
ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงื่อนไขและสวัสดกิำร สถำนประกอบกำร
1 ช่างสี 2 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ 500 มีประสบการณ์ อู่อุทัยการช่าง

อย่างน้อย 3 ปี 193/4 ม.9 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส

2 หัวหน้าแผนกฝ่ายบริหาร 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี+ ตามตกง สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ บ.ไพร์ช ออฟวุ้ค กรีนเอเนอร์จี
3 หัวหน้าบัญชีการเงิน 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาบัญชีและการเงิน 43/44 ม.9 ต.กายูคละ อ.แว้ง

4 ตัวแทนประกันชีวิต 50 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง ค่าคอมมิชชั่น บมจ. ซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศไทย
โบนัส 354/5 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค

อ.เมือง จ.นราธิวาส

5 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 30 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง มีประกันสังคม บมจ. ไทยประกันชีวิต สาขาสุไหงโก-ลก
6 ผู้บริหารหน่วย 20 ช/ญ 20+ ป.ตรี มีประกันชีวิต 33 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
7 ผู้จัดการศูนย์ 20 ช/ญ 20+ ป.ตรี ค่าคอมมิชชั่น จ.นราธิวาส

8 พนักงานขาย 5 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง ศูนย์ นมเมจิ สาขานราธิวาส
53 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส

9 ที่ปรึกษาด้านการเงิน (FA) 10 ช/ญ 23+ ม.6+ 10,000/ด บริษัท เอ.ไอ.เอ ที่ปรึกษาด้านการเงิน
193 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส

10 เซลล์ 20+ ช/ญ 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง บจก. ซิงเกอร์ สาขานราธิวาส
136/2 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส

11 พนง.บริการ (บาริสต้า) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ 328 มีประสบการณ์เกี่ยวการ เดลิมิลค์ (ร้านอินทนิล)
การชงน  า บ้านปลักปลา ต.ล าภู อ.เมือง 

จ.นราธิวาส

12 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 4 ช 25+ ไม่จ ากัดวุฒิ 320 มีใบอนญุาตขับรถ ท.2 ขึ นไป หจก. พ.ีโอ. วัสดุก่อสร้าง
13 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 4 ช 25+ ไม่จ ากัดวุฒิ 320 มีใบอนญุาตขับรถ 10 ล้อ 147/4 ม.8 ต.ล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
14 พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 1 ช 25+ ไม่จ ากัดวุฒิ 320 มีใบอนญุาตขับรถเทรลเลอร์

มีประสบการณ์การท างาน

15 ช่างประกอบแว่น 2 ช 25+ ไม่จ ากัดวุฒิ 300/วัน มีประสบการณพจิารณาพเิศษ ร้าน จงอรการแว่น
16 พนักงานขาย 2 ญ 25+ ไม่จ ากัดวุฒิ 300/วัน 299 ถ.ผูภาภักดี  ต.บางนาค
17 แม่บ้าน 1 ญ 25+ ไม่จ ากัดวุฒิ 300/วัน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

18 ตัวแทนประกันชีวิต 31 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง ค่ารักษาพยาบาล บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต 
52/11 ถ.สุริยะประดิษฐ์
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

19 ที่ปรึกษาประกันชีวิต 5 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
20 ที่ปรึกษาด้านการเงิน 5 ช/ญ 20+ ป.ตรี 174 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค

อ.เมือง จ.นราธิวาส

ต าแหน่งงานวา่ง ส านักงานจัดหางานจังหวดันราธวิาส
ประจ าเดือน กมุภาพนัธ ์2566
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21 วิศวกรส่ิงแวดล้อม 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง  - จบสาขาวิศวกรรม บริษัท ครีนเอิร์ธ อินโนเวชั่น จ ากัด
22 วิศวกรเคร่ืองกล 1 ช 22+ ป.ตรี ส่ิงแวดล้อม 1/40 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค

 - จบสาขาวิศวกรรม อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
เคร่ืองกล

23 พนักงานล้างจาน 1 ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง ร้านบอนชอนอาหารเกาหลีนราธิวาส
1/20 ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

24 พนักงานขาย 5 ญ 20+ ม.6+ ตามกลง ศูนย์บริการคลินิกเซฟตี -นราธิวาส
64/36 ม.10 ต.ล าภู อ.เมืองนราธิวาส
จ.นราธิวาส

25 ช่างไฟฟ้า 5 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง มีประสบการณ์ หจก.เอ เอ็ม วาย เซอร์วิส
26 ช่างเชื่อม 2 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง พิจารณาพิเศษ 77/6 ม.1 ต.มะนังตายอ
27 ช่างทั่วไป 4 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

28 พนง.ชุดตีเส้น 2 ช 18+ ปวช+ ตามตกลง มีประสบการณ์ หจก.เอส.โอ.เอ็น อิจีเนียร่ิง 
พิจารณาพิเศษ 62 ซ.ประชาสันติ ถ.สุริยะประดิษฐ์ 

ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

29 พนง.ผลิตแผ่นพื น 5 ช 18+ ม.3+ ตามตกลง อ่านออกเขียนได้ บจก. โก-ลก คอนกรีต
มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 128/3 ม.7 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ จ.นราธิวาส

30 พนักงานขาย 3 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตามตกลง ประกันสังคม หจก. เอเอเอส มอเตอร์
111 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส

31 ช่างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 ช 18+ ปวช+ ตามตกลง มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ร้าน ดีเทค เซอร์วิส
ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 26 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค

ซ่อมคอมพิวเตอร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 

32 พนง ขับรถแบคโฮ 3 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ 400/วัน บ.ตากใบการโยธา จ ากัด
33 พนง.เขียนแบบ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาวิศวกรรมโยธา ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
34 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง หรือสถาปนิก

35 ช่างไฟฟ้า 3 ช 21+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง มีประสบการณ์การท างาน ร้าน คลังแอร์ เซอร์วิส นราธิวาส
36 ช่างซ้อมตู้เย็น 5 ช 21+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง จะรับพจิารณาเปน็พเิศษ 44 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

37 พนง.ขาย 3 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง ร้าน แว้นท็อปเจริญ (สาขาพิชิตบ ารุง)
210,210/1 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส
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38 เจ้าหน้าที่ประจ าร้าน 5 ช/ญ 24+ ปวส+ ตามตกลง หจก.โปรเทเลคอมแอนดืไอที
39 PC ขายมือถือ 1 ช/ญ 24+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง 211 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค
40 พนักงานธูรการ 1 ญ 24+ ปวส+ ตามตกลง จบสาขาบัญชี อ.เมือง จ.นราธิวาส
41 พนักงานขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 2 ช 23+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง ผ่านเกณฑ์ทหาร

42 พนักงานขาย 2 ญ 20+ ปวส+ ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณา ร้าน นราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 
43 ช่างคอมพิวเตอร์ 2 ช 20+ ปวส+ ตามตกลง พิเศษ 42 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค

อ.เมือง จ.นราธิวาส

44 พนง.ขาย 10 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณา ร้าน แว้นท็อปเจริญ (สาขาสุริยะประดิฐ์)
45 ช่างประกอบแว่น 10 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง พิเศษ 44/18 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค

อ.เมือง จ.นราธิวาส
46 พนักงานขายออนไลน์ 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 300 เคยท างานมาก่อน ร้าน จีจี กิ๊ฟช็อป

ต้องมีประสบการณ์ 10/40 ถ.บายพาส ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส

47 พนักงานบริการลูกค้า 1 ญ 22 ม.6+ 250+ ร้าน ซันนี โฟน ศูนย์รวมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
12/28 ถ.บายพาส ต.บางนาค 
อ.เมือง จ.นราธิวาส

48 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช 23+ ปวส+ มีประสบการณ์พิจารณา โรงแรม ตันหยงโฮเต็ล 
พิเศษ 16/1 ถ.โสภาพิสัย  ต.บางนาค

อ.เมือง จ.นราธิวาส

49 ผู้จัดการ สาขา กทมฯ 1 ญ 27+ ไม่จ ากัดวุฒิ 12,000/ด ออกแบบได้ ร้าน มีร่าทอยส์
50 ออกแบบกราฟฟิก 1 ญ 27+ ไม่จ ากัดวุฒิ 12,000/ด มีประสบการณ์พิจารณา 371 ถ.บายพาส ต.บางนาค 

พิเศษ อ.เมือง จ.นราธิวาส

51 ช่างยนต์ 2 ช 20+ ปวส+ ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณา ร้าน ดลการช่าง
พิเศษ 33 ม.7 ถ.เทศบาล 11 

ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

52 พนักงานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 20+ ม.3+ โรงแรมเก็นติ ง 
53 จัดเลี ยง 1 ช 20+ ปวช+ 250 ถ.เอชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก
54 พนง.ท าความสะอาด 2 ญ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

55 พนักงานขาย PC ชุดชั นใน 1 18+ 18+ ม.3+ มีประสบการณ์พิจารณา หจก.อารีย์ภัณฑ์ สุไหงโกลก
พิเศษ 97-98 ถ.สฤษดิวงษ์  ต.สุไหงโก-ลก

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

56 ช่างช่วงล่าง 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ 300+ มีประสบการณ์พิจารณา ร้าน เอ็มโซนิค ประดับยนต์
57 ช่างฟิล์ม 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ 300+ พิเศษ 59-63 ถ.เอชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก
58 ช่างประดับยนต์ 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ 300+ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
59 ช่างไฟ 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ 300+
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60 พนักงานบาร์น  า 1 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง คนพื นที่ใกล้เคียง โรงแรม มารีน่า
61 พนง.ล้างจาน 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง พิจารณาพิเศษ 173  ซ.3 ถ.เจริญเขต  ต.สุไหงโก-ลก

