


บทบรรณาธิการ 
สถานการณ์ตลาดแรงงานส านักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส เดือนกันยายน 2565 เป็นการน าเสนอ

ข้อมูลความต้องการแรงงาน ผู้มาใช้บริการสมัครงาน การบรรจุงาน ข้อมูลเปรียบเทียบความต้องการแรงงาน 
ผู้ใช้บริการและการบรรจุงานจ าแนกตามประเภทวุฒิการศึกษา และข้อมูลเปรียบเทียบความต้องการแรงงาน 
ผู้ใช้บริการสมัครงานและการบรรจุงานจ าแนกตามช่วงอายุ เป็นข้อมูลที่ให้บริการผ่านส านักงานจัดหางานจังหวัด
นราธิวาส ซึ่งพบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน จ านวน 158 อัตรา ลดลงจากเดือนที่แล้ว 
ร้อยละ 36.71%  ผู้มาใช้บริการสมัครงานจ านวน 132 คน ลดลงจากเดือนที่แล้วร้อยละ 10.61% และมีการบรรจุงาน     
จ านวน 108 คน ลดลงจากเดือนที่แล้วร้อยละ 13.89%  ส าหรับการเดินทางไปท างานต่างประเทศ จ านวน 87 คน 
เป็นการเดินทางไปท างานต่างประเทศ จ านวน 35 คน เดินทางด้วยตนเอง จ านวน 15 คน บริษัทจัดส่ง จ านวน 11 คน   
กรมการจัดหางานจัดส่งจ านวน 7 คน และนายจ้างพาไปท างาน จ านวน 1 คน แรงงานต่างด้าวคงเหลือที่ท างาน    
ในจังหวัดนราธิวาส ณ เดือนกันยายน 2565 มีจ านวน 1,719 และบทความจากห้องแนะแนว 

ติดตามประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงานส านักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ได้ จากเว็ปไซต์ 
https://www.doe.go.th/prd/narathiwat หรือ FACEBOOK ส านักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส  

กองบรรณาธิการ 
 

ที่ปรึกษา 
นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์ 

บรรณาธิการ 
นางสาวประภัสสร พรหมศร 

คณะผู้จัดท า 

1. นายวีรวิชญ์  เทพโซะ 
2. นางวิจิตรา      ทาหา       

     3. นางสาวลักษมี   โฉมอ าไพ 
      4. นางอังคณา    สุวรรณรัตน์ 

   5. นางสาวมารีเย๊าะ  มาแต 
 

สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจ าเดือนกันยายน 2565 

การไปท างานต่างประเทศ 

ห้องแนะแนว 

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือนตุลาคม 2565  

สถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 3 ก.ค – ก.ย. 65 1 

2 

3 

4 

5 



สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนราธิวาส 
ไตรมาสที่ 3 กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565  

 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนราธิวาส จากสถิติระบบสารสนเทศไทยมีงานท าของกรมการจัดหางาน 
ไตรมาสท่ี 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 พบว่าความต้องการแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ        
มีจ านวน 745 อัตรา มีผู้ใช้บริการสมัครงาน 454 คน และได้รับการบรรจุงาน 429 คน 

ความต้องการแรงงาน 
ต าแหน่งงานว่างไตรมาสที ่3 ปี 2565  : 745 อัตรา  
ไตรมาสที ่2 ปี 2565  :  909 อัตรา      ลดลง    22.01 % 
 
ไตรมาสที ่3 ปี 2564  :  479 อัตรา      เพ่ิมข้ึน  35.70 % 

ความต้องการแรงงาน  5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพ 
    1. แรงงานทั่วไป                            128  อัตรา      
    2. พนักงานขาย                            112  อัตรา 
    3. แรงงานก่อสร้าง                          58  อัตรา 
    4. เจ้าหน้าที่เก็บเงินและแคชเชียร์        41  อัตรา 
    5. พนักงานรักษาความปลอดภัย          34  อัตรา 
 
 

ผู้มาใช้บริการสมัครงาน 
         ผู้มาใช้บริการสมัครงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพ 
               1. แรงงานทั่วไป                          68  คน 
               2. เจ้าหน้าที่เก็บเงินและแคชเชียร์      42  คน 
               3. เสมียน                                  38  คน 
               4. พนักงานบริการลูกค้า                 36  คน 
               5. พนักงานรักษาความปลอดภัย       26  คน 

ผู้มาใช้บริการสมัครงานไตรมาสที ่3 ปี 2565 : 454 คน  
ไตรมาสที ่2 ปี 2565  :  606  คน      ลดลง  33.48 % 
 
ไตรมาสที ่3 ปี 2564  :  858คน       ลดลง   88.99 % 

การบรรจุงาน 
การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพ 
    1. แรงงานทั่วไป                          72  คน 
    2. เจ้าหน้าที่เก็บเงินและแคชเชียร์      43  คน 
    3. พนักงานบริการลูกค้า                 37  คน 
    4. พนักงานรักษาความปลอดภัย        25  คน 
    5. พนักงานขาย                           23  คน 

การบรรจุงานไตรมาสที ่3 ปี 2565 : 429 คน 
ไตรมาสที ่2 ปี 2565  :  565 คน       ลดลง   31.70 % 
 
ไตรมาสที ่3 ปี 2564  :  143  คน      เพ่ิมข้ึน  66.76 % 

เปรียบเทียบข้อมูลความต้องการแรงงาน ผู้ใช้บริการสมัครงานและ 
การบรรจุงานประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2565  

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

เปรียบเทียบข้อมูลความต้องการแรงงาน ผู้ใช้บริการสมัครงานและ 
การบรรจุงานประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2565  

จ าแนกตามช่วงอายุ  
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ความต้องการแรงาน ผู้ใช้บริการสมัครงาน บรรจุงาน 

0 

198 
184 

146 
123 

93 

1 
0 

118 

161 

124 

39 
11 1 

0 

109 

160 

114 

35 

10 1 0 

50 

100 

150 

200 

250 

ช่วงอายุ 
15-17 

ช่วงอายุ 
18-24 

ช่วงอายุ 
25-29 

ช่วงอายุ 
30-39 

ช่วงอายุ 
40-49 

ช่วงอายุ 
50-59 

60 ปี ขึ้นไป 

ความต้องการแรงงาน ผู้ใช้บริการสมัครงาน บรรจุ 
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สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนราธิวาส 
ประจ าเดือน กันยายน 2565 

         สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดนราธิวาส จากสถิติระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศของกรมการ 
จัดหางาน เดือนกันยาน 2565 พบว่า ความต้องการแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ มีจ านวน 158 อัตรา 
มีผู้ใช้บริการสมัครงาน 132 คน และได้รับการบรรจุงาน 108 คน 

ความต้องการแรงงาน  5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพ 
    1. เจ้าหน้าที่เก็บเงินและแคชเชียร์       35  อัตรา 
    2. พนักงานทั่วไป                           20  อัตรา 
    3. แรงงานก่อสร้าง                         15  อัตรา 
    4. ช่างเชื่อม                                 10  อัตรา 
    5. ช่างปูน                                   10  อัตรา 
 
 

ความต้องการแรงงาน 
ต าแหน่งงานว่างเดือนกันยายน 2565 : 158 อัตรา  
 
เดือนสิงหาคม 2565  :  216   อัตรา     ลดลง   36.71 % 
 
เดือนกันยายน 2564  :  176  อัตรา      ลดลง  11.39 % 

ผู้มาใช้บริการสมัครงาน 
         ผู้มาใช้บริการสมัครงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพ 
              1. เจ้าหน้าที่เก็บเงินและแคชเชียร์      36  คน 
               2. เสมียน                                  14  คน 
               3. พนักงานท าความสะอาด               8  คน 
               4. พนักงานรักษาความปลอดภัย         7  คน 
               5. แรงงานทั่วไป                            6  คน 

