
ลําดับ

ที่

1 ธุรการสโตร 1 ช/ญ 26-38 ป ป.ตรี ตามโครงสราง - จบการจัดการอุตสาหกรรม/บัญช/ีบริหาร บจก.ออราฟูด ผลิตภัณฑอาหาร

หรือสาขาที่เกี่ยวของ 325 ถนนทาสุระ ตําบลในเมือง

 - มีประสบการณงานสโตรคลังสินคาหรือธุรการ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 - มีความคลองตัว รับผิดชอบงานสูง ทํางานลุลวง โทร. 086 2156269

ตามเปาหมายที่กําหนด แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี e-mail : aurafood.co@gmail.com

สวัสดิการ : ทํางานจันทร-เสาร 08.00-17.00 น.

มีวันหยุดนัตฤกษ, ประกันสังคม

ธุรการขาย 1 ช/ญ 26-38 ป ปวส./ป.ตรี ตามโครงสราง - มีประสบการณดานงานขายจะพิจารณาพิเศษ

- ใชโปรแกรมสําเร็จรูป excel PowerPoint คลอง

- มีทักษะกาติดตอสื่อสารและประสานงานดี 

มีมนุษยสัมพันธดี มีใจรักงานบริการ มีความรอบคอบ

Active รับผิดชอบงานสูง คลองเทคโนโลยี

 - สามารถขับรถกระบะได หรือความสามารถดาน

อ่ืนๆ เชน โปรแกรมกราฟฟค ตัดตอภาพ/vdo หรือ

Photoshop จะพิจารณาเปนพิเศษ

ประเภทกิจการ

µÓáË¹�§§Ò¹Ç�Ò§ ÊÑ»´ÒË�·Õè 1-2 à´×Í¹ ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È. 2565
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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

1 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 26-38 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  - ใชโปรแกรมสําเร็จรูปลงบัญชีเดบิตเครดิตแมน บจก.ออราฟูด 

(ตอ) (บัญชี โดยตรง) excel คลอง, ทําสูตรและทํางานขอมูลมาก ๆได 325 ถนนทาสุระ ตําบลในเมือง

 - มีประสบการณงานบัญชีภาษี 3 ปขึ้นไป อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 - มีความคลองตัว รับผิดชอบงานสูง โทร. 086 2156269

 - ขับรถกระบะได หรือมีความสามารถพิเศษอื่นๆ e-mail : aurafood.co@gmail.com

จะพิจารณาเปนพิเศษ

2  - ผูจัดการโรงงาน/ 2 ช/ญ ไมเกิน 50 ป ปวส-ป.ตรี ตามโครงสราง - มีประสบการณดานการบริหารโรงงานหรือ บริษัท ไทย ซัพพลาย เทรดดิ้ง จํากัด ผลิต จําหนายไมแปรรูป

ผูจัดการ Plant ปูน Plant ปูน และควบคุมดูแลสายการลิต งานกอสราง151 ตําบลหนองสาหราย อําเภอปากชอง พาเลทไมสงออก

 - เลขานุการ 1 ช/ญ จะพิจารณาเปนพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา

 - ชางซอมบํารุง 1 ช - สามารถขับรถยนตได มีใบขับขี่รถยนต โทร. 085 4111150

 - พนักงานขับรถเครน 1 ช ไมเกิน 50 ป ไมจํากัด ตามโครงสราง - ซื่อสัตย อดทน

 - พนักงานรถปูน 2 ช

 - พนักงานขับรถเทรเลอร 1 ช

 - พนักงานฝายผลิต 2 ช/ญ

3 ผูจัดการหองอาหาร 1 ช/ญ ไมจํากัด ป.ตรี ขึ้นไป ตามโครงสราง  - มีประสบการณทํางานในคาเฟ และรานอาหาร โรงแรมไอซานา โคราช โรงแรม

 - มีวันหยุดประจําสัปดาห, พักรอน, เงนิคาบริการ  149 ซ.ก่ิงสวายเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง

ประกันสังคม, อาหาร 1-2 มื้อ/วัน, งานเลี้ยงประจําป  จ. นครราชสีมา โทร.061 0206240

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

4 วิศวกรโครงการ 1 ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  - สามารถใชโปรแกรม AUTOCAD 2D} 3D บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จํากัด จําหนายเหล็กรูปพรรณ

วิศวกรรม และโปรแกรมพื้นฐานไดเปนอยางดี สํานักงานใหญ 191 หมูท่ี 8 ต.บานโพธ์ิ

ที่เก่ียวของ  - ติดตอสื่อสาร ประสานงานกับหนวยงานตางๆ อ.เมือง จ. นคราชสีมา

ไดดี ดูแลรับผิดชอบ สํารวจหนางาน โทร. 044 415500 -7 ตอ 311 

 - ควบคุมงานโครงการที่รับผิดชอบ ตามแผนงาน 099 1147394 คุณจุม

 - สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดได (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม ไมมีประสบการณ)

สวัสดิการ : เบ้ียขยัน, ประกันสังคม, โบนัส

ชุดฟอรม, วันลาพักรอน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

5 พนักงานขับรถ 1 ช 25-45 ป ม.3 350/วัน - ทํางาน 8.00-17.00 น. นายคมกริช เสริฐนวลแสง บริการซักรีดผาโรงแรม

 - ทํางานสัปดาหละ 6 วัน หยุด 1 วัน  981 ถ.สุรนารายณ ซอย 7 (ตรงขามราชภัฎ)

พนักงานรีดผา 1 ช/ญ 25-45 ป ม.3 350/วัน  - มีความรับผิดชอบ ไมลาบอย สุขภาพแข็งแรง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

โทร. 093 6495569

6 เจาหนาที่เทคนิค 1 ช/ญ 20-35 ป ปวส. ตามโครงสราง  - สามารถลวงเวลาได บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จก. ผลิตและรับซอม

 - มีความรูเรื่องเครื่องมือวัด และสามารถใช ตัวแมพิมพสําหรับ

โปรแกรม Microsoft excel ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ รีดลวดและหินเจียรเพชร

พนักงานฝายผลิต 2 ญ 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสราง ดานบริการ หรืองานสวนสนับสนุน

คาทํางานวันหยุด, คากะ, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รถรับ-สง พนักงาน,ชุดยูนิฟอรม, เงนิชวยเหลืออื่นๆ

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

7 พนักงานฝายผลิต ไมจํากัด ช/ญ 21-35 ป ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสราง  - สวนสูง 155 ซม.ขึ้นไป น้ําหนักไมเกิน 85 กก. บจก. เอ็นเค เม็คคาทรอนิกส นครราชสีมา โรงงานผลิตช้ืนสวน

 - สายตาสั้นไมเกิน 250 และไมบอดสี 581 หมูที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตําบลสูงเนิน อิเล็กทรอนิกส

 - สามารถทํางานเปนกะ/ยืนทํางานได อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สวัสดิการ : เบี้ยขยัน 700/ด. , O.Tชม.ละ 60.94บ. โทร.044 2869923-3

 - มีรถรับ-สง ฟรี เปดบัญชีธนาคาร ฟรี โทร. 095 671 3882 (พี่ฟา)

 - มีคาเดินทาง นั่งรถรับ-สง กะเชา 16 บาท โทร. 098 5853466 (พี่นุน)

กะดึก 32/วัน หากเดินทางเอง กะเชา 24 บาท Line : 0862771599

กะดึก 47 บาท/วัน e-mail : kfhr@nip.co.th

 - Manager Production 1 ช/ญ

 - IT ENGINEER 1 ญ 30-42 ป ป.ตรี ขึ้นไป ตามตกลง  - กําหนดนโยบายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนก Adminitration สาขาคอมพิวเตอร ภายในบริษัท, กําหนดมาตรฐานของระบบคอมฯ

IT หรือเกี่ยวของ ควบคุมดูและการพัฒนาแอพพลิเคช่ันและซอฟแวร

มีความรูดานระบบมาตรฐานคุณภาพ,

 - สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี

หรือภาษาญี่ปุนจะไดรับการพิจารณาพิเศษ

 - มีความคิดสรางสรรค และทัศนคติท่ีดี ขยัน อดทน

สุขภาพรางกายแข็งแรง

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

7 IT SUPERVOSOR 1 ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี ขึ้นไป ตามตกลง  - มีประสบการณดานระบบ ERP SAP B1,

(ตอ) แผนก Adminitration สาขาคอมพิวเตอร Crystal Reports, MSSQL และ Infrastructure

IT หรือเกี่ยวของ บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลทีมในสังกัด ใหสามารถ

 - Engineer Production 4 ช/ญ ปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย และนโยบายของบริษัท

 - มีประสบการณทํางานดาน IT อยางนอย 3-5 ป

มีความรูทางดานระบบมาตรฐานคุณภาพ และ

ระบบมาตรฐานคุณภาพดานยานยนตและระบบ

มาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม

 - สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี

หรือภาษาญี่ปุนไดจะพิจารณาเปนพิเศษ

หัวหนาแผนกธุรการทั่วไป 1 ญ 32-42 ป ป.ตรี ตามตกลง  - มีความรูความสามารถการทํางานทางดาน

อักษรศาสตร งานธุรการในภาพรวมของบริษัท

(ญี่ปุน/อังกฤษ)  - วางแผนควบคุม กํากับดูแลและตรวจสอบ 

บริหารจัดการดานธุรการทั่วไปของบริษัทแมบาน

คนสวน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย พนักงาน

ขับรถ โรงอาหารรานคา ดูแลดานสวัสดิการและ

การใหบริการดานตางๆ ชุดยูนิฟอรม ที่พักผูบริหาร

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

7 รถบัสรับ-สง หอพัก นักศึกษา น้ําดื่ม และงานจัดซื้อ

(ตอ) วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลคาใชจาย

- มีความรูทางดานระบบมาตรฐานคุณภาพและ

ระบบมาตรฐานคุณภาพทางดานสิ่งแวดลอม

 - มีความรู สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุน-อังกฤษ

พูด อาน เขียน ไดเปนอยางดี

 - มีความรูดานดานคอพิวเตอร Microsoft office

และโปรแกรมทางการใชงานที่เกี่ยวของกับงานไดดี

 - มีความคิดสรางสรรค และทัศนคติที่ดี ขยัน อดทน

สุขภาพรางกายแข็งแรง มนุษยสัมพันธที่ดี รักงาน

ดานบริการ หรืองานสวนสนับสนุน

หัวหนาแผนกบุคคล 1 ญ 40 ป ขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง  - มีความรูทางดานระบบมาตรฐานคุณภาพ/

ระบบมาตรฐานคุณภาพดานสิ่งแวดลอมหรือ

ระบบคุณภาพมาตฐานทางดานเครื่องมือแพทย

และมาตรฐานยานยนต

 - มีทักษะสื่อสารภาษาญี่ปุน/ภาษาอังกฤษ

- มีทักษะความรูทางดานคอมพิวเตอร Microsoft office

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

7 MENAGER/ 1 ช 40 ป ขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง  - จบวุฒิการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตรการไฟฟา

(ตอ) SENIOR ENGINEER หรือแมคคานิค/สาขาอื่นที่เก่ียวของ

 - วางแผนดูแลระบบ Facility ของโรงงาน/

วางแผนการดําเนินการ จัดตั้งงบประมาณในการ

ดูแลรักษา ตรวจสอบอุปกรณตางๆ อยางเปนระบบ/

การใชงานสาธารณูปโภคตางๆ

 - มีทักษะสื่อสารภาษาญี่ปุน/ภาษาอังกฤษ

 - มีประสบการณอยางนอย 5 ป

เจาหนาที่บัญชี 1 ญ 25-45 ป ป.ตรี ตามตกลง  - มีประสบการณทํางานทางดานบัญชีโรงงาน 3 ป

การบัญชี สามารถปดบัญชีได

 - มีทักษะความรู สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได

 - มีทักษะความรูทางดานคอมฯ Microsoft office

และโปรแกรมทางการใชงานที่ทางดานบัญชี ระบบ

MRP และโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการทํางาน

 - มีความคิดสรางสรรค และทัศนคติที่ดี ขยัน 

อดทน สุขภาพรางกายแข็งแรง
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ลําดับ

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

8 ธุรการและการตลาด ไมจํากัด ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี ตามโครงสราง  - มีความขยัน ซื่อสัตย อดทน บริษัท อินฟนนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี จก. จําหนายคอนกรีต

(ที่เกี่ยวของ)  - มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 1117/3-4 หมูที่ 5 ต.หนองจะบก ขายอิฐ หิน ดิน ทราย

วิศวกรโยธา 2 ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี - มีประสบการณวิจัยวัสดุกอสรางจะพิจารณา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผลิตภัณฑคอนกรีต

(วิศวกรโยธา) เปนพิเศษ โทร. 095 3907970

กราฟฟกดีไซนและ IT 2 ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี

(ที่เกี่ยวของ)

เจาหนาที่หองปฏิบัติการ 2 ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี

วิทยาศาสตร (Lab boy) (ที่เกี่ยวของ)

นักวิจัย 2 ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี

(ที่เกี่ยวของ)

9  - พนักงานขนสําภาระลูกคา 1 ช 20 ป ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 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 ขึ้นไป  - วันหยุดพักรอนประจําป โทร. 044 256629 ตอ 2136

 - พนักงานลางภาชนะ 2 ญ ม.6 ขึ้นไป  - ชุดยูนิฟอรม Email: hr@imperialkorat.com

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

 (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม)
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ลําดับ

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

10  - เจาหนาที่ ร.ป.ภ. 1 ช/ญ ไมเกิน 43 ป ม.3 ขึ้นไป ตามโครงสราง  - สามารถทํางานเปนกะได โรงแรมโครานารี

 - สามารถเริ่มงานไดทันที 99/26 ซอยมิตรภาพ 8 ต.ในเมือง

 - สุขภาพรางกายแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 - มีความรบัผิดชอบ ตรงตอเวลา ซื่อสัตย โทร. 044 282 777 , 092 591 8403

ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ จะพิจารณาเปนพิเศษ Email : hr@koranareecourtyard.com

* เงนิเดือนเริ่มตน 10,000 บาท/เดือน

 - Waiter/Waitress 2 ช/ญ 23-30 ป ม.6 ขึ้นไป ตามโครงสราง  - มีความอดทน สูงาน เปดรับการเรียนรูเสมอ

แผนก Food&Beverage  - อัธยาศัยดี ชอบงานบริการ มีทัศนคติในเชิงบวก

 - เขางานเปนกะได

 * เงนิเดือน เริ่มตน 10,000 บาท / เดือน

 - ผูชวยเชฟ (ครัวไทย) 1 ช/ญ 23-30 ป ไมจํากัด ตามตกลง  - อาหารพนักงาน 2 มื้อ/วัน

 - เสื้อยูนิฟอรม 

 - วันหยุด 4 วัน/เดือน

 - วันหยุดนักขัตฤกษและอืนๆ

 ** มีประกันสังคม**
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ลําดับ

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

11 พนักงานขาย 2 ญ 19-25 ป ม.3 ขึ้นไป 325/วัน พนักงานขายของหนาราน/สามารถแนะนําสินคา รานรมีิกซ ขายเสื้อผา

รักงานบริการ/บันทึกการขายได ตลาดสําเพ็ง ต.ในเมือง  อ.เมือง

จ.นครราชสีมา โทร. 089 7227109

12 พนักงานเสิรฟ 3 ญ 19 ป ขึ้นไป ไมจํากัด 325/วัน รักงานบริการ ขยัน อดทน จีนคาราโอเกะ รานขาวตมนองออม รานขาวตม 

เขางาน 20.00-01.00 น. ถนนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ. สีคิ้ว คาราโอเกะ

 - มีที่พักให จ.นครราชสีมา โทร. 089 5819901

13  - พนักงานเสิรฟ 4 ช/ญ 18-40 ป ป.6 ขึ้นไป 325/วัน  - มีทิป มีอาหารเลี้ยง, คาลวงเวลา รานชาบูอินดี้หัวทะเล นครราชสีมา รานอาหาร

 - พนักงานครัว/เตรียมอาหาร 4 ช/ญ 18-45 ป ป.6 ขึ้นไป  - เงนิเดือนออก 15 วัน/ครั้ง 111/318-319 หมูที่ 1  ต.หัวทะเล

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

โทร. 083 3779295, 088 4796688

14 แมบาน (ดูแลบาน)1 1 ญ 35-55 ป ไมจํากัด 10,000-12,000  - ทํางานจันทร-เสาร บานนายไชยเดช ไชยสาร ครัวเรือน

ตอเดือน เริ่มงาน 07.00-17.00 น. 95/55 หมูบานสมบัติธานี ซอยมิตรภาพ 4

 - ประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร.  087 8797577

Email : chaiyasarng@gmail.com
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ลําดับ

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

15 ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ ไมเกิน 50 ป ป.ตรี 15,000/ด.  - บรรจุเบิกคาเลาเรียนบุตร โรงเรียนอนุบาลประภารัตน โรงเรียนเอกชน

(ภาษาอังกฤษ)  - เบิกคารักษาพยาบาล 8/1 หมูที่ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง

 - กองทุนเงนิ 3 % จ.นครราชสีมา โทร.044 9288277

 - ทํางานจันทร-ศุกร 087 2540619

 - เงนิพิเศษ

16 กุก 2 ช/ญ 25-45 ป ไมจํากัด 9,750-20,000  - ทํางานจันทร-เสาร บ.อิมพิเรียล นครราชสีมา จก. โรงแรม

 - มีที่พักให , มีชุดยูนิฟอรม

 - สามารถทําอาหารไทยหรือยุโรป หรืออื่นๆ ได

- มีประสบการณการทํางาน 1-3 ป 

จะพิจารณาเปนพิเศษ

 - มีอาหารฟรี 2 มื้อ/วัน 

17 ชางยนต, ชางเทคนิค 3 ช 20 ปขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 9,750 บ.  - ทํางาน 08.00-17.00 น. บ.ออโตเจแปน จก. ขนสง

(สาขาชางยนต)  - ซอมบํารุงเครื่องยนตได 1666/6 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง

 - ตรวจเช็คเครื่องยนตได อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - มีคาคอมมิชชั่น โทร. 088 5955632
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ลําดับ

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

18  - ครูผูสอนสาขาชางยนต 2 ช 25-35 ป ปวส/ป.ตรี 15,000  - ทุกตําแหนงมีเบี้ยขยันให วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ วิทยาลัย

 - ครูผูสอนสาขาชางไฟฟา 2 ช 25-35 ป ปวส/ป.ตรี 15,000 77/1 ถนนเทศบาล 7 ต.บัวใหญ

 - ครูผูสอนสาขาคอมพิวเตอร 2 ช/ญ 25-35 ป ป.ตรี 15,000 ** หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ย. 2565** อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา

กราฟฟค โทร. 090 6158018

Email : buayai-tech.ac.th

19  - พนักงานเรงรัดหนี้สิน 10 ช/ญ 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,750-10,000  - ทํางาน จันทร-เสาร 08.00 - 17.00 น. บ.กรัณฑา จํากัด สาขานครราชสีมา เรงรดัหนี้สิน

ทางโทรศัพท  - มีเงนิโบนัสประจําป 433/2 หมูที่ 2 ต.สุรนารี ต.ในเมือง

 - ปรับเงนิเดือนทุกป อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - ทดลองงาน 3 เดือน โทร. 044 074889 , 044 085889

 - สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft 085 1111688

Word Excel 

 - มีคาคอมมิชชั่นตามผลงาน

20  - เจาหนาที่ธุรการประสานงาน 5 ญ 24-35 ป ปวช - ป.ตรี 10,000- 20,000  - มีทักษะใช PowerPoint/Excel/Word ไดดี บ.แอดวานซ พาวเวอรเทค เซ็นเตอร จก. จําหนายเครื่องมือ

 - เจาหนาที่บัญชี 5 ญ 24-35 ป ปวช. - ป.ตรี 10,000-20,000  - สื่อสารไดดี ฟงจับประเด็นได สื่อสารสิ่งที่ตองการ167/9 ซอยเดชอุดม 14 ต.ในเมือง มาตรฐานโรงงาน

ไดดี ประสานงานเจรจาหลากหลายหนวยงานไดดี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 - มีประสบการณทํางานเอกสารราชการ โทร. 063 3237955

จะพิจารณาเปนพิเศษ Email : advance_cal@hotmail.com

 - ตําแหนงงานบัญชีมีประสบการณอยางนอย 1 ป
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ลําดับ

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

21  - เจาหนาที่ภูมิศาสตรสารสนเทศ 1 ช/ญ 22 ป ขึ้นไป ป.ตรี ตามโครงสราง สาขาภูมิศาสตรสารสนเทศ /เก่ียวของ บ.น้ําตาลครบุรี จํากัด ผลิตน้ําตาล

 - พนักงานสินเชี่อ 1 ช/ญ 22 ป ขึ้นไป ป.ตรี สาขาการเงนิ/เก่ียวของ 289 หมูที่ 13 ต.จระเขหิน

 - เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล 1 ช/ญ 22 ป ขึ้นไป ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย/เก่ียวของ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

 - เจาหนาที่สิ่งแวดลอม 1 ช/ญ 22 ป ขึ้นไป ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/เก่ียวของ โทร. 094 6564166

 - เจาหนาที่ฝกอบรม (ดานออย) 1 ช/ญ 25 ป ขึ้นไป ป.ตรี สาขาพืชไร/เกี่ยวของ /มีประสบการณอยางนอย 3 ป Email : songkiad.n@kbs.co.th

 - พนักงานตรวจสอบและ 1 ช/ญ 21 ป ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/เก่ียวของ

ติดตามหนี้

 - Bord Control Bliler 1 ช/ญ 22 ป ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/เก่ียวของ

(ไฟฟา)

 - วิศวกรจัดซื้อ 2 ช 22 ป ขึ้นไป ป.ตรี สาขาวิศวกรอุตสาหกรรม/เก่ียวของ

 - หัวหนาหนวยคลังสินคา 1 ช/ญ 25 ป ขึ้นไป ป.ตรี ไมจํากัดสาขา/มีประสบการณอยางนอย 3 ป

 - หัวหนาหนวยโยธา 1 ช/ญ 30 ป ขึ้นไป ป.ตรี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

 - เจาหนาที่มวลชนสัมพันธ 1 ช/ญ 22 ป ขึ้นไป ป.ตรี สาขาสื่อมวลชน/เกี่ยวของ/มีประสบการณ 1 ป ขึ้นไป

 - เจาหนาที่ผลิตสื่อ วิดีทัศน 1 ช/ญ 22 ป ขึ้นไป ป.ตรี สาขากราฟฟคดีไซน

(ชาวไรเกษตรกร)

 - ชางซอมบํารุงยานยนต/ 2 ช 21 ป ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต/เก่ียวของ

รถจักรกลเกษตร/รถจักกลหนัก

** ตําแหนงท่ีไมมีประสบการณยินดีรับนักศึกษาจบใหม***

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

22  - หัวหนาฝายควบคุมตนทุน 1 ช/ญ 20 ป ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสราง  - ทํางาน 5 วัน หยุด 2 วัน/สัปดาห โรงแรมเซ็นทารา โคราช โรงแรม

 - เจาหนาที่ฝายควบคุมตนทุน 1 ช 20 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  - อาหาร 2 มื้อ/วัน 880 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย

 - หัวหนาแมบานประจําชั้น 1 ญ 20 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  - ประกันกลุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นคราชสีมา

 - พนักงานหองยูนิฟอรม 1 ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  - ชุดยูนิฟอรมพรอมบริการซักรีดฟรี โทร. 044 251 234

 - เจาหนาที่ฝายประสานงาน 1 ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  - วันหยุดประเพณี 14 วัน/ ป 087 8695596 คุณศุภากร

 - หัวหนาบาร 1 ช/ญ 20 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  - วันหยุดพักรอนเริ่มตนที่ 6 วัน / ป Email : supakornth@chr.co.th

 - พนักงานเสิรฟ 5 ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  - สิทธิพนักงานสําหรับหองพักในเครือเซ็นทารา

23 พยาบาลวิชาชีพ 10 ช/ญ 22 ป ขึ้นไป พยาบาลศาสตร 15,000  - ประกันสังคม , วันลาพักผอน บจ.พณาอาชีวอนามัย บริการแพทยพยาบาล

แพทย 5 ช/ญ 22 ป ขึ้นไป แพทยศาสตร ชม.ละ 500  - มีใบประกอบวิชาชีพ FT, PT 765 ซอยทาวสุระ 25 ถนนราชสีมา-โชคชัย

 - มีใบประกอบวิชาชีพ Part Time ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นคราชสีมา

โทร. 084 9831223 

Email : P.naowat@gmail.com

24 วิศวกร 15 ช/ญ 22-30 ป ป.ตรี เจรจาตอรอง  - ฐานเงินเดือน , คาตางจังหวัด, เครื่องแบบพนง. บจ.ดับเบิ้ลเอ (1991) ผลิตเย่ือและกระดาษ

เครื่องกล,  - โบนัสประจําป ตามผลประกอบการ 1 หมูที่ 2 ต.ทาตูม

พ้ืนที่ทํางาน : ปฐพีศาสตร  - ปรับคาตอบแทนประจําปและปรับคาตอบแทนพิเศษ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุร/ีฉะเชิงเทรา พืชไร,พืชสวน  - คาชวยเหลือที่พัก, รถรับสง ,ประกันสังคม โทร. 085 8354475 คุณวรรณภา

กีฎวิทยา  - กองทุนเงนิทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ Email : wannapa_kh@mibholding.com 

เศรษฐศาตรการเกษตร  - ตรวจสุขภาพประจําป, สมารทโฟน, อุปกรณ Safety

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

24 นักวิชาการเกษตร 7 ช/ญ 22-30 ป ป.ตรี เจรจาตอรอง  - ฐานเงินเดือน , คาตางจังหวัด, เครื่องแบบพนง. บจ.ดับเบิ้ลเอ (1991) ผลิตเย่ือและกระดาษ

(ตอ) เกษตรศาสตร  - โบนัสประจําป ตามผลประกอบการ 1 หมูที่ 2 ต.ทาตูม

พ้ืนที่ทํางาน : ปฐพีศาสตร  - ปรับคาตอบแทนประจําปและปรับคาตอบแทนพิเศษ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี พืชไร,พืชสวน  - คาชวยเหลือที่พัก, รถรับสง ,ประกันสังคม โทร. 085 8354475 คุณวรรณภา

กีฎวิทยา  - กองทุนเงนิทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ Email : wannapa_kh@mibholding.com 

เศรษฐศาตรการเกษตร  - ตรวจสุขภาพประจําป, สมารทโฟน, อุปกรณ Safety

 - สหกรณออมทรัพยบริษัท

 - นักวิจัยและพัฒนา 3 ช/ญ 22-30 ป ป.ตรี เจรจาตอรอง  - การฝกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก

วนศาสตร

พ้ืนที่ทํางาน : เคมี

ปราจีนบุร/ีฉะเชิงเทรา เคมีอุตสาหกรรม

 - เจาหนาที่บริการเทคนิค 2 ช/ญ 22-30 ป ป.ตรี เจรจาตอรอง

ภายในประเทศ เทคโนโลยีการพิมพ

พื้นที่ทํางาน :

พระราม 2 /กทม.

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

24  - เจาหนาที่วิเคราะหความเสี่ยง 1 ช/ญ 22-30 ป ป.ตรี เจรจาตอรอง  - ฐานเงินเดือน , คาตางจังหวัด, เครื่องแบบพนง. บจ.ดับเบิ้ลเอ (1991) ผลิตเย่ือและกระดาษ

(ตอ) เศรษฐศาสตร  - โบนัสประจําป ตามผลประกอบการ 1 หมูที่ 2 ต.ทาตูม

การจัดการ  - ปรับคาตอบแทนประจําปและปรับคาตอบแทนพิเศษ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

บริหารธุรกิจ  - คาชวยเหลือที่พัก, รถรับสง ,ประกันสังคม โทร. 085 8354475 คุณวรรณภา

 - กองทุนเงนิทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ Email : wannapa_kh@mibholding.com 

 - ตรวจสุขภาพประจําป, สมารทโฟน, อุปกรณ Safety

 - เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 ช/ญ 22-30 ป ป.ตรี เจรจาตอรอง  - สหกรณออมทรัพยบริษัท

ชุมชน สื่อสารมวลชน  - การฝกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก

พ้ืนที่ทํางาน :

จ.ปราจีนบุรี

 - เจาหนาที่ฝายบุคคล 5 ช/ญ 22-30 ป ป.ตรี เจรจาตอรอง

รัฐศาสตร

พ้ืนที่ทํางาน : เศรษฐศาสตร

นิคมอุตสาหกรรมปราจีนบุรี การจัดการ

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

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

24  - ชางซอมบํารุงระบบเครื่องกล 5 ช ไมเกิน 25 ป ปวส. 13,000-16,000  - ฐานเงินเดือน/คาตางจังหวัด บจ.ดับเบิ้ลเอ (1991) ผลิตเย่ือและกระดาษ

(ตอ)  - โบนัสประจําเดอืน ปรับคาตอบแทนประจําป 1 หมูที่ 2 ต.ทาตูม

 - ชางซอมบํารุงระบบเครื่องมือ 3 ช ไมเกิน 25 ป ปวส. 13,000-18,000  - ชวยเหลือคาที่พัก, มีรถรับสง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

 - ประกังคม และกองทุนเงินทดแทน โทร. 085 8354475 คุณวรรณภา

 - ชางซอมบํารุงระบบไฟฟา 5 ช ไมเกิน 25 ป ปวส. 14,000-17,000  - กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ , สหกรณออมทรัพยบริษัท Email : wannapa_kh@mibholding.com 

 - ตรวจสุขภาพประจําป , เครื่องแบบพนักงาน 3 ชุด

 - ชางเทคนิคงานกอสราง 2 ช  ไมเกิน 25 ป ปวส. 13,000-16,000  - อุปกรณ Safety , สมารทโฟน+ซิมการด

พ้ืนที่ทํางาน :  - การฝกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก

 (ปราจีนบุร,ีฉะเชิงเทรา)

 - พนักงานควบคุมเครื่องจักร 15 ช ไมเกิน 25 ป ปวส. 13,000-17,000

พ้ืนที่ทํางาน :

จ.ปราจีนบุร,ีฉะเชิงเทรา

จ.นครราชสีมา,สุรินทร,ลพบุรี

 - พนักงานประจําออฟฟต 10 ช/ญ ไมเกิน 25 ป ปวส. 11,000-15,000

พ้ืนที่ทํางาน :

จ.ปราจีนบุรี , ฉะเชิงเทรา

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

24  - ผูชวยนักวิชาการเกษตร 3 ช/ญ ไมเกิน 25 ป ปวส. 11,000-14,000  - ฐานเงินเดือน/คาตางจังหวัด บจ.ดับเบิ้ลเอ (1991) ผลิตเย่ือและกระดาษ

(ตอ) พ้ืนที่ทํางาน :  - โบนัสประจําเดอืน ปรับคาตอบแทนประจําป 1 หมูที่ 2 ต.ทาตูม

จ.ปราจีนบุรี  - ชวยเหลือคาที่พัก, มีรถรับสง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

 - ประกังคม และกองทุนเงินทดแทน โทร. 085 8354475 คุณวรรณภา

 - พนักงานบริหารตัวแทน 50 ช/ญ 25-35 ป ปวส./ป.ตรี 20,000-30,000  - กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ , สหกรณออมทรัพยบริษัท Email : wannapa_kh@mibholding.com 

รับซื้อไม  - ตรวจสุขภาพประจําป , เครื่องแบบพนักงาน 3 ชุด

พ้ืนที่ทํางาน :  - อุปกรณ Safety , สมารทโฟน+ซิมการด

(ภาคอีสาน, ภาคตะวันออก)  - การฝกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก

 - หัวหนาแปลง 10 ช 25-35 ป ปวส./ป.ตรี 20,000-30,000

พ้ืนที่ทํางาน : ภาคตะวันออก

 - หัวหนางานจักกลหนักไทย 2 ช 25-35 ป ปวส./ป.ตรี 20,000-30,000

พ้ืนที่ทํางาน : ภาคตะวันออก

หรือ ประเทศกัมพูชา

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

24  - พนักงานควบคุมเครื่องจักร 10 ช ไมเกิน 25 ป ม.6 ขึ้นไป 11,000-15,000  - คาแรงขั้นต่ํา 324 บาท , คากะ , โบนัสประจําป บจ.ดับเบิ้ลเอ (1991) ผลิตเย่ือและกระดาษ

(ตอ) พ้ืนที่ทํางาน :  - ปรับคาตอบแทนประจําป/คาตอบแทนพิเศษ 1 หมูที่ 2 ต.ทาตูม

นิคมอุตสาหกรรมปราจีนบุรี  - คาชวยเหลือที่พัก, รถรับสง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

 - ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน โทร. 085 8354475 คุณวรรณภา

 - กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ , สหกรณออมทรัพยบริษัท Email : wannapa_kh@mibholding.com 

 - ตรวจสุขภาพประจําป, เครื่องแบบพนง. 3 ชุด/ป

อุปกรณ Safety , สมารทโฟน+ซิมการด

 - การฝกอบรมท้ังภายในและภายนอก

 - ผูชวยชางงานซอมบํารุง 10 ช ไมเกิน 35 ป ม.3 ขึ้นไป ตามการทดสอบ

พ้ืนที่ทํางาน : ฝมือ

นิคมอุตสาหกรรมปราจีนบุรี

 - พนักงานจัดสง 100 ช/ญ 22-60 ป ป.6 ขึ้นไป 16,000-40,000  - คาจางแบบ Freelance ทํามากไดมาก

 - จายเงินทุกวันทําการ ว่ิงจบจายในวันทําการถัดไป

 - ประกันรายไดขั้นต่ํา 15,000/ เดือน

 - เครื่องแบบพนักงาน

 - ซิมการดในการทํางาน
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25  - พนักงานฝายขายโครงการ 2 ช/ญ 20-35 ป ปวช.ขึ้นไป ตามประสบการณ  - มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สบายโฮมเดคอร สาขาโคราช อสังหาริมทรัพย

 - บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธดี มีวินัย กระตือรือรน 1273 ตําบลหนองบัวศาลา

 - หากมีความรูเก่ียวกับวัสดุกอสรางจะยินดียิ่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 - ใชโปรแกรม Excel ได โทร. 061 9636325

 - มีประกันสังคม , คาคอมมิชชั่น

 - สามารถขับรถยนตและมีใบขับขี่

 - ธุรการขาย 2 ช/ญ 20-35 ป ปวช. ขึ้นไป 9,000-15,000  - บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธดี มีวินัย กระตือรือรน

 - มีประสบการณการขายจะพิจารณาเปนพิเศษ

 - มีความรูเกี่ยวกับวัสดุกอสรางจะยินดียิ่ง

 - มีประกันสังคม , คาคอมมิชชั่น

26  - พนักงานซอม 1 ช 25-35 ป ปวช.ขึ้นไป 11,000-15,000  - มีประสบการณดานงานเทคนิคยานยนต และ หจก. เคราการชาง อูซอมรถ

ใหบริการซอมรถยนต มีใบขับขี่ ท 2 242 หมูที่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมือง ซอมตัวถังรถยนต

 - สามารถอดทนตอแรงกดดนัไดด/ี ออกตางจว.ได จ.นครราชสีมา โทร. 095 3255932 

 - มีทักษะในการสื่อสารและมีใจรักงานบริการ (คุณเดีย/ฝายบุคคล)

 - มีประกันสังคม, เสื้อพนักงานฟรี, วันหยุดประเพณี

 - ตรวจสุขภาพประจําป ประกันอุบัติเหตุ, โบนัส

 - ทดลองงาน 3 เดือน จายเงินทุกวันท่ี 28 /เบิกลวงหนาได 2 ครั้งตอเดือน
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27  - เจาหนาที่ฝายเทคนิคถอดแบบ 2 ช/ญ 20-35 ป ปวช.ขึ้นไป 15,000-30,000  - คาลวงเวลา บ.ปยราช เจริญธรรม จํากัด คาไมโคราช

และปริมาณราคา ชางกอสราง,  - ประกันสังคม 105 หมูที่ 9 ต.หนองกระทุม

วิศวกรรมโยธา  - วันหยุดประเพณี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร. 080 7989932,  062 2823675

 - โฟรแมน ฝายผลิต 2 ช/ญ 25-40 ป ปวช.-ป.ตรี 15,000-25,000

ชางกอสราง

หรือสาขาอื่น

ที่เก่ียวของ

ยินดีรับ

นศ.จบใหม

28 ผูชวยผูจัดการรานฝกหัด 30 ช/ญ 18-35 ป ป.ตรี ขึ้นไป 11,750 ขึ้นไป  - สามารถทํางานเปนกะได, รักในงานบริการ, บ.ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) รานสะดวกซื้อ

สุขภาพแข็งแรง 3275/4-5 ถนนสืบศิริ

พนักงานประจําราน 70 ช/ญ 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 9,950 ขึ้นไป  - คาทํางานลวงเวลา, คาเขาเครื่องแคชเชียร, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คากะ, ประกันสังคม, คารักษาพยาบาล, เงินชวย โทร. 091 0047608 (คุณชาญชัย)

กรณีตางๆ , กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

29 พนักงานขายสินคา 5 ช 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 9,900 ขึ้นไป  - เบี้ยเลี้ยง 120-180/ วัน , เบี้ยขยัน บ.ไทยลอตเต จํากัด ผลิต,จัดจําหนาย

 - ประกันสังคม

 - ตรวจสุขภาพประจําป , โบนัส
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30 ผูจัดการสถานที่บริการ 2 ช/ญ 25-35 ป ปวช.-ป.ตรี 12,000-15,000  - ประกันสังคม , ที่พัก, คอมมิชชั่น หจก. เคพีซิ้งค กรุฟ ตลาด

พนักงานหนาราน 2 ช/ญ 25 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป  - ทํางานสัปดาหละ 6 วัน 112 หมูที่ 10 ต.จักราช

เจาหนาที่ดูแลพ้ืนที่เชา 20 ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ไมจํากัด  - เวลาทํางาน 09.00-18.00 น. อ.จักราช จ.นครราชสีมา

พนักงานประจําราน7-11 20 ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  - ตําแหนงพนง.ขับรถสงแกสหุงตม ตองมีใบขับขี่ โทร. 063 5177174

พนักงานธุรการซอมบํารุง 30 ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป รถยนตสวนบุคคล Email : talaytownofficial@gmail.com

พนักงานแผนก GPS 3 ญ 18 ป ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป

พนักงานขับรถสงแกสหุงตม 3 ช/ญ 18 ป ขึ้นไป ไมจํากัด

31 เจาหนาที่ประสานงานลูคา 1 ญ 28-39 ป ไมจํากัด 10,000 ขึ้นไป  - ใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได ใตฟาซิตี้ (หลังยาโม) เครื่องใชไฟฟา

 - มีไหวพริบ แกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี ถนนจอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง

 - ซื่อสัตย ขยัน คลองตัว อดทน ไมชอบเปลี่ยนงานจ.นครราชสีมา โทร. 044 254344 ตอ 201

 - รักงานบริการ ไมติดโซเชียล

 - รูจักเสนทางในโคราชและสามารถทํางานภายใต

ความกดดนัไดดี ทดลองงาน 3 เดือน ปรับคาจางให

32 ผูจัดการ/หัวหนาฝายขาย ไมจํากัด ช/ญ 30-45 ป ปวส. ขึ้นไป ตามโครงสราง  - มีใบขับขี่รถยนต, มีมนุษยสัมพันธ ชอบเจรจา บ.ภัทรกฤต บิสซิเนส 2019 จํากัด จําหนายน้ําปลารา

รักงานขาย, ประสบการณดานงานขาย 3- 5 ป โทร. 080 349 2429 น้ํามะขามเปยกเปรียว

 - พนักงานขายหนวยรถ ไมจํากัด ช/ญ ไมจํากัด ม.3 ขึ้นไป  - มีใบบขับขี่รถยนต , รักงานขาย ขอบความทาทาย และสินคาอื่น ๆ 

เงินสด  - รูจักเสนทาง ใช GPS ไดดี
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33 ชางหรือ พนักงานควบคุม ไมจํากัด ช 23-30 ป ม.6-ปวส. ตามโครงสราง  - กองทุนประกันสังคม, ประกันชีวิตประเภทกลุม บ.ยูนิออน เซอิมิซี (ไทยแลนด) จํากัด ขายสงเครื่องใชไฟฟา

เครื่องจักร  - ใบนัสปละ 2 ครั้ง, วันหยุดพักผอนประจําป 999/17 หมูที่ 1 ต.นากลาง และอิเล็กทรอนิกส

 - วันหยุดประเพณ,ี การฝกอบรมและพัฒนางาน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

 - มีคาเดินทางมาทํางาน, ชุดฟอรม+รองเทา โทร. 044 335575 ตอ 215, 205

 - มีอาหารกลางวันฟรี + ขนมเบรคประจําสัปดาห

 - มี O.T /กะดึก / มีเบ้ียเลี้ยงกรณีไปตางจังหวัด

 - ตรวจสุขภาพประจําป

 - ทํางานสัปดาหละ 5 วัน เริ่มงาน 08.00-17.00

 - หยุดทุกเสาร/อาทิตยและวันนักขัตฤกษ

34  - เจาหนาที่ประสานงาน 1 ช 23-35 ป ปวส. ตามโครงสราง  - มีทักษะในการติดตอสื่อสาร หจก. ทีบี แทงค แอนด เทรลเลอร ออกแบบและ

ฝายผลิต ทุกสาขา  - สามารถใชคอมพิวเตอรได หรือสมัครไดที่ กลุมบริษัทตองบุญ ผลิตรถบรรทุกน้ํามัน

222 หมูที่ 10 ถนนราชสีมา-กบินทรบุรี

 - เจาหนาที่แผนกจัดซื้อ 1 ช 23-40 ป ม.6-ปวส. ตามโครงสราง  - มีมนุษยสัมพันธดี ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา

(สโตร)  - รางกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได โทร. 044 451 555 ตอ 1502

 - ชางชวงลาง ไมจํากัด ช ไมจํากัด ปวช.-ปวส ตามตกลง

 - ชางเชื่อม ไมจํากัด ช ไมจํากัด ไมจํากัด
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35 ชางศิลปทําสีสินคาปูนปน ไมจํากัด ช ไมเกิน 40 ป ไมจํากัด ตามตกลง  - ทํางาน 08.30-17.30 น. บ. บันนี่ บราวน จํากัด ผลิตและจําหนาย

 - หยุดทุกวันอาทิตย หมูบานสิรารมย ต.โคกกรวด ปูนปนออนไลน

 - ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง ชอบเรียนรูและ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

มีใจรักงานบริการ โทร. 095 5142419 (คุณอารต)

 - มีประกันสังคม, วันหยุดนักขัตฤกษ, พักรอน

 - ชุดยูนิฟอรม ,ขนมเบรค, เบ้ียขยัน ฯลฯ

36 เจาหนาที่บริการลูกคา 1 ช/ญ 21-35 ป ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสราง - ทัศนคติดี รักงานบริการ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) หางสรรพสินคา

- สามารถเขากะ 06.00-15.00, 13.00-22.00 น. สาขานครราชสีมา

สนใจสมัครผาน QR code สวัสดิการ 523 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย

- โบนัสประจําป/ปรับเงนิเดือนประจําป, คากะ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม จังหวัดนครราชสีมา

- สวัสดิการเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัยดอกเบ้ียพิเศษ โทร. 044-008452-66 ตอ 104-105

- วันหยุดพักผอนประจําป 7-15 วัน, ชุดฟอรม

พนักงานเบเกอรี่ 2 ช/ญ 22-35 ป ม.6-ป..ตรี ตามโครงสราง - จบหลักสูตรคหกรรมเบเกอรี่ หรือที่เก่ียวของ สนใจสมัครผาน QR code

สวัสดิการ โบนัสประจําป/ปรับเงนิเดือนประจําป

 - คากะ, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม

 - สวัสดิการเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัยดอกเบ้ียพิเศษ

 - วันหยุดพักผอนประจําป 7-15 วัน, ชุดฟอรม
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36 พนักงานจัดออเดอร 5 ช/ญ 22-30 ป ปวช.-ป.ตรี ตามโครงสราง สวัสดิการ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) หางสรรพสินคา

(ตอ) (สัญญาจาง 1 ป) - กองทุนประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุกลุม สาขานครราชสีมา 523 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย

- วันหยุดพักผอนประจําป 6 วัน, คาลวงเวลา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

พนักงานจัดเรียงสินคา 22 ช/ญ 18-35 ป ม.6-ป.ตรี ตามโครงสราง - คากะ, ชุดฟอรม , สวัสดิการตามกฎหมาย จังหวัดนครราชสีมา

(อาหารสด,อาหารแหง,เบเกอรี่) ** สามารถทํางานเขากะได ** โทร. 044-008452-66 ตอ 104-105

37 พนักงานบัญชี ไมจํากัด ญ ไมจํากัด ปวส.ขึ้นไป ตามโครงสราง  - ประกันสังคม หมอยาพลาซา รานสะดวกซื้อ

 - เบ้ียขยัน ต.หนองไผลอม อ.เมือง

 - วันหยุดประเพณี จ.นครราชสีมา

 - คาลวงเวลา โทร. 094 5414165

38  - พนักงานขาย 1 ช 25-35 ป ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสราง  - มีคาสวัสดิการ หจก.กิตติเชษฐ เอพีอาร ตัวแทนจําหนายสินคา

 - คาคอมมิชช่ัน 354 หมูที่ 5 หมูบานณิชฌาณ 

 - พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 30 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี  - ประกันสังคมรวมท้ังวันหยุดพักรอนตามกฎหมาย ซอย 13 ต.บานเกาะ อ.เมือง

และอื่นๆ จ.นครราชสีมา

 - พนักงานธุรการขาย 1 ช/ญ 20-33 ป ปวส.-ป.ตรี โทร. 044 276103-4

Email : kittichet_spr@hotmail.com

 - พนักงานชางเทคนิค 1 ช 25-35 ป ปวส.-ป.ตรี

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


