
จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /

(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ
1 เจ้าหน้าท่ีธุรการท่ัวไป 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ค่าครองชีพ 370/วัน หจก.สุรินทร์ศุภวานิช ขายเคร่ืองด่ืมยาคูลท์และน ้าด่ืม 

โบนัสรายปี 325 หมู่ 6 ต.นอกเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ โทร.081-266-0997

2 ธุรการ 1 ช/ญ 22+ ม.6+ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ตามตกลง บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์  จ้ากัด บริการรักษาความปลอดภัย
อดทน ขยัน ตรงต่อเวลา 555 หมู่ 13 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

โทร.044-514-533
3 พนักงานธุรการ/เสมียนทนาย 1 ช 23+ ม.6+ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 350 บาท/วัน หจก.ชาญยุทธและเพ่ือน ส้านักงานกฎหมาย

ทดลองงาน 2 เดือน 505/3 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
ท างาน  5 วันต่อสัปดาห์ โทร.086-465-7964/061-909-3474

4 ช่างแต่งสี 2 ช/ญ 29+ ไม่จ ากัด มีประสบการณ์ จะพิจารณาพิเศษ 320บาท/วัน บริษัท เอเซียคาบิเน็ต จ้ากัด ผลิตและจ้าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
มีเบ้ียเล้ียง 200/วัน 299 หมู่ 8 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์

5 พนักงานท่ัวไป 2 ช 29+ ไม่จ ากัด 320บาท/วัน โทร.085-469-5959

6 พนักงานส่งของต่างจังหวัด 2 ช 29+ ไม่จ ากัด 320บาท/วัน

7 พนักงานขับรถส่งของ 6 ล้อ 1 ช 29+ ไม่จ ากัด 320บาท/วัน

8 พนักงานขาย 1 ช 29+ ไม่จ ากัด 320บาท/วัน

9 พนักงานขายเคร่ืองด่ืมชานม 1 ญ 29+ ไม่จ ากัด 320บาท/วัน

10 พนักงานขายทองหน้าร้าน 2 ญ 25-35 ม.3+ รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 10,000 บริษัท ห้างทองรัชดา จ้ากัด ขายปลีกเคร่ืองประดับ 
ซ่ือสัตย์  สุจริต 8 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
ตรงต่อเวลา โทร.080-472-8002
ขยัน กระตือรือร้น 
มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

ติดต่อสมัครงำนได้ท่ี ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่13 (ถ.สุรินทร์-ปรำสำท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลำรำชกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มกรำคม 2566

หลักฐำนสมัครงำน  รูปถ่ำย , ส ำเนำบัตรประชำชน , ส ำเนำทะเบียนบ้ำน , วุฒิกำรศึกษำ , หลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
ติดตำมต ำแหน่งงำนว่ำงได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 

ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง



จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /

(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ
11 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 20-45 ไม่จ ากัด มีประกันสังคม 9,000 สมจิต เต็นท์ บริการเช่า-ขายเต็นท์และอุปกรณ์

709/4 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
12 ช่างเช่ือม 3 ช 20-45 ไม่จ ากัด โทร 044-519-9783

13 คนงานท่ัวไป 5 20-45 ไม่จ ากัด

14 พนักงานขับรถยนต์ 1 ช 22-40 ไม่จ ากัด มีใบขับข่ีรถยนต์ ตามโครงสร้างบริษัท บริษัท เอกสหออโต้ จ ากัด (นิสสันสุรินทร์) ขายรถยนต์
300 หมู่9 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

15 พนักงานอะไหล่ 1 ช 22-40 ปวส.+ ตามโครงสร้างบริษัท โทร.044-511-666 ต่อ 1258-1284

16 ธุรการข้อมูล 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เรียนรู้ไว ตามโครงสร้างบริษัท บริษัท เจริญผลฮาร์เนสสตีล สุรินทร์ ขายสินค้าและผลิตเฟอร์นิเจอร์
มีความกระตือรือร้น 23 หมู่ 8 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี โทร.098-5866-484

17 พนักงานเสิร์ฟ 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด มีความกระตือรือร้น ตามตกลง บริษัทเมต้า 66 จ ากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี 359 หมู่ 7 ต.นอกเมือง  อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

18 PR สาวสวย 10 ญ 18+ ไม่จ ากัด  โทร.092-2419-366

19 แม่บ้านอยู่ประจ า 1 ญ 30+ ไม่จ ากัด ท าความสะอาดบ้าน มีประสบการณ์แม่บ้านอย่างน้อย 1ปี 10,000 หจก.สุริยะหมูอนามัย จ ากัด ขายปลีกเน้ือสัตว์
ซักผ้า,รีดผ้า,ดูแลเด็ก พักกับนายจ้าง 1/1 ต.ในเมิอง อ.เมือง จ.สุรินทร์

มีวันหยุดให้ โทร.097-050-3593

ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มกรำคม  2566

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 



จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /

(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ
20 แผนกบัญชีด้านรับ 1 ช/ญ 22+ ปวส.-ป.ตรี 12,000 บริษัท สุรินทร์กรีนพริ น จ้ากัด ผลิตป้ายโฆษณา

ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
โทร.085-3164-550

21 ช่างเขียนแบบ 1 ช/ญ 25+ ปวส.-ป.ตรี ใช้คอมพิวเตอร์ขั นพื นฐานได้ 8,000-15,000 บริษัท ฮอปเปอร์ดีไซน์ จ้ากัด  334 ต.สลักได อ.เมือง ออกแบบและก่อสร้างอาคาร
สามารถเขียนแบบก่อสร้างได้ จ.สุรินทร์ โทร.062-597-8575

22 พนักงานช่างฝ่ายผลิต 2 ช 22-35 ปวช.+ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 400/วัน บริษัท ณภพลอยไรซ์  จ ากัด ผลิตและส่งออกข้าว
เรียนรู้เร็ว ขยัน อดทน ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

โทร.099-095-0964

23 ช่างท่ัวไป 1 ช/ญ 20+ ไม่จ้ากัดวุฒิ งานติดตั งแท่นช่ัง ช่างทาสี ประกันสังคม ตามตกลง หจก.เอ็น.พี.เคร่ืองช่ังสุรินทร์ จ้าหน่ายเคร่ืองช่ัง
เจาะเหล็ก เช่ือมเหล็ก เบี ยเลี ยง 26 ม.12 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

โบนัสประจ้าปี โทร.086-8785-479
24 ฝ่ายอาหารสด 2 ช/ญ 18-35 ม.3+ ประกันสังคม ตามโครงสร้าง บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุรินทร์ ค้าปลีกและธุรกิจการให้เช่า

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 044-515-403 และบริการ
084-411-895

25 ฝ่ายอาหารแห้ง 2 ช/ญ 18-35 ม.3+

26 ฝ่ายสินค้าท่ัวไป 2 ช/ญ 18-35 ม.3+

27 แคชเชียร์ 2 ช/ญ 18-35 ม.3+

สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำรล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง

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 

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มกรำคม  2566
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์



จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /

(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ
28 พนักงานขาย 5 ช/ญ 18 ปวช.+ ขับรถยนต์ได้ ตามโครงสร้าง บริษัท เกียรติไพศาล กรุ๊ป ขายส่งวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ

มีใบขับข่ีรถยนต์ 2 หมู่ 18 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
โทร.044-519-990,064-0945-562

29 พนักงานเสิร์ฟ (ประจ า) 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด เวลาท างาน 05.45 -15.00 น. ตามตกลง ร้านทิพย์รส วงเวียนน ้าพุ ถ.ธนสาร ต.ในเมือง จ าหน่ายอาหาร
อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 044-511-179

29 พนักงานพาร์ทไทม์ 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด เวลาท างาน 05.45 -15.00 น.

30 เด็กยกของ 5 ช 18+ ไม่จ ากัด 400 บาท/วัน โรงงานน้ าด่ืมสกาย 434 หมู่ 8 ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืม
อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.088-618-4984

31 ฝ่ายผลิต 5 ช 18+ ไม่จ ากัด 345 บาท/วัน

32 ธุรการ 1 ช/ญ 22+ ไม่จ ากัด ใช้คอมพิวเตอร์ได้ บจก.รักษาความปลอดภัยอีสานอินเตอร์การ์ด รักษาความปลอดภัย
มีวินัย 333 หมู่ 13 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
มีความรับผิดชอบ โทร.044-514-588
มีใจรักงานบริการ
ชอบเรียนรู้พร้อมจะพัฒนาเสมอ

33 ช่างต้ังศูนย์รถ (ซ่อมช่วงล่าง) 1 ช 25-40 ปวส. 12,000 หจก.น้าเจริญเรเดียล  936 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง ศูนย์บริการยางรถ
อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-876-5115

34 ช่างตรวจสภาพรถ 1 ช 25-40 ปวส. 12,000

35 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 23-30 ปวช. 10,000

36 แม่บ้านท าความสะอาด 1 ญ 30-45 ไม่จ ากัด ขยัน สู้งาน เปิดใจเรียนรู้งาน ตามตกลง โรงแรมเอส-เฮ้าส์  380 ต.สลักได อ.เมือง โรงแรมและท่ีพัก 
รักงานบริการ ย้ิมแย้ม แจ่มใส จ.สุรินทร์ โทร.064-990-9042

หลักฐำนสมัครงำน  รูปถ่ำย , ส ำเนำบัตรประชำชน , ส ำเนำทะเบียนบ้ำน , วุฒิกำรศึกษำ , หลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  

ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

ติดตำมต ำแหน่งงำนว่ำงได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มกรำคม  2566

ติดต่อสมัครงำนได้ท่ี ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่13 (ถ.สุรินทร์-ปรำสำท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลำรำชกำร



จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /
(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ

37 พนักงานขับรถน้ า 1 ช 25+ ม.3+ ทดลองงาน 1-3 เดือน ตามตกลง บริษัท ไอซีไอ 888 จ ากัด  278 หมู่ 16 ต.นอกเมือง รับเหมาก่อสร้างท าถนนลาดยาง
เคยมีประสบการณ์การขับรถน้ า อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.082-5478-336

38 พนักงานขับรถบด 1 ช 25+ ม.3+ รถบด

39 พนักงานสโตร์ 1 ช 25+ ม.6+ ทดลองงาน 1-3 เดือน
มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 

40 พนักงานธุรการ 1 ญ 25+ ปวส.+

41 พนักงานกราฟฟิกดีไซน์ 4 ช/ญ 20+ ปวช.+ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทันสมัย ตามตกลง โรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติ 253, 253/1 ถนน เทศบาล 3 โรงพิมพ์
มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ส่ือโฆษณา โทร.061-5454-161

42 พนักงานขาย 2 ญ 20+ ปวช.+ บุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ ตามตกลง

43 พนักงานท่ัวไป 1 ช/ญ 20-40 ม.3+ คีย์ข้อมูล,โพสต์โฆษณา เบ้ียขยัน ตามตกลง สุรินทร์แมนช่ัน 159/9 ถ.สุรินทร์ภักดี บริการห้องพัก 
ประสานงาน,ตรวจสอบงาน ประกันสังคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-514-9900

085-929-5646

หลักฐำนสมัครงำน  รูปถ่ำย , ส ำเนำบัตรประชำชน , ส ำเนำทะเบียนบ้ำน , วุฒิกำรศึกษำ , หลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
ติดต่อสมัครงำนได้ท่ี ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่13 (ถ.สุรินทร์-ปรำสำท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลำรำชกำร

ติดตำมต ำแหน่งงำนว่ำงได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มกรำคม  2566

ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร



จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /
(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ

44 พนักงานออฟฟิศ 2 ช/ญ 22-40 ม.6+ เบ้ียขยัน ตามตกลง สุรินทร์แมนช่ัน 159/9 ถ.สุรินทร์ภักดี บริการห้องพัก 
ประกันสังคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-514-9900
ชุดยูนิฟอร์ม 085-929-5646
จัดเล้ียงประจ าปี
ห้องพักในราคาพนักงาน

45 พนักงานท าความสะอาด 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 

46 พนักงานขาย 2 ช/ญ 22+ ปวช.+ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เรียนรู้ไว ตามโครงสร้างบริษัท บริษัท อมรคอนกรีต จ ากัด จ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
ไม่จ ากัดอายุ 69 ม.1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 

โทร.098-629-9965

47 เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ 2 ช/ญ 30+ ปวช.+ มีประสบการณ์ขายสินค้าโครงสร้าง บริษัท มหภาสวัสดุไทย จ ากัด ขายปลีกวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ
ประสานงานขายส่ง หรือมีประสบการณ์ดูแลขายส่ง 399 หมู่ 2 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เช้ือเพลิง อ.ปราสาท

มีประกันสังคม จ.สุรินทร์ โทร.044-551-598,085-414-6491
แบบฟอร์มบริษัท

หลักฐำนสมัครงำน  รูปถ่ำย , ส ำเนำบัตรประชำชน , ส ำเนำทะเบียนบ้ำน , วุฒิกำรศึกษำ , หลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  
ติดต่อสมัครงำนได้ท่ี ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์ 166 หมู่13 (ถ.สุรินทร์-ปรำสำท กม.3.5) ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513223 ต่อ 13  ในวันเวลำรำชกำร

ติดตำมต ำแหน่งงำนว่ำงได้ท่ี Facebook : @surindoe   ,   เว็บไซต์ : www.doe.go.th/surin  ,  Line ID : surindoe 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มกรำคม  2566

ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร














