
ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ลักษณะงำน / เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ

1 วิศวกรรมโยธำ 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี ควบคุม ออกแบบกำรก่อสร้ำง ติดตำมตรวจสอบงำนได้ ตำมตกลง บ้ำนดีสถำปนิก ออกแบบสร้ำงบ้ำน
228/3 ม.2 บ.สินธร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.064-5392441

2 พนักงำนต้อนรับส่วนหน้ำ 3 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด - บุคลิกดีมีใจบริกำร ตำมตกลง โรงแรมทองธำรินทร์ โรงแรม
3 พนักงำนเสิร์ฟ 5 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด - มีควำมขยันและซ่ือสัตย์ ตำมตกลง 60 ถ.ศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 044-514281
4 พนักงำนรูมเมด 2 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด - มีควำมขยันและซ่ือสัตย์ ตำมโครงสร้ำง
5 พนักงำนขับรถ 1 ช 21-30 ปี ไม่จ ำกัด ขับรถส่งสินค้ำ มีใบขับข่ีและผ่ำนเกณฑ์ทหำร ตำมตกลง Cockpit ธีรำวุธยำงยนต์ จ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์
6 เสมียน 1 ญ 21-30 ปี ปวช.+ เอกสำรกำรเงิน ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ ตำมตกลง 426 ม.19 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 0864787296
7 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช 25-35 ปี ปวช.+ - - ตำมตกลง  หจก.สหะกลโอเอ ศูนย์บริกำร อุปกรณ์ไอทีฯ

8 ช่ำงคอมพิวเตอร์ 1 ช 25-35 ปี ปวช.+ - - ตำมตกลง
9 พนักงำนขับรถ 2 ช 25-35 ปี ม.3+ ขับรถส่งสินค้ำ - ตำมตกลง

10 ช่ำงไฟฟ้ำ,ติดต้ัง 1 ช 25-35ปี ปวช.+ - - ตำมตกลง
11 ฝ่ายขาย 1 ช/ญ 25-35ปี ปวช.+ บริกำรขำยและเอกสำรบัญชี - ตำมตกลง
12 พนักงานขาย+จัดของ 2 ช 18ปี+ ม.3+ บริกำรขำยและจัดสินค้ำ มีใบขับข่ีรถยนต์ ตำมตกลง บริษัท ศรีสยำมอะไหล่ 2009 จ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์

445 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-519956

13 ผู้จัดการโรงงาน(ฝ่ายผลิต) 3 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ดูแลฝ่ำยผลิต
มีประสบกำรณ์
มีประสบกำรณ์ 15,000 โรงน้ ำแข็งสินอุดมสุรินทร์ โรงน้ ำแข็ง

14 ผู้จัดการฝ่ายขาย 4 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ดูแลฝ่ำยขำย
 
มีประสบกำรณ์ 15,000 197 ม.8 ถ.ปัทมำนนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-9676977

15 ธุรการ 4 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด งำนเอกสำร - 9,500
16 พนักงานตรวจสอบสภาพรถ 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตรวจสอบรถ มีความรู้เร่ืองเคร่ืองยนต์ 12,000
17 พนักงานขับรถ 5 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ขับรถส่งของ - 320/วัน
18 พนักงานบรรจุน ้าแข็ง 7 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด บรรจุน้ ำแข็ง - 320/วัน

19 แม่บ้านโรงงาน 3 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ท ำควำมสะอำด - 320/วัน

20 ช่างยนต์ 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด - มีความรู้เร่ืองเคร่ืองยนต์ 15,000

21 ช่างกลโรงงาน 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด - มีควำมรู้เร่ืองเคร่ืองยนต์ 15,000
22 พนักงำนท่ัวไป 1 ญ 25ปี+ ม.3+ - ขยัน อดทน มีควำมต้ังใจ ตำมตกลง ร้ำนน้องหญิงเส้นไหม จ ำหน่ำยเส้นไหม

52-54 ถ.จิตรบ ำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.089-4280630

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
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740/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  โทร 044-512498-9



ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ลักษณะงำน / เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ

23 พนักงำนธุรกำร 4 ญ 25-35 ปี ป.ตรี งำนเอกสำร สิทธิลำพักร้อน 9,800-12,000 บริษัท เน็คก้ีเบสท์ จ ำกัด จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำครัวเรือน
3/7/2010 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044513170

24 พนักงำนฝ่ำยบัญชี 1 ญ ไม่จ ำกัด ปวส.+ งำนเอกสำรกำรเงิน ขยันละเอียดรอบคอบ ตำมตกลง บริษัท ไชยรุ่งเรืองคอนกรีต จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยคอนกรีต
25 พนักงำนธุรกำร 1 ญ ไม่จ ำกัด ปวส.+ งำนเอกสำร ขยันละเอียดรอบคอบ ตำมตกลง 365 ม.8 ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต ำบลสลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ 044-060246 
26 ช่ำงต้ังศูนย์รถ 1 ช 25-40ปี ปวส.+ - - 12,000       ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด น ำเจริญเรเดียล ศูนย์บริกำรยำงรถยนต์
27 ช่ำง ตรอ. 1 ช 25-40ปี ปวส.+ - - 12,000       936 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 081-8765115
28 CS.ขำย+แม่บ้ำน 1 ญ 25-40ปี ปวช.+ ติดตำมผลกำรขำย ,แม่บ้ำน - 10,000       
29 พนักงำนบัญชี 1 ญ 22 ปี+ ปวส.+ งำนเอกสำรบัญชี มีประกันสังคม 12,000 บริษัท แมล เวลล์ เนส จ ำกัด ส ำนักงำนบัญชี

368 ถ.ปัทมำนนท์ อ.เมือง ต.ในเมือง จ.สุรินทร์ โทร.084-6446363
30 พนักงำนบัญชี 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี งำนเอกสำรบัญชี จบ ป.ตรี สำขำบัญชี ตำมตกลง สุรินทร์พลำซ่ำ จ ำกัด ห้ำงสรรพสินค้ำ

101 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.085-2010364
31 พนักงำนยกของ 1 ช ไม่เกิน 40 ม.3+ ยกสินค้ำ มีใบขับข่ี ตำมตกลง หจก. ไทยนิยมโทรทัศน์ จ ำกัด จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำครัวเรือน

410,412 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-511380
32 พนักงำนขับรถบรรทุก 2 ช 25-45ปี ไม่จ ำกัด ขับรถล่อง มีใบอนุญำตขับข่ี ท.3 ข้ึนไป ตำมตกลง บริษัท มงคลรัฐ จ ำกัด กำรสีข้ำว
33 เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล 1 ญ 28 ปี+ ป.ตรี ดูแลบุคลำกร มีประสบกำรณ์ 9 ม.14 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.061-0299911
34 ผู้ช่วยช่ำง 3 ช ไม่จ ำกัด ม.3+ มีควำมรู้ด้ำนงำนช่ำง มีควำมขยัน อดทน ตำมตกลง บริษัท มุ่งเจริญไบโอแมส จ ำกัด ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ

168 ม.6 ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต.รำม อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-558998
35 ผู้ดุแลผู้สูงอำยุ 1 ญ 30-50 ปี ไม่จ ำกัด ดูแลผู้สูงอำยุปกติ สำมำรถท ำงำนอยู่ กทม. ได้ 10,000-12,000 โรงสีไฟสินอุดมสุรินทร์ โรงสีข้ำว

126 ม.8 ถ.ปัทมำนนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-9676977
36 พนักงำนคลัง 3 ช/ญ 20 ปี ม.6+ จัดสินค้ำ มีประสบกำรณ์ ตำมตกลง สุรินทร์เฟอร์นิเจอร์ ผลิตเฟอร์นิเจอร์

313 ม.6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 099-4966912
37 พนักงำนธุรกำรท่ัวไป 1 ช/ญ 25ปี+ ปวส.+ จัดกำรเอกสำรจัดซ้ือ มีควำมซ่ือสัตย์ คล่องแคล่ว 13,000       โฮมโซลูช่ัน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด ขำยโครงกำร

47/1  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 099-2709802
38 ผช.ผู้จัดกำรโรงงำน 1 ช/ญ 22-45 ปี ป.ตรี ดูแล บริหำรโรงงำน ประสำนงำนกับแผนกต่ำงๆ ตำมตกลง บริษัท เอพร้ินท์  จ ำกัด ส ำนักงำนตัวแทนรับจัดกำโฆษณำ
39 BOM 1 ช 22-45 ปี ป.ตรี สำมำรถค ำนวณวัตถุดิบได้ มีควำมละเอียด รอบคอบ ตำมตกลง 3 อ่อนนุช 65 แยก 1 อ.ประเวศ ต.ประเวศ กทม. โทร 02-3202080-1 ต่อ130

