
ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ลักษณะงาน / เง่ือนไข/สวสัดิการ ค่าจ้าง สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
(อัตรา) (ป)ี ความก้าวหน้า

1 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-40 ปี ม.3+ รักงานขาย มีใบอนุญาตขับขี่ ตามตกลง บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด จ าหน่ายหมากฝร่ังและบิสกิตสอดไส้

สาขาจังหวดัสุรินทร์ โทร.086-3695463
2 พนักงานขายอะไหล่รถยนต์ 2 ช 20 ป+ี ม.3+ รักงานขาย ขับรถยนต์ได้ ตามตกลง ร้าน สยามอะไหล่ 1999 จ ากัด จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์

ใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้ 944 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-4463786
3 อาจาร์แนะแนว 10 ช/ญ 25-35 ปี ป.ตรี ออกแนะแนวผู้เรียน มีใบอนุญาตขับขี่ 12000+ มหาวทิยาลัยเฉลิมกาญจนา การศึกษา

ทุกสาขา มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธท์ีดี่ 333 ม.7 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.095-8299445
4 พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี ดูแลควบคุมคุณภาพ สาขาเทคโนโลยด้ีานอาหาร ตามตกลง หจก.โรงเชือดสุกรต้นทอง จ ากัด เชือดสุกรและจ าหน่ายส้ินเนือ้สุกร

5 เจ้าหน้าทีซ่่อมบ ารุง 1 ช ไม่จ ากัด ปวส. ช่างซ่อม สาขาไฟฟ้า ตามตกลง

6 ทีป่รึกษา 1 ช/ญ 20-40 ปี ป.ตรี 10,000+ บริษัท เอไอเอ จ ากัด ประกันชีวติ
โทร.085-6036949

7 พนักงานบัญชี 1 ญ 30-40 ปี ป.ตรี งานเอกสารบัญชี สาขาบัญชี ตามตกลง บริษัท มหามงคลรัฐ จ ากัด (สาขาที่2) โรงสีข้าว
8 เจ้าหน้าทีฝ่่ายบุคคล 1 ญ 28 ป+ี ป.ตรี ดูแลเอกสารและพนักงาน สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามตกลง 9 ม.14ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.061-0299911
9 พนักงานขับรถบรรทุก 1 ช 25-45 ปี ไม่จ ากัด ส่งสินค้า มีใบอนุญาตขับขี ่ท.3 ขึน้ไป ตามตกลง

10 BOM (Bill of Material) 1 ช/ญ 22-45 ปี ป.ตรี - มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ตามตกลง บริษัท เอพร้ินท์ จ ากัด การพิมพ์

11 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

12 พนักงานขายประจ าเคาเตอร์ 1 ช/ญ 23 ป+ี ม.6+ รักงานขาย มีค่าคอมมิชชัน่ ตามตกลง บริษัท เจริญกิจบล็อก จ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
13 พนักงานแคชเชียร์ 1 ญ 22 ป+ี ม.6+ งานบริการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ตามตกลง ตรงข้ามโลตัสปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  โทร.086-4657964, 061-9093474

14 พนักงานบัญชีลูกหนี้ 1 ญ 24 ป+ี ปวส.+ งานบัญชี สาขาการจัดการ บัญชี คอมพวิเตอร์ตามตกลง

15 แม่บ้าน 1 ญ 30-40 ปี ไม่จ ากัด งานบ้าน ท างานไป-กลับ 320-350/วนั บ้านส่วนบุคคล คุณชนะชัย บ้านส่วนบุคคล
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.095-6042974

16 พนักงานคุมเคร่ือง 4 ช 30 ป+ี ม.3+ อัดเม็ดเชือ้เพลิง - 320/วนั บริษัท สุวรรณภูมิไม้ไทย จ ากัด จ าหน่ายชิน้ไม้สับ
17 พนักงานทัว่ไป 2 ญ 20 ป+ี ไม่จ ากัด งานทัว่ไป - 320/วนั 99 ม.2 ต.โพนโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โทร.099-4569495

18 ช่างทัว่ไป 1 ช 30 ป+ี ไม่จ ากัด ช่างซ่อม - 320/วนั

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน  มิถุนายน 2565

9 ม.5 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.090-2600009

ด้านประกันชีวติและ
การเงินมืออาชีพ

ม.6 มีประสบการณ์การ
ท างานอยา่งน้อย 1 ปี
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19 พนักงานขาย 4 ช 25 ป+ี ไม่จ ากัด รักงานขาย มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ตามตกลง หจก.สินไทยดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด ตัวแทนจ าหน่ายบุหร่ีและสุรา
20 พนักงานจัดส่งสินค้า 2 ช 25 ป+ี ไม่จ ากัด จัดเตรียมสินค้า มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ตามตกลง 368 ม.2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-4704272

21 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 ช 25 ป+ี ไม่จ ากัด ขับรถจัดเตรียมสินค้า มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ตามตกลง
22 พนักงานขาย 1 ช/ญ 21 ป+ี ม.6+ รักงานขาย มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ 10,000 หจก.เน็คกี ้สุรินทร์ จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

360,362 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513170
23 พนักงานขาย 1 ช/ญ 21 ป+ี ม.6+ รักงานขาย มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ 10,000 หจก.เบส์ทไฮเทค สุรินทร์ จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

3/18-3/27 ถ.ศริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-513170
24 พนักงานขาย 1 ช 18 ป+ี ม.3+ รักงานขาย ยกสินค้าได้ ตามตกลง ร้านแสงสุรินทร์การไฟฟ้า จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

40/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-515159
25 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20 ป+ี ม.6+ บริการด้านการขาย มีประสบการณ์ ตามตกลง สุรินทร์เฟอร์นิเจอร์ ผลิตเฟอร์นิเจอร์
26 พนักงานคลัง 1 ช 20 ป+ี ม.6+ ดูแลคลังสินค้า มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ตามตกลง 313 ม.6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 099-4966912
27 พนักงานประจ าร้านกาแฟ 1 ญ 20 ป+ี ม.3+ รักงานบริการ มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ ตามตกลง ร้านCaffe Guru (คาแฟ กูรู) เคร่ืองด่ืมกาแฟ

ร้าานอยูเ่ยือ้งตึก 100 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.094-2645996
28 พนักงานขาย 1 ช/ญ 24-30 ปี ปวส.+ รักงานขาย พูดภาษากัมพูชาได้ 12,000+ บริษัท นพเก้าโฮมมาร์ท จ าหน่ายสินค้าวสัดุก่อสร้างคุณภาพ
29 พนักงานขายและบริการ 1 ช/ญ 25 ป+ี ปวส.+ ประจ าเคาเตอร์หน้าร้าน จบสาขาก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์ 12000+ 269/5 หมู2่ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.086-4657964
30 Direct Sale office Mate 1 ช 25-35 ปี ปวส.+ รักงานขาย มีรถยนต์ส่วนตัว 12000+

31 วศิวกรโยธา 2 ช 25 ป+ี ป.ตรี วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรโครงการ จบสาขาวศิวกรโยธา 22,000+ บริษัท โฮมโซลูชัน่ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด รับเหมาก่อสร้าง
32 พนักงานบัญช/ีการเงิน 1 ญ 27 ป+ี ปวส. งานบัญชี จบสาขาบัญชี 13,500+ 47/1 ถ.สุรินทร์ภัทดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-515001
33 ผู้รับเหมา/ช่าง 3 ช 30 ป+ี ไม่จ ากัด งานก่อสร้าง มีประสบการณ์5ปีขึน้ไป ตามตกลง
34 พนักงานขาย 1 ช/ญ 22 ป+ี ป.ตรี รักงานขาย มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ 15,000+
35 โฟร์แมน 2 ช 25 ป+ี ปวช.+ ควบคุมงานก่อสร้าง มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ 13,500+
36 เขียนแบบ/สถาปนิก 1 ช/ญ 24 ป+ี ปวส.+ งานเขียนแบบ มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ 13,500+
37 ช่างสี 1 ช/ญ 25 ป+ี ไม่จ ากัด งานทาสี มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ 12,000+
38 พนักงานดูแลสวน 1 ช 25 ป+ี ไม่จ ากัด งานดูแลสวน ซ่ือสัตย ์ขยนั อดทน 11,000+

