
ล ำดับที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุ ลักษณะงำน / เง่ือนไข/สวสัดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
(อัตรำ) (ป)ี ควำมก้ำวหน้ำ

1 พนักงำนขำย 5 ช/ญ 20-50 ป.6+ ขำยสินค้ำ ประกันสังคม/ค่ำคอมมิชชัน่ 9,600 บริษัท สยำมชัย เซอร์วสิ จ ำกัด สำขำศีขรภูมิ ขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ
2 พนักงานขับรถ 2 ช/ญ 25-40 ม.3+ ขับรถส่งสินค้ำ ประกันสังคม/ค่ำคอมมิชชัน่/โอที 9,600 277 หมู1่0 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  โทร.080-0635328
3 พนักงานบริการ 2 ญ 21-33 ม.6+ รับออเดอร์ ชงเคร่ืองด่ืม ค่ำเบีย้ขยนั 320 บำท/วนั ร้ำนพำริช (ตรงข้ำมร้ำนบำจำสุรินทร์พลำซ่ำ) ขำยกำแฟ ขนมเบเกอร่ี

ถนนหนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 099-4415153
4 พนักงานออฟฟิศ 2 ญ 22-40 ม.6+ จัดท ำเอกสำร เบีย้ขยนั/ประกันสังคม/ชุดยนูิฟอร์ม 9,500 ขึน้ไป สุรินทร์แมนชัน่ บริกำรห้องพัก
5 พนักงานท าความสะอาด 5 ญ 20+ ไม่จ ำกัด ท ำควำมสะอำดห้องพัก เบีย้ขยนั/ประกันสังคม/ชุดยนูิฟอร์ม 159/9 ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.085-9295646
6 ผู้ช่วยIE 1 ช/ญ 22+ ปวช.+ วำงแผนงำนผลิต เบีย้ขยนั/ชุดยนูิฟอร์ม/ตรวจสุขภำพ ตำมตกลง บริษัท ไฮ-เทคสุรินทร์แอพพำเรล จ ำกัด ผลิตเส้ือผ้ำส่งออก

489 หมู7่ ถ.ปัทมำนนท์ ต.ท่ำตูม อ.ท่ำตูม จ.สุรินทร์ โทร. 086-3950035
7 แม่บ้าน 1 ญ 30+ ไม่จ ำกัด ท ำควำมสะอำด รีดผ้ำ ซักผ้ำ ตำมตกลง หจก.แหลมทองพำณิชยสุ์รินทร์ ขำยวสัดุก่อสร้ำง

98 หมู1่6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-514239
8 เสมียน/บัญชี 2 ญ 20-35 ม.3+ งำนเอกสำรและบัญชี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ตำมตกลง บริษัท สยำมอะไหล่ 1999 จ ำกัด ขำยอุปกรณ์เคร่ืองจักร

มีเบีย้เล้ียง โบนัส ประกันสังคม 922/1-2 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-4463786
9 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18-35 ม.3+ ขำยสินค้ำ ตำมตกลง ร้ำนแสงสุรินทร์กำรไฟฟ้ำ ขำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ

40/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-515159
10 เจ้าหน้าทีธ่รุการสโตร์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ประสำนงำน รับออเดอร์ โบนัสประจ ำปี ประกันสังคม เบีย้ขยนั ตำมตกลง หจก.อำร์เค เวลิด์ คอมปำนีส์ ขำยสินค้ำอุปโภค บริโภค

