามโครงสร้าง โทร. 044-2751034

25 พนักงานจัดเตรียมของในครัว 1 ญ 25-30 ปี ไม่จ ากัด 400 บาท/วัน ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ ร้าน Daya Café ร้านกาแฟ

(ผู้ช่วยครัว) อัธยาศัยดี 256/17 ถ.ยมราช ต.ในเมือง

พนักงานท าความสะอาด 1 ญ 25-30 ปี ไม่จ ากัด 400 บาท/วัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 082-1455741

26 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 ญ 25-35 ปี ป.ตรี (การบัญชี) 13,000 บาท/เดือน จบการบัญชี มีประสบการณ์ วิทยาลัยนครราชสีมา

สามารถปฏิบัติงาน เสาร์ - อาทิตย์ ได้ 290 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง สถานทศึกษา

จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 044-466111

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ล ำดับ

ท่ี
ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

27 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 ญ 22-28 ปี ป.ตรี บัญชี ตามโครงสร้าง เบ้ียขยัน โบนัสประจ าปี โบนัสพิเศษ บริษัท สตาเม็ก เทคโนโลยี จ ากัด ผลิตเคร่ืองจักร

เลขาผู้บริการ 1 ญ 25-40 ปี ป.ตรี ตามโครงสร้าง โอทีช่ัวโมงละ 100 บาท ท างานนอกสถานท่ี 329 ม.3 ต.หนองบัวศาลา

เลขาผู้บริหาร 5 ช 25-40 ปี (พูดภาษาอังกฤษได้) ตามโครงสร้าง ค่าอาหารม้ือละ 75 บาท ค่าเบ้ียเล้ียงท างานนอก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ช่างเช่ือม 5 ช 22-30 ปี ไม่จ ากัด ตามโครงสร้าง สถานท่ี 150บาท/คืน เบ้ียเล้ียงท างานต่างประเทศ โทร. 044-756495

แม่บ้าน 1 ญ 20-30 ปี ไม่จ ากัด ตามโครงสร้าง 2,500 บาท/วัน โบนัสสงกรานต์ 2,500 บาท

งานเล้ียงปีใหม่ส าหรับพนักงานและครอบรัว

28 จัดเรียงสินค้า 11 ช 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 340 บาท/วัน ค่าอาหาร เบ้ียขยัน ประกันสังคม บริษัท ท็อฟฟ่ี โฮลเซลล์ จ ากัด ค้าปลีก-ค้าส่ง

สโตร์ 8 ช 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 340 บาท/วัน โบนัสประจ าปี 637 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง

หน่วยรถ 2 ช 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 340 บาท/วัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

แคชเชียร์ ,แพ็คสินค้า 7 ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 340 บาท/วัน โทร. 044-258880

ตรวจรับสินค้า 5 ช 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 340 บาท/วัน

เช็คเกอร์ 2 ข/ญ 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 340 บาท/วัน

29 แม่บ้านท าความสะอาด 1 ญ 30-55 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 10,000 บาท/เดือน มีรักในการท างาน สู้งาน นางปฤษณา  ภักดีจอหอ หอพัก/อพาร์ทเม้นท์

PD อพาร์ทเม้นท์ 141/7 ม.8

ถ.มิตรภาพ ต.หม่ืนไวย

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 084-6055994

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ล ำดับ

ท่ี
ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

30 Engineer (Fixed Boardbrand) 1 ช/ญ 18 ปีข้ึนไป ป.ตรี 22,000 บาท/เดือน ทุนการศึกษาบุตร สวัสดิการเก่ียวโทรศัพท์ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลน เน็ทเวอร์ด จ ากัด โทรคมนาคม

เงินประกันสังคม ฌาปนกิจครอบครัว 399 ม.3 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง

Direct Sales Staff 3 ช/ญ 18 ข้ึนไป ม.6 - ปวช 13,000 บาท/เดือน ประกันสุขสภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์ จ.นครราชสีมา 30000

โทร.087-2469530

FBB Direct Sales Staff 3 ช/ญ 18 ปีข้ึน ม.6 - ปวช 13,000 บาท/เดือน

31 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 3 ไม่จ ากัด 18-45 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ ตามโครงสร้าง ค่าคอมมิชช่ัน ประกันสังคม บริษัท คลังเจริญ ดิสทรบิวเตอร์ 2018 จ ากัด การขายส่งสินค้าท่ัวไป

272/1 ม.8 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน

จ.นครราชสีมา 30170

โทร. 086-3941965

32 พนักงานท่ัวไป 3 ช/ญ 20-40 ปี ม.3 ข้ึนไป 340 บาท/วัน ขายสินค้า/รับเงิน จัดเรียงสินค้า ภูลดา 98 ฟู้ดส์ กรุ๊ป อาหารสดแช่แข็ง

เบ้ียขยัน โบนัสรายปี 22/10-10 ถ.เทศบาล

ปรับค่าแรงข้ึนตามความสามารถ และความขยัน ต.โนนสูง อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา 30160

โทร. 095-2969156

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ล ำดับ

ท่ี
ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

33 เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 1 ช 25-40 ปี ป.ตรี 20,000 บาท/เดือน ประกันสังคม กองทุนส ารองเล้ียงรับ โบนัส บริษัท พูลอุดม จ ากัด ขายวัตถุดิบอาหารสัตว์

เจ้าหน้าท่ีขนส่ง 2 ช/ญ 25-40 ปี ป.ตรี 20,000 บาท/เดือน 299 ม.2 ถ.ราชสีมา-โชคชัย

เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 ช/ญ 25-35 ปี ป.ตรี 20,000 บาท/เดือน ต.ด่านขุนทด อ.โชคชัย

พนักงานช่างยนต์ 2 ช 22-40 ปี ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน จ.นครราชสีมา 30190 

โทร. 044-927560

34 พนักงานขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 5 ช/ญ 18-35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 10,000-15,000 มีท่ีพัก ชุดนิฟอร์ม ประกันสังคม ค่าโทรศัพท์ บริษัท ทริปเป้ิลเอสมาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

บาท/เดือน โบนัสพิเศษต่าง  ค่าครองชีพ เบ้ียเล้ียงรายวัน 157/1 ม.3 ต.หนองกระทุ่ม

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0910204153

35 เจ้าหน้าท่ีเทคนิคการแพทย์ 1 ช/ญ 18-35 ปี ป.ตรี ตามโครงสร้าง มีใบประกอบวิชาชีพ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ บริษัท ราชสีมา ทีแอลซี เฮลธ์แล็บ จ ากัด คลีนิกทางการแพทย์

รักการให้บริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 520,522 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 084-7605470

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ล ำดับ

ท่ี
ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

36 ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 22-35 ปี ปวส. ตามโครงสร้าง ชุดนิฟอร์ม ค่าเข้ากะ ค่าท่ีพัก ประกันสังคม บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จ ากัด ผลิตแผ่นไม้อัดฮาโดบอร์ท

ช่างไฟฟ้า 4 ช 21-35 ปี ปวส. ตามโครงสร้าง ตรวจสุขภาพประจ าปี 20-20/1 ม.14 ต.โชคชัย อ.โชคชัย

ช่างเช่ือม 2 ช 22-35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ ตามโครงสร้าง จ.นครราชสีมา 30190 โทร.065-5247650

ผู้ช่วยสโตร์ 1 ช 20-35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ ตามโครงสร้าง

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 ช 22-35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ ตามโครงสร้าง

พนักงานควบคุมการผลิต 2 ช 22-35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ ตามโครงสร้าง

วิศวกรกระบวนการผลิต 1 ช 22-35 ปี ป.ตรี ตามโครงสร้าง

37 วิศวกรออกแบบ 1 ช/ญ 23-30 ปี ป.ตรี 14,000 บาท/เดือน เบ้ียขยัน ชุดยูนิฟอร์ม ประกันสังคม บริษัท เจที เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย จ ากัด ออกแบบ ผลิต

ช่างเขียนแบบ 2 ช/ญ 20-30 ปี ปวช- ปวส. 11,000 บาท/เดือน โบนัส ท่องเท่ียวประจ าปี อ่ืนๆ 342 ม.6 ต.หนองกระทุ่ม ติดต้ัง ซ่อมบ ารุง

วิศวกรโครงการ 1 ช/ญ 24-30 ปี ป.ตรี 14,000 บาท/เดือน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ช่างเช่ือมโลหะและประดิษฐ์ 3 ช/ญ 25-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 11,000 บาท/เดือน โทร. 098-5698892

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 ญ 21-30 ปี ปวช ข้ึนไป 11,000 บาท/เดือน

38 ฝ่ายบริการลูกค้า 3 ช 20-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 10,000 บาท/เดือน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ บริษัท ออมดิ คอนเนคช่ัน จ ากัด

999/135 ม.3 ต.ตลาด ขายทองรูปพรรณ

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

โทร.0955431718

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104



ล ำดับ

ท่ี
ประเภทกิจกำรต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร

39 พนักงายขายเครดิต 50 ช/ญ 20-35 ปี ม.6 - ป.ตรี ตามโครงสร้าง ให้ค าปรึกษาลูกค้าในการสมัครบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด

ปฏิบัตงานห้างโฮมโปร (สาขาหัวทะเล) ติดต่อประสานงานกับพนักงานห้างสรรพสินค้า 223 ม.9 ต.หัวทะเล

และห้างโฮมโปร (สาขาเทอมินอล 21) แนะน าลูกค้าสมัครบัตรเครดิต อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 081-8555958 คุณธาดา กัมพลานุวัตร

40 คนขับรถส่งของ 1 ช ไม่ระบุ ไม่จ ากัด 380 บาท/วัน ขับรถได้มีใบขับข่ีรถยนต์ ยกของหนักได้ ร้านสามยอดเคหะภัณฑ์ ขายวัสดุก่อสร้าง

คนงานท่ัวไป 1 ช ไม่ระบุ ไม่จ ากัด 350 บาท/วัน 801 ม.2 ถ.คลองส่งน้ า

ต.สุรนารี อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 090-2823821

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เลขท่ี 364 ถนนสืบศิริ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4435 5265-7 ต่อ 104


