
150     อัตรา
จ านวน เพศ อายุ ลักษณะงาน /

(อัตรา) (ปี) ความก้าวหน้า
1 พนักงานบัญชี 1 ญ 23-35 ป.ตรี มีประสบการณ์ ปิดงบได้ ตามตกลง บริษัท ณภพลอยไรซ์ จ ากัด ส่งออกสินค้าเกษตร

เรียนรู้เร็ว ขยัน อดทน ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร.099-095-0964

2 พนักงานขับรถบรรทุก 2 ช 25-45 ไม่จ ากัด มีใบอนุญาตขับรถพ่วง รถเทลเล่อร์ ตามตกลง
สามารถว่ิงล่องกรุงเทพ-สุรินทร์ได้
ซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน 

3 พนักงานช่างฝ่ายผลิต 2 ช 23-35 ปวช.+ จบด้านเคร่ืองกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ตามตกลง
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
สามารถเช่ือมเหล็กได้ 

4 วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง 1 ช 25+ ป.ตรี ปริญญาตรี วิศวกรโยธา 25,000+ บริษัท โฮมโซลูช่ัน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด รับสร้างบ้าน/บ้านจัดสรร
วิศวกรโครงการ ซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน (และบริษัทในเครือ) 47/1 ถ.สุรินทร์ภักดี  

มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-515-001
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ 089-721-5455

5 ผู้รับเหมา ,ผู้รับเหมาช่วง 2 ช 30+ ไม่จ ากัด มีประสบการณ์ก่อสร้างบ้านและอาคาร ตามตกลง
5 ปีข้ึนไป
มีผลงานก่อสร้างบ้านและอาคาร
สามารถเดินทางก่อสร้างในพ้ืนท่ีจังหวัด
สุรินทร์ได้

6 พนักงานขาย/การตลาด 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี ซ่ือสัตย์,บุคลิกภาพ 14,000
มีความรับผิดชอบสูง
ชอบการติดต่อประสานงาน
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

หลักฐานสมัครงาน  รูปถ่าย , ส าเนาบัตรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา , หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
ติดตามต าแหน่งงานว่างได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

ติดต่อสมัครงานได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่13 (ถ.สุรินทร์-ปราสาท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลาราชการ

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2566
ต าแหน่งงานว่าง รวมท้ังส้ิน  64  ต าแหน่ง



จ านวน เพศ อายุ ลักษณะงาน /

(อัตรา) (ปี) ความก้าวหน้า
7 พนักงานธุรการท่ัวไป/ 1 ช/ญ 25+ ปวส. ซ่ือสัตย์ 13,500

ธุรการจัดซ้ือ มีความรับผิดชอบสูง
ชอบการติดต่อประสานงาน
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

8 พนักงานบัญชี/การเงิน 1 ญ 27+ ปวส. ซ่ือสัตย์,บุคลิกภาพ
มีความรับผิดชอบสูง
ทักษะการติดต่อประสานงาน
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

9 โฟร์แมน 2 ช 25+ ปวช.+ จบสาขาก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์
ซ่ือสัตย์,บุคลิกภาพ
มีความรับผิดชอบสูง
ชอบการติดต่อประสานงาน
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

10 Graphic Designer 1 ช/ญ 24+ ปวส.+ ซ่ือสัตย์,บุคลิกภาพ
เขียนแบบสถาปนิก มีความรับผิดชอบสูง

ชอบการติดต่อประสานงาน
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

11 เจ้าหน้าท่ีดูแลความสะอาด 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด ซ่ือสัตย์ กระตือรือร้น ตามตกลง
(แม่บ้าน) ท างานเพียง 3-6 วันต่อสัปดาห์

หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อสมัครงานได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่13 (ถ.สุรินทร์-ปราสาท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลาราชการ
หลักฐานสมัครงาน  รูปถ่าย , ส าเนาบัตรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา , หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
ติดตามต าแหน่งงานว่างได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ



จ านวน เพศ อายุ ลักษณะงาน /

(อัตรา) (ปี) ความก้าวหน้า
12 ช่างบริการ 5 ช 20+ ม.6+ รับผิดชอบงานซ่อมบ ารุง ร่าเริง แจ่มใส เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ง่าย ตามโครงสร้าง บริษัท ซินฮวดเฮงจ่ัน จ าหน่ายรถจักรยนยนต์

รถจักรยานยต์ มีใจรักในบริการ 409-13 ถ.จิตรบ ารุง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.สุรินทร์ โทร.0-4451-6022-3,

13 ผู้จัดการ 6 ช/ญ 20+ ม.6+ รับผิดชอบงานขาย ร่าเริง แจ่มใส เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ง่าย ตามโครงสร้าง 0-4451-1055
ร้านออฟไลน์ ปรับตัวเร็ว มีใจรักในบริการ 

14 เสมียน 6 ช/ญ 20+ ม.6+ รับผิดชอบงานเอกสาร ร่าเริง แจ่มใส เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ง่าย ตามโครงสร้าง
งานขายและบัญชี ปรับตัวเร็ว มีใจรักในบริการ 

15 พนักงานขาย/แอดมิน 6 ช/ญ 20+ ม.6+ รับผิดชอบงานขาย ร่าเริง แจ่มใส เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ง่าย ตามโครงสร้าง
เสนอผลิตภัณฑ์ ปรับตัวเร็ว มีใจรักในบริการ 

16 ธุรการบัญชี 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง โรงงานน  าด่ืมสกาย ผลิต และจ าหน่ายน  าด่ืม
434 ม.8 ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต.สลักได อ.เมือง 

17 คนขับ 4 ล้อ 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 405/วัน จ.สุรินทร์ โทร.088-618-4985

18 เด็กยก 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 375/วัน

19 เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 ช/ญ 21-35 ปวส.+ งานขาย งาน Online ตามตกลง หจก.สหะกล จ าหน่ายคอมพิวเตอร์
Marking 740/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง
ท าหน้าท่ีแอดมินเพจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-660-3049,

086-460-7380
20 ช่างเดินระบบ Fiber 1 ช 21-35 ปวส.+ มีประสบการณ์ด้านการเดินระบบติดตั ง ตามตกลง

Fiber/Lan
อัธยาศัยดี ท างานเป็นทีมได้

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง

ติดต่อสมัครงานได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่13 (ถ.สุรินทร์-ปราสาท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลาราชการ
หลักฐานสมัครงาน  รูปถ่าย , ส าเนาบัตรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา , หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2566

สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

ติดตามต าแหน่งงานว่างได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 



จ านวน เพศ อายุ ลักษณะงาน /

(อัตรา) (ปี) ความก้าวหน้า
21 ช่างคอมพิวเตอร์ 1 ช 21-35 ปวส.+ ซ่อมคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์ ตามตกลง

ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ อธัยาศัยดี ท างานเป็นทีมได้
วิเคราะห์และประเมินงาน

22 ขับรถส่งของ/ยกสินค้า 1 ช 20-35 ส่งสินค้าตามท่ีมอบหมาย มีใบชับช่ีรถยนต์ 350/วัน
ในตัวเมืองและต่างอ าเภอ
ขับรถได้ สามารถนอนค้าง
ยกของหนักได้

23 เจ้าหน้าท่ีขายหน่วยรถเงินสด 5 ช/ญ 22-37 ปวส.+ ฉีดวัคซีนเกิน 3 เข็ม (วัคซีนโควิด19) 11,000 บริษัท อ าพลฟูดส์ โพรเซสซ่ิง จ ากัด สินค้าอุปโภค และบริโภค
มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณา 151 ม.13 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
เป็นพิเศษ โทร.081-138-4901

24 รังสีเทคนิค 1 ช/ญ 23-55 ป.ตรี จบป.ตรี สาขา รังสีเทคนิค 22,000 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โรงพยาบาล
มีค่าใบประกอบวิชาชีพ 4,000 บาท 93 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.044-511-523 ต่อ 304 

25 เภสัชกร 2 ช/ญ 23-55 ป.ตรี จบป.ตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต 18,000
มีค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26 พนักงานแม่บ้าน 1 ญ 20-45 ไม่จ ากัด หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 10,050

27 พนักงานสโตร์ 1 ช 25+ ม.6+ ทดลองงาน 1-3 เดือน ตามตกลง บริษัท ไอซี 888 จ ากัด รับเหมาก่อสร้างท าถนนลาดยาง
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 278 ม.16 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

โทร.082-547-8336 

วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน

หลักฐานสมัครงาน  รูปถ่าย , ส าเนาบัตรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา , หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
ติดต่อสมัครงานได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่13 (ถ.สุรินทร์-ปราสาท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลาราชการ

ติดตามต าแหน่งงานว่างได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 



จ านวน เพศ อายุ ลักษณะงาน /
(อัตรา) (ปี) ความก้าวหน้า

28 พนักงานผู้ช่วยควบคุมการผลิต 1 ช 25-45 ปวส. มีประสบการณ์เก่ียวกับการซ่อมดูแล 18,000 บริษัท ไอซี 888 จ ากัด รับเหมาก่อสร้างทพถนนลาดยาง
ยางมะตอย (มิกซ์ยาง) เคร่ืองจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ 278 ม.16 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

โทร.082-547-8336 
29 ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์ 1 ช 30+ ปวช. จบปวช. สาขาช่างยนต์

มีประสบการณ์ด้านบ ารุงเคร่ืองจักร

30 ช่าง 2 ช 20-33 ม.6+ มีทักษะพ้ืนฐานเคร่ืองยนต์รถจักรยานยนต์ ตามตกลง บริษัท วรรณเทพยนต์ จ ากัด จ าหน่ายรถจักรยานยนต์
พูดคุยส่ือสารเข้าใจง่าย มีใจรักงานบริการ ถนน ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โทร.044-511001,098-584-5234
สามารถเดินทางไปท างานสาขาต่างอ าเภอ
ช่ัวคราวได้ 

31 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัด ส่วนสูง ชาย 165 ซม. ตามตกลง
หญิง 160 ซม.
มีบุคลิกภาพดี แต่งกายเรียบร้อย
มีทักษะในการบริการลูกค้า

32 คนงานดูแลสวน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ดูแลความเรียบร้อยของสวน ตามตกลง
ตัดหญ้า ดูแลสวน ต้นไม้

33 พนักงานท าความสะอาด 1 ญ 30+ ไม่จ ากัด มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ตามตกลง
มีมนุษย์สัมพันธ์ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี

34 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 ช 18-30 ม.6 มีความรับผิดชอบสูง 10,500 คลินิกจูงกะรักษ์สัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ 
ซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน 2/34 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
ท างานกับสัตว์เล้ียงได้ โทร.044-159-199
ไม่กลัวเข็ม/เลือด 

หลักฐานสมัครงาน  รูปถ่าย , ส าเนาบัตรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา , หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2566

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

ติดตามต าแหน่งงานว่างได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 
ติดตามต าแหน่งงานว่างได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 



จ านวน เพศ อายุ ลักษณะงาน /
(อัตรา) (ปี) ความก้าวหน้า

35 พนักงานขาย (นอกสถานท่ี) 5 ช/ญ 25-30 ม.6+ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเจรจา ตามโครงสร้าง บริษัท บี-มิกซ์ คอนกรีต จ ากัด ผลิต และจ าหน่ายคอนกรีต
มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  ม.5 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์
ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ โทร.044-558-991

36 ธุรการขาย
สาขากาบเชิง 2 ญ 25+ ปวส.+ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ตามโครงสร้าง

มีทักษะการส่ือสาร
มีความรับผิดชอบ และความอดทนท่ีสูง
ใช้โรแกรม Express จะพิจารณาพิเศษ

37 พนักงานขับรถมิกซ์ 2 ช 25-45 มีอัธยาศัยดี ขยัน ซ่ือสัตย์ ตามโครงสร้าง
สาขาสังขะ ช านาญในพ้ืนท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

38 พนักงานฝ่ายผลิต/QC 1 ช 25+ มีใบอนุญาตชับข่ีรถยนต์ ตามโครงสร้าง
สาขาเมืองสุรินทร์ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

มีประสบการณ์ด้านการผลิตคอนกรีต 
พิจารณาเป็นพิเศษ

39 ธุรการขาย 1 ญ 25+ ปวส. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ตามโครงสร้าง
สาขากาบเชิง มีทักษะด้านการส่ือสาร

มีความรับผิดชอบ และความอดทนสูง
ใช้โปรแกรมExpress ได้จะพิจารณาพิเศษ

40 หัวหน้าแพลนท์คอนกรีต 1 ช 25+ ปวส.+ มีความเป็นผู้น า สามารถท างาน ตามโครงสร้าง
ภายใต้แรงกดดัน
ช านาญในพ้ืนท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

หลักฐานสมัครงาน  รูปถ่าย , ส าเนาบัตรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา , หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

ติดต่อสมัครงานได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่13 (ถ.สุรินทร์-ปราสาท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลาราชการ

ติดตามต าแหน่งงานว่างได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ



จ านวน เพศ อายุ ลักษณะงาน /
(อัตรา) (ปี) ความก้าวหน้า

41 ธุรการจัดซ้ือ 1 ญ 30+ ปวส.+ มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี ตามโครงสร้าง
สาขาเมืองสุรินทร์ มีความละเอียดรอบคอบ 

มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
มีประสบการณ์ในงานท่ีจัดซ้ือ

42 พนักงานฝ่ายขาย 10 ช 18-45 ไม่จ ากัด บุคลิกภาพดี สุขภาพกายแข็งแรง ตามตกลง หจก.วารีทเพสุรินทร์ 132 ม.1 ต.บุฤาษี ผลิต และจ าหน่ายน้ าด่ืม
มีใบขับข่ีรถยนต์ประเภท 2 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

โทร. 092-2649-017 , 094-3786-018 

43 พนักงานออฟฟิศ 2 ช/ญ 22-40 ม.6+ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (ท าโปสเตอร์โฆษณาได้) ตามตกลง สุรินทร์แมนช่ัน โรงแรม และท่ีพัก
ได้รับวัคซีน 2 เข็มข้ึนไป 159/9 ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ต้องจ่ายเงินค่าประกันการท างาน 2,000 โทร.044 514 990

44 พนักงานท่ัวไป 1 ช/ญ 20-40 ม.3+ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ตามตกลง
ได้รับวัคซีน 2 เข็มข้ึนไป

45 พนักงานท าความสะอาด 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด อ่านออก เขียนได้ ตามตกลง

46 พนักงานเสิร์ฟ 3 ช/ญ 20+ ม.3+ มีประกันสังคม 9,000 ภัตตาคารแป๊ะต๋ี 40,42 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง จ าหน่ายอาหาร 
เบ้ียขยัน อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-511-682

47 พนักงานประจ าร้าน 2 ญ 18-35 ม.6+ มี OT 300 /วัน เคซีพี ชิคเก้นไลค์ จ าหน่ายอาหาร
มีโบนัสประจ าปี 515/1, 33/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง
อาหารกลางวัน จ.สุรินทร์

โทร.044-512-221,085-777-4998
48 พนักงาน Part time 2 ญ 18+ ไม่จ ากัด มี OT 40/ช่ัวโมง

มีโบนัสประจ าปี

49 แม่บ้าน 2 ญ 25-50 ไม่จ ากัด มีท่ีพัก 300 /วัน บริษัท ดีเสมอโฮมสเตย์ โรงแรม และท่ีพัก 
มีจิตใจดี 292/9-10 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง
ขยัน อดทน จ.สุรินทร์ โทร.089-717-5689

หลักฐานสมัครงาน  รูปถ่าย , ส าเนาบัตรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา , หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

สถานประกอบการ ประเภทกิจการล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง

ติดต่อสมัครงานได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่13 (ถ.สุรินทร์-ปราสาท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลาราชการ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ติดตามต าแหน่งงานว่างได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 



จ านวน เพศ อายุ ลักษณะงาน /
(อัตรา) (ปี) ความก้าวหน้า

50 พนักงานเสิร์ฟ (จัดเล้ียง) 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง หจก.สวนป่ารีสอร์ท โรงแรม และท่ีพัก 
360 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร.044-558-616,071-3900-144

51 พนักงานบาร์น้ า 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 

52 พนักงานธุรการ 1 ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง

53 พนักงานขาย 1 ช 35+ ม.3+ ขายของหน้าร้าน หน้าตาย้ิมแย้ม มารยาทดี 350บาท/วัน ร้านคลังปัญญา ขายวัสดุ อุปกรณ์การเรียน 
สามารถยกของหนักได้ 413 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง
สามารถส่งของต่างอ าเภอได้ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-512-395
ขับรถได้และมีใบขับข่ีจะพิจารณาพิเศษ 

54 พนักงาน PC สี TOA 1 ช 21+ ปวส.+ รักงานบริการและงานขาย 10,000+ นพเก้าโฮมมาร์ท  จ าหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง
มีวินัยการท างาน 96 ม.13 ถ.สุรินทร์-ปราสาท
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

โทร.086-465-7964,062-914-7303
55 พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ รักงานขายและบริการ มีเป้าหมายในการ 12,000 นพเก้าโฮมเดคอร์ 351 ม.13 จ าหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง

ขาย ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
มีประสบการณ์ขายเฟอร์นิเจอร์ โทร.086-465-7964,062-914-7303

56 หัวหน้า QMR 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ตามตกลง บริษัท เจริญผล ฮาร์คเนสสตีล สุรินทร์ จ ากัด จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 23  ม.8 ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

โทร.044-060-565 ต่อ 103 

57 พนักงานขาย 2 ญ 20+ ปวช.+ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ตามตกลง
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

58 ซ่อมบ ารุง 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง

หลักฐานสมัครงาน  รูปถ่าย , ส าเนาบัตรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา , หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
ติดต่อสมัครงานได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่13 (ถ.สุรินทร์-ปราสาท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลาราชการ

ติดตามต าแหน่งงานว่างได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ



จ านวน เพศ อายุ ลักษณะงาน /
(อัตรา) (ปี) ความก้าวหน้า

59 เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ 1 ช/ญ 28+ ปวช.+ ตามโครงสร้าง บจก.มหภาสวัสดุไทย จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
399 ถ.สุรินทร์ ปราสาท ต.เช้ือเพลิง อ.ปราสาท

60 พนักงานขายสินค้า 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามโครงสร้าง จ.สุรินทร์ โทร.044-551-598

61 พนักงานขับรถยนต์ 12 ช 20-55 ปวช.+ มีใจรักงานขาย และบริการลูกค้า ตามโครงสร้าง หจก.ทรัพย์ทวี สุรินทร์ (ส านักงานใหญ่) จ าหน่ายไอศกรีมวอลล์
มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ 233 หมู่ท่ี 8 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์
 โทร.080-592-4616

62 พนักงานแอดมิน 4 ช/ญ 20-55 ปวช.+ มีใจรักงานขาย และบริการลูกค้า ตามโครงสร้าง

63 แม่บ้าน 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด สะอาด มีระเบียบ มีวินัย 10,000 346/2 ม.14 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ บ้านพักอาศัย
มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ โทร.094-291-6256
ท างานบ้าน ท ากับข้าว
ช่วยดูแลเด็กทารกได้ 
รับ-ส่งเด็กไปโรงเรียน 

64 แม่บ้าน 3 ญ 20-45 ย้ิมแย้ม แจ่มใส 335/วัน หจก.ธีราวุธ ยางยนต์ ศูนย์ซ่อม และบริการรถยนต์
รักเด็ก 426 หมู่ 19 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมือง
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา จ.สุรินทร์ โทร.04453-1838
รักษาความสะอาด 

หลักฐานสมัครงาน  รูปถ่าย , ส าเนาบัตรประชาชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน , วุฒิการศึกษา , หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
ติดต่อสมัครงานได้ท่ี ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่13 (ถ.สุรินทร์-ปราสาท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลาราชการ

ติดตามต าแหน่งงานว่างได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ


