
จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /

(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ
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 อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.086-4656613
สวัสดิการบริการจากคลินิกฟรี โทร.086-4656613

2 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ ปวช.+ ช่างไฟฟ้า สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 12,000 55 หมู่ 1 ต.บุฤษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผลิตพลาสติก 
สามารถเข้ากะได้และท าโอทีได้ โทร.065-2689165
มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

3 พนักงานหน้าลาน 1 ช 25-45 ม.3+ บริการเติมน  ามัน สามารถท างานเป็นกะ 9,600 บจก.ซัสโก้ 147 หมู่ 13 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สถานีบริการน ้ามัน
เช้า 05.00-14.00 น. โทร.086-8655770
บ่าย 15.00-22.00 น.

4 ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ควบคุมพนักงาน มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 15,000 บริษัท ทองธารินทร์ 60 ถ.ศิริรัฐ ต.ในเมือง โรงแรมและท่ีพัก 
5 ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 ช 30-45 ป.ตรี ควบคุมพนักงาน มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 15,000 อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-5742818
6 สมุห์บัญชี 1 ช/ญ 25-50 ป.ตรี จัดการด้านบัญชี มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 20,000+
7 เซฟครัวจีน 1 ช 30-50 ม.6+ ประกอบอาหาร มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ตามประสบการณ์
8 ผู้ช่วยกุ๊ก 5 ช/ญ 20-40 ม.3+ ประกอบอาหาร รักการท าอาหาร ตามประสบการณ์
9 พนักงานบารีสต้า 1 ช/ญ 20-35 ม.3+ การจัดเตรียมชงกาแฟ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ตามประสบการณ์

10 พนักงานเสร์ิฟจัดเลี ยง 5 ช/ญ 20+ ม.3+ เสร์ิฟ ท างานวันละ 5-6 ชม/วัน 9,000
11 พนักงาน Part time 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด เสร์ิฟ ท างานวันละ 5-6 ชม/วัน 300/วัน
12 พนักงานแม่บ้าน 3 ญ 20+ ไม่จ ากัด ท าความสะอาด ท างานวันละ 5-6 ชม/วัน 350/วัน
13 แม่บ้าน+ดูแลผู้สูงอายุ 1 ญ 40+ ไม่จ ากัด ท าความสะอาด ประกอบอาหารได้ 320/วัน 366 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ บ้านพักอาศัย

โทร.086-4608533
14 พนักงานขาย 2 ญ 20-35 ปวช./ปวส. ขายสินค้า มีใจรักงานบริการ ตามตกลง หจก.อึ งไทยรัก 555 หมู่ 1 ถ.โล่ห์สุวรรณ ต.สังขะ จ้าหน่ายทองค้า

มีความอดทน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทร.093-5156664/
มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ 081-9775399

15 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-30 ปวช-ป.ตรี ขายสินค้า มีใจรักงานขายและบริการลูกค้า ตามตกลง หลังคาเหล็ก บี.เค.สุรินทร์ 188/8 หมู่ 13 จ้าหน่ายแผ่นหลังคาเหล็ก
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

โทร 081-4075111

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565

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 สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร



จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /

(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ
16 พนักงานประจ าร้าน 1 ช/ญ 20+ ปวช.ขึ นไป ขายสินค้า มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ ขยัน ตามตกลง ร้านโปรดปราน Eatery&Café 402 ถ.ธนสาร ร้านกาแฟและเคร่ืองด่ืม

มีพื นฐานการท าอาหาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
โทร 061-9619946

17 ช่างเช่ือม 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ช่างเช่ือม หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ ตามตกลง บริษัท วีเหล่ียม จ ากัด 372 หมู่ 12 ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์อุปกรณ์
ถ.ปราสาท-สุรินทร์ ต.เชื อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โรงเรียน
โทร.082-5236686

18 พนักงานขนส่งสินค้า 3 ช 20+ ม.3+ ขนส่งสินค้า ประกันสังคม/คอมมิชช่ัน 390/วัน บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จ ากัด 183/1 หมู่ 13 ศูนย์กระจายสินค้า 
19 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ขายสินค้า ท างาน จันทร์-เสาร์ (หยุดอาทิตย์) ตามตกลง ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์  โทร. 064-4598787
20 หัวหน้าจัดซื อ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ควบคุมการจัดซื อ ประกันสังคม 12,000-25,000 บริษัท คูย่งฮวด (1995) จ้ากัด 4/2 ถ.ด้ารงรักษ์ ขายวัสดุก่อสร้าง 
21 ผู้จัดการ คลังสินค้า 1 ช/ญ 30+ ปวส.+ ควบคุมคลังสินค้า วันหยุดพักร้อนประจ้าปี 12,000-25,000 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-558555
22 หัวหน้าแผนกค้าปลีก 1 ช/ญ 30+ ปวส.+ ควบคุมสินค้า 12,000-17,000
23 พนักงานบัญชี/การเงิน 2 ญ 20+ ปวส.+ การเงิน/การบัญชี 10,000-15,000
24 พนักงานจัดซื อ 2 ญ 20+ ปวส.+ จัดซื อ 10,000-15,000
25 QC กลาง (เทคนิค) 1 ช 20+ ปวส.+ ตรวจสอบสินค้า 12,000-17,000
26 วิศวกรโรงงาน 1 ช/ญ 25 ป.ตรี วิศวกร 20,000-30,000
27 โฟร์แมน 2 ช 25 ปวส.+ ควบคุมงานด้านโครงสร้าง 12,000-17,000
28 ช่างเช่ือม 4 ช 20+ ปวช.+ ช่างเช่ือม 12,000-25,000
29 พนักงานขายส่งสินค้า 2 ช/ญ 20+ ม.6+ ส่งสินค้า 10,000-15,000
30 พนักงานขับรถเครน 1 ช 25+ ไม่จ ากัด ขับรถเครน 12,000-15,000
31 พนักงานขับรถโม่ 4 ช 25+ ไม่จ ากัด ขับรถโม่ 9,600
32 ช่างยนต์/ช่างกล 2 ช 25+ ปวช.+ ช่างยนต์/ช่างกล 10,000-15,000
33 แม่บ้าน 1 ญ 30-45 ป.6+ ท้าความสะอาด มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 10,000
34 คนพิการ (ด้านการเคล่ือนไหว) 1 ช/ญ 25-35 ป.6+ ท้าความสะอาด ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ 335/วัน
35 ผู้ช่วยประกอบอาหาร 1 ญ 25-35 ป.6+ เตรียมวัตถุดิบ/ประกอบ 320/วัน ร้านสลัดกรีนฟาร์ม 1/1 ถนนเทศบาล 3 ต.ในเมือง ขายอาหาร

อาหาร เมนูสลัดผัก/งานอ่ืนๆ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 080-3697664
มีวินัย ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์
มีความรับผิดชอบ

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน  2565

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 

ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร



จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /

(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ
36 เภสัชกร 2 ช/ญ ไม่จ้ากัด ป.ตรี เภสัชกรประจ้าห้องยา ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท 18,000 สุรินทร์รวมแพทย์ 93 ถ.เทศบาล ต.ในเมืองอ.เมือง โรงพยาบาล

ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ จ.สุรินทร์ โทร.044-511523 ต่อ 304 
37 นักเทคนิคการแพทย์ 1 ช/ญ ไม่จ้ากัด ป.ตรี นักเทคนิคการแพทย์ประจ้า ค่าใบประกอบวิชาชีพ 3,000 บาท 15,000

ห้อง Lab ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
38 พนักงานธุรการเร่งรัด 5 ญ 23+ ปวส./ป.ตรี ธุรการเร่งรัด มีประกันสังคม ตามโครงสร้างบริษัท บริษัท เน็คกี เบสท์ จ้ากัด 3/7-10 ถ.ศิริรัฐ ต.ในเมือง จ้าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ค่าคอมมิชช่ัน อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513170
เบี ยขยัน

39 พนักงานขาย 3 ช/ญ 23+ ม.6+ ขายสินค้า ตามโครงสร้างบริษัท

40 พนักงานกราฟิกดีไซน์ 1 ญ 23+ ปวส./ป.ตรี ออกแบบกราฟิค ตามโครงสร้างบริษัท

41 พนักงานจัดเรียงสินค้า 1 ช 18-35 ม.3+ จัดเรียงสินค้าฝ่ายอาหารสด บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ ตามโครงสร้างบริษัท บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุรินทร์ 8 ถ.หลักเมือง ห้างสรรพสินค้า
อาหารแห้ง  สินค้าท่ัวไป สามารถท้างานเป็นกะได้ ต.ในเมือง อ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ โทร.044-515403 /084-411895
42 วิศวกรโยธา 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม สามารถเดินทางค้างคืนต่างจังหวัด ตามโครงสร้างบริษัท บริษัท บ้านดี สถาปนิก ออกแบบและก่อสร้าง จ้ากัด รับสร้างบ้าน 

ควบคุมงานก่อสร้าง สามารถใช้ Line ในการท้างานได้ 228/3 หมู่ 2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
มีใบประกอบอาชีพ กว. โทร. 081-0045792/064-5392441
มีประสบการณ์ 1-3 ปี 

43 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หลาย ช/ญ 26+ ปวช.+ มีประสบการณ์การควบคุม ตามโครงสร้างบริษัท
อัตรา งานก่อสร้าง 1-3 ปี

มีใบขับข่ีรถยนต์และ
จักรยานยนต์

44 ฝ่ายส่ือ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี จบสาขานิเทศศาสตร์  ออกแบบกราฟิก/จัดท้าส่ือ ตามโครงสร้างบริษัท
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

45 ครูปฐมวัย 1 ช/ญ ไม่ระบุ ป.ตรี ท าหน้าท่ีสอน มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามตกลง โรงเรียนอนุบาลอรศิริ 448 หมู่ 13 ต.นอกเมือง โรงเรียน
อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 080-538-6554

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน  2565
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์

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

สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำรล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง



จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /

(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ
46 พนักงานประจ า Trueshop 1 ช/ญ 19-30 ม.6 ขายสินค้าทรู ประกันสังคม 12,000-20,000 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นส าโรงทาบ ต.หนองไผ่ล้อม ขายสินค้าทรู 

แนะน าโปรโมช่ันให้กับลูกค้า ลาพักร้อน อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 
47 ผู้จัดการโซนคลังสินค้า 1 ช/ญ 25+ ไม่ระบุ หัวหน้าคลังสินค้า ฟรียูนิฟอร์ม ตามโครงสร้างบริษัท บมจ.ดูโฮม สาขาสุรินทร์ 483 หมู่ 10 ต.นอกเมือง ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการ

ลาพักร้อนประจ าปี อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 095-5501891 ด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์
48 ผู้แทนขาย(กลุ่มสินค้าโครงสร้าง) 1 ช/ญ 27+ ไม่ระบุ ขายสินค้า มีโบนัสประจ าปี ตามโครงสร้างบริษัท โทร.097-1878983 ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

ปรับเงินเดือนประจ าปี 
49 ผู้แทนขาย(กลุ่มสินค้ากระเบื อง) 1 ช/ญ 25+ ไม่ระบุ ขายสินค้า เบี ยขยัน (ตามต าแหน่ง) ตามโครงสร้างบริษัท

50 ผู้แทนขาย(กลุ่มสินค้าเคร่ือง) 1 ช/ญ 25+ ไม่ระบุ ขายสินค้า ตามโครงสร้างบริษัท
มือช่าง

51 ผู้แทนขาย(กลุ่มสินค้าไฟฟ้า) 1 ช/ญ 25+ ไม่ระบุ ขายสินค้า ตามโครงสร้างบริษัท

52 เจ้าหน้าท่ีขายโครงการ 1 ช/ญ 25+ ไม่ระบุ ขายสินค้า ตามโครงสร้างบริษัท
(กลุ่มสินค้าโครงสร้าง)

53 เจ้าหน้าท่ีขายโครงการ 1 ช/ญ 25+ ไม่ระบุ ขายสินค้า ตามโครงสร้างบริษัท
(กลุ่มสินค้ากระเบื อง)

54 เจ้าหน้าท่ีขายโครงการ 1 ช/ญ 25+ ไม่ระบุ ขายสินค้า ตามโครงสร้างบริษัท
(กลุ่มสินค้าเคร่ืองมือช่าง)

55 เจ้าหน้าท่ีขายโครงการ 1 ช/ญ 25+ ไม่ระบุ ขายสินค้า ตามโครงสร้างบริษัท
(กลุ่มสินค้าไฟฟ้า)

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

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน พฤศจิกำยน  2565

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

ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร



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

56 พนักงานคลังสินค้า (เช็คเกอร์) 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า ตามตกลง สุรินทร์สินไทย43,45,47 ถ.สนิทนิคมรัฐ อ.เมือง  จ าหน่ายเบียร์และเหล้า
จัดท ารายงานสรุปสต๊อก จ.สุรินทร์ โทร.089-8461885/081-4704272
ควบคุมดูแลบริหารคลังสินค้า

57 พนักงานขาย/การตลาด 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี ขายสินค้า หากประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 15,000+ บริษัทโฮมโซลูช่ัน ดีเวลล้อปเม้นท์ จ ากัด ขายสินค้า
47/1 ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

58 พนักงานธุรการท่ัวไป/ 1 ช/ญ 25+ ปวส./ป.ตรี ธุรการจัดซื อ/ท่ัวไป หากมีประสบการณ์ในการจัดซื อ 13000+ โทร.044-515001/ 089-7214555
ธุรการจัดซื อ ดูแลสต๊อกจะได้รับพิจารณาพิเศษ 

59 ช่างไฟฟ้า 1 ญ ไม่เกิน ปวช. มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ ตามตกลง บริษัท เอ็มเอวาย มาร์เก็ตติ ง จ ากัด 329/31 ด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการซ่อม สร้าง
35 ปี ปวส./ป.ตรี ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร088-1299096 และออกแบบนวัตถกรรมเตาเผาขยะ

ป.ตรี
60 พนักงานเก็บขยะ 1 ช/ญ 25-50ปี ไม่จ ากัด เก็บขยะมูลฝอยท่ัวไป ตามตกลง

ขยะติดเชื อ 
ขยะอันตราย

61 พนักงานขาย 1 ช 18-35 ม.3/ม.6 ขายสินค้า ยกของให้ลูกค้าได้ ตามตกลง ร้านแสงสุรินทร์การไฟฟ้า 40/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ้าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
ปวช. ใส่ใจงาน ให้บริการลูกค้า จ.สุรินทร์ โทร.044-515459

62 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18+ ปวช.+ ขายสินค้า ค่าคอมมิชช่ัน ตามโครงสร้างบริษัท บริษัท เกียรติไพศาลกรุ๊ป 2 หมู่ 18 ต.เฉนียง อ.เมือง ตัวแทนจ าหน่ายปูนทีพีไอ ปูนอินทรี
โบนัสประจ าปี จ.สุรินทร์ โทร.044-519990/064-0945562
ต้องมีใบขับข่ีรถยนต์ 083-7448853
มีประสบการณ์พิจารณา

63 พนักงานโหลดปูน 2 ช 18+ ปวช.+ โหลดปูนใส่รถ ตามโครงสร้างบริษัท

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 พฤศจิกำยน  2565

ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร


