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1 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20 ป+ี ม.6+ บริการด้านการขาย มีประสบการณ์ ตามตกลง สุรินทร์เฟอร์นิเจอร์ ผลิตเฟอร์นิเจอร์
313 ม.6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 099-4966912

2 แม่บ้าน 1 ญ 35 ป+ี ไม่จ ากัด ท าความสะอาดดูแลบ้าน มีประสบการณ์ 10,000 + ร้านสุริยะหมูอนามัย CP Pork shop จ าหน่ายเนือ้หมู
มีทีพ่ัก อาหารฟรี 1/1 ม.11 ถ.สระถลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร.083-4955646

3 พ่อบ้าน-แม่บ้าน 1 ช/ญ 20-40 ปี ไม่จ ากัด ท าความสะอาด มีโอที 9,800 + หจก.วารีเทพสุรินทร์ ผลิตน้ าแข็งหลอด
มีทีพ่ัก ค่าน้ า ค่าไฟฟรี 132 ม.1 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร.094-3786018

4 กราฟิกดีไซน์ 1 ช/ญ 18 ป+ี ไม่จ ากัด ออกแบบ - ตามตกลง ไอเดีย พร้ินต้ิง ประกอบกิจการโรงพมิพ ์รับพมิพห์นังสือ

5 การตลาดออนไลน์ 1 ช/ญ 18 ป+ี ไม่จ ากัด การตลาด - ตามตกลง

6 ช่าง , ติดต้ัง 1 ช/ญ 18 ป+ี ไม่จ ากัด งานช่าง - ตามตกลง โทร.086 475 4546
7 ช่างซ่อม 1 ช/ญ 18 ป+ี ไม่จ ากัด งานช่าง - ตามตกลง
8 พนักงานขายภาคสนาม 1 ช/ญ 18 ป+ี ม.6+ ลงพืน้ทีข่ายสินค้า เงินเดือน+ค่าคอมมิชชัน่ 18,000 + ทรู True together จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ
9 พนักงานขายทางโทรศัพท์ 1 ช/ญ 18 ป+ี ม.6+ ขายทางโทรศัพท์ เงินเดือน+ค่าคอมมิชชัน่ 18,000 + นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย ์สุรินทร์ โทร.086-4124245

10 พนักงานบัญชี 3 ช/ญ ไม่จ ากัด ม.6+ เอกสารบัญชี - 12,000 + โรงผลิตขวดพรเพชร พลาสติก อุตสาหกรรมน้ าด่ืมและขวด
11 ฝ่ายผลิต 10 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ผลิตขวดน้ า - 10,000 + 434 ม.8 ถ.สุรินทร์-ศีชรภูมิ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.088-6184984

12 พนักงานขับรถ 2 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด - มีใบอนุญาตขับขี ่ท.2 ตามตกลง บริษัท เจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จ ากัด จ าหน่ายเหล็ก

276/1 ถ.ปัทมานนท์ ต.เมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-7131927
13 พนักงานบัญชี 1 ญ 23-30 ปี ปวส.+ เอกสารบัญชี จบสาขาบัญชี พจิารณาเป็นพเิศษ ตามตกลง หจก.สุรินทร์รุ่งโรจน์ (สุรินทรฺค้าข้าว) จ าหน่ายข้าวสาร ปุย๋ อุปกรณ์ก่อสร้าง

14 พนักงานขายและแคชเชียร์ 1 ญ 23-30 ปี ม.6+ บริการด้านการขาย - ตามตกลง 179-81 ถ.จิตรบ ารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. สุรินทร์ โทร.044-511097
15 คนงานแบกปุย๋ 3 ช 20 ป+ี ไม่จ ากัด - - 320 +

20 พนักงานขาย 2 ญ 20-35 ปี ปวช.+ บริการด้านการขาย มีความอดทน ตามตกลง หจก.อึง้ไทยรัก จ าหน่ายทองค า
555 ม.1 ถ.โล่สุวรรณ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทร.093-5156664

21 แผนกคลังสินค้า 10 ช 20 ป+ี ไม่จ ากัด - มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ตามตกลง MAY ร้านเมย์ จ าหน่ายสินค้า

266-8, 276/2-3 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.087-0609871

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน  พฤษภาคม 2565

39 ถ.หลักเมือง (ตรงข้ามบิก๊ซีสุรินทร์) ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์
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22 พนักงานขับรถปูนมิกซ์ 2 ช 20-40 ปี ม.3+ ปฏบิัติงานทีส่าขาพลับพลาชัย มีใบอนุญาตขับขี ่ท.2 ขึน้ไป ตามตกลง บริษัท ไชยรุ่งเรืองคอนกรีต จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีต
365 ม.8 ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-060246

23 ช่าง IT Service 2 ช ไม่จ ากัด ปวช.+ งานช่างภายในและภายนอก มีใบอนุญาตขับขีร่ถยนต์ 10,000 + บริษัท พลายซิสเตมส์ จ ากัด ขายปลีก-ส่ง อุปกรณ์ IT
329-335 ถ.หนองดุม อ.เมือง ต.ในเมือง จ.สุรินทร์ โทร.085-0230448

24 พนักงานส่งแก๊ส 2 ช 20-35 ปี ไม่จ ากัด ส่งแก๊ส ขับรถจักรยานยนต์พ่วงได้ 320 บาท/วนั หจก.สุรินทร์นานาแก๊ส จ าหน่ายแก๊ส
25 พนักงานขายสินค้า 1 ช/ญ 20-35 ปี ไม่จ ากัด ขายสินค้า ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 320 บาท/วนั 901/2-3 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-511651, 081-8767123
26 แม่บ้าน 1 ญ 20-45 ปี ไม่จ ากัด รีดผ้า ท าความสะอาด - 320 บาท/วนั
27 พนักงานขับรถ 10 ช 25-35 ปี ไม่จ ากัด ขับรถ 4-10 ล้อ มีใบอนุญาตขับขี่ ตามตกลง บริษัท นพเก้าโฮมมาร์ท จ าหน่ายสินค้าวสัดุก่อสร้างคุณภาพ
28 พนักงานยกสินค้า 10 ช 21-35 ปี ไม่จ ากัด ยกสินค้าหนักได้ ขยนั อดทน ตามตกลง 269/5 หมู2่ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.086-2441003
29 พนักงานคลังสินค้า 2 ช 25-35 ปี ไม่จ ากัด ดูแลคลังสินค้า ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ 12,000
30 พนักงานประกอบ 1 ช 25-35 ปี ม.6+ ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ ตามตกลง

31 PIE (Process Improvement)
 1 ช/ญ 21 ป+ี ป.ตรี สาขาวศิวกรรมอุตสาหกรรม งานการผลิต ตามตกลง บริษัท ไฮ-เทคสุรินทร์แอพพาเรล จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส่งออก
32 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน 1 ช/ญ 21 ป+ี ป.ตรี สาขาวศิวกรรมอุตสาหกรรม งานการผลิต ตามตกลง 489 หมู7่ ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทร. 044-592144 ต่อ 115
33 ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีว่ศิวกรการผลิต 1 ช/ญ 21 ป+ี ม.6+ - งานการผลิต ตามตกลง
34 ฝ่ายกราฟิกดีไซน์ 1 ช/ญ 20 ป+ี ปวช.+ ออกแบบ เขียนแบบ - 10,000 + บริษัท ไอคิวคอนกรีต จ ากัด ก่อสร้าง

259 ม.2 ต.แสลงพันธ ์อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.090-8807818
35 BOM (Bill of Material) 1 ช/ญ 22-45 ปี ป.ตรี - มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ตามตกลง บริษัท เอพร้ินท์ จ ากัด การพิมพ์
36 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน 1 ช/ญ 22-45 ปี ป.ตรี จัดท ามาตรฐานวิธีการปฏบิัติงาน มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ตามตกลง 3 อ่อนนุช 65 แยก 1 อ.ประเวศ กทม. โทร.02-3202080-1 ต่อ 130
37 Graphicdesign กราฟิก ดีไซน์ 1 ช/ญ 20 ป+ี ปวส.+ ออกแบบส่ือ - ตามตกลง ร้านวเิชียรรัมยย์างยนต์ จ าหน่ายยาง/ล้อแม็กซ์รถยนต์

645 ม.19 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.084-9819509
38 ช่างเคร่ืองยนต์ แอร์ ช่วงล่าง 1 ช 20 ป+ี ม.6+ ซ่อมแอร์ หอ้งเคร่ือง ช่วงล่าง มีประกันสังคม 15,000 ร้านมีชัยเซอร์วสิ บริการซ่อมรถยนต์

269/5 ม.2 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.086-2441003
39 ช่างตรอ. 2 ช 23-40 ปี ปวส.+ ตรวจสอบสภาพรถ - 12,000 หจก.น าเจริญเรเดียล ศูนยบ์ริการยางรถยนต์
40 ต้ังศูนยถ์่วงล้อ ช่วงล่างรถ 2 ช 23-40 ปี ปวส.+ ซ่อมช่วงล่างรถ - 12,000 936 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-8765115

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน  พฤษภาคม 2565
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41 พนักงานประจ าร้าน 1 ช/ญ 18-30 ปี ม.3+ ด้านงานบริการ มีใจรักงานบริการ รักงานขาย 320 บาท/วนั ร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาโรบินสัน สุรินทร์ จ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม

42 พนักงานพาร์ทไทม์ 1 ช/ญ 18-30 ปี ม.3+ ด้านงานบริการ มีใจรักงานบริการ รักงานขาย 40 บาท/ชม. โรบินสัน สาขาสุรินทร์ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.092-249-4850

43 พนักงานขายหน่วยรถ 2 ช/ญ 22 ป+ี ม.6+ ช านาญพืน้ที ่สุรินทร์/บุรีรัมย์ ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ ตามตกลง บริษัท ต้นต่อ นีออนเทรดด้ิง จ ากัด ตัวแทนจ าหน่าย Heineken

44 พนกังาน Admin 1 ช/ญ 22 ป+ี ม.6+ - มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ตามตกลง 166/1-2 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.064-9429298

45 เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 1 ช/ญ 20-30 ปี ป.ตรี จบสาขาการตลาด มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ตามตกลง บ้านดี สถาปนิก ออกแบบและก่อสร้าง จ ากัด ออกแบบสร้างบ้าน

46 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (มหาสารคาม) 1 ช/ญ 20 ป+ี ปวช.+ จบสาขาก่อสร้าง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ตามตกลง 228/3 ม.2 บ.สินธร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.064-5392441

47 สถาปนิก 2 ช/ญ 20 ป+ี ป.ตรี จบสาขาปัตยกรรม มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ตามตกลง
48 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ยโสธร) 1 ช/ญ 20 ป+ี ปวช.+ จบสาขาก่อสร้าง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ตามตกลง
49 หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 1 ช/ญ 20 ป+ี ปวส.+ จบสาขาวศิวกรรมโยธา มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 15,000
50 วศิวกรโยธา 1 ช/ญ 20 ป+ี ปวส.+ จบสาขาวศิวกรรมโยธา

51 พนักงานเขียนแบบ 1 ช/ญ 20 ป+ี ปวส.+

52 สถาปนิกออกแบบภายใน 2 ช/ญ 20 ป+ี ป.ตรี จบสาขาปัตยกรรมภายใน

53 พนักงานช่างเชือ่ม 1 ช 18-40 ปี ม.3+ งานติดต้ัง เชือ่ม ท าโครงสร้าง มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ตามตกลง กล่ินสีโฆษณา ติดต้ังป้ายโฆษณา
111 ม.6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-512624

54 หัวหน้า สาขาสังขะ 1 ช 25-45 ปี ปวส.+ ควบคุมงาน ตามตกลง บริษัท บ-ีมิกซ์ คอนกรีต จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

234 ม.5 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-6999649
55 พนักงานผลิต สาขากาบเชิง 1 ช 25 ป+ี ม.6+ ผลิตคอนกรีต มีใบอนุญาตขับขีร่ถยนต์ ตามตกลง

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 (ถ้ามี)  
ติดตามต าแหน่งงานว่างได้ที ่Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 

มีประสบการณ์คุมงานแพล้น     
ปูนพจิารณาเป็นพเิศษ

มีใบประกอบวชิาชีพ กว.
ประสบการณ์ 1-3 ปี

ตามตกลง

จบสาขาเขียนแบบ 
ก่อสร้าง หรือ โยธาก่อสร้าง

มีความสามารถในการใช้โปแกรม
 Autocad และ sketchup

มีความสามารถในการใช้โปแกรม
 Autocad , Sketchup , Up , 
Lumio

ตามตกลง

ตามตกลง

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน  พฤษภาคม 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์