ผู้มาใช้บริการสมัครงานเดือนกันยายน 2565 : 132 คน  
 
เดือนสิงหาคม 2565 :  146 คน       ลดลง 10.61 % 
 
เดือนกันยายน 2564 : 219 คน       ลดลง  65.91 % 
 
 การบรรจุงาน 

การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จ าแนกตามประเภทอาชีพ 
    1. เจ้าหน้าที่เก็บเงินและแคชเชียร์       35  คน 
    2. พนักงานท าความสะอาด                8  คน 
    3. แรงงานทั่วไป                             8  คน 
    4. พนักงานรักษาความปลอดภัย          7  คน 
    5. พนักงานบริการลูกค้า                    6  คน 

การบรรจุงานเดือนกนัยายน 2565 : 108 คน 
 
เดือนสิงหาคม 2565  : 123 คน       ลดลง   13.89 % 
 
เดือนกันยายน 2564 : 39 คน         เพ่ิมข้ึน  63.89 % 
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ความต้องการแรงาน ผู้ใช้บริการสมัครงาน บรรจุงาน 

เปรียบเทียบข้อมูลความต้องการแรงงาน ผู้ใช้บริการสมัครงานและ 
การบรรจุงานประจ าเดือน กนัยายน 2565  

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

เปรียบเทียบข้อมูลความต้องการแรงงาน ผู้ใช้บริการสมัครงานและ 
การบรรจุงานประจ าเดือน กนัยายน 2565  

จ าแนกตามช่วงอายุ  
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บุคลิกภาพแบบไหน เหมาะกับอาชีพอะไร 

บุคลิกภาพ  

 

หากบุคคลรู้จักและเข้าใจบุคลกิภาพ จนสามารถมองตนเองได้ตามสภาพความเป็นจริง ย่อมช่วยให้บุคคลนั้นตัดสินใจเลอืกแนวทาง
ชีวิต การศึกษา และอาชพีได้อย่างสอดคล้องกับตนเองมากที่สุด 
 
A : Artistic  ชา่งจนิตนาการ 

เป็นบุคคลทีช่อบการแสดงออก เป็นตวัของตวัเองสูง ไม่ชอบเลยีนแบบไม่คลอ้ยตามผูอ้ืน่ มีความคดิรเิร ิม่สรา้งสรรค ์ไม่เอาอย่างใคร 

แสดงละครในบทบาทต่างๆ รกัศลิปะดนตรแีละงานทางศลิปกรรม รกัความเป็นอสิระ ไม่ชอบความสมัพนัธโ์ดยตรงทีเ่ป็นส่วนตวักบัผูใ้ด 

มคีวามสามารถดา้นงานป้ัน ประพนัธห์นังสอื   แต่งกลอน หลกีเลีย่งงานประเภทใชร้ะเบยีบแบบแผน  

• อาชพีทีเ่หมาะสม คอื ผูก้ ากบัการแสดง ครูสอนนาฎศลิป์ ครูสอนดนตร ีผูท้ างานดา้นโฆษณา นักประชาสมัพนัธ ์นางแบบ 

นักเขยีน สถาปนิก ผูต้กแต่งภายใน ชา่งภาพ นักแต่งเพลง เขยีนบทละคร เขยีนบทภาพยนตร ์

C : Conventional  ละเอยีดรอบคอบ 

เป็นบุคคลที่ชอบท างานเกีย่วกบัขอ้มูล ตวัเลข การนับจ านวน การท าบญัชรีายรบั รายจ่าย การเก็บประวตัิ เก็บขอ้มูล ไม่ชอบ                  

การเปลีย่นแปลง และงานทีใ่ชท้กัษะทางกาย ท าตามกฎเกณฑท์ีเ่คยปฏบิตั ิชอบท ากจิกรรมในลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรม 

• อาชพีทีเ่หมาะสม คอื นักบญัช ีผูเ้ช ีย่วชาญทางการเงนิ ธรุการ การจดัการ บรหิารงานบุคคล ตวัแทนขาย เลขานุการ   

E : Enterprising ชา่งคดิและวางแผน 

เป็นบุคคลทีม่คีวามเป็นผูน้ า กลา้แสดงออก เช ือ่มั่นในตวัเองสูง พูดจาตรงไปตรงมา มทีกัษะทางการพูดทีส่ามารถชกัจงูโนม้นา้วจติใจ

ผูอ้ื่น ชอบวางแผน มีความคิดสรา้งสรรค ์สามารถควบคุมและสั่งการปฏิบตัิงานของผูอ้ื่น ท ากิจการส่วนตวั ท าสิ่งใหม่ๆ มีความ

กระตอืรอืรน้ ชอบการจดัการ มทีกัษะในการแสดงออก 

• อาชพีทีเ่หมาะสม คือ  งานธนาคาร วิศวกรทางอุตสาหกรรม ผูท้ าสญัญาซือ้ขาย ทนายความ ผูพ้ิพากษา นักจดัรายการ

วทิยุ ผูจ้ดัการ ผูอ้ านวยการ ผูน้ าการอภปิราย พธิกีร 

I : Investigative  ชา่งเรยีนรู ้

เป็นคนทีช่อบการวเิคราะห ์วจิยั ประเมินผล ชอบคดิคน้ อ่านหนังสอืวทิยาศาสตร ์ชอบการท างานในหอ้งทดลอง ชอบแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร ์รูจ้กัวธิใีชเ้คร ือ่งมอืทางเทคนิคได ้มบุีคลกิภาพเป็นนักวชิาการ มุ่งงานใหส้ าเรจ็เป็นใหญ่ 

• อาชพีทีเ่หมาะสม คือ นักชวีวิทยา นักเศรษฐศาสตร ์นักดาราศาสตร ์นักฟิสิกส ์นักจติวทิยา นักวางแผนการผลติ แพทย ์

ทนัตแพทย ์สตัวแพทย ์จกัษุแพทย ์ผูช้ว่ยทดลองทางเคมี ผูช้ว่ยแพทยใ์นหอ้งทดลอง เภสชักร นักธรณีวิทยา ครูสอน

คณิตศาสตร ์

R : Reallistic   มคีวามมุ่งมัน่ 

เป็นคนทีช่อบกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการควบคุม และการปฏบิตักิารกบัเคร ือ่งยนตก์ลไก เคร ือ่งมือหรอือุปกรณต์่างๆ ชอบแกไ้ขซอ่มแซม

วสัดุต่างๆ ทัง้ไมแ้ละโลหะ ชอบงานชา่ง มีความรูท้างคณิตศาสตร ์ชอบกจิกรรมกลางแจง้ ใชก้ าลงักาย  ชอบงานประเภทมองเห็น

ปัญหาทีจ่ะแกไ้ขไดช้ดัเจน 

• อาชพีทีเ่หมาะสม คอื วศิวกร ชา่งเทคนิค ชา่งซอ่ม ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นเอกซเรย ์นักเดนิเรอื ผูคุ้มเคร ือ่งไฟฟ้า พนักงานป่าไม ้

ครสูอนอุตสาหกรรมศลิป์ ชา่งตดัเสือ้  

S : Social ชา่งเจรจา 

เป็นคนทีช่อบการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ ชอบสงัคม ชว่ยเหลือผูอ้ืน่ ชอบใหค้วามรู ้ชอบพบปะสงัสรรค ์รว่มกจิกรรมบนัเทิง กจิกรรม

สนุกสนาน ชอบชว่ยและรกัษาพยาบาลผูอ้ืน่ ชอบดูแลเด็ก  มีความสามารถในการพูด มีทกัษะในการตดิต่อกบัผูอ้ืน่ มองคนไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง และเป็นผูใ้หค้ าปรกึษาแนะแนวได ้

• อาชพีทีเ่หมาะสม คือ ผูป้ระสานงาน ผูใ้หค้ าปรกึษา ผูบ้รหิารชมุชน ตวัแทนธุรกจิ ผูค้วบคุมงาน นักจติวิทยา นักสงัคม

สงเคราะห ์ครูอาจารย ์พยาบาล นักประชาสมัพนัธ ์นักจดัรายการ พนักงานตอ้นรบั แอรโ์ฮสเตส และงานใหบ้รกิาร                    

ทุกประเภท 

คือ ลักษ ะเ พาะของบุคคล ึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ความเป็นป จเจกบุคคลและเป็นสิ่งที่ก าหนดลักษ ะ                    
การมีป ิสัมพัน  กับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการ  ของบุคคลนั้น 
 



ล ำดบั ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ เงื่อนไขและสวสัดกิำร สถำนประกอบกำร
1 พนง.บญัช ี 1 ญ 25+ ปวส+ หจก.วอลล์ นราธิวาส

161 ถ.จาตุรงค์รัศม ี ต.บางนาค
อ.เมอืง จ.นราธิวาส

2 ตัวแทนประกนัชวีิต 50 ช/ญ 20+ ปวช.+ ค่าคอมมชิชั่น บมจ. ซัมซุง ประกนัชวีิต ประเทศไทย
โบนสั 354/5 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค

อ.เมอืง จ.นราธิวาส

3 ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 30 ช/ญ 20+ ไมจ่ ากดัวุฒิ มปีระกนัสังคม บมจ. ไทยประกันชีวิต สาขาสุไหงโก-ลก
4 ผู้บริหารหนว่ย 10 ช/ญ 20+ ป.ตรี มปีระกนัชวีิต 33 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
5 ผู้จดัการศูนย์ 10 ช/ญ 20+ ป.ตรี ค่าคอมมชิชั่น จ.นราธิวาส

6 พนกังานขาย 50 ช/ญ 18+ ไมจ่ ากดัวุฒิ ศูนย ์นมเมจ ิสาขานราธิวาส
354/6 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค
อ.เมอืง จ.นราธิวาส

7 ชา่งเชื่อม 1 ช 18+ ไมจ่ ากดัวุฒิ หจก.โอเคปร้ิน
8 ออกแบบกราฟฟกิ 2 ช/ญ 20+ ปวส+ 131 ถ.จาตุรงค์รัศม ีต.บางนาค
9 ชา่งเฟอร์นเิจอร์ 3 ช 20+ ไมจ่ ากดัวุฒิ อ.เมอืง จ.นราธิวาส

10 ที่ปรึกษาด้านการเงิน (FA) 10 ช/ญ 23+ ม.6+ บริษทั เอ.ไอ.เอ ที่ปรึกษาด้านการเงิน
193 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค
อ.เมอืง จ.นราธิวาส

11 เซลล์ 20+ ช/ญ 18+ ไมจ่ ากดัวุฒิ บจก. ซิงเกอร์ สาขานราธิวาส
136/2 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค
อ.เมอืง จ.นราธิวาส

12 พนง.บริการ (บาริสต้า) 1 ช/ญ 20+ ไมจ่ ากดัวุฒิ มปีระสบการณ์เกี่ยวการ เดลิมลิค์ (ร้านอนิทนลิ)
การชงน้ า บา้นปลักปลา ต.ล าภ ูอ.เมอืง 

จ.นราธิวาส
13 ตัวแทนประกนัชวีิต 31 ช/ญ 25+ ไมจ่ ากดัวุฒิ ค่ารักษาพยาบาล บมจ. ไทยสมทุรประกนัชวีิต 

52/11 ถ.สุริยะประดิษฐ์
ต.บางนาค อ.เมอืง จ.นราธิวาส

14 ที่ปรึกษาประกนัชวีิต 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ บมจ. เมอืงไทยประกนัชวีิต
15 ที่ปรึกษาด้านการเงิน 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 174 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค

อ.เมอืง จ.นราธิวาส
16 พนกังานขาย 10 ช/ญ 20+ ป.6+ ศูนย ์นมเมจ ิสาขาสุไหงโก-ลก

24 ซ.21 ถ.ประชาวิวัฒน ์ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

17 พนกังานขบัรถ 1 ช 18+ ไมจ่ ากดัวุฒิ มใีบอนญุาตขบัรถยนต์ หจก. สาครินทร์ค้าส่ง
คนในพืน้ทีจ่ะพจิารณาเป็นพเิศษ 220-224 ถ.ภผูาภกัดี ต.บางนาค 

อ.เมอืง จ.นราธิวาส

ต ำแหน่งงำนว่ำง ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนรำธิวำส
ประจ ำเดอืน ตลุำคม 2565
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ เงื่อนไขและสวสัดกิำร สถำนประกอบกำร
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18 ชา่งไฟฟา้ 3 ช 18+ ม.6+ มีประสบการณ์การท างาน ร้าน คลังแอร์ เซอร์วิส นราธิวาส
19 ชา่งแอร์ 3 ช 18+ ม.6+ จะรับพจิารณาเป็นพเิศษ 44 ต.บางนาค อ.เมอืง จ.นราธิวาส
20 พนกังานขาย 1 ช/ญ 18+ ม.6+

21 พนกังานยกของ 1 ช 18+ ไมจ่ ากดัวุฒิ อยู่ในพื้นที่ อ. ตากใบ หจก. ตากใบรีไซเคิล
จะพจิารณาเปน็พเิศษ 169/10 ม.6 ต.เจะ๊เห อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส

22 ชา่งไม้ 10 ช 18+ ป.6+ หจก.ซีซีน การกอ่สร้าง
23 ชา่งเชื่อมเหล็ก 10 ช 25+ ป.6+ สถานที่ท างาน สะพานดูซงญอ อ.สุคิริน
24 ชา่งฉาบปนู 10 ช 18+ ป.6+ จ.นราธิวาส
25 ชา่งระบบประปา 5 ช 18+ ป.6+
26 ชา่งปกูระเบื้อง 10 ช 25+ ป.6+
27 ชา่งตัดแต่งเพดาน 10 ช 25+ ป.6+
28 กรรมกรทั่วไป 5 ช 18+ ป.6+

29 พนกังานสโตร์ 1 ช 20+ ป.ตรี บริษทั พลังงานไทยผาสุก จ ากดั
โรงงานน้ ามนัปาล์มนคิมบาเจาะ
ต.โคกเคียน อ.เมอืง จ.นราธิวาส

30 เจา้หนา้ที่ไอที 1 ช 20+ ป.ตรี บริษทั ปาล์มโต จ ากดั (ส านกังานใหญ)่
99/1 ต.โคกเคียน อ.เมอืง 
จ.นราธิวาส

31 พนง ขบัรถแบคโฮ 3 ช 20+ ไมจ่ ากดัวุฒิ บ.ตากใบการโยธา จ ากดั
ต.เจะ๊เห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

32 พนกังานขบัรถโม่ 1 ช 26+ ไมจ่ ากดัวุฒิ หจก.นราสมานคอนกรีต
139 ต.ล าภ ูอ.เมอืง จ.นราธิวาส
จ.นราธิวาส

33 แมบ่า้น 1 ญ 20+ ไมจ่ ากดัวุฒิ ไทยพทุธ (ท าบา้นเถา้แก่) หจก.เอส.โอ.เอน็ อจิเีนยีร่ิง 
34 พนง.ชดุตีเส้น 2 ช 18+ ไมจ่ ากดัวุฒิ 62 ซ.ประชาสันติ ถ.สุริยะประดิษฐ์ 

ต.บางนาค อ.เมอืง จ.นราธิวาส

35 พนง.ผลิตแผ่นพื้น 1 ช 18+ ม.3+ อา่นออกเขยีนได้ บจก. โก-ลก คอนกรีต
มใีบอนญุาตขบัรถยนต์ 128/3 ม.7 ต.ปาเสมสั อ.สุไหงโกลก 
จะพจิารณาเปน็พเิศษ จ.นราธิวาส

36 ชา่งทั่วไป 3 ช 18+ ม.6+ ร้าน เพื่อนแอร์เซอร์วิส
16ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมอืง
จ.นราธิวาส

37 พนกังานขาย 3 ช/ญ 25+ ปวส.+ ประกนัสังคม หจก. เอเอเอส มอเตอร์
111 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค
อ.เมอืง จ.นราธิวาส

https://forms.gle/Cr2rrSs6cmLWTtrw6


ล ำดบั ต ำแหน่งงำนวำ่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุกำรศึกษำ เงื่อนไขและสวสัดกิำร สถำนประกอบกำร

ต ำแหน่งงำนว่ำง ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนรำธิวำส
ประจ ำเดอืน ตลุำคม 2565

38 พนกังานขาย 2 ญ 25+ ม.6+ ร้านรุ่งทรัพยเ์ปเปอร์  
39 พนกังานสต็อกสินค้า 1 ญ 26+ ม.6+ ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค 

อ.เมอืง จ.นราธิวาส

40 ชา่งทั่วไป 1 ช 18+ ปวช+ มปีระสบการณ์เกี่ยวกบั ร้าน ดีเทค เซอร์วิส
ซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร 26 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค

ซ่อมคอมพวิเตอร์ อ.เมอืง จ.นราธิวาส 

41 เซลล์ 1 ช/ญ 18+ ม.6+ มีประสบการณ์ด้านการขาย หจก. เอส.โอ.โฟน เซ็นเตอร์
จะพจิารณาเป็นพเิศษ 204/1-2 ถ.โสภาพสัิย ต.บางนาค 

อ.เมอืง จ.นราธิวาส

43 พนง.แคชเชยีร์ 1 ญ 18+ ปวส+ มีประสบการณ์ด้านการขาย หจก. เอส.โอ.โฟน เซ็นเตอร์
จะพจิารณาเป็นพเิศษ 204/1-2 ถ.โสภาพสัิย ต.บางนาค 

อ.เมอืง จ.นราธิวาส

44 พนกังานบญัชี 2 ญ 20+ ปวส.+ การบญัชี หจก. ศรีสมยัซุปเปอร์สโตร์
45 พนกังานจดัเรียงสินค้า 6 ช/ญ 20+ ปวส.+ 24/2 ถ.จ ารูญนรา ต.บางนาค
46 พนกังานคลังสินค้า 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ อ.เมอืง จ.นราธิวาส
47 พนกังานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวส.+
48 แคชเชยีร์ 2 ญ 20+ ปวส.+

49 พนกังานขบัรถ 10 ล้อ 1 ช 25+ ไมจ่ ากดัวุฒิ มีใบอนุญาตขับรถ 10 ล้อ หจก. พ.ีโอ. วัสดุกอ่สร้าง
50 พนกังานขบัรถเทรลเลอร์ 1 ช 25+ ไมจ่ ากดัวุฒิ มีใบอนุญาตขับรถเทรลเลอร์ 147/4 ม.8 ต.ล าภ ูอ.เมอืง จ.นราธิวาส

มีประสบการณ์การท างาน

51 พนกังานบญัชี 2 ญ 20+ ปวส+ จบวุฒิบญัชี หจก.อตุสาหกรรมนราดินขาว 
11 ม.10 ต.ล าภ ูอ.เมอืง จ.นราธิวาส

52 พนง.ต้อนรับ 1 ญ 20+ ม.6+ บจก.โฮเทลส์ เวิลด์ (โรงแรมอมิพเีรียล)
260 ถ.พชิติบ ารุง ต.บางนาค อ.เมอืง
จ.นราธิวาส

53 เจา้หนา้ที่เสมยีน 1 ญ 25+ ม.6+ ร้าน ธีระการกระจก 
4 ถ.นราชยัศรี ต.บางนาค อ.เมอืง
จ.นราธิวาส

54 พนง.ขบัรถปนู 6 ล้อ 2 ช 20+ ไมจ่ ากดัวุฒิ มใีบอนญุาตขบัรถ 6 ล้อ หจก.ยะกงัทรายกรุ๊ป 
4/2 ม.7 ต.ล าภ ูอ.เมอืง 
จ.นราธิวาส

55 ชา่งทั่วไป 4 ช/ญ 25+ ไมจ่ ากดัวุฒิ ร้านจงอรการแว่น 
299 ถ.ผูผาภาภกัดี ต.บางนาค อ.เมอืง
จ.นราธิวาส
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56 พนง.ขาย 3 ช/ญ 20+ ม.6+ ร้าน แว้นทอ็ปเจริญ
210,210/1 ถ.พชิติบ ารุง ต.บางนาค
อ.เมอืง จ.นราธิวาส

57 พนง.หอ้งแลป 1 ญ 18+ ปวส+ หจก.อาหารส าเร็จรูป สุไหงโก-ลก
221/1 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อำคำรศูนยร์ำชกำรกระทรวงแรงงำน ชั้น 2 บำ้นปลกัปลำ ต ำบลล ำภ ูอ ำเภอเมอืง จงัหวดันรำธวิำส
โทร. 0-7353-2099  FAX. 0-7353-2662
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