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

1 พนักงานทรีทเม้นท์ 1 ญ 18-35 ม.6+ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีทรีทเม้นท์ ท่ีพักฟรี 9,000-12,000 เมดิแคร์ คลินิก 156/1-2 ถนนเทศบาล 1 ต.ในเมือง เวชกรรมเสริมความงาม 
ค่าคอมมิชช่ัน/พักร้อนประจ าปี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
สวัสดิการบริการจากคลินิกฟรี โทร.086-4656613

2 พนักงานขายอะไหล่รถยนต์ 2 ช/ญ 20+ ม.3+ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ตามตกลง สยามอะไหล่ 1999 จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์
มีความรู้ด้านอะไหล่รถยนต์ 944 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
มีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ โทร.044-511841/044-511762
มีเบ้ียเล้ียงรายวัน 

3 พนักงานขับรถสิบล้อ 3 ช 25+ ม.3+ ทดลองงาน 1-3 เดือน ตามตกลง บริษัท ไอซีไอ 888 จ ากัด รับเหมาก่อสร้างท าลาดยาง
มีใบอนุญาตขับข่ีประเภท ท.2 278 ม.16 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
มีประสบการณ์การขับรถสิบล้อ โทร.082-5478336

4 พนักงานขับรถหัวลาก 2 ช 25+ ม.3+ ทดลองงาน 1-3 เดือน ตามตกลง
มีใบอนุญาตขับข่ีประเภท ท.2
ประสบการณ์การขับรถหัวลาก

6 พนักงานสโตร์ 1 ช 25+ ม.6+ ทดลองงาน 1-3 เดือน ตามตกลง
มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 1 ปี
จะพิจารณาพิเศษ

7 ช่างช่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์ 1 ช 30+ ปวช.+ มีประสบการณ์ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร ตามตกลง
อย่างน้อย 5 ปีข้ึนไป

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

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มีนาคม 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)  

ต าแหน่งงานว่าง รวมท้ังส้ิน      86  ต าแหน่ง

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ



จ านวน เพศ อายุ ลักษณะงาน /

(อัตรา) (ปี) ความก้าวหน้า
8 พนักงานขาย 2 ช 20+ ม.3+ สามารถท างานเป็นกะได้ ตามโครงสร้าง หจก.โรงเชือดสุกรต้นทอง ผลิต และจ าหน่ายเน้ือสุกร

(เช้า บ่าย ดึก) 9 ม.5 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
โทร.083-2425171/061-5928994

9 พนักงานขับรถส่งสินค้า 1 ช 25+ ม.3+ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ ตามโครงสร้าง

10 พนักงานฝ่ายผลิต (เชือดสุกร) 6 ช 20+ ไม่จ ากัด สามารถเข้ากะได้ ตามโครงสร้าง

11 แม่บ้าน 5 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากัด ตามโครงสร้าง

12 ฝ่ายบุคคล 1 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง บริษัท เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล (1998) จ ากัด โรงสีข้าว
54/5 ม.8 ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

13 ฝ่ายขายในประเทศ 1 ช/ญ 22+ ปวส. ตามตกลง โทร.044-558944/095-9545989

14 ฝ่ายขายต่างประเทศ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง

15 ฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี จบการบัญชี หรือ สาขาท่ีเก่ียวข้อง ตามตกลง

16 พนักงานชายท่ัวไป 5 ช 25-45 ม.3+ พร้อมเรียนรู้งาน ขยัน อดทน ตามตกลง บริษัท 9569 ฟ่งฟู่ จ ากัด ผลิตช้ินส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์
มีความรับผิดชอบ พร้อมท างาน 294 ม.6 ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

โทร.093-5404056

17 แม่บ้านหญิง 1 ญ 25-50 ไม่จ ากัด ท าความสะอาดบ้าน มีประสบการณ์ท างานแม่บ้าน ตามตกลง เอกอนันต์ไหมไทย จ าหน่ายผ้าไหม 
ซักผ้า-รีดผ้า ไม่หยุดงานบ่อย 122 -124 ถ.สนิทนิคมรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

โทร.081-5474237

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มีนาคม 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
18 พนักงานท่ัวไปหญิง 2 ญ 25-50 ม.3+ จัดเรียงสินค้า มีประสบการณ์ท างาน ตามตกลง เอกอนันต์ไหมไทย จ าหน่ายผ้าไหม 

รับโทรศัพท์ลูกค้า ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้ 122 -124 ถ.สนิทนิคมรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ขายของหน้าร้าน โทร.081-5474237

19 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-35 ปวส.+ มีประสบการณ์ด้านบัญชี  2 ปี ตามโครงสร้างบริษัท บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุรินทร์ 8 ถ.หลักเมือง ห้างสรรพสินค้า
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

20 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-35 ม.6+ ท างานหนักได้ มีวินัย โทร.044-515403 /084-411895
มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
มีประสบการณ์ด้านการขาย 

21 พนักงานฝ่ายอาหารสด 3 ช/ญ 18-35 ม.6+

22 พนักงานฝ่ายอาหารสินค้าท่ัวไป 1 ช/ญ 18-35 ม.6+

23 แคชเชียร์ 2 ช/ญ 18-35 ม.6+

24 วิศวกรโยธา 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม สามารถเดินทางค้างคืนต่างจังหวัดได้ ตามโครงสร้างบริษัท บริษัท บ้านดี สถาปนิก ออกแบบและก่อสร้าง จ ากัด  ออกแบบ และก่อสร้าง
ควบคุมงานก่อสร้าง สามารถใช้ Line ในการท างานได้ 228/3 หมู่ 2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
มีใบประกอบอาชีพ กว. โทร. 081-0045792/064-5392441
มีประสบการณ์ 1-3 ปี 

25 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 5 ช/ญ 26+ ปวช.+ มีประสบการณ์การควบคุม ตามโครงสร้างบริษัท
งานก่อสร้าง 1-3 ปี
มีใบขับข่ีรถยนต์และ
จักรยานยนต์

26 ฝ่ายส่ือโฆษณา 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี จบสาขานิเทศศาสตร์  ออกแบบกราฟิก/จัดท าส่ือ ตามโครงสร้างบริษัท
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มีนาคม  2566

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

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

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)  

สถานประกอบการ ประเภทกิจการล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง



จ านวน เพศ อายุ ลักษณะงาน /

(อัตรา) (ปี) ความก้าวหน้า
27 ฝ่ายขาย/เซลล์ 6 ช/ญ 20+ ปวส.+ บริหารทีมงานได้ดี กระจายงานได้ 20,000+ บริษัท บ้านดี สถาปนิก ออกแบบและก่อสร้าง จ ากัด  ออกแบบ และก่อสร้าง

สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ 228/3 หมู่ 2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
มีรถยนต์ มีใบขับข่ีรถยนต์ โทร. 081-0045792/064-5392441

28 ผู้จัดการฝ่ายจัดจ้าง 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ บริหารทีมงานได้ดี กระจายงานได้ 
สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ 
มีรถยนต์ มีใบขับข่ีรถยนต์ 
มีประสบการณ์ด้านจัดซ้ือ จัดจ้าง

29 หัวหน้าฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ดูแลเอกสารเก่ียวกับบริหาร 20,000+
งานบุคคล
งานสวัสดิการ 
จัดท าค่าล่วงเวลาพนักงาน
จัดท าหนังสือรับรองต่าง ๆ 

30 ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ บริหารทีมงานได้ดี กระจายงานได้ 15,000+
ขับข่ีรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี 
มีประสบการณ์ด้าน HR 
ใช้โปรแกรม Microsoft Excell ได้ดี 
สามารถใช้  Line ในการท างานได้
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เข้ากับทีมงานได้เป็นอย่างดี 

