
ลําดับ

ท่ี

1 ผูชวยผูบริหาร 1 ช 28-35 ป ป.ตร-ีป.โท ตามตกลง  - เกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป บ.สตารคอมเพล็กซ จํากัด พ้ืนที่ใหเชา

 - ออกตางจังหวัดไดบางครั้งคราว อารอิ่มวิเศษ 499 หมูท่ี 7 ภายในอิ่มวิเศษทาวเวอร

เลขาติดตามผูบริหาร 1 ช 25-30 ป ป.ตรี ตามตกลง  - เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา

 - ออกตางจังหวัดไดบางครั้งคราว จ.นครราชสีมา  

ธุรการบุคคล 1 ช/ญ 25-30 ป ป.ตรี ตามตกลง  - เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป โทร. 098 1051183 

 - ออกตางจังหวัดไดบางครั้งคราว คุณ สวรรยา (หญิง) ID Line : i080617 

2 เทเลเซลล 10 ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด 400/วัน  - คาคอมมิชชั่น 7,000 บาท บ.สตารเวล จํากัด อุปกรณเครื่องครัว

 - ขายดีมีคาอาหาร 499 หมูท่ี 7 อิ่มวิเศษ ทาวเวอร

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

 - เบี้ยขยัน 700-1,000 บาท/เดือน (หญิง) 098 1051183 ID Line : i080617

3 ผูจัดการโรงแรม 1 ช ไมจํากัด ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสราง  - เนนมีประสบการณดานบริหารโรงแรม โรงแรมสตารเวลลบาหลี หองพัก

 - หากมีทักษะทางการตลาดและการขาย ถนนบายพาส  ต.หนองกระทุม  

จะพิจารณาเปนพิเศษ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

โทร 098 1051183 (คุณสวรรยา/หญิง)

Line ID : i080617

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

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

4  - พนักงานขนสําภาระลูกคา 1 ช 20 ป ขึ้นไป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง  - Service Charge โรงแรม ดิ อิมพิเรียล โฮเทล แอนด โรงแรม

(Front Office)  - วันหยุด 6 วัน/เดือน คอนเวนชั่น เซ็นเตอรโคราช

 - กุก (ไทย/ยุโรป/จีน) 3 ช/ญ ม.6 ข้ึนไป  - วันหยุดพักรอนประจําป โทร. 044 256629 ตอ 2136

 - พนักงานลางภาชนะ 2 ช ม.6 ข้ึนไป  - ชุดยูนิฟอรม Email: hr@imperialkorat.com

 - ชางไฟฟา 1 ช ปวช-ปวส.  - อาหาร 2 มื้อ/ วัน

 (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม)

5 พนักงานสงสินคา 5 ช 18 ป ขึ้นไป ไมจํากัด 330/วัน  - มีความขยนั/อดทน/ซื่อสัตย/ไมมีโรคประจําตัว บ.ชลรุงเรืองนครราชสีมา จํากัด จําหนายวัสดุกอสราง

(จายทุกวันเสาร)  - สามารถทํางานยกของหนักไดและพรอมทํางาน ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา โทร. 0819971240

พนักงานขับรถสงสินคา 2 ช 25-45 ป ไมจํากัด 380/วัน  - มีใบขับขี่รถยนต หรือมีใบขับขี่ประเภทที่ 2 044 357911-2, 097 3356057

พนักงานคลังสินคา 1 ช 20 ป ขึ้นไป ม.6/ปวช. 10,500++  - ประกันสังคม, เบี้ยขยัน 700,400 บาท

ข้ึนไป ตามประสบการณ  - ปรับเงินประเดือนประจําป

แคชเชียร-คลังเซรามิค 1 ช/ 23 ป ขึ้นไป  - งานเลี้ยงสงัสรรคปใหม

เพศที่สาม  - มอบของขวัญปใหม

 - มอบของขวัญวันเกิด

 - มอบทุนการศึกษาบุตร

 - ชุดฟอรม
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ลําดับ

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

6 Sale Executive 2 ช/ญ 25-45 ป ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสราง  - ซื่อสัตย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง บ.บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ จก. ขายปลีก เครื่องมือ

ทุกสาขา  - มีมนุษยสัมพันดี รักงานบริการ 417,419,421 ถนนมหาดไทย ต.ในเมือง อุปกรณชาง

 - สามารถขับรถยนตไดและมีใบขับขี่ อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

 - มีประสบการณดานขายสินคาอุตสาหกรรม โทร. 062 2013348 (ฝายบุคคล)

เครื่องมือชางจะพิจารณาเปนพิเศษ

สวัสดิการ : อาหารกลางวันฟร,ี ประกันสังคม,

กองทุนเงินทดแทน, ชุดฟอรม, เบี้ยขยัน 300-700/ด

ชวยเหลืองานบวช,  งานแตงงาน, งานฌาปนกิจศพ

เงินกูยืม, ทุนการศกึษาบุตร ฯลฯ

เจาหนาที่ธุรการบัญชี 2 ญ 25-40 ป ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสราง  - มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

7 พนักงานเทคนิค ไมจํากัด ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ไมจํากัด ตามโครงสราง กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บ.สยามโกลเฮาส จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสรางและ

พนักงานขาย ประกันอุบัติเหตุ อุปกรณตกแตงบาน

พนักงานตรวจบิล-ตรวจจาย เครื่องแบบพนักงาน ต.ในเมือง อ.เมือง 

พนักงานแคชเชียร วันหยุดพักผอนประจําป, วันลาพิเศษ จ.นครราชสีมา

พนักงานจัดสงสินคา เงินรางวัลพิเศษ, เบี้ยขยัน ฝายทรัพยากรบุคคล โทร. 081 9642266

อื่นๆ 

 - เวลาทํางาน 08.30 - 17.30 น 

และเวลา 10.00-19.00 น.
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8 เจาหนาที่ทําขอมูลสตอกสินคา ไมจํากัด ช/ญ 20-25 ป ปวส.ข้ึนไป ตามโครงสราง  - กองทุนประกันสังคม , ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ บ. ยูนิออน เซอิมิชี (ไทยแลนด) จํากัด ผลิต จําหนาย ผลิตภัณฑ

ทุกสาขา  - โบนัสปละ 2 ครั้ง , ฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน 999/17 หมูท่ี 1 ต.นากลาง ประเภทสกรู นอต

เจาหนาที่บรรจุสินคา  - วันหยุดพักผอนประจําป/วันหยุดประเพณี อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา

 - ชุดฟอรมพนักงาน+รองเทา โทร. 044 335575 ตอ 215 และ 205

 - งานเลี้ยงสังสรรคประจําป,มีอาหารกลางวนัฟรี

 - มีขนมเบรคประจําสัปดาห , OT, มีเบ้ียเลี้ยง

กรณีเดินทางไปตางจังหวัด

 - ตรวจสุขภาพประจําป , หยุดเสาร-อาทิตย

 - ทํางานสัปดาหละ 5 วัน 08.00-17.00 น.

9 แคชเชียร 1 ญ 23-30 ป ปวส.ข้ึนไป 12,000  - ไมจําเปนตองมีประสบการณทางดานแคชเชียร หจก. สุนิษาเบเกอรี่ ชอป (สาขาพลแสน) เบเกอรี่

ผานโปรปรับใหอีก แตหากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ต.ในเมือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - พรอมเปดใจเรียนรู ธุระไมเยอะ มีวินัยในการทํางาน  โทร 044-257158

 - ทํางาน 08.00- 18.00 น. (จันทร - เสาร)

 - ทํางานได 6 วัน/สัปดาห

 - มีเบ้ียขยัน มีประกันสังคม

 - มีใจบริการทักษะทางดานมนุษยสัมพันธที่ดี

พนักงานจัดเรียงสินคา 2 ช 25-35 ป ม.3 ข้ึนไป 350/วัน ขึ้นไป  - เบี้ยขยัน 1,200/เดือน ยกของหนักได คลองแคลว

1 ญ 23-38 ป ม.3 ข้ึนไป กระตือรือรน ทนตอแรงกดดันไดดี พรอมเรียนรูเสมอ
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10 พนักงานขาย 2 ช/ญ ไมจํากัด ปวช./ปวส. ตามโครงสราง ตกลงได หจก. บุคเฮาสนครราชสีมา จําหนายเครื่องเขียน

พนักงานบัญชี 1 ช/ญ รานตั้งอยูแยกยมราช ติดกวยเต๋ียวหอมโอชา วัสดุสํานักงาน

พนักงานธุรการ 1 ช/ญ โทร. 087 4694694

พนักงานสงของ 2 ช ไมจํากัด ม.6./ปวช./ปวส.

11 ชางซอมชวงลาง 1 ช ไมจํากัด ไมจํากัด เริ่มตน 9,000  - ประกันสังคม สบุินโมดิฟาย ซอมโชคอัพแกสนํ้ามัน

ชางตั้งศูนย 1 ช ตามความสามารถ  - ปรับเงินขึ้นประจําป 115 หมูท่ี 4 ตําบลบานเกาะ ซอมชวงลางรถยนต

 - ประกันอุบัติเหตุ อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

 - เสื้อฟอรม โทร. 081 8266084, 080 1553293

12 แอดมินเพจ 3 ช/ญ ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป ตามโครงสราง  - ขยัน อดทน พรอมเรียนรูสิ่งใหมๆ กรวิกกาคลินิก คลินิกศัลยกรรมตกแตง

ตอบแชทเร็ว และทํางานรวมกับผูอื่นได สาขา 2 (สาขาหนองบัวรอง) และเลเซอรผิวพรรณ

 - มีใจบริการ สามารถใหขอมูลและประสานงาน 160/4-5 ถนนจอมสุรางคยาตร

ลูกคาได ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Digital Marketing 1 ช/ญ 30 ป ขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสราง  - มีประสบการณดาน Digital Marketing 2-3 ป โทร. 080 6590564

การตลาดหรือ  - ทํางานเร็ว มีควาคดิสรางสรรค มีไหวพริบ E-mail : hrjadecuisine@gmail.com

สาขาที่เก่ียวของ แกไขสถานการณเฉพาะหนาไดดี

 - มีความรูและประสบการณในการทํา 

Ads Optimization
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13 พนักงานลางจาน 1 ช/ญ ไมเกิน 40 ป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง  - ขยัน อดทน ตรงตอเวลา สามารถเขางานเปน รานอาหาร Jade Cuisine รานอาหาร

กะได 28 ถนนพลแสน  ต.ในเมือง

 - ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณครวั อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 080 6590564

E-mail : hrjadecuisine@gmail.com

14 พนักงานคารแคร ลางรถ 2 ช/ญ 20-45 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง  - มีความรับผิดชอบ รักษาเวลา ทํางานเปนทีมได เคซเีอส คารเซอรวิส บริการคารแคร

 - ขับขี่รถยนต มีใบขับขี่ จะไดรับการพิจารณา ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง ครบวงจร

เปนพิเศษ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - มีประสบการณดานงานคารแครจะไดรบัการ โทร 081 8428640

พิจารณาเปนพิเศษ

 - ฉีดวัคซีนปองกันโควิดมาแลว 2 เข็มขึ้นไป

15 พนักงานพืชอาหารสัตว 1 ช 23-35 ป ป.ตรี 15,000  - คาปฏิบัติงานประจําตางจังหวัด 2,000/เดือน บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด

ปฏิบัติงานฟารมโคนมโชคชัย สาขาพืชไร,  - คาอาหาร 1,000 บาท/เดือน 99 หมูท่ี 16 ต.ตะขบ อ.ปกธงชัย

พืชอาหารสัตว  - โบนัสประจําป 2 เทาของเงินเดือน จ.นครราชสีมา โทร 081 9667529

เกษตรกลวิธาน  - สวัสดิการคารกัษาพยาบาล 100,000 บาท/ป E-mail: Dairyresearch@cpf.co.th

หรือที่เก่ียวของ  - และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท
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ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

15  - คนงานรีดนมวัว 2 ช 18 ป ขึ้นไป ม.3 หรือ 9,750 บาท  - โบนัสประจําป, คาอาหารเดือนละ 1,000 บาท บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด

(ตอ) ปวช.ข้ึนไป  - คารักษาพยาบาล 50,000 บาท/ป 99 หมูท่ี 16 ต.ตะขบ อ.ปกธงชัย

  - ผานเกณฑทหารเรียบรอย จ.นครราชสีมา โทร 081 9667529

 - ขยันทํางาน อดทน สามารถทํางานเปนกะได E-mail: Dairyresearch@cpf.co.th

 - ผูชวยสัตวบาล 1 ช 18 ป ขึ้นไป ปวส. 12,000 บาท  - คาอาหารเดือนละ 1,000 บาท ติอตอคุณ สุดารัตน พูนเจริญพล

แพะรีดแพะดราย (เพศชาย) สัตวศาสตร  - โบนัสประจําป 2 เทา

 - คาทํางานลวงเวลา (O.T.) 

 - คารักษาพยาบาล 100,000 บาท/ป

 - เงินชวยเหลือบิดา-มารดา เสียชีวิต

16 เจาหนาที่ Staff G1 ป.ตรี ตามโครงสราง บ.เอสอีดับเบิ้ลยูทีโคราช จํากัด

 - แผนก Assembly 3 ช/ญ 23-29 ป สาขาที่เก่ียวของ  - สามารถใชคอมฯ MS และอุปกรณสํานักงานได (เครือซูมิโตโม อีเล็คตริกกรุป)

 - ควบคุมคุณภาพ รายงานการดําเนินงาน ปญหา 108 หมูท่ี 15 ต.ธงชัยเหนือ

 - แผนก Production Control 7 ช/ญ 23-29 ป  - คํานวนการจัดสงสินคา ,คํานวนวัตถุดิบ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

 - จัดทําเอกสารจัดสงสินคา โทร. 

 - แผนก Cutting And Crimping  2 ช/ญ 23-29 ป  - ดูแลคุมคุณภาพในไลนการผลิต วิเคราะหสาเหตุ

และแกไขของเสีย จัดทําเอกสาร PPAP มาตรฐาน

การทํางาน และเอกสารลูกคา สามารถทํางาน

นอกสถานที่ได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
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ลําดับ

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

16 เจาหนาที่ Staff G1 ตามโครงสราง บ.เอสอีดับเบิ้ลยูทีโคราช จํากัด

(ตอ)  - แผนก Production Engineer    4 ช/ญ 23-29 ป ป.ตรี  - ควบคุมกระบวนการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน (เครือซูมิโตโม อีเล็คตริกกรุป)

วิศวรกรรมฯ  - วิเคราะห แกไขปญหาตางๆ ไดมีความรูภาษา E 108 หมูท่ี 15 ต.ธงชัยเหนือ

 - แผนก Information Systems  1 ช 23-29 ป ป.ตรี  - มีประสบการณในสาขาที่เก่ียวของ 1-2 ปในการ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

คอมฯ หรือ พัฒนา website/Software โทร. 

สาขาที่เก่ียวของ  - มีทักษะดาน Window Network VB.Net MS

SQL Server System Analyst และ Implement System

 - แผนก Cutting And 2 ช/ญ 23-29 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  - ประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ 1-2 ป

Crimping วิศวกรรมฯ  - ดูแลควบคมุการผลิต วิเคราะหสาเหตุ และ

แกไขของเสีย

 - แผนก Meterial Control 3 ช/ญ 22-28 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  - มีประสบการณการบริการคลังสินคา

สาขาโลจีสติกส  - มีความรูดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี

การจัดการหรือ

สาขาที่เก่ียวของ
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ลําดับ

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

17 พนักงานขาย (Sales) 1 ช 25-35 ป ปวส.-ปตรี ตามโครงสราง สามารถทํางานในเขตนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย หจก. กิตติเชษฐ เอสพีอาร ตัวแทนจําหนาย

และสุรินทร 354 หมูท่ี 5 หมูบานณิชฌาณ ซอย 13 สินคาอุปโภค/บริโภค

อานภาษาอังกฤษได ต.บานเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ โทร.044 276103-4

- คาจาง+สวัสดิการ+คาคอมฯและอื่นๆ E-mail : kittichet_spr@hotmail.com

 - มีทักษะดานคอมฯ MS Office เปนอยางดี

 - ไดรับวัคซีนแลว 2 เข็ม ขึ้นไป

 - พนักงานธุรการขาย 1 ช/ญ 20-33 ป ปวส-ป.ตรี ตามโครงสราง  - อานภาษาอังกฤษไดและแปลกลับเปนไทยได

(Sales Admin)

 - ชางเทคนิค 1 ช 25-35 ป ปวส-ป.ตรี ตามโครงสราง  - ผานเกณฑทหารหรือจบรักษาดินแดน 3 ป

(คา BMI ตองไมเกินอันตราย  - สามารถขัขรถยนตได มีพาหนะของตัวเอง

ระดับ 1)  - อานภาษาอังกฤษได

 - มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

 - มีความรูในการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือ

 - มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุมเทในหนาที่

ที่รับผิดขอบ
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ลําดับ

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

18  - พนักงานลูกคาสัมพันธ ไมจํากัด ญ 23-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  - รักในงานบริการ ฮอนดาเมืองงาม

 - มีความซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ บ. นครราชสีมาฮอนดาออโตโมบิล จก. โชวรูมและศูนยบริการ

 - ใชโปรแกรม MS Office ได/ใชสื่อ Online เปน โทร 081 2650022 รถยนตฮอนดา

 - ชางเช็คระยะ (PM) 1 ช 21 ป ขึ้นไป ปวส. ตามโครงสราง  - มีทักษะการสื่อสาร

ชาง  - โทรติดตามลูกคาไดตามเปาหมายที่กําหนด

 - รายไดประจํา+คาคอมฯ +เบ้ียขยนัและอื่นๆ 

 - พนักงานบัญชี ไมจํากัด ญ 28 ปข้ึนไป ป.ตรี ตามโครงสราง  - มีประสบการณดานบัญชีอยางนอย 4 ป

สาขาบัญชี  - มีทัศนะคติที่ดี ซื่อสัตยและมีความละเอียดรอบคอบ

 - มีความกระตือรือรนในการบริการและมีไหวพริบ

ในการแกปญหา

 - ใชโปรแกรม MS Office ,E-mail ได

19 พนักงานขับรถ 6 ลอ ไมจํากัด ช 28-49 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง  - มีใบขับขี่ชนิด ท.2 ขึ้นไป บ. ก. เกียรติชัยพัฒนาขนสง จก. บริษัทขนสง

(ประจําสาขากาฬสินธุ)  - รายไดดี มีเงินพิเศษ มีโบนัส ปรับเงินประจําป 59 หมูท่ี 9 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - มีประกันสังคม เสื้อฟอรม โทร 043 010548, 088 8095357 (K.เจ๊ียบ)

20 เจาหนาที่บัญชี ไมจํากัด ช/ญ 21-35 ป ปวส.ข้ึนไป ตามโครงสราง  - เบ้ียขยัน, คาคอมฯ, ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอรม บ.บีเคเค ไอเดีย จํากัด ผลิตเครื่องหอม

 - โบนัสประจําป, ทองเที่ยวประจําป 188 หมูท่ี 3 ต.บิง อ.โนนสูง เครื่องสําอาง

จ.นครราชสีมา โทร. 087 9566959,

087 2424891, 090 99316130
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ลําดับ
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ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

20 กราฟฟคดีไซน ประจําออฟฟศ ไมจํากัด ช/ญ 21-25 ป ปวส.ข้ึนไป ตามโครงสราง  - สามารถใชโปรแกรม Photoshop Illustator บ.บีเคเค ไอเดีย จํากัด ผลิตเครื่องหอม

(ตอ) และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 188 หมูท่ี 3 ต.บิง อ.โนนสูง เครื่องสําอาง

 - มีความคิดสรางสรรค ขยัน มีความรับผิดชอบ จ.นครราชสีมา โทร. 087 9566959,

ตอหนาที่ 087 2424891, 090 99316130

 - ถายภาพสินคา ตกแตงตดัตอรูปสินคา

 - ถายวีดีโอ ตัดตอวีดีโอเพื่อใชโปรโมทสินคา

21 เจาหนาที่การขายและการตลาด 2 ญ 23-30 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  - ใชงานสื่อออนไลนได สตารเวล การเดนโฮม ธุรกิจหองพัก 

(ทํางานอาคารอิ่มทาวเวอร สาขาที่เก่ียวของ  - เคยมีประสบการณดานงานขาย 1 ป ขึ้นไป 151 หมูท่ี 6 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ําเขียว หองประชุม สัมมนา

จอหอ นครราชสีมา)  - สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับขี่ จ.นครราชสีมา โทร. 098 1051183

 - ใชงานโปรแกรม/เว็บไซต Agoda/Traveloka/ ID Lene : 0981051183 หรือ i080617

Expedia ได (พ่ีหญิง)

*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม***

 - หัวหนารีสอรท 1 ช 28-45 ป ม.6-ป.ตรี ตามโครงสราง  - มีประสบการณ งานขาย งานบริการ

(ทํางานท่ีวังนํ้าเขียว)  - สามารถพักในรีสอรทได (พักฟร)ี

 - มีความเปนผูนํา สามารถดูแลแมบาน คนสวนได

 - สามารถใชโปรแกรมคอมฯ พ้ืนฐานได

 - เปนคนกระตือรือรน ชอบเรียนรูส่ิงใหมๆ 

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



ลําดับ

ท่ี
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22  - ชางผลิตสินคาดวยเคร่ืองจักร 1 ช 21-45 ป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง  - เบี้ยขยัน วันพักรอน ชุดฟอรมบริษัท โบนัส บ. เค.ท.ีเอ็ม.สตีล จํากัด จําหนายเหล็กรูปพรรณ

ทํางานสาขา 1 โคงวดัศาลาลอย ประจําเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม 191 หมูท่ี 8 ต.บานโพธิ์ อ.เมือง

สามารถตัดเหล็ก/ตักแกส ใชเครื่องตัดแกสได จ.นครราชสีมา โทร. 044 415500-7 ตอ311

 - เจาหนาที่ประกันคุณภาพ 1 ช 21-45 ป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง โทร. 093 5462263 คุณจุม.

ทํางานสาขา 2 อ.เมือง

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

Personal Assistant to CEO ที่เก่ียวของ  - สามารถใชภาษาอังกฤษได จะพิจารณาเปนพิเศษ

ทํางานสาขา 2 อ.เมือง  - มีทักษะในการสื่อสาร งานเอกสาร ประสานงานดี

 - งานเจรจา การฟงและจับประเด็น สามารถ

แกไขปญหาเฉพาะหนา, ปฏิบัติงานตางจังหวัดได

 - สามารถใชโปรแกรม MS Office

 - กระตือรือรน กระฉับกระเฉง มนุษยสัมพันธดี

 - เจาหนาที่คลังสินคา 2 ช 22-35 ป ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง  สวัสดิการ : เบี้ยขยัน โบนัสประจําเดือน

ประจําสาขา 1 โคงวดัศาลาลอย วันลาพักรอน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ชุดฟอรม ประกันสังคม

 - วิศวกรโยธา 1 ช 25-40 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  วิศวกรฯ สามารถใชโปรแกรม Autocud 2D, 3Dได

ประจําสาขา 2 บานโพธิ์
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ลําดับ
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ประเภทกิจการตําแหนงงาน จํานวน เพศ อายุ (ป) วุฒิการศึกษา คาจาง เงื่อนไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ

23 Villa Host/ 1 ช/ญ ไมเกิน 35 ป ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสราง  - ประสบการณไมต่ํากวา 1 ป ในงานตอนรับ สนามกอลฟ เมานเทน ครีก กอลฟ

G.S.A พนักงานบริการสวนหนา  - สามารถขับรถกอลฟรับ-สง ลูกคา รีสอรท

 - สามารถทํางานภายใตความกดดันไดดี บุคลิกดี ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 - สามารถใช MS Office , Internet , Easy FO โทร. 044 756100 ตอ 170-171

E-mail : hr_co@mcd.co.th

24 เจาหนาที่บัญชี 1 ไมจํากัด 25-40 ป ปวส. ข้ึนไป 20,000++  - ทํางบการเงิน งบทดลองประจําเดือน ยันมารทองไทยวัฒนา จําหนายผลิตภัณฑยันมา

 - จัดทํารายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ปม ปตท.เกณิกา สาขาบานโพธิ์

 - จัดทํา ภพ.30 ภงด 1, 3 53 111 หมูท่ี4 ถนนมิตรภาพ ต.บานโพธิ์

 - รับวางบิล ตัดหนี้ และรับชําระหนี้ได อ.เมือง นครราชสีมา

 - สรุปรายงานเจาหนี-้ลูกหนี้ รวมยอดสตอคสินคา โทร. 099 258 3156

คงเหลือคาใชจายตางๆ ได  

 - บันทึกคาใชจายได สามารถใชโปรแกรม

สําเร็จรูป (Easy-Acc) ได

25 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 23 ป ขึ้นไป ป.ตรี ข้ึนไป ตามตกลง  - ใชคอมฯ โปรแกรมที่เกี่ยวของได บ.ซันเทค เอ็นจีเนียริ่ง แอนด เอ็นเนอรยี่ จก. รับเหมากอสราง

 *** ปฏิบัติงาน อ.หาดใหญ  - กํากับ ดูแล และใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัย 585 ม.12 ต.โคกกรวด อ.เมือง นม. โรงไฟฟาชีวมวล

จ.สงขลา  - ตรวจสอบสาเหตุและรายงานประสบอันตราย โทร.044 3002634 ตอ 176

การเจ็บปวย วิเคราะหงานเพ่ือบงชี้อันตรายได คุณศริินันท ทุมพงษ แผนกบุคคล

 - อบรมลูกจางใหปฏิบัติตามขอบังคับ ใหเกิดความปลอดภัย
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ลําดับ

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

26 ชางเชื่อม 5 ช 22-35 ป ม.3, ปวช/ปวส. ตามโครงสราง  สวัสดิการ : เบี้ยขยัน โบนัสประจําเดือน บ. เค.ท.ีเอ็ม.สตีล จํากัด จําหนายเหล็กรูปพรรณ

ประจําสาขา 2 บานโพธิ์ วันลาพักรอน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 191 หมูท่ี 8 ต.บานโพธิ์ อ.เมือง

ชุดฟอรม ประกันสังคม จ.นครราชสีมา โทร. 044 415500-7 ตอ311

เจาหนาที่บัญชี 1 ญ 25-30 ป ปวส.-ป.ตรี โทร. 093 5462263 คุณจุม.

ผูจัดการฝายขาย 1 ช/ญ 30 ป ขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสราง

27 พนักงานขาย ไมจํากัด ช/ญ ไมจํากัด ไมจํากัด 10,600  - คาคอมฯ 5,000-10,000 บาท บ.เอ็นเอส ยูนิเทรด จํากัด ศูนยกระจายสินคา

198 ม.2 ต.ปรุใหญ อ.เมือง นครราชสีมา ยูนิลิเวอร นครราชสีมา

โทร. 090 2351999 , 097 1789591

28  - สมุหบัญชี 1 ช/ญ 30-40 ป ป.ตรี บัญชี ตามโครงสราง  - มีประสบการณดานบัญชีอยางนอย 5 ป รร.สีมาธานี โรงแรม ที่พัก

 - มีความรูคอมฯ ภาษาอังกฤษพอใช 2112/2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง

 - Business Development 1 ช 30 ป.ตรี (ศศ) ตามโครงสราง  - มีความรูคอมพิวเตอร อ.เมือง นครราชสีมา 

**ยินดีรับนศ.จบใหม** โทร 044 213100 ตอ 560-561

 - Front Office Manager 1 ช/ญ ไมเกิน 40 ป ป.ตร/ีเทียบเทา ตามโครงสราง  - มีประสบการณอยางนอย 3 ป โทร 083 7159922 Line : 0837159922

 - สื่อสารภาษาอังกฤษไดดี

 - ใชโปรแกรม HISและคอมฯ พื้นฐานได

 - บุคลิกภาพดี
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ลําดับ

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

28  - Housekeeping Manager 1 ช/ญ 30 - 45 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  - ประสบการณดานแมบานอยางนอย 5 ป รร.สีมาธานี โรงแรม ที่พัก

(ตอ)  - มีบุคลิกเปนผูนํา สื่อสารภาษาอังกฤษไดใน 2112/2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง

ระดับปานกลาง อ.เมือง นครราชสีมา 

 - Housekeeping Supervisor    1 ญ 23-35 ป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง  - มีประสบการณดานการโรงแรมแผนกแมบาน โทร 044 213100 ตอ 560-561

ในตําแหนงผูควบคุม/ผูควบคุมอาวุโส อยางนอย 3 ป โทร 083 7159922 Line : 0837159922

 - สื่อสารภาษาอังกฤษไดดีในระดับปานกลาง สงประวัติการทํางานมาที่ : 

 - มีความรูดานคอมฯ และการประเมินผล hrm@simathani.com

 - Food & Beverage Manager   1 ช/ญ 35-45 ป ปวช. ตามโครงสราง  - ภาษาอังกฤษดี มีประสบการณดานการบริการ

อาหารและเครื่องด่ืม

 - Security Officer 1 ช 22-35 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง  - มีประสบการณดานรักษาความปลอดภัยโรงแรม

อยางนอย 1 ป

 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควรและ

รูหลักการควบคุมทีมงานดานการจราจลและการ

รักษาความปลอดภัยพอสังเขป

 - พนักงานลางจาน 1 ช 22-35 ป ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง  - สุขภาพรางกายแข็งแรง

ผานเกณฑ

ทหารแลว
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ลําดับ

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

28  - Technician 2 ช 22-35 ป ปวส. ตามโครงสราง  - มีความรูความสามารถเรื่องระบบงานชาง รร.สีมาธานี โรงแรม ที่พัก

(ตอ) ผานเกณฑ ชางไฟฟา ภายในอาคาร 2112/2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง

ทหารแลว ชางกล อ.เมือง นครราชสีมา 

เครื่องทําความเย็น โทร 044 213100 ตอ 560-561

โทร 083 7159922 Line : 0837159922

 - ผูจัดการราน Selection 1 ช/ญ 22-35 ป ม.6 ข้ึนไป ตามโครงสราง  - บุคลิกภาพดี ประสบการณ 1-3 ป ดานงานขาย สงประวัติการทํางานมาที่ : 

หรือบริการลูคา hrm@simathani.com

 - คนสวน/หัวหนาคนสวน 2 ช 23-40 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง  - รางกายแข็งแรงมีความรูเรื่องตนไมและการจัดสวน

 - ประสบการณดานการจัด ตกแตงและตนไม

อยางนอย 1 ป

 - มีความเปนผูนํา (ตําแหนงหัวหนาคนสวน)

 - พนักงานทําความสะอาด 2 ช/ญ ไมจํากัด ม.3 ข้ึนไป ตามโครงสราง  - มีประสบการณในการทําความสะอาด

 - รางกายแข็งแรง สมบูรณ สามารถทํางานหนักได

*** สวัสดิการ : ชุดพนักงาน อาหาร 2 มื้อฟรี

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

29  - Online Marketing 1 ช/ญ 22-30 ป ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป  - มีประสบการณดานการตลาดออนไลนจะพิจารณา บานคอม ตลาดออนไลน

เปนพิเศษ 271/60 หมูบานเดอะเวิรกสเปซ

 - มีความขยัน และซื่อสัตย ที่จะเรยีนรูและพัฒนา ซอยวัดทาตะโก ต.ในเมือง อ.เมือง นม.

 - เจาหนาที่ยิงแอดโฆษณา 1 ช/ญ 22-30 ป ป.ตรี 12,000 ขึ้นไป ศกัยภาพ โทร 084 0564762

ออนไลน  - มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายให

เสรจ็ตามกําหนด

 - ทํางาน จันทร-เสาร 08.00-17.00 น.

 - VDO Content Creator 1 ช/ญ 22-35 ป ป.ตรี 15,000 ขึ้นไป ทําสื่อโฆษณา ทําวีดีโอ สราง content video ตัดตอ

จัดทําวีดีสําหรบัชองทางโซเชียลมีเดีย 

 - มีความคิดสรางสรรค สามารถคิด Content 

ใหสนุก นาติดตาม นาสนใจ 

 - ทันสมัย ติดตามเทรนดและสิ่งที่ผูคนสนใจ โดย

เฉพาะอยางยิ่ง สื่อออนไลน

 ***สวัสดิการ : เบ้ียขยัน ประกันสังคม โบนัสประจําป

เสื้อยูนิฟอรม งานเลี้ยงสังสรรค และทองเท่ียวประจําป
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ลําดับ

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

30  - วิศวกร (Engineer) 10 ไมจํากัด 23-35 ป วิศวกรรม ตามโครงสราง  - คาอาหาร 40 บ./วัน , คารถ 40 บ./วัน บ.พี.ซ.ีเอส.แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จก อุตสาหกรรมยานยนต

 - เบี้ยขยัน 500,600 700 บาท / วัน 2/1-9 ม.3 ต.โคกกรวด

 - ชางเทคนิค 10 ไมจํากัด 20-35 ป ปวส.  - กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - ประกันอุบัติเหตุกลุม เงนิชวยคานมบุตร โทร 044 701300 ,0804346038

 - พนักงานทําความสะอาด 1 ช/ญ 25 ป ขึ้นไป ป.6 ข้ึนไป  - เงนิชวยเหลืออุปสมบท เงินชวยเหลือพนักงาน

เสียชีวิต /ญาติเสียชีวิต และอื่นๆ

 - พนักงานฝายผลิต (Operator)    50 ช/ญ 18-40 ป ม.3, ม.6/ปวช.

31  - เจาหนาที่ผลิตภัณฑ 2 ช/ญ ไมจํากัด ป.ตรี ขึ้นไป/ 15,000- 50,000  - ปฏิบัติหนาที่ศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูดานเทคโนฯ บ.เดอะแคนทีนฟูด จก. รานอาหาร

*สหกิจศึกษา และนวัตกรรมดานการเกษตร ที่ต.ทัพรัง 343/27-28 หมูท่ี 6 ซอย 25

อ.พระทองคาํ จ.นครราชสีมา ต.หมื่นไวย อ.เมือง นครราชสีมา

 - วิศวกร 2 ช/ญ ไมจํากัด โทร 062 5642398 

E-mail : Mindthai1967@gmail.com

 - นักวิชาการเพาะปลูก 2 ช/ญ ไมจํากัด

32  - พนักงานท่ัวไป 1 ญ 18-30 ป ม.6/ 10,000-12,000  - ประกันสังคม ขึ้นเงนิเดือนและโบนัสตามอายุงาน คลีนิคสุขภาพฟน คลินิก

ปวช/ปวส.  - ชุดเคร่ืองแบบ 265 ถนนพิบูลละเอียด ต.ในเมือง

 - ผูชวยทันตแพทย 1 ญ 20-30 ป ป.ตรี 12,000-15,000 อ.เมือง นครราชสีมา

โทร 044 205210, 061 9545232

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  - Secretary 1 ไมจํากัด 22-35 ป ป.ตรี 2x,xxx สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันสุขภาพ บ.แอดวานซไวรเลส เน็ทเวอรค จก. เครือขาย

 - Engineer Network Planing    2 22-35 ป ป.ตรี 2x,xxx สหกรณออมทรัพย เงินชวยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ 399 หมูท่ี 3 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย

 - Engineer Maintenance         2 22-35 ป ป.ตรี 2x,xxx ฌาปนกิจครอบครัว ทุนการศึกษาบุตร สวัสดิการ- ต.บานเกาะ อ.เมือง นครราชสีมา

 - Engineer (System) 1 22-35 ป ป.ตรี 2x,xxx เกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ โทร 087 2469530

 - Adminitrative Support 1 20-35 ป ม.6,ปวช. 15,000 E-mail : hr-ne@ais.co.th

Officer ข้ึนไป

 - พนักงานขาย 5 20-35 ป ปวช.ข้ึนไป 15,000 +++

 - AE ดูแลราน AIS Buddy 2 22-35 xu ป.ตรี 15,000+++

 - Field Activity Staff 4 22-35 xu ม.6,ปวช. 16,000

ข้ึนไป

34  - พนักงานฝายผลิต 100 ช/ญ 18-50 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง  - รถรับสงพนักงาน (วงันํ้าเขียว ลํานางแกว โนนไทย บ.สีมาคอนเทคเนอรแบ็ก จํากัด ผลิตกระสอบ

 - พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม 100 ช/ญ 18-50 ป ไมจํากัด หนองสรวง บานนา) 152 หมูท่ี 3 ถนนราชสีมา-ปกธงชัย พลาสติกสาน

 - เจาหนาที่ QA 1 ช/ญ 21-45 ป ปวส.ข้ึนไป  - หอพักพนักงาน (เก็บเฉพาะคาน้ํา คาไฟ) ต.หนองจะบก อ.เมือง นครราชสีมา

 - หัวหนาควบคุมแผนกบุคคล 1 ช/ญ 25 ป ขึ้นไป ป.ตรี  - เบี้ยขยัน คาอาหาร คาลวงเวลา คากะ โทร. 044 358123, 086 3045776

 - หัวหนาแผนกซอมบํารุง 1 ช 25 ป ขึ้นไป ป.ตรี  - สิทธิประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจําป E-mail : Nang22022528@gmail.com

 - พนักงานขับรถ 1 ช 21-40 ป ไมจํากัด  - เงนิชวยเหลืออื่นๆ ชุดฟอรม อุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคล

 - สิทธิลาพักรอนเหลือจายเปนเงิน
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