2/9 ถ.บรรพต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-512733
11 โฟร์แมน 1 ช 20-35 ปวส. ควบคุมงำนก่อสร้ำง ใช้โปรแกรม AUTO CAD 12,000 บริษัท ไอคิวคอนกรีต จ ำกัด ขำยวสัดุก่อสร้ำง
12 พนักงานแผนกสโตร์ 1 ช 20-35 ม.6+ งำนก่อสร้ำง 10,000 259 หมู2่ ต.แสลงพันธ ์อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.090-8807822
13 หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 1 ช/ญ 20-35 ปวส.+ ควบคุมงำนก่อสร้ำง สำมำรถดูแปลน แบบพิมพ์เขียวได้ 15,000+ บริษัท บ้ำนดี สถำปนิก ออกแบบและก่อสร้ำง จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำง
14 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-35 ปวส.+ แนะน ำผลิตภัณฑ์แบบบ้ำน เบีย้ขยนั ประกันสังคม ค่ำโทรศัพท์ 20,000+ 228/3 หมู่2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
15 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ออกแบบโครงสร้ำง มีใบประกอบวชิำชีพ กว. ตำมตกลง โทร. 064-5392441
16 เจ้าหน้าทีก่ารตลาด/มีเดีย 1 ช/ญ 28-37 ป.ตรี ดูแลกำรตลำดและโฆษณำ ประกันสังคม, ประกันชีวติ, ตำมตกลง บริษัท สตำร์เทคสตีล จ ำกัด ขำยหลักคำเหล็ก เมทัลชีท
17 ผู้ช่วยผู้จัดกำรบริหำรรำยได้ 1 ช/ญ 28-37 ป.ตรี บริหำรงำน ตรวจสุขภำพประจ ำปี ตำมตกลง 181 หมู5่ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
18 พนักงำนขำยหลังคำ 2 ช/ญ 28-37 ป.ตรี ขำยสินค้ำ ตำมตกลง โทร.089-3262632

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน  สิงหำคม 2565

ติดต่อสมัครงำนได้ที ่ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู1่3 (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 ำแหน่งงำนว่ำงได้ที ่Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 



ล ำดับที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุ ลักษณะงำน / เง่ือนไข/สวสัดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
(อัตรำ) (ป)ี ควำมก้ำวหน้ำ

19 พนักงานแผนกตู้แช่ 1 ช 20+ ม.3+ จัดเรียง ขำยสินค้ำ ตำมตกลง บริษัท บิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) สุรินทร์ ขำยสินค้ำอุปโภค บริโภค
20 พนักงำนแผนกผักผลไม้ 2 ช/ญ 20+ ม.3+ จัดเรียง ขำยสินค้ำ ตำมตกลง 8 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
21 พนักงำนแผนกเบเกอร่ี 1 ช/ญ 20+ ม.3+ จัดเรียง ขำยสินค้ำ ตำมตกลง โทร.044-515403 กด 1
22 พนักงำนแผนกซีฟูด้ 1 ช/ญ 20+ ม.3+ จัดเรียง ขำยสินค้ำ ตำมตกลง
23 พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ 1 ช 20+ ม.3+ จัดเรียง ขำยสินค้ำ ตำมตกลง
24 พนักงำนเซลส์แมน 2 ช/ญ 20+ ม.6+ ขำยสินค้ำ มีรถจักรยำนยนต์และใบขับขี่ ตำมตกลง
25 พนักงำนคลังสินค้ำ 4 ช 20-35 ม.6+ เช็คสต็อก จัดสินค้ำ ประกันสังคม วนัหยดุประจ ำสัปดำห์ ตำมตกลง บริษัท เหล็กสุขสันต์ จ ำกัด ขำยเหล็ก

393 ถ.ปัทมำนนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.087-7477953
26 พนักงำนขับรถ 6 ล้อ 10 ช 18-35 ไม่จ ำกัด ขับรถ 6 ล้อ ส่งสินค้ำ มีใบขับขีป่ระเภท 2 15,000+ โรงผลิตขวดพรเพชร พลำสติก ผลิตน้ ำด่ืมและขวด
27 พนักงำนขับรถ 4 ล้อ 10 ช 18-35 ไม่จ ำกัด ขับรถ 4 ล้อ ส่งสินค้ำ มีใบขับขีร่ถยนต์ส่วนบุคคล 13,000+ 434 หมู8่ ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์
28 พนักงำนยกสินค้ำ 10 ช 18-35 ไม่จ ำกัด ยกสินค้ำ จัดสินค้ำ 12,500+ โทร.088-6184984, 089-8843262
29 พนักงำนขำย 4 ช/ญ 18-35 ไม่จ ำกัด ขำยน้ ำด่ืม ประจ ำสำขำล ำชี , สำขำสลักได 10,000+
30 พนักงำนธรุกำร 3 ญ 20-40 ปวช.+ งำนเอกสำร สำขำบัญชี , สำขำกำรจัดกำร ตำมตกลง บริษัท เอกสหออโต้ จ ำกัด จ ำหน่ำยรถยนต์
31 พนักงำนบัญชี 3 ญ 20-40 ปวช.+ จัดท ำบัญชี สำขำบัญชี , สำขำกำรจัดกำร ตำมตกลง 300 หมู9่ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
32 พนักงำนขำย 2 ช/ญ 20-40 ไม่จ ำกัด ขำยสินค้ำ ตำมตกลง โทร.044-511666
33 แม่บ้ำน 1 ญ 20-40 ไม่จ ำกัด ท ำควำมสะอำด ตำมตกลง
34 คนสวน 1 ช 20-40 ไม่จ ำกัด ดูแลสวนสำธำรณะ ตำมตกลง
35 พนักงำนขำย 2 ช/ญ 20+ ม.6+ ขำยสินค้ำ รักงำนขำย ตำมตกลง บริษัท ศรีไพศำล สุรินทร์ จ ำกัด ขำยรถไถ จักรกลเกษตร
36 พนักงำนฝ่ำยกำรตลำด 3 ช/ญ 20+ ม.6+ วำงแผนกำรตลำด ออกพืน้ทีไ่ด้ ตำมตกลง 61/1-3 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.094-2805151
37 พนักงำนขำยอะไหล่ 1 ช 25-45 ม.6+ ขำยสินค้ำ มีควำมรู้เร่ืองอะไหล่ ตำมตกลง ร้ำนไทยยนต์ อะไหล่ ขำยอะไหล่รถยนต์

274/1 ถ.ปัทมำนนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.090-1888292
38 พนักงำนขำย 1 ช/ญ 21+ ม.6+ ขำยสินค้ำ ค่ำคอมมิชชัน่ เบีย้ขยนั ประกันสังคม 10,000+ หจก.เบส์ทไฮเทคสุรินทร์ ขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ
39 พนักงำนธรุกำรบัญชี 2 ญ 23+ ป.ตรี จัดท ำเอกสำรบัญชี ตำมตกลง 3/18-3/27 ถ.ศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
40 พนักงำนธรุกำร 2 ญ 23+ ป.ตรี งำนธรุกำร ตำมตกลง โทร.089-9494309

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน  สิงหำคม 2565

ติดต่อสมัครงำนได้ที ่ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู1่3 (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 ำแหน่งงำนว่ำงได้ที ่Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 
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41 หัวหน้ำโรงงำนเหล็ก 2 ช/ญ 22+ ปวช.+ ควบคุมงำนเหล็ก ประกันสังคม เบีย้ขยนั โบนัส ตำมตกลง บริษัท เจริญผลฮำร์ดเนสสตีล สุรินทร์ จ ำกัด ขำยสินค้ำ
42 หัวหน้ำโรงงำนไม้ 2 ช/ญ 22+ ปวช.+ ควบคุมงำนไม้ ตำมตกลง 23 หมู8่ ถ.ปัทมำนนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
43 หัวหน้ำฝ่ำยบุคคล 1 ช/ญ 22+ ปวช.+ ดูแลพนักงำน ค่ำจ้ำง ตำมตกลง โทร.044-060565 ต่อ 103
44 หัวหน้ำคลังสินค้ำ 1 ช/ญ 22+ ปวช.+ ดูแลงำนคลังสินค้ำ ตำมตกลง
45 พนักงำนธรุกำร 3 ช/ญ 20+ ม.6+ งำนเอกสำร ตำมตกลง
46 ช่ำงเทคนิคสี 1 ช 20+ ปวช.+ งำนพ่นสี ตำมตกลง
47 พนักงำนสต๊อก 3 ช/ญ 20+ ม.6+ จัดท ำสต๊อกสินค้ำ ตำมตกลง
48 ช่ำงซ่อมบ ำรุง/ช่ำงไฟ 3 ช 20+ ปวช.+ ซ่อมบ ำรุงไฟฟ้ำ ตำมตกลง
49 พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ 2 ช/ญ 20+ ม.6+ ดูแลตรวจสอบคุณภำพ ตำมตกลง
50 พนักงำนขำย 5 ช/ญ 20+ ม.6+ ขำยสินค้ำ ตำมตกลง
51 พนักงำนธรุกำรฝ่ำยผลิต 1 ญ 20+ ปวส.+ งำนเอกสำร ใช้โปรแกรม MS-Office ได้ 10,000+ หจก.โรงเชือดสุกรต้นทอง ผลิต-ขำย เนือ้หมู

สนใจส่งประวติัทำง E-Mail : Tonthong1778@gmail.com 9 หมู5่ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
52 พนักงำนบัญชี 2 ญ 27-35 ม.6+ งำนเอกสำรและบัญชี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ตำมตกลง บริษัท เมืองช้ำงบุค๊เซ็นเตอร์ จ ำกัด ขำยอุปกรณ์เคร่ืองเขียน
53 พนักงำนสโตร์ 1 ช 27-35 ม.6+ ส่งของ ยกของ จัดของ ขับรถยนต์และมีใบขับขี่ ตำมตกลง 59 หมู7่ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.080-5455978
54 เจ้ำหน้ำที ่Call center 20 ญ 18+ ไม่จ ำกัด ขำยสินค้ำ เบีย้ขยนั 1,000 บำทต่อเดือน ตำมตกลง บริษัท ออริเทล ซิสเท็ม จ ำกัด บริกำรข้อมูลทำงโทรศัพท์

325 หมู2่2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-6629881
55 พนักงำนขำย 2 ช/ญ 25+ ปวช.+ บริกำรลูกค้ำ มีใบขับขีร่ถจักรยำนยนต์ 15,000+ หจก.บ้ำนแพ้ว กรุ๊ป (สำขำสุรินทร์) บริกำรขนส่งสินค้ำ

283 หมู7่ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 081-2025004
56 พนักงำนขับรถบรรทุก 2 ช 25-45 ไม่จ ำกัด ขับรถพ่วง มีใบอนุญำตขับขีป่ระเภท3ขึน้ไป ตำมตกลง บริษัท มหำมงคลรัฐ จ ำกัด โรงสีข้ำว
57 เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบุคคล 1 ญ 28+ ป.ตรี งำนเอกสำร เงินเดือน สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ตำมตกลง 9 หมู1่4 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.061-0299911
58 พนักงำนบัญชี 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ งำนบัญชี มีประสบกำรณ์ท ำงำนบัญชี 13,000+ บริษัท อมรคอนกรีต จ ำกัด ขำยวสัดุก่อสร้ำง

69 หมู1่ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โทร.098/6299965
59 พนักงำนฝ่ำยขำย(ขับรถ) 2 ช 18-45 ไม่จ ำกัด ขำยน้ ำแข็ง มีใบขับขีป่ระเภท 2 ตำมตกลง หจก.วำรีเทพสุรินทร์ ขำยน้ ำด่ืม น้ ำแข็ง
60 ผู้ช่วยพนักงำนขำย(เด็กท้ำย) 2 ช 18+ ไม่จ ำกัด ส่งน้ ำแข็ง ยกของ มีทีพ่ักให้ ตำมตกลง 132 หมู1่ ต.บุฤำษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 092-2649017
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ติดต่อสมัครงำนได้ที ่ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู1่3 (ถ.สุรินทร์-ปรำสำท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลำรำชกำร
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ล ำดับที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วฒิุ ลักษณะงำน / เง่ือนไข/สวสัดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
(อัตรำ) (ป)ี ควำมก้ำวหน้ำ

61 พนักงำนขำย 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ ขำยสินค้ำ ออกพืน้ที่ มีใบขับขีร่ถยนต์ ตำมตกลง บริษัท เกียรติไพศำล คอนกรีต จ ำกัด ขำยปูนผสมเสร็จ
62 พนักงำนขับรถปูน 4 ช 22+ ไม่จ ำกัด ขับรถปูน มีใบขับขีป่ระเภท 3 ขึน้ไป ตำมตกลง 2 หมู1่6 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
63 พนักงำนขับรถส่งของ 4 ช 22+ ไม่จ ำกัด ขับรถส่งสินค้ำ มีใบขับขีป่ระเภท 3 ขึน้ไป ตำมตกลง โทร. 044-519990, 064-0845562
64 พนักงำนขับรถมิกต์ 2 ช 22+ ไม่จ ำกัด ขับรถส่งสินค้ำ มีใบขับขีป่ระเภท 3 ขึน้ไป ตำมตกลง
65 พนักงำนเช็คเกอร์ 1 ช 22+ ม.6+ ประจ ำคลังสินค้ำ ตำมตกลง
66 เจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภัย 1 ช 20+ ม.6+ รักษำควำมปลอดภัย จป.วชิำชีพ ตำมตกลง บริษัท มุง่เจริญไบโอแมส จ ำกัด ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ

168 หมู6่ ต.รำม อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-558998
67 พนักงำนบัญช(ีด้ำนจ่ำย) 1 ช/ญ 25-30 ปวช.+ งำนบัญชี สำขำบัญชี ตำมตกลง บริษัท สุรินทร์กรีนพร้ิน จ ำกัด ท ำป้ำยโฆษณำ

12 หมู1่7 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.080-7999959
68 พนักงำนธรุกำรจัดส่ง 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ งำนเอกสำรกำรจัดส่ง ใช้ Word , Excel 10,000+ บริษัท นพเก้ำโฮมมำร์ท จ ำกัด ขำยวสัดุก่อสร้ำง
69 พนักงำนขำยเคำน์เตอร์ 1 ญ 23+ ปวส.+ ขำยสินค้ำ รักงำนขำยและบริกำร 10,000+ 96 หมู1่3 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
70 พนักงำนขำยประจ ำหน้ำร้ำน 1 ญ 23+ ปวส.+ ขำยสินค้ำ รักงำนขำยและบริกำร 10,000+ โทร.086-4687964
71 พนักงำนต้ังศูนยถ์่วงล้อ 2 ช 23+ ปวส.+ ต้ังศูนยถ์่วงล้อ 14,000 หจก.น ำเจริญเรเดียล ขำยยำงรถยนต์

936 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-8765115
72 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ดูแลกำรตลำด ประกันสังคม 15,000 โรงน้ ำแข็งสินอุดม ผลิตน้ ำแข็ง
73 ผู้ช่วยหัวหน้ำกะ 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ดูงำนผลิต ประกันสังคม ตำมตกลง 197 หมู8่ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
74 พนักงำนขับรถส่งน้ ำแข็ง 7 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ขับรถส่งสินค้ำ ประกันสังคม ตำมตกลง โทร.089-9499451
75 พนักงำนบรรจุน้ ำแข็ง 5 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด บรรจุน้ ำแข็ง ประกันสังคม/ทีพ่ักฟรี ตำมตกลง
76 แม่บ้ำนโรงงำน 2 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ท ำควำมสะอำด ประกันสังคม/ทีพ่ักฟรี ตำมตกลง
77 ช่ำงยนต์ 3 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ซ่อมรถยนต์ ประกันสังคม/ทีพ่ักฟรี 12,000+
78 ช่ำงกลโรงงำน 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ซ่อมเคร่ืองจักรกล ประกันสังคม/ทีพ่ักฟรี 12,000+
79 พนักงำนขำยประจ ำเคำน์เตอร์ 1 ช/ญ 25+ ม.6+ ขำยวสัดุก่อสร้ำง ตำมตกลง บริษัท เจริญกิจบล็อก จ ำกัด ขำยวสัดุก่อสร้ำง
80 พนักงำนจัดซ้ือ 1 ช/ญ 25+ ม.6+ จัดซ้ือ ตำมตกลง 585 หมู1่ ต.กังแอน อ.ปรำสำท จ.สุรินทร์
81 พนักงานบัญชีลูกหนี้ 1 ญ 25+ ปวส.+ จัดท ำบัญชี สำขำบัญชี ตำมตกลง โทร.086-46857964
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