31 วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง 1 ช 25+ ป.ตรี ซ่ือสัตย์ มีทัศนคติท่ีดี 22,000+ บริษัท โฮมโซลูช่ัน ดีเวลล้อปเม้นท์ จ ากัด รับสร้างบ้าน/บ้านจัดสรร
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 47/1 ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.044-515001/ 089-7214555

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

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มีนาคม  2566

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

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ



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

32 ผู้รับเหมา,ผู้รับเหมาช่วง 2 ช 30+ ป.ตรี มีประสบการณ์ก่อสร้างบ้าน ตามโครงสร้าง บริษัท โฮมโซลูช่ัน ดีเวลล้อปเม้นท์ จ ากัด รับสร้างบ้าน/บ้านจัดสรร
มีผลงานก่อสร้างบ้านและอาคาร 47/1 ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
สามารถเดินทางก่อสร้างในพ้ืนท่ี โทร.044-515001/ 089-7214555
จังหวัดสุรินทร์ได้ 

33 พนักงานขาย/การตลาด 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี ซ่ือสัตย์ มีทัศนคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ 15,000
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

34 พนักงานธุรการท่ัวไป 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ มีความซ่ือสัตย์,คล่องแคล่ว 13,000
หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ 
จะพิจารณาพิเศษ

35 พนักงานบัญชี/การเงิน 1 ญ 27+ ปวส.+ ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ 13,500
มีความซ่ือสัตย์,คล่องแคล่ว
หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

36 โฟร์แมน 1 ช 25+ ปวช.+ ถ้ามีใบขับข่ีรถยนต์/รถจักรยายนต์ ตามโครงสร้าง
มีความซ่ือสัตย์,คล่องแคล่ว
หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ 
จะพิจารณาพิเศษ

37 ธุรการบัญชี 2 ช/ญ 23+ ปวช.+ 15,000 น้ าด่ืมสกาย ผลิต และจ าหน่ายน้ าด่ืม
434 ม.8  ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต.สลักได อ.เมือง
จ.สุรินทร์ โทร.088-6184984

38 ผู้ช่วยช่าง 2 ช 20+ ปวช.+ 13,000

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

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

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

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มีนาคม  2566

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน



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

39 พนักงานขายอะไหล่ 1 ช 25-45 ม.6+ มีความรู้เร่ืองอะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ตามกตลง ไทยยนต์ อะไหล่ จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์
มีความรับผิดชอบ พร้อมท างาน  274/1 ถ. ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

โทร.081-9292230

40 พนักงานจัดส่ง-ประกอบ 2 ช 20+ ม.3+ มีใบอนุญาต ขับข่ีรถยนต์ ตามตกลง เน๊ตเฟอร์นิเจอร์ (สาขาสุรินทร์) จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
สามารถท างานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ 55/5 ม.3 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

โทร.044-060596/083-7331156

41 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ม.3+ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
สามารถท างานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ 

42 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
มีใบอนุญาตขับข่ีจักรยานยนต์ 
สามารถท างานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ 

43 พนักงานท าความสะอาด 1 ญ 25+ ม.6+ ค่าอาหาร 1,220 บาท/เดือน 400/วัน โรงแรม ฮ็อป อินน์ สาขาสุรินทร์ โรงแรม และท่ีพัก
ยูนิฟอร์ม 6 ชุดต่อปี 5/1 ซ.ปอยตังกอ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
พักร้อน 6-10 วัน/ปี โทร.065-5189784/044-512397
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน/ปี 092-2487867
เงินช่วยเหลือพนักงาน
สวัสดิการอ่ืน ๆ 

44 พนักงานชายส่งแก๊ส 1 ช 22+ ม.3+ สามารถใช้ข่ีรถพ่วงเป็น 320/วัน หจก.สุรินทร์ นานาแก๊ส ตัวแทนจ าหน่ายแก๊ส
มีความซ่ือสัตย์ อดทน 901/2-3 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

โทร.044-514391 /081-8767123
45 พนักงานขายสินค้า 1 ช/ญ 18+35 ม.3+ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 320/วัน