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน  มิถุนายน 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
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39 พนักงานบัญช/ีธรุการ 1 ช/ญ 30-30 ปี ปวส.+ งานเอกสาร มีมนุษยสัมพันธดี์ ตามตกลง บริษัท บ้านดีสถาปนิกออกแบบและก่อสร้าง จ ากัด รับเหมาสร้างบ้าน

40 เจ้าหน้าทีเ่ซอร์เวย ์เก็บข้อมูล 1 ช/ญ 20 ป+ี ไม่จ ากัด เก็บข้อมูล สามารถออกพืน้ทีต่่างอ าเภอได้ ตามตกลง 228/3 ม.2 บ.สินธร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.064-5392441

41 สถาปนิก 2 ช/ญ 20 ป+ี ป.ตรี ออกแบบภายใน สาขาปัตยกรรมภายใน ตามตกลง

42 เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 1 ช/ญ 20-30 ปี ป.ตรี ส่งเสริมการขาย มีประสบการณ์อยา่งน้อย1ปี ตามตกลง

44 พนักงานเขียนแบบ 1 ช/ญ 20 ป+ี ปวส.+ งานเขียนแบบ สาขาเขียนแบบ ก่อสร้าง ตามตกลง

45 วศิวกรโยธา 1 ช/ญ 20 ป+ี ป.ตรี ออกแบบโครงสร้าง ตามตกลง

46 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 1 ช/ญ 20 ป+ี ปวช.+ ดูแลงานก่อสร้าง มีประสบการณ์อยา่งน้อย3ปี ตามตกลง
47 ช่างเชือ่ม 10 ช 18 ป+ี ม.6+ ดูแลงานช่างเชือ่ม มีความช านาญด้านงานเชือ่ม 350/วนั หจก.เคอาร์เค การเกษตรรุ่งเรืองกิจ เคร่ืองจักรการเกษตร
48 ช่างกลึง 1 ช 20 ป+ี ม.6+ ดูแลงานช่างกลึง มีความช านาญด้านงานกลึง 350/วนั 148 ม.4 บ.กระทม ต.ส าโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.082-1571953

49 พนักงานขับรถ 2 ช 20 ป+ี ไม่จ ากัด ขับรถ 6 ล้อ - ตามตกลง หจก.พิพัฒน์สุรินทร์ จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์
50 พนักงานส่งสินค้า 4 ช 20 ป+ี ไม่จ ากัด - ค่าเทีย่วส่งสินค้า 300 บาท ตามตกลง 299 ม.6 ถ.สุรินทร์-ศรีขรภูมิ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.085-4695959

51 พนักงานขายหน่วยรถ 1 ช/ญ 18 ป+ี ไม่จ ากัด ส่งสินค้า ตามตกลง บริษัท ราชสีมา พี.ดี.ซี. จ ากัด จ าหน่ายสินค้า MIX
นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ โทร.095-7246094

52 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20 ป+ี ไม่จ ากัด ขับรถส่งสินค้า มีประกันสังคม ตามตกลง บริษัท โอวรากร 233 จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืม
(ประจ าสาขาท่าตูม) 101 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.064-4352149

53 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20 ป+ี ไม่จ ากัด ขับรถส่งสินค้า มีประกันสังคม ตามตกลง
(ประจ าสาขาสุรินทร์)

54 พนักงานขับรถยนต์ 2 ช/ญ 20 ป+ี ไม่จ ากัด ขับรถส่งสินค้า มีประกันสังคม ตามตกลง
(ประจ าสาขาสุรินทร์)

55 พนักงานยกสินค้า 5 ช/ญ 18 ป+ี ไม่จ ากัด บริการยกสินค้าได้ มีประกันสังคม ตามตกลง
(ประจ าสาขาสุรินทร์)

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 

เขตการขาย 3 เขต 
นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์

มีใบประกอบวชิาชีพ กว. 
ประสบการณ์ 1-3 ปี

ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน  มิถุนายน 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์