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

62 แคชเชียร์ 3 ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง โรงแรม ตาบาพลาซ่า
63 นักร้อง 4 ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง 413 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ
64 นักดนตรี 1 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง จ.นราธิวาส
65 พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ปวส+ ตามตกลง จบการบัญชี

66 พนักงานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง ร้าน มิลเดิ ลแมน
67 ผู้ช่วยบาริสต้า 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง 143/26  ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค 

อ.เมือง จ.นราธิวาส

68 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณา บริษัท พ.ีเอ็ม.ย.ูโฮลดิ ง จ ากัด
69 บาร์น  า 1 ๙ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง พิเศษ 173 ซอย3 ถ.เจริญเขต  ต.สุไหงโก-ลก 

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

70 ช่างประจ าร้าน 1 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง จบช่างยนต์ บริษัท เอ เอ็นเอ็น ออโต้เซลล์ 2016 จ ากัด
88/9  ต.ปาเสมัส
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

71 พนง.จัดส่วนแก๊ส 1 ช 18+ ม.6+ ตามตกลง อ่านออก เขียนได้ หจก.นราก๊าซซัพพลาย
148 ม.7 ต.ล าภู 
อ.เมือง จ.นราธิวาส

72 ช่างเชื่อม 1 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง ต้อมีใบรับรองจากสถาบัน บริษัท นราแบรนด์ เซอร์วิส
73 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ พัฒนาฝีมือแรงงาน 388 ถ.พิชิตบ ารุง  ต.บางนาค

อ.เมือง จ.นราธิวาส

74 ช่างซ่อมช่วงล่าง 1 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง ต้อมีประสบการณ์ ร้าน เอ็มอะไหล่ยนต์
อย่างน้อย 3 ปี 43/1 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ

จ.นราธิวาส

75 แม่ครัว 1 ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณา ร้าน กูชาบู
76 พนักงานเสิร์ฟ 2 ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง พิเศษ 3/11 ถ.เจริญพงศ์ ต.บางนาค

อ.เมือง จ.นราธิวาส

77 ช่างเชื่อม 1 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง รับเฉพาะคนมีครอบครัว ร้าน เจตาซีเมนต์
78 ช่างยนต์ 1 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง 60/5 ม.3 ต.ตะปอเยาะ

อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

79 พนักงานขับรถโม่ 10 ล้อ 1 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง  - มีใบอนุญาตขับขี่ หจก.นราสมาน คอนกรีต
80 พนักงานขับรถโม่ 6 ล้อ 1 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง ตามประเภท

 - มีประสบการณ์พิจารณา
พิเศษ

https://forms.gle/Cr2rrSs6cmLWTtrw6
https://www.google.co.th/maps/search/173+%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A23+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81-%E0%B8%A5%E0%B8%81+%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81-%E0%B8%A5%E0%B8%81+%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA+%7C+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%9E%E0%B8%B5.%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1.%E0%B8%A2%E0%B8%B9.%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94


ล ำดบั ต ำแหน่งงำนว่ำง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงื่อนไขและสวัสดกิำร สถำนประกอบกำร

ต าแหน่งงานวา่ง ส านักงานจัดหางานจังหวดันราธวิาส
ประจ าเดือน กมุภาพนัธ ์2566

81 ช่างไม้ 10 ช 18+ ป.6+ 328 หจก.ซีซีน การก่อสร้าง
82 ช่างเชื่อมเหล็ก 10 ช 25+ ป.6+ สถานที่ท างาน สะพานดูซงญอ อ.สุคิริน
83 ช่างฉาบปูน 10 ช 18+ ป.6+ จ.นราธิวาส
84 ช่างระบบประปา 5 ช 18+ ป.6+
85 ช่างปูกระเบื อง 10 ช 25+ ป.6+
86 ช่างตัดแต่งเพดาน 10 ช 25+ ป.6+
87 กรรมกรทั่วไป 5 ช 18+ ป.6+

88 พนักงานขับรถกะบะ 2 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง มีใบขับขี่ตามประเภท หจก.ยะกังทรายและวัสดุ
และมีประสบการณ์ 4/2 ม.7 ต.ล าภู 

อ.เมือง จ.นราธิวาส

89 พนักงานขับรถโม่ปูน 2 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง มีใบขับขี่ตามประเภท หจก.ยะกังวิศวกรรม
และมีประสบการณ์ 4/3 ม.7 ต.ล าภู 

อ.เมือง จ.นราธิวาส

90 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง ร้าน โคกเคียนรีไซเคิล
91 ช่างเชื่อม 1 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 
92 ผู้จัดการร้าน 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั น 2 บ้านปลักปลา ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โทร. 0-7353-2099  FAX. 0-7353-2096

https://forms.gle/Cr2rrSs6cmLWTtrw6