รับโทรศัพท์ลูกค้า ขายสินค้า 

46 แม่บ้านรีดผ้า  ท าความสะอาด 1 ญ 20-45 ไม่จ ากัด มีความซ่ือสัตย์ อดทน 320/วัน

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 มีนาคม  2566

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ



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

47 ควบคุมการผลิต 1 ช 23-35 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 10,000 นพเก้าโฮมมาร์ท จ าหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง 
(แพลนด์คอนกรีต) ขยัน ซ่ือสัตย์ และอดทนต่อการท างาน 969 ม.13 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จ.สุรินทร์ 
โทร.086-4657964/062-9147103

48 พนักงานขับรถปูนมิกซ์ 1 ช 24-40 ไม่จ ากัด มีใบขับข่ีประเภท 2 ข้ึนไป 320/วัน 
ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

49 Direct sale Office Mat 1 ช/ญ 23-35 ปวส.+ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี มีรถยนต์ส่วนตัว 15,000
รักงานขาย มีเป้าหมายการขาย
ฟัง พูด อังกฤษได้ 

50 พนักงานคลังสินค้า 2 ช 23+ ม.6+ เคยใช้เครนติดต้ังในอาคาร 12,000
ขับโฟล์คลิฟท์หรือรถยนต์ได้ 

51 พนักงานขับรถ (6ล้อ 10 ล้อ) 2 ช 25+ ไม่จ ากัด 330/วัน

52 พนักงานยกสินค้า 2 ช 21+ ไม่จ ากัด ยกสินค้าได้ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา 9,600-12,000

53 พนักงานขายค้าส่ง (OSR) 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี มีรถยนต์ส่วนตัว 13,000
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
รักงานขายและงานบริการ  พูดเขมรได้

54 รังสีเทคนิค 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี จบสาขา รังสีเทคนิค 23,000 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โรงพยาบาล
93 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

55 เภสัชกร 2 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี จบสาขา เภสัชศาสตรบัณฑิต 18,000 โทร.044-511523 ต่อ 304
มีค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000/เดือน
ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

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 มีนาคม  2566

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ



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

56 นักเทคนิคการแพทย์ 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 15,000 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โรงพยาบาล
มีค่าใบประกอบวิชาชีพ 3,000 /เดือน 93 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.044-511523 ต่อ 304

57 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี จบสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามตกลง

58 พนักงานแม่บ้าน 1 ญ 45+ ไม่จ ากัด ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ตามตกลง

59 หัวหน้า QMR 1 ช/ญ 25+ ปวช.+ ตามโครงสร้าง บริษัท เจริญผล ฮาร์ดเนสสตีล สุรินทร์ จ ากัด จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
23 ม.8 ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์

60 พนักงานขาย 2 ญ 25+ ปวช.+ ตามโครงสร้าง โทร.044-060565 ต่อ 103 

61 ธุรการสโตร์ 2 ช/ญ 25+ ปวช.+ ตามโครงสร้าง

62 ธุรการข้อมูล 1 ช/ญ 25+ ปวช.+ ตามโครงสร้าง

63 พนักงานข้ึนของ 1 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามโครงสร้าง

64 ครูภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 23-35 ไม่จ ากัด ส่ือสารภาษาอังกฤษ ตามตกลง โรงเรียนอนุบาลเพลินศิลป์ โรงเรียน
222/99 ม.2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร.081-8415659

65 ฝ่ายธุรการ 1 ช/ญ 23-35 ป.ตรี ส่ือสารภาษาอังกฤษ ตามตกลง

66 ครูประถมศึกษา 1 ช/ญ 23-35 ป.ตรี ส่ือสารภาษาอังกฤษ ตามตกลง

67 แม่ครัว 1 ช/ญ 23-35 ไม่จ ากัด 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 มีนาคม  2566

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ



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

68 พนักงานสืบทรัพย์ 1 ช/ญ 20-40 ม.3+ ตามตกลง บจก.เอกสหออโต้ ศูนย์บริการ และจ าหน่ายรถยนต์
300 ม.9 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