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน  เมษำยน 2565
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
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40 Project sale manager 1 ช/ญ 30 ปี+ ป.ตรี ผุ้จัดกำรฝ่ำยขำย มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ ตำมตกลง บริษัท เจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จ ำกัด ค้ำเหล็ก

41 Industry sale manager 1 ช/ญ 30 ปี+ ป.ตรี ขำยสินค้ำให้กับองค์กรต่ำงๆ มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ ตำมตกลง 276/1  ถ.ปัทมำนนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

42 TT sale manager 1 ช/ญ 30 ปี+ ป.ตรี ขำยสินค้ำหน้ำร้ำน มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ ตำมตกลง โทร 044-513066 / 044-514813 /
081-713192743 sale special project manager 1 ช/ญ 30 ปี+ ป.ตรี ขำยสินค้ำ มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ ตำมตกลง

44 Sale support 1 ช/ญ 25 ปี+ ปวช.+ ประสำนงำนระหว่ำงลูกค้ำและเซลล์ มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ ตำมตกลง

45 Sale tecnique 1 ช/ญ 27 ปี+ ปวช.+ น ำเสนอขำย มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ ตำมตกลง
46 sale showroom manager 1 ช/ญ 30 ปี+ ป.ตรี น ำเสนอสินค้ำ และประสำนลูกค้ำ มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ ตำมตกลง
47 อำจำรย์แนะแนว 10 ช/ญ 25ปี+ ป.ตรี แนะแนวกำรศึกษำ ผ่ำนโปรพิจำรณำ15,000บำท 12,000 มหำวิทยำลัยเฉลิมกำญจนำ กำรศึกษำ

ทุกสำขำ 333 ม.7 ถ.สุรินทร์-ปรำสำท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.085-8299445
48 แม่บ้ำน 1 ญ 30-40ปี ไม่จ ำกัด มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ 10,000 บ้ำนพักส่วนบุคคล บ้ำนพักส่วนบุคคล

สำมำรถปฏิบัติงำนท่ี กทม. ได้ 146 ม.17 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.089-1533699
49 แม่บ้ำน 1 ญ 30-40ปี ไม่จ ำกัด ท ำควำมสะอำด มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ 300/วัน สุรินทร์สตูดิโอ รับถ่ำยภำพ ให้เช่ำสถำนท่ี

50 ช่ำงประจ ำอำคำร 1 ช 25-38 ปี ไม่จ ำกัด ช่ำง มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ 330/วัน 59/7-8 ซ.สระโบรำณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.0635692415
51 พนังงำนขับแบคโฮ 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ขับรถ มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ 700/วัน โอฬำร  อยู่กำญจนเศรษฐ บริกำรให้เช่ำเคร่ืองจักรกล

24 ม.20 ต.กำบเชิง อ.กำบเชิง จ.สุรินทร์ โทร.0919149356
52 พนักงำนคลังสินค้ำ 2 ช 25-35 ปี ไม่จ ำกัด คลังสินค้ำ ขับโฟล์คลิฟได้ 320/วัน บริษัท นพเก้ำโฮมมำร์ท จ ำหน่ำยสินค้ำวัสดุก่อสร้ำงคุณภำพ
53 พนักงำนขับรถปูนมิกซ์ 2 ช 24-40 ปี ไม่จ ำกัด ขับรถ มีใบขับข่ีประเภท 2 320/วัน 269/5 หมู่2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.086-2441003
54 แคชเชียร์ประจ ำเคำน์เตอร์ 1 ญ 21-35 ปี ม.6+ แคชเชียร์ มีควำมซ่ือสัตย์ ตำมตกลง
55 พนักงำนประกอบเฟอร์นิเจอร์ 1 ช 21-35 ปี ม.6+ ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ประกอบเฟอร์นิเจอร์ได้ ตำมตกลง
56 พนักงำนขำยประจ ำเคำน์เตอร์ 1 ญ 25-35ปี ปวส.+ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีควำมรับผิดชอบ ตำมตกลง
57 ท่ีปรึกษำกำรขำย ไม่จ ำกัด ช 21ปี+ ปวช.+ ด้ำนกำรขำย ประกันสังคม ตำมตกลง บริษัท เอ็มจี เอ.เอส.กรุ๊ป จ ำกัด จ ำหน่ำยรถและซ่อมบ ำรุง

286 ม.9 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-558899
58 พนักงำนขำย 2 ช/ญ 23-40ปี ปวช.+ บริกำรด้ำนกำรขำย ใช้รถยนต์ส่วนตัวในกำรท ำงำน ตำมตกลง บริษัท ซุปเปอร์คอยล์ จ ำกัด จ ำหน่ำยเหล็กและโลหะ

59 พนักงำนแผนกบัญชี 1 ช/ญ 23-40ปี ปวส.+ เอกสำรด้ำนบัญชี มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ 90 ม.8 ต.กังแอน อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ โทร.065-2326465

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน  เมษำยน 2565

ท ำควำมสะอำด มีท่ีพัก
พร้อมอำหำร



ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ลักษณะงำน / เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ

60 พนักงำนขำย 1 ช/ญ 25ปี+ ม.6+ เซลล์ มีควำมสำมำรถในกำรขำย ตำมตกลง บริษัท ไทยสตีลคอน จ ำกัด ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
61 พนักงำน IT 1 ช 25 ปี+ ปตรี ดุแลระบบ IT 'มีควำมรู้ทักษะด้ำนอุปกรณ์ ตำมตกลง 89 หมู่ 6 ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทร 082-7579170
62 พนักงำนขับรถมิกซ์ 1 ช/ญ 20ปี+ ไม่จ ำกัด ขับรถ มีใบขับข่ีประเภท2  ตำมตกลง
63 พนักงำนขำย 2 ช/ญ 18-35 ปี ม.3+ บริกำรด้ำนกำรขำย มีใจรักงำนบริกำร ตำมตกลง บริษัท แสงสุรินทร์กำรไฟฟ้ำ จ ำกัด จ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

40/1 ถ.หลักเมือง  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร.044-515159
64 เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมจัดหำวัตถุดิบ 4 ช/ญ 25 ปี+ ป.ตรี บริกำรลูกค้ำ มีควำมรู้ในกำรปลูก ตำมตกลง บริษัท น้ ำตำลสุรินทร์ จ ำกัด ผลิตน้ ำตำล
65 หัวหน้ำฝึกอบรม 1 ช/ญ 25ปี+ ป.ตรี บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ มีควำมรู้กฏหมำยแรงงำน ตำมตกลง 246 ม.13 ต.ปรือ อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ โทร  044-551600-137 
66 พนักงำนท่ัวไป 17 ช/ญ ไม่จ ำกัด ม.3+ ท่ัวไป - ตำมตกลง
67 พนักงำนเซเว่น ไม่จ ำกัด ช/ญ ไม่จ ำกัด ม.3+ บริกำรด้ำนกำรขำย สำขำสุรินทร์ ตำมตกลง บริษัท ในเครือ เจริญไชย กรุ๊ป ขำยปลีกเช้ือเพลิงบริกำรน้ ำมัน

ตำมตกลง 368 ถ.ปัทมำนนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร.081-7131927
68 กรำฟฟิคดีไซน์ 2 ช/ญ 25ปี+ ปวช.+ ออกแบบส่ือ ใช้ Ps,Ai  ได้ ตำมตกลง เดอะวัน ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ห้ำงสรรพสินค้ำ
69 ผู้ช่วยผู้จัดกำร 1 ช/ญ 25ปี+ ป.ตรี บริหำรงำนต่ำง ๆ มีประสบกำรณ์พิจำรณำพิเศษ ตำมตกลง 360 ม.13 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.094-1593530
70 บัญชีการเงิน 1 ช/ญ 25ปี+ ปวส+ เอกสำรกำรเงิน มีประสบกำรณ์พิจำรณำพิเศษ ตำมตกลง
71 พนักงานประจ้า ไม่จ ำกัด ช/ญ 25ปี+ ไม่จ ำกัด งำนท่ัวไป ขยัน อดทน มีควำมเป็นผู้น ำ ตำมตกลง

72 บัญชีลูกหน้ี 1 ช/ญ 25ปี+ ปวส+ เอกสำรลูกหน้ี มีประสบกำรณ์พิจำรณำพิเศษ ตำมตกลง

73 ธุรกำรคลังสินค้ำ 1 ช/ญ 25ปี+ ปวส+ จัดกำรสินค้ำ มีประสบกำรณ์พิจำรณำพิเศษ ตำมตกลง
74 พนักงำนท่ัวไป 3 ช 21-35ปี+ ไม่จ ำกัด ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร 320/วัน บจก.9569 ฟ่งฟู่ ผลิตเฟอร์นิเจอร์

294 ม.6 ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.093-5404056
75 พนักงำนขำย/Sale 2 ช/ญ 25-35ปี ม.6+ บริกำรด้ำนกำรขำย มีใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์ ตำมตกลง บริษัท บี-มิกซ์ คอนกรีต จ ำกัด ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยคอนกรีตผสมเสร็จ

76 พนักงำนขับรถมิกซ์ 3 ช 25-45ปี ไม่จ ำกัด สำขำเมือง 1 อัตรำ ตำมตกลง 234 ม.5 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-9666949
สำขำกำบเชิง 2 อัตรำ

77 ช่ำงติดต้ังป้ำย ไม่จ ำกัด ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ติดต้ังป้ำย มีใบอนุญำตขับข่ี 350/วัน บริษัท สุรินทร์กรีนพร้ิน จ ำกัด ผลิตป้ำยและอุปกรณ์พร้ิน
กม.7 ก่อนถึงป้ัม ปตท. ทำงไป อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์ ไลน์ @575JWPPY

78 แผนกบัญชี 2 ช/ญ 30-35ปี ป.ตรี เอกสำรบัญชี ใช้ Microsoft office ได้ ตำมตกลง หจก. ไชยรุ่งเรืองสุรินทร์ โรงสี
401 หมู่ 10  ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  โทร 093-3272200

มีใบอนุญำตขับข่ีประเภท 
ท.2 ข้ึนไป

ผลิตอะไหล่และประกอบ
เฟอร์นิเจอร์
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ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ลักษณะงำน / เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ

79 ครูปฐมวัย 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี สอน - ตำมตกลง โรงเรียนอนุบำลอรศิริ สถำนศึกษำ
80 ครูประถมศึกษำ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ปตรี สอน จบประถมศึกษำ หรือสังคม ตำมตกลง 448 ม.13 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 0805386554 ,0837311144
81 ครูพละ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี สอน สำมำรถสอนว่ำยน้ ำได้ ตำมตกลง
82 เสมียน 4 ช/ญ 18ปี+ ม.3+ เอกสำรกำรเงิน - 350/วัน รุ่งสิริเบญจ ศูนย์ซ่อมรถยนต์
83 แม่บ้ำน 2 ญ 30ปี+ ไม่จ ำกัด ท ำควำมสะอำด - 350/วัน 72 ม.11 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร086-4518052, 044-558818
84 ช่ำงไฟ ช่ำงแอร์ 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ช่ำง - 400/วัน
85 ฝ่ำยอะไหล่ 2 ช/ญ 18ปี+ ม.3+ จัดกำรอะไหล่ - 350/วัน

86 พนักงำนท่ัวไป ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี+ บริกำร และกำรขำย ตำมตกลง ธนำคำร UOB จ ำกัด(มหำชน) ประเทศไทย ธนำคำร

79,81,83 ถ.จิตรบ ำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

87 เภสัชกร 2 ช/ญ 22-35ปี ป.ตรี ปฏิบัติงำน ณ หน่วยจ่ำยยำ ตำมตกลง โรงพยำบำลรวมแพทย์ (หมออนันต์) สถำนพยำบำล

312/1 ถ.เทศบำล1 อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 044-515700 ต่อ113

88 นักเทคนิคกำรแพทย์ 2 ช/ญ 22-35ปี ป.ตรี ตำมตกลง

89 ผู่ช่วยสัตวแพทย์ 2 ช/ญ 18-30 ปี ม.6+ ช่วยบังคับสุนัข/แมว ไม่กลัวสุนัข/แมว คลินิก จูงกะรักษ์สัตว์ คลินิก
ไม่กลัวเลือด 2/34 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 095-6042974

ติดต่อสมัครงำนได้ท่ี ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่13 (ถ.สุรินทร์-ปรำสำท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลำรำชกำร
หลักฐำนสมัครงำน  รูปถ่ำย , ส ำเนำบัตรประชำชน , ส ำเนำทะเบียนบ้ำน , วุฒิกำรศึกษำ , หลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
ติดตำมต ำแหน่งงำนว่ำงได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 
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มีใบอนุญำต นำยหน้ำประกัน
ชีวิต/ประกันวินำศภัย

ได้รับใบประกอบวิชำชีพ
จำกสภำเภสัชกรรม

ปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำร
ตรวจ ทดสอบ วิเครำะห์

ได้รับใบประกอบวิชำชีพ
จำกสภำเทคนิคกำรแพทย์


