
ล ำดบั ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไขและสวัสดกิำร สถำนประกอบกำร
1 พนง.ขาย 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ ร้ำน นรำกำรไฟฟ้ำ

257/47 ถ.ระแงะมรรคา
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

2 เสมียนประจ าห้องอะไหล่ 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่ยนต์ บ.อี แอนด ์ซี ดเีวลลอปเมน้ท์
3 ผู้ช่วยเพลนท์คอนกรีต 1 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ 147/1 ม.7 ต.ล าภู อ.เมือง
4 พนง.ขับรถ 6 ล้อ 2 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ประกันสังคม จ.นราธิวาส
5 ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ 1 ช 18+ ม.3+
6 ช่างเชื่อม 2 ช 18+ ม.3+
7 พนง.ขับรถ 10 ล้อ 5 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ
8 พนง.ขับรถแบ็คโฮ 2 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ
9 พนง.ขับรถเทรกเตอร์ 2 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ

10 พนง.ขับรถเทรลเลอร์ 2 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ
11 พนง.ขับรถโม 1 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ
12 พนง.ขับรถเครน 1 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ
13 จนท.รักษาความปลอดภยั 1 ช 23+ ป.ตรี
14 ช่างส ารวจ 1 ช 18+ ปวส.+
15 วิศวกรรม 1 ช 25+ ป.ตรี
16 พนง.เสมียนจัดคิวรถ 1 ช/ญ 18+ ปวส.+

17 พนง.จัดเรียงสินค้า 3 ช/ญ 20+ ปวส.+ ประกันสังคม หจก.ซุปเปอร์ดพีำร์ทเมน้สโตร์
18 พนง.บัญชี 1 ญ 20+ ปวส.+ มีประสบการณ์พิจารณา 24/2 ถ.จ ารูญนรา ต.บางนาค
19 พีเ่ล้ียง 1 ญ 20+ ม.6+ อ.เมือง จ.นราธิวาส

20 พนง.ขับรถยนต์ 1 ช 25+ ไม่จ ากัดวุฒิ มีใบขับขี่รถยนต์ บ.ซันโฟร์ เซ่นฟรุ๊ต จ ำกัด
2/92 ถ.โต๊ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

21 พนง.ขาย 1 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ประกันสังคม ร้ำน เพ่ือนสัตว์ เพชรสโตร์
ถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

22 ช่างยนต์ 1 ช 18+ ปวช. หจก.พี.โอ.วัสดกุ่อสร้ำง
23 พนง.บัญชี 1 ญ 23+ ป.ตรี 147/4 ม.8 ต.ล าภู

อ.เมือง จ.นราธิวาส

ต ำแหน่งงำนว่ำง ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนรำธิวำส
ประจ ำเดอืน สิงหำคม 2561



ล ำดบั ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไขและสวัสดกิำร สถำนประกอบกำร
24 ช่างไฟฟ้า 2 ช 20+ ปวช. ประกันสังคม ร้ำน ด-ีทรีท
25 ช่างทัว่ไป 2 ช 20+ ปวช. 153/20 ถ.สุริยะประดิษฐ์

ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

26 พนง.ยกของ 3 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ ประกันสังคม ร้ำน กรุงเทพเครื่องเรือน
27 พนง.ส่งของ 3 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ เบีย้เล้ียง 42/45 ม.8 ต.ล าภู 

อ.เมือง จ.นราธิวาส

28 พนง.ขาย 4 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ประกันสังคม บ.ยะลำยูเนียนเทรด จ ำกัด
ประกันชีวิต 124/1 ต.สะเตง อ.เมือง

จ.ยะลา

29 พนง.ขับรถ 10 ล้อ 1 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ ประกันสังคม หจก.พัฒนกิจวิศวกรรม (2006)
30 โฟร์แมน 1 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ 74/40 ต.ล าภู อ.เมือง

จ.นราธิวาส

31 วิศวกรรมโยธา 2 ช 22+ ป.ตรี ประกันสังคม ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด 
32 พนง.บัญชี 2 ข/ญ 23+ ปวส.+ ประกันสังคม อุตสำหกรรมนรำดนิขำว

168 ต.บางนาค อ.เมือง 
จ.นราธิวาส

33 นิติศาสตร์ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี บ.โก-ลก คอนกรีต จ ำกัด
34 วิศวกร 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 128/3 ม.7 ต.ปาเสมัส 
35 เสมียน 1 ช/ญ 23+ ปวส.+ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

36 ทีป่รึกษาโครงการ 18 ช/ญ 24+ ปวส.+ ค่ารักษาพยาบาล บ.เมอืงไทยประกันชวีิต
โรงพยาบาลเอกชน 76/7 ม.2 ถ.ระแงะมรรคา

แนะน าลูกค้าประชาสัมพนัธ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
ทดลองงาน 4 เดือน

37 ตัวแทนประกันชีวิต 30 ช/ญ 20+ ม.3+ โบนัส ขึ้นเงินเดือนรายปี
38 ผู้จัดการศูนย์ 20 ช/ญ 20+ ป.ตรี สวัสดิการ
39 ผู้จัดการเขต 10 ช/ญ 20+ ป.ตรี เบีย้ขยัน,เงินส่งเสริม
40 พนง.ขาย 3 ช/ญ 20-45 ม.6+ เงินค่าเดินทาง,อบรม

41 ครูสอนพิเศษวิชาฟิสิกส์ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี บ้ำนตวิเตอร์ 
52/14 ถ.สุริยะประดิษฐ์
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส



ล ำดบั ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไขและสวัสดกิำร สถำนประกอบกำร
42 พนง.บัญชี 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ประกันสังคม บ.โฟร์แซ่น ฟรุ้ต จ ำกัด

2/92 ถ.โต๊ะลือเบ ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

43 ผจก.ฝ่ายการตลาด 30 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ มีประกันสังคม บ.ไทยประกันชีวิต สำขำสุไหงโก-ลก

44 ผู้บริหารหน่วย 10 ช/ญ 20+ ป.ตรี มีประกันชีวิต 33 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
45 ผู้จัดการศูนย์ 10 ช/ญ 20+ ป.ตรี ค่าคอมมิชชั่น จ.นราธิวาส

46 จนท.ออนไลน์ 3 ช/ญ 21+ ป.ตรี ใช้คอมคล่อง, บุคลิกดี หจก.โปรเทเลคอม แอนด ์ไอที
47 พนง.ขายมือถือ 5 ช/ญ 21+ ปวช.+ ขายเก่งมีค่าคอม 211 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค
48 พนง.ขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 3 ช/ญ 20+ ม.6+ อ.เมือง จ.นราธิวาส

49 เซลล์ 10 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัดวุฒิ มีประกันสังคม บมจ.ซิงเกอร์ สำขำนรำธิวำส
ค่าคอมมิชชั่น 136/2 ถ.ระแงะมรรคา

ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

50 รีเซฟชั่นห้องอาหาร 1 ญ 28+ ม.3+ มีประสบการณ์ บจก.โรงแรมแกรนดก์ำร์เดน้
51 กุ๊ก 1 ช/ญ 25+ ม.3+ 66 ซ.3 ถ.ประชาวิวัฒน์

ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส

52 พีเ่ล้ียงเด็ก 1 ญ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ร้ำนธัญญโชติ
99 ซ.1/1  ถ.เจริญเขต
ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก
จ.นราธิวาส

53 พนง.บัญชี 1 ญ 20+ ปวส.+ โรงแรมตนัหยง
54 แคชเชียร์ 1 ญ 20+ ปวส.+ 16/1 ถ.โสภาพิสัย ต.บางนาค

อ.เมือง จ.นราธิวาส

55 พนง.ชงน้ า 1 ญ 18+ ม.3+ หน้าตาดี ร้ำน นำรำ ชำชกั-โรตคีมแฝก
80 ถ.พนาสณฑ์ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส

56 ช่างยนต์ 1 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ ร้ำน Inter max nara
57 ผู้ช่วยช่าง 1 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ 301/21-22 ม.7   

ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส



ล ำดบั ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ เงื่อนไขและสวัสดกิำร สถำนประกอบกำร
58 ช่างยนต์ 1 ช 20+ ปวส.+ เบีย้ขยีน บ.เอเอเอส ออโต จ ำกัด (นิสสัน)
59 พนง.ฝ่ายขาย 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 108/1 ถ.สุริยะประดิษฐ์

ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

60 พนง.เสริฟ 1 ช 25+ ม.6+ โรงแรมอิมพีเรียล
260 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส

61 ช่างติดต้ังฟิล์ม 2 ช 22+ ม.6+ มีประกันสังคม ร้ำนเอ็มโซนิก
62 ช่างเทคนิค 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ มีค่าอาหารฟรี 59 ถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

63 พนง.ขายหน้าร้าน 1 ญ 18+ ม.6+ ประกันสังคม ร้ำน ขนมบ้ำนตน้น  ำ
203 ซ.ละม้ายอุทศิ ถ.สุริยะประดิษฐ์

ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

สนใจตดิตอ่สมคัรงำนผ่ำนส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนรำธิวำส
อำคำรศูนย์รำชกำรกระทรวงแรงงำน ชั น 2 บ้ำนปลักปลำ ต ำบลล ำภู อ ำเภอเมอืง จังหวัดนรำธิวำส
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