69 พนักงานอะไหล่ 1 ช/ญ 20-40 ปวส.+ ตามตกลง โทร.044-511666 ต่อ 1282-1284 (ฝ่ายบุคคล)

70 Call Center TeleSales 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด มีความรับผิดชอบ ตามตกลง บริษัท ออริเทล ซิสเท็ม จ ากัด ระบบเครือข่ายด้านคอมพิวเตอร์
ขยันท างาน 325 ม.22 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมือง

จ.สุรินทร์ 
โทร.081-6629881

71 เจ้าหน้าท่ีอะไหล่ 1 ช/ญ 22+ ม.6+ ซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน มีใจรักบริการ ตามตกลง เอเอสเอ็มจี สุรินทร์ ศูนย์บริการ และจ าหน่ายรถยนต์
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ีรถยนต์ 286 ม. 9 ถ.สายกระสัง ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.086-4697897

72 ท่ีปรึกษางานด้านบริการ (SA) 1 ช/ญ 22+ ม.6+ ซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน มีใจรักบริการ ตามตกลง
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ีรถยนต์
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

73 พนักงานบัญชี 2 ญ 27-35 ม.6+ มีความรู้พ้ืนฐานด้านเอกสาร และบัญชี ตามโครงสร้าง บริษัท เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด จ าหน่ายหนังสือและเคร่ืองเขียน
59 ม.7 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร.080-5455978

74 กราฟฟิกดีไซน์ 4 ช/ญ 20+ ม.6+ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทันสมัย ตามโครงสร้าง โรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติ โรงพิมพ์
มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบส่ือ 253, 253/1 ถ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมือง
โฆษณา จ.สุรินทร์

โทร.064-6962429

75 ช่างท่ัวไป 5 ช 20+ มีประสบการณ์ร้านป้าย พิจารณาเป็นพิเศษ ตามโครงสร้าง

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

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

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

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มีนาคม  2566

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



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

76 พนักงานช่างฝ่ายผลิต 1 ช 23-35 ปวช.+ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ตามตกลง บริษัท ณภพลอยไซซ์ จ ากัด ส่งออกสินค้าเกษตร
สามารถอ๊อกเช่ือมเหล็กได้ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

โทร.099-0950964
77 พนักงานบัญชี 1 ญ 23-35 ป.ตรี มีประสบการณ์ด้านบัญชี ปิดงบได้ 

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

78 พนักงานแพ็คสินค้า 2 ญ 23-45 ไม่จ ากัด เรียนรู้งานเร็ว
ขยัน และอดทน 

79 พนักงานขับรถบรรทุก 1 ช 25-45 ไม่จ ากัด มีใบอนุญาตขับข่ีรถพ่วง รถเทเล่อร์ 
ว่ิงล่องกรุงเทพ-สุรินทร์ได้ 

80 พนักงานแผนกอาหารสด 2 ช/ญ 18-40 ม.6+ ตามโครงสร้าง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ ห้างสรรพสินค้า
(เน้ือหมู ไก่) 4/3 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

โทร.098-2429154,044-062702
81 พนักงานแผนกอาหารสด 1 ช/ญ 18-40 ม.6+ ตามโครงสร้าง

(อาหารทะเล)

82 พนักงานจัดเรียงสินค้า 3 ช/ญ 18-40 ม.6+ ตามโครงสร้าง
แผนกผลไม้

83 พนักงานแคชเชียร์ 1 ช/ญ 18-40 ม.6+ ตามโครงสร้าง

84 พนักงานเช็คเกอร์ 1 ช/ญ 18-40 ม.6+ ตามโครงสร้าง

85 พนักงานตรวจรับสินค้า GR 1 ช/ญ 18-40 ม.6+ ตามโครงสร้าง

86 พนักงาน Canvass 3 ช/ญ 18-40 ม.6+ ตามโครงสร้าง

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 มีนาคม  2566

ล าดับท่ี ต าแหน่งงาน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ


