
จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /

(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ
1 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ไม่ต้องมีประสบการณ์เย็บผ้า ตามโครงสร้าง โรงงานเย็บผ้าบ้านเช้ือเพลิง ผลิตชุดช้ันในส่งออก

ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19

2 ช่างไฟฟ้า 2 ช ปวช./ปวส. โอที เบ้ียขยัน 800/เดือน 15,000 โรงงานน้้าด่ืมสกาย โรงงานผลิตน้้าด่ืม
มีท่ีพักสวัสดิการ 434 หมู่ 8 ถ.สุรินทร์-ศีขรภูมิ ต.สลักได อ.เมือง

จ.สุรินทร์ โทร.088-6184984
3 ธุรการคลังสินค้า 1 ช 25+ ปวส./ป.ตรี ขับรถยนต์ได้ 10,000-12,000 นพเก้าโฮมมาร์ท 96 หมู่13 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ขายสินค้า

อดทน ขยัน ตรงต่อเวลา ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
โทร.086-4657964/061-9093474

4 พนักงานขาย 1 ช/ญ 25+ ม.6-ป.ตรี บุคลิกภาพร่าเริง รักงานบริการ 12,500-35,000 บริษัท เมืองช้างธุรกิจ จ้ากัด ค้าปลีก/ส่งน้้าด่ืมและน้้าอัดลม
มีความต้ังใจจริงท่ีจะท างาน ซ่ือสัตย์ 219 หมู่ 5 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
มีประสบการณ์ท างานจะพิจารณาเป็น โทร.086-4689432

5 พนักงานเปิดร้านค้า 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี พิเศษ 15,000-30,000
6 พนักงานวิจัยการตลาดดิจิทัล 2 ช/ญ 18+ ปวส./ป.ตรี มีความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล ตามโครงสร้าง พูนทอง พลาสเทค จ้ากัด ผู้วิจัยการตลาด

(พนักงานประจ า) 149หมู่ท่ี 11 ต้าบล บึง อ.เขวาสินรินทร์ 
จ.สุรินทร์ โทร.088-6184984

7 พนักงานวิจัยการตลาดดิจิทัล 2 ช/ญ 18+ ปวส./ป.ตรี ตามโครงสร้าง
(ท าเฉพาะวันเสาร์)

8 ผู้จัดการ (สาขาสังขะ) 1 ช/ญ 25+ ปวช.-ป.ตรี ขับรถยนต์ได้ ตามโครงสร้าง หจก.เน๊ตเฟอร์นิเจอร์ (สาขาสังขะ) จ้าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
อดทน ขยัน ตรงต่อเวลา 415 หมู่ 1 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

9 พนักงานจัดส่งสินค้า 4 ช 18+ ม.3 ตามโครงสร้าง โทร.044-060-596

10 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18+ ปวช.-ปวส. ตามโครงสร้าง

11 พนักงานการเงิน 1 ช/ญ 20+ ปวช.-ปวส. ตามโครงสร้าง 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน ธันวำคม 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
12 พนักงานสโตร์ 1 ช 20+ ปวช.-ปวส. ตามโครงสร้าง หจก.เน๊ตเฟอร์นิเจอร์ (สาขาสังขะ) จ้าหน่ายเฟอร์นิเจอร์

415 หมู่ 1 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
13 แม่บ้าน 1 ช 20+ ป.6 ตามโครงสร้าง โทร.044-060-596
14 พนักงานชงกาแฟ 2 ช/ญ 20+ ม.6 บุคลิกภาพร่าเริง รักงานบริการ ตามตกลง ร้านกาแฟชาวดอย สาขา เลียบคลองสวนใหม่ ร้านกาแฟ

มีความต้ังใจจริงท่ีจะท างาน ซ่ือสัตย์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
มีประสบการณ์ท างานจะพิจารณา
เป็นพิเศษ

15 พนักงานขาย 1 ญ 18+ ปวช./ม.6 ขายสินค้า ดูแลร้าน 10,000 หจก.สุริยะหมูอนามัย 1/1 ต.ในเมือง อ.เมือง ขายหมูสด
จ.สุรินทร์ โทร.062-5358583

16 แม่บ้านประจ้า 1 ญ 30+ ไม่จ้ากัด ท้าความสะอาด 10,000

17 เจ้าหน้าท่ีแอดมินเพจ 3 ช/ญ 25-40 ม.6 มีประสบการณ์การขาย 8,000-9,000 หจก.อาร์เค เวิลด์ คอมปานีส 6/3 ถ.ธนสาร ขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
ปวช.+ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

โทร.044-512733
18 พนักงานการเงิน (ส านักงานใหญ่) 2 ญ 25+ ม.6 /ปวช. ตรวจสอบบัญชีและการเงิน มีประสบการณ์การด้านการเงิน ค่าแรงข้ันต้่า บริษัท สุรินทร์ ส.ยานยนต์ จ ากัด จ าหน่ายรถจักรยานยนต์

ปวส. 157-163 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
โทร.044-512279

19 พนักงานศูนย์บริการ 1 ช/ญ 25+ ม.6 /ปวช. มีประสบการณ์ด้านศูนย์บริการ ค่าแรงข้ันต้่า
ปวส.

20 พนักงานขาย 1 ช/ญ 25+ ม.6 /ปวช. มีประสบการณ์ด้านการขาย ค่าแรงข้ันต้่า
ปวส.

21 ช่างบริการ 1 ช 25+ ม.6 /ปวช. บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ มีประสบการณ์ด้านงานช่าง ค่าแรงข้ันต่ า
ปวส.

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน ธันวำคม  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
22 คนขับรถส่งของ 1 ช 30-55 ไม่จ้ากัด มีใบอนุญาตขับข่ีรถขนส่ง วันละ 350 366 ถ.ปัทมานนท์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ บ้านและท่ีพักอาศัย

โทร.044-511171 /086-4608533

23 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 20-30 ม.3+ มีใบอนุญาตขับข่ี ตามโครงสร้าง หจก.เน๊ตเฟอร์นิเจอร์ (สุรินทร์) 55/5 ม.3 จ้าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-060596

24 พนักงานขาย 3 ช/ญ 20-30 ม.3+ ตามโครงสร้าง

25 พนักงานท้าความสะอาดถังน ้าด่ืม 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ท าความสะอาดน้ าด่ืม มีความขยัน อดทน สู้งาน ตามตกลง โรงงานน้ าด่ืมสายรุ้ง 354/1 หมู่ 6 ต.นอกเมือง ผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืม
จ.สุรินทร์ โทร.062-2254254

26 พนักงานขายหน่วยรถเครดิต 2 ช/ญ 22+ ปวช./ปวส. มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาได้ดี 12,000 บริษัท ต้นต่อ นีออน เทรดด้ิง จ้ากัด  166/1-2 ศูนย์กระจายสินค้า ตัวแทนจ้าหน่าย
ป.ตรี ซ่ือสัตย์ ขยัน  อดทน อ.เมืองสุรินทร์ ถ.พรฟมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง สินค้าอุปโภ บริโภค

มีความรับผิดชอบสูง จ.สุรินทร์ โทร.064-9429298 
ขัยรถยนต์ได้ มีใบอนุญาต ขับข่ี
มีประสบการณ์สายงาน 

27 พนักงานขาย-จัดของ 2 ช 18+ ม.6+ ประกันสังคม,เบ้ียขยัน ตามตกลง บริษัท ศรีสยามอะไหล่ 2009 จ้ากัด จ้าหน่ายอะไหล่รถยนต์
มีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ 445 หมู่ 19 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง อ.เมือง 
ขยันอดทนรับผิดชอบดี จ.สุรินทร์ โทร.044-519956
มีความรู้ด้านอะไหล่รถยนต์
ใช้คอมพิวเตอร์ได้

28 พนักงานขาย-บัญชี 1 ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง

29 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1 ญ 30+ ไม่จ้ากัด ดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านพัก มีสวัสดิการบ้านพักฟรี 15,000 366 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ บ้านและท่ีพักอาศัย
จ.สุรินทร์ โทร.044-511171

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน ธันวำคม  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
30 แม่บ้าน 1 ญ 50-55 ไม่จ ากัด วันละ 300 บาท 182 หมู่ 13 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง บ้านพักอาศัย 

จ.สุรินทร์ โทร.081-8397830 

31 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-30 ป.ตรี จัดท าบัญชี/ท าภาษีขาย จบการศึกษาป.ตรี สาขาบัญชี 11,000 บริษัท เจริญผลมอเตอร์เซลส์สุรินทร์ จ้ากัด จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์ฟอร์ด
489/5 หมู่ 1 ต.สลักได  อ.เมือง จ.สุรินทร์  
โทร.080-3704599

32 พนักงานการเงิน/แคชเชียร์ 1 ช/ญ 20-30 ปวส. รับเงิน เก็บเงิน วางบิล จบการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจ 9,500

33 พนักงานเช่ือมโลหะ 1 ช 21-40 ไม่จ ากัด จบสาขาช่างเช่ือม หรืออ่ืนๆ 300-500/วัน ร้านป้ายศิลป์ 118 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ งานออกแบบและติดต้ังป้าย
ท่ีเก่ียวข้องหรือมีประสบการณ์ โทร.082-3687116 ประชาสัมพันธ์

34 ออกแบบกราฟิก 1 ช/ญ 21-40 ไม่จ ากัด จบสาขาการออกแบบหรือสาขา 300-500/วัน
ท่ีเก่ียวข้องหรือมีประสบการณ์
สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้
Photoshop,Adobe Illustrator

35 พนักงานท าความสะอาดห้องพัก 1 ญ 22-40 ม.6-ปวส. ได้ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม 400/วัน โรงแรมฮ็อปอินน์ สุรินทร์ 5/1 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง โรงแรมและท่ีพัก
(รายวัน) สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  โทร.065-5189784

มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

36 เภสัชกร ประจ าร้านยา 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี เภสัชกรประจ าร้านยา จบปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ ตามตกลง ร้านยาโลตัส สาขา สังขะ 260 หมู่ท่ี 1  ต.สังขะ ร้านขายยา
มีค่าใบประกอบวิชาชีพ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทร.091-7465838
มีทักษะในการขาย และน าสินค้า
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี บุคลิกภาพดี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ 

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 ธันวำคม  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

37 เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี จัดกิจกรรม EVENT ONLINE จบปริญญาตรี สาขาการตลาด ตามโครงสร้างบริษัท รัตนทรัพย์ 315 หมู่ 7 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ ขายบ้านจัดสรร
ตลอดจนกิจกรรมองค์กร นิเทศศาสตร์ การจัดการหรือสาขาท่ี จ.สุรินทร์ โทร.063-2298999 / 063-2325888
ติดตามงาน เสนอแผนงาน เก่ียวข้อง
ด้านการตลาด 

38 วิศวกรประจ ากะเดินเคร่ือง 2 ช 23-55 ป.ตรี วิศวกรประจ ากะเดินเคร่ือง สามารถท าเป็นกะได้ 21,000 บริษัท เพาเวอร์ซัพพลาย แอนด์เมนเทแนนซ์ ผลิตกระแสไฟฟ้า 
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เซอร์วิส จ ากัด 213 หมู่ 1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม 

มีความรู้เก่ียวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทร.044-069605
065-7179817

39 พนักงานขับรถส่งของ 12 ช 25+ ไม่จ ากัด ขับรถส่งของ/จัดของ 9,600-12,000 หจก.ทรัพย์ทวี สุรินทร์ 8/1 หมู่ 11 ต.เทนมีย์ ตัวแทนจ าหน่ายไอศกรีม
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร.080-5924616

40 พนักงานแอดมิน 4 ญ 22+ ไม่จ ากัด ให้ค าแนะน าเก่ียวกับบริษัท 9,600-10,000

41 แม่บ้าน 1 ญ 50-55 ไม่จ ากัด ท างานบ้าน วันละ 330 182 หมู่ 13 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง บ้านพักอาศัย
อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร.081-8397830

42 แม่บ้าน 2 ญ 30+ ไม่จ ากัด วันละ 400 ร้านเกียรติชัยก่อสร้าง 186-188 ถ.เทศบาล ค้าขาย
ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
โทร.086-8765519

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 ธันวำคม  2565

ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร



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

43 พนักงานประสานขาย 1 ช/ญ 25+ ม.6+ ติดต่อประสานงาน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 12,000 บริษัท สุรินทร์กรีนพร้ิน จ้ากัด หมู่17 ต.เฉนียง รับท้าป้ายโฆษณา
อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.080-7999959

44 พ่อบ้าน/คนสวน 1 ช 35-45 ป.6+ ท าความสะอาดพ้ืนท่ีบริษัท 9,600 บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ ขายสินค้า
483 หมู่10 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 044-069989

45 ลูกค้าสัมพันธ์ 1 ช/ญ 22-35 ม.6+ บริการลูกค้า ขับรถยนต์ได้และมีใบขับข่ี ตามตกลง บริษัท วีพีเอส. ออโต้เซลล์ จ ากัด ขายรถยนต์
179 หมู่9 ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

46 ท่ีปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 22-35 ม.6+ ขายรถยนต์ ตามตกลง โทร.044-519333
47 พนักงานสโตร์ 2 ช/ญ 18+ ม.6+ ประจ าคลังสินค้า โอที,เบ้ียขยัน 800/เดือน,โบนัส 350 บาท/วัน โรงงานน้ าด่ืมสกาย ผลิตน้ าด่ืม
48 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ ม.6+ ประจ างานผลิต มีท่ีพัก,น้ าด่ืมราคาพนักงาน ตามตกลง 434 หมู่8 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์
49 ช่างไฟฟ้า 4 ช 18+ ปวช.+ ซ่อมบ ารุงรักษา สาขาไฟฟ้า,ช่างกล 360 บาท/วัน โทร.088-6184984
50 ช่างสกรีนขวด 3 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ประจ าเคร่ืองสกรีนขวด มีประสบการณ์ ตามตกลง
51 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ขายน้ าด่ืม รักงานขาย ตามตกลง
52 เจ้าหน้าท่ีคอลเซ็นเตอร์ 20 ญ 18+ ไม่จ ากัด บริการข้อมูลสินค้า ค่าเบ้ียขยัน ประกันสังคม เงินโบนัส ตามตกลง บริษัท ออริเทล ซิสเท็ม จ ากัด สาขาสุรินทร์ บริการลูกค้าสัมพันธ์

325 หมู่22 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร.081-6629881

53 พนักงานขายภาคสนาม 5 ช/ญ 20-35 ม.6+ ออกพ้ืนท่ีขายซิมส์ ค่าคอมมิชช่ัน 10,000 บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จ้ากัด ขายซิมโทรศัพท์
54 พนักงานสรรหาร้าน TSMx 2 ช/ญ 20-35 ม.6+ ออกพ้ืนท่ีหาตัวแทน ท างานพ้ืนท่ีสุรินทร์,บุรีรัมย์ได้ 10,000 5/353 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

55 พนักงาน True Shop 2 ช/ญ 20-30 ป.ตรี บริการลูกค้า ประจ าสาขาโลตัสสุรินทร์ 15,000  โทร.086-4124245,095-2654664
56 หัวหน้าโรงงานไม้ 1 ช/ญ 25+ ปวช.+ ดูแลโรงงานไม้ มีประสบการณ์ท างาน ตามตกลง บริษัท เจริญผลฮาร์ดเนสสตีลสุรินทร์ จ ากัด ผลิตโต๊ะเก้าอ้ี
57 หัวหน้าโรงงานเหล็ก 1 ช/ญ 25+ ปวช.+ ดูแลโรงงานเหล็ก มีประสบการณ์ท างาน ตามตกลง 23 หมู่8 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
58 หัวหน้าคลังสินค้า 2 ช/ญ 25+ ปวช.+ ดูแลแผนกคลังสินค้า มีประสบการณ์ท างาน ตามตกลง โทร. 044-528345-7
59 พนักงานธุรการข้อมูล 4 ช/ญ 20+ ม.3+ บันทึกข้อมูล ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ตามตกลง
60 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 22+ ปวช.+ ดูแลรักษาเคร่ืองจักร สาขาช่าง ตามตกลง
61 พนักงานฝ่ายผลิต 4 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ผลิตสินค้า ตามตกลง
62 พนักงาน QC 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ควบคุมคุณภาพสินค้า ตามตกลง
63 พนักงานขาย 3 ข/ญ 20+ ม.3+ ขายสินค้า ตามตกลง

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 ธันวำคม  2565

ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร


