
ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ลักษณะงาน / เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจา้ง สถานประกอบการ ประเภทกจิการ
(อตัรา) (ป)ี ความกา้วหน้า

1 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 30+ ไม่จ ากดั ขับรถส่งสินค้า มีใบอนุญาตขับขี่รถประเภท2 ตามตกลง บริษัท แหลมทองพาณิชย์สุรินทร์ จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง
98 ม.16 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-514239

2 เสมียน/ธุรการ 1 ญ 18-35 ปี ปวช.+ งานเอกสาร มีอาหารกลางวัน ตามตกลง หจก.ไทยนิยมโทรทัศน์ จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟา้
410-412 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ..เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-511380

3 พนักงานช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 18 ป+ี ปวช.+ ช่างซ่อมไฟฟา้ จบสาขาการไฟฟา้ก าลัง 9,600 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โรงพยาบาล
4 เภสัชกร 2 ช/ญ 20 ป+ี ป.ตรี - มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ 18,000 93 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-511523

5 ช่างไฟฟา้ก าลัง/ช่างโรงงาน 3 ช 18 ป+ี ปวช.+ ช่างซ่อมไฟฟา้ มีทีพ่กั เบีย้ขยัน โอที อื่นๆ 12,000 โรงผลิตขวดพรเพชร พลาสติก ผลิตขวดน้ าพลาสติก

6 แม่บ้าน 1 ญ 23-40 ปี ไม่จ ากดั งานบ้าน ท าความสะอาด มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ ตามตกลง บ้านส่วนบุคคล คุณประภัสสร บ้านส่วนบุคคล
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.088-5845665

7 เจา้หน้าทีค่วามปลอดภัย 1 ช 20 ป+ี ม.6+ รักษาความปลอดภัย จป.วิชาชีพ ตามตกลง บริษัท มุ่งเจริญไบโอแมส จ ากดั ผลิตพลังงานไฟฟา้
168 ม. 6 ถ. สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต. ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-558998

8 พนักงานขับรถ 1 ช 18-35 ปี ไม่จ ากดั ขับรถส่งสินค้า มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ตามตกลง หจก.เลิศอมรธุรกจิ จ าหน่ายไอศกรีมเนสท์เล่
301 ม.4 บ.แสงตะวัน ต.คอโค อ.นอกเมือง จ.สุรินทร์ โทร.085-8599500

9 ทีป่รึกษาการสร้างบ้าน 1 ช/ญ 20 ป+ี ปวส.+ ด้านงานบริการ ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ ตามตกลง บริษัท บ้านดี สถาปนิกออกแบบและกอ่สร้าง จ ากดั ออกแบบและกอ่สร้าง

10 เจา้หน้าทีก่จิกรรมการตลาด 1 ช/ญ 18-30 ปี ป.ตรี ด้านการตลาด จบสาขานิเทศศาสตร์/การตลาด ตามตกลง 228/3 ม.2 บ.สินธร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.064-5392441

11 ผู้ควบคุมงานกอ่สร้าง 3 ช/ญ 20 ป+ี ปวช.+ ควบคุมงาน จบสาขากอ่สร้าง ตามตกลง
12 หัวหน้าผู้ควบคุมงานกอ่สร้าง 1 ช/ญ 20 ป+ี ปวส.+ หัวหน้าควบคุมงาน จบสาขาวิศวกรรมโยธา 15,000

13 ผู้จดัการฝ่ายกอ่สร้าง 10 ช/ญ 20 ป+ี ป.ตรี ผู้จดัการ จบสาขาวิศวกรรมโยธา ตามตกลง

14 วิศวกรโยธา 1 ช/ญ 20 ป+ี ป.ตรี ออกแบบโครงสร้าง จบสาขาวิศวกรรมโยธา ตามตกลง

๑๕ พนักงานร้าน ๓ ญ ๒๕ ป+ี ไม่จ ากดั รักงานบริการ มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ ตามตกลง ร้านกว๋ยเต๋ียวถนอมมิตรสุรินทร์ ร้านอาหาร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน  กรกฎาคม 2565

434 ม.8 ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.088-6184984

249 ม. 8 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.089-6743828
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16 ผู้จดัการฝ่ายขาย 2 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั สามารถท างานได้ทุกวัน มีประกนัสังคม 15,000 โรงน้ าแข็งสินอดุม โรงน้ าแข็ง
17 ผู้ช่วยหัวหน้ากะ 2 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั สามารถท างานได้ทุกวัน มีประกนัสังคม ตามตกลง 197 ม.8 ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 089-9499451

18 พนักงานขับรถส่งน้ าแข็ง 7 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั สามารถท างานได้ทุกวัน มีประกนัสังคม ตามตกลง
19 พนักงานบรรจนุ้ าแข็ง 5 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั มีประกนัสังคม,มีทีพ่กัฟรี ตามตกลง
20 แม่บ้านโรงงาน 2 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั มีประกนัสังคม,มีทีพ่กัฟรี ตามตกลง
21 ช่างยนต์ 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั มีประกนัสังคม,มีทีพ่กัฟรี 12,000
22 ช่างกลโรงงาน 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั มีประกนัสังคม,มีทีพ่กัฟรี 12,000
23 พนักงานออฟฟศิ 2 ญ 23 ป+ี ปวช+ บริการลูกค้า โบนัส เบีย้ขยัน ตามตกลง สุรินทร์แมนชั่น

159/9 ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-514990
24 พนักงานต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 2 ช 23 ป+ี ปวส. ต้ังศูนย์ถ่วงล้อ มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ 14000 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั น าเจริญเรเดียล ขายและจดัจ าหน่ายยางรถยนต์

936 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-8765115
25 พนักงานขายประจ าเคาน์เตอร์ 1 ช/ญ 25 ป+ี ม.6+ ขายวัสดุกอ่สร้าง มีประสบการณ์ขายวัสดุก่อสร้าง ตามตกลง บริษัท เจริญกจิบล็อก จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง
26 พนักงานจดัซ้ือ 1 ช/ญ 25 ป+ี ม.6+ จดัซ้ือ มีประประสบการณ์จดัซ้ือ ตามตกลง 585 ต.กงัแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทร.086-4657964
27 พนักงานบัญชีลูกหนี้ 1 ญ 25 ป+ี ปวส.+ ใช้คอมพวิเตอร์ได้ดี จบสาขา การจดัการ บัญชี ตามตกลง

28 ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ 3 ช 20-40 ปี ป.6+ ผู้ช่วยช่าง มีทีพ่กั อาหารเทีย่งฟรี ตามตกลง ร้านมงคลทรัพย์เจริญ รับเหมาช่วงการไฟฟา้
29 ช่างไฟฟา้ก าลัง 2 ช 20-40 ปี ปวช+ ช่างไฟฟา้ สามารถท างานต่างจงัหวัดได้ ตามตกลง 51 ม.2 ซ.ตัดใหม่ ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โทร 086-9245459
30 เจา้หน้าทีว่างแผนการผลิต 1 ช/ญ 20 ป+ี ป.ตรี วางแผนการผลิต วิศวกรรมอตุสาหกรรม ตามตกลง บริษัท ไฮ-เทค สุรินทร์ แอพพาเรล จ ากดั โรงงานผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป

วิศวส่ิงทอ 489 ม.7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตุม จ.สุรินทร์ โทร 086-3950035
31 พนักงานคลังสินค้า 2 ช 23 ป+ี ม.6+ ขับโฟล์คลิฟหรือรถยนต์ได้ โอที เบีย้ขยัน เงินพเิศษ ตามตกลง นพเกา้โฮมมาร์ท จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง
32 ธุรการจดัส่ง 1 ช/ญ 25-30 ปี ปวส.+ งานธุรการ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ตามตกลง 96 ม.13 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.086-4657964
33 โรงปูนทีพไีอ จ านวนมาก ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ขับรถ มีใบขับขี่ ท.2 ขึ้นไป ตามตกลง โรงปูนทีพไีอ จ าหนายปูนซีเมนต์

299 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แกง่คอย จ.สระบุรี โทร 036-358999
34 แม่บ้าน 1 ญ 25 ป+ี ไม่จ ากดั ท าความสะอาด มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ ตามตกลง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อาร์เค เวิลด์ คอมปานีส์ จ าหน่ายสินค้าอปุโภค-บริโภค

1/8 ถ.บรรพต ซ.1  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 065-5142389

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน   กรกฎาคม 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ลักษณะงาน / เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจา้ง สถานประกอบการ ประเภทกจิการ
(อตัรา) (ป)ี ความกา้วหน้า

35 พนักงานขับรถบรรทุก 1 ช 25-45 ปี ไม่จ ากดั ขับรถบรรทุก มีใบอนุญาตขับขี่ ท.3 ขึ้นไป ตามตกลง บริษัท มหามงคลรัฐ จ ากดั โรงสีข้าว

36 เจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคล 1 ญ 28 ป+ี ป.ตรี งานเงินเดือน งานสวัสดิการ จบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามตกลง 9 ม.14 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.ตาออ็ง อ.เมิอง จ.สุรินทร์ โทร 061-0299911

37 พนักงานบัญชี 1 ญ 30-45 ปี ป.ตรี งานด้านบัญชี จบสาขาบัญชี ตามตกลง

38 พนักงานขับรถมิกซ์ 2 ช 20 ป+ี ไม่จ ากดั ขับรถมิกซ์ มีใบขับขี่ประเภท 2 ตามตกลง บริษัท ไทยสตีลคอน จ ากดั ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

39 พนักงานแผนกคอนกรีต 2 ช 25 ป+ี ม.6+ ผสมคอนกรีต มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ ตามตกลง 89 ม.6 ต.แกใหญ่ อ.เมิอง จ.สุรินทร์ โทร 082-7579170

40 พนักงานขาย 1 ช/ญ 25 ป+ี ม.6+ เซลล์ออกหน้างาน มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ ตามตกลง

41 พนักงานบัญชี(ด้านจา่ย) 1 ช/ญ 25-30 ปี ปวช.+ งานด้านบัญชี จบสาขาบัญชี ตามตกลง บริษัท สุรินทร์กรีนพร้ิน จ ากดั ท าป้ายโฆษณา
12 ม.17 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 080-7999959

42 พนักงานขาย 2 ญ 20-35 ปี ปวช.+ ขายทองค า มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ ตามตกลง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อึ้งไทยรัก ขายทองค า
555 ม.1 ถ.โล่ห์สุวรรณ ต.สังขะ อ.สังจะ จ.สุรินทร์ โทร 093-5156664

43 พอ่บ้านประจ าโชว์รูมรถ 1 ช 30 ป+ี ไม่จ ากดั ท าความสะอาดโชว์รูมรถ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตามตกลง บริษัท ไชยรุ่งเรืองมอเตอร์เซลล์ จ ากดั บริการและจ าหน่ายรถบรรทุก
44 พนักงานฝ่ายอะไหล่ 1 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั บริการและจ าหน่าย มีความรู้เร่ืองอะไหล่  241 ม.10 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 087-4427882

45 พนักงานขาย 1 ช 18-35 ปี ม.3+ ขายสินค้า ยกของให้ลูกค้า มีใจบริการ ตามตกลง ร้านแสงสุรินทร์การไฟฟา้ จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟา้
40/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมิอง จ.สุรินทร์ โทร.044-515159

46 แม่บ้าน 1 ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ท าความสะอาด มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ ตามตกลง ต้นคูณ รีสอร์ท รีสอร์ท
 417 บ.ตราตระบอกพฒันา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.0874427887

47 ผู้จดัการร้าน 1 ช/ญ 18-35 ปี ไม่จ ากดั บริหารจดัการร้าน มีประสบการณ์ผู้จดัการร้าน 15,000 ร้าน ทวีรัฐ ร้านสะดวกซ้ือ
48 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-35 ปี ไม่จ ากดั บริการลูกค้า มีประสบการณ์ขาย ตามตกลง 383/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 089-0324999
49 แม่บ้าน 1 ญ 30-40 ปี ไม่จ ากดั ท าความสะอาด มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ ตามตกลง บ้านส่วนบุคคล กฤษนัยเลคแอนด์พาร์ค บ้านส่วนบุคคล

ส่ีแยกบิก๊ซี
50 พนักงานธุรการ 1 ญ 21 ป+ี ป.ตรี งานธุรการ จบการจดัการ บัญชี 12,000 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัเน็คกี้ สุรินทร์

360 ถ.ธนสาร  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 044-513170
ติดต่อสมัครงานได้ที ่ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู1่3 (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 (ถ้าม)ี  
ติดตามต าแหน่งงานว่างได้ที ่Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน   กรกฎาคม 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์


