
บริษทั นพเก้าโฮมมาร์ท จ ากดั 
ประเภทกิจการ : จ าหน่ายอุปกรณก่์อสร้าง,ไฟฟ้า,ประปา,เคร่ืองครัว 
ทีต่ัง้ : 96 หมู่ที ่13 ถ.สุรินทร-์ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมอืงสุรินทร ์
จ.สุรินทร ์32000 



บริษทั นพเก้าโฮมมาร์ท จ ากดั 
ประเภทกิจการ : จ าหน่ายอุปกรณก่์อสร้าง,ไฟฟ้า,ประปา,เคร่ืองครัว 
ทีต่ัง้ : 96 หมู่ที ่13 ถ.สุรินทร-์ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมอืงสุรินทร ์
จ.สุรินทร ์32000 

สมัครได้ทีส่ านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร ์

สวสัดกิาร 
ประกันสังคม  เบีย้ขยัน 

 ค่าคอมมิชช่ัน 



บริษทั นพเก้าโฮมมาร์ท จ ากดั 
ประเภทกิจการ : จ าหน่ายอุปกรณก่์อสร้าง,ไฟฟ้า,ประปา,เคร่ืองครัว 
ทีต่ัง้ : 96 หมู่ที ่13 ถ.สุรินทร-์ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมอืงสุรินทร ์
จ.สุรินทร ์32000 044713933 

ต าแหน่ง อตัรา เพศ อายุ วุฒ ิ  ค่าจ้าง เง่ือนไข 

1. พนักงานจัดซ้ือ 1 ญ 24 ปี ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 9,000 บ./ด +ค่าคอม -ใช้คอมพวิเตอร์ได้ (Word Excel)  

2. พนักงานเคาร์เตอร์ขาย 
   และบริการ 

2 ช/ญ 24 ปี ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 9,000 บ./ด +ค่าคอม -ใช้คอมพวิเตอร์ได้ (Word Excel)  
- มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี 
- รักงานบริการ 

3.พนักงานขายโครงการ 1 ช/ญ 24 ปี ขึน้ไป ปวส.ขึน้ไป 9,000 บ./ด + ค่าคอม - ใช้คอมพวิเตอร์ได้ 
- มรีถยนต์ส่วนตัว 
- มใีบขบัขี ่
- รักงานบริการ / รักงานขาย 

4.พนักงานค านวณแบบก่อสร้าง 1 ช 23 ปี ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 9,000 บ./ด + ค่าคอม - จบด้านโยธา  
- ค านวณ BOQ ได้ 

5.พนักงานขาย PC เคร่ืองมือช่าง 1 ช/ญ 23-35 ปี ม.6 ขึน้ไป 9,000 บ./ด + ค่าคอม - มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี 
- รักงานบริการ 

ต าแหน่งงานว่าง 



      บริษัท นอรท์ อีส วอเตอร ์(ประเทศไทย)จ ากัด 
ประเภทกิจการ : ผลิตและจ าหน่ายน า้ดืม่ 

       ทีต่ัง้ : 45 ม.2 ต าบลสลักได อ าเภอเมอืสุรินทร ์ 
จ.สุรินทร ์32000 โทร 044558552 

ต าแหน่ง อตัรา เพศ อายุ วุฒิ  ค่าจ้าง เง่ือนไข 

1. พนักงานฝ่ายผลติ 34 ญ 
ช 

18-35ปี 
18-40ปี 

ป.6,ม.3,ม.6ขึน้ไป 
ป.6,ม.3,ม.6ขึน้ไป 

320บ./วนั 
320บ./วนั 

-อ่านออก เขยีนได้ 
-ไม่มโีรคประจ าตัว 
-สามารถเข้ากะได้ 
-ค่ากะ,OT,เบีย้ขยนั 

2.จนท.รักษาความ
ปลอดภัย 

2 ช 25-45ปี ป.6,ม.3,ม.6ขึน้ไป ตามโครงสร้างบริษทั 
 

-สามารถเข้ากะได้ 
-มคีวามขยนัอดทน 
-มรีะเบียบวนัิย 
-ไม่มโีรคประจ าตัว 
-ไม่ติดสารเสพติด 

ต าแหน่งงานว่าง 



บริษทั นพเก้าโฮมมาร์ท จ ากดั 
ประเภทกิจการ : จ าหน่ายอุปกรณก่์อสร้าง,ไฟฟ้า,ประปา,เคร่ืองครัว 
ทีต่ัง้ : 96 หมู่ที ่13 ถ.สุรินทร-์ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมอืงสุรินทร ์
จ.สุรินทร ์32000 044713933 

ต าแหน่ง อตัรา เพศ อายุ วุฒ ิ  ค่าจ้าง เง่ือนไข 

1. พนักงานจัดซ้ือ 1 ญ 24 ปี ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 9,000 บ./ด +ค่าคอม -ใช้คอมพวิเตอร์ได้ (Word Excel)  

2. พนักงานเคาร์เตอร์ขาย 
   และบริการ 

2 ช/ญ 24 ปี ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 9,000 บ./ด +ค่าคอม -ใช้คอมพวิเตอร์ได้ (Word Excel)  
- มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี 
- รักงานบริการ 

3.พนักงานขายโครงการ 1 ช/ญ 24 ปี ขึน้ไป ปวส.ขึน้ไป 9,000 บ./ด + ค่าคอม - ใช้คอมพวิเตอร์ได้ 
- มรีถยนต์ส่วนตัว 
- มใีบขบัขี ่
- รักงานบริการ / รักงานขาย 

4.พนักงานค านวณแบบก่อสร้าง 1 ช 23 ปี ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 9,000 บ./ด + ค่าคอม - จบด้านโยธา  
- ค านวณ BOQ ได้ 

5.พนักงานขาย PC เคร่ืองมือช่าง 1 ช/ญ 23-35 ปี ม.6 ขึน้ไป 9,000 บ./ด + ค่าคอม - มมีนุษย์สัมพนัธ์ดี 
- รักงานบริการ 

ต าแหน่งงานว่าง 



บริษทั นพเก้าโฮมมาร์ท จ ากดั 
ประเภทกิจการ : จ าหน่ายอุปกรณก่์อสร้าง,ไฟฟ้า,ประปา,เคร่ืองครัว 
ทีต่ัง้ : 96 หมู่ที ่13 ถ.สุรินทร-์ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมอืงสุรินทร ์
จ.สุรินทร ์32000 044713933 0864657964 

ต าแหน่ง อตัรา เพศ อายุ วุฒ ิ  ค่าจ้าง เง่ือนไข 

1. พนักงานเคาท์เตอร์ 2 ช/ญ 25 ปี ขึน้ไป ปวส-ป.ตรี 10,000-12,000+ค่าคอมฯ -รักงานขายและบริการ ใช้
คอมพวิเตอร์ได้ดี (มปีระสบการณ์
จ าหน่ายวสัดุก่อสร้างพจิารณา
พเิศษ) 

2.พนักงานประกอบ
ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 

2 ช 24 ปี ขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 9,000-10,000บาท -ขบัรถยนต์ได้ ต้องมี
ประสบการณ์ช่างประกอบ
เฟอร์นิเจอร์ 

3.พนักงานยกของ 2 ช 22-35ปี ไม่จ ากดั 9,000+ (ค่าแรง+ค่าเทีย่ว+เบีย้ขยนั+เพิม่
พเิศษ+โอท)ี 

ต าแหน่งงานว่าง   รับด่วน 



ต าแหน่ง อตัรา เพศ อาย ุ วุฒิฯ ค่าจ้าง เง่ือนไข 

ช่างตรวจ
สภาพรถ 

1 ช/ญ ไม่เกิน30 ปวส.ช่างยนต ์ ตามตกลง -เบ้ียขยนั,ค่าคอม,มีขา้วเท่ียง,งานนอก       
-พน้ภาระทางทหาร,ท่ีอยู ่อ  าเภอเมืองเพื่อ    
-ความสะดวกในการท างาน 
-ขบัไดท้ั้งรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์
-ฝึกงาน3เดือน ผา่นแลว้ตอ้งไปสอบอบรม
ท่ีขนส่ง กทม. 1 อาทิตย ์

สถานประกอบการ ตรวจสภาพรถ ภัทรชัย 
ประเภทกจิการ ตรวจสภาพรถ 
ทีต่ั้ง 181/1-2 ถนนภักดชุีมพล ต.ในเมือง      
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  

ติดติอสอบถามโทร  044512556 



สถานประกอบการ ตรวจสภาพรถ ภทัรชยั 
ประเภทกิจการ ตรวจสภาพรถ 
ท่ีตั้ง 181/1-2 ถนนภกัดีชุมพล ต.ในเมือง      
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  

ต าแหน่ง อตัรา เพศ อายุ วุฒิฯ ค่าจ้าง เง่ือนไข 

1.เสมียน/ธุรการ 1 ญ/เพศท่ี3 ไม่เกิน30 ไม่จ ากดั  
(ฝึกได ้) 

ตามตกลง 
ทดลองงาน 
300/วนั จ-ศ 

-เวลาท างาน 08.00-17.00น. 
-ใชค้อม+คียง์านไดดี้ 
-เบ้ียขยนั,ค่าคอม,โบนสั  
-มีขา้วเท่ียง ฟรีท่ีร้าน        
-ท่ีอยู ่อ  าเภอเมืองเพื่อความสะดวก
ในการท างาน 

ติดติอสอบถามโทร  044512556 

14/07/63 



 
หจก.ศิริกาญจน์ เทรดด้ิง 

ประเภทกิจการ ผลิตขนมอบกรอบ 
ท่ีตั้ง 207 ม.17 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง   

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  
โทร 0637575544 

 

ต าแหน่ง อตัรา เพศ อายุ วุฒิฯ ค่าจ้าง เง่ือนไข 

1.คนขบัรถส่งของ 1 ชาย 20+ ปวช-
ปวส. 

ตามตกลง -มีประสบการณ์ 
-เวลาท างาน 08.00-17.00น. 
 

ติดติอสอบถามโทร 0637575544   3/08/2563 


