
จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /

(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ
1 พนักงานบัญชีลูกหน้ี 1 ญ 23+ ปวส.+ ท าบัญชี งบการเงิน มีความรู้ด้านบัญชีอย่างดี ตามตกลง บริษัท บี-มิกซ์ คอนกรีต จ ำกัด ขำยวัสดุก่อสร้ำง
2 พนักงานธุรการขาย 1 ญ 25-40 ปวส.+ ใช้โปรแกรม Express มีทักษะก้านการส่ือสาร ตามตกลง 234 หมู่5 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-9666949
3 พนักงานขับรถมิกซ์ 2 ช 25-45 ไม่จ ากัด ขับรถส่งคอนกรีต มีใบขับข่ีประเภท2ข้ึนไป ตามตกลง
4 พนักงานอะไหล่ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด เช็คสต็อคอะไหล่ ใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้ ตามตกลง บริษัท ไชยรุ่งเรืองมอเตอร์เซลส์ จ ำกัด ขำยรถบรรทุก

286 หมู่9 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.085-5250056
5 พนักงานขาย Gift Shop 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ขายสินค้า เข้างานเป็นกะได้,รักงานบริการ ตามตกลง ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน สำขำสุรินทร์ ขำยสินค้ำ
6 พนักงานขายรองเท้ากระเป๋าสตรี 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ขายสินค้า มีประสบการณ์ด้านบริการ ตามตกลง 338 หมู่16 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.087-2463354
7 พนักงานขายชุดช้ันในสตรี 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ขายสินค้า ฟรีชุดยูนิฟอร์ม,ค่ารักษาพยาบาล ตามตกลง
8 ช่าง ตรอ. 2 ช 23-40 ปวส.+ บริการตรวจสภาพรถ ต้องมีใบตรวจ ตรอ. 12,000 หจก.น ำเจริญเรเดียล ศูนย์บริกำรยำงรถยนต์

936 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-8765115
9 ช่าง 1 ช 20-33 ม.6+ ซ่อมรถจักรยานยนต์ สาขาในเมือง ตามตกลง บริษัท วรรณเทพยนต์ จ ากัด ขายรถจักรยานยนต์

10 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัด ขายรถจักรยานยนต์ สาขาในเมือง ตามตกลง 515/43 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.098-5845234
11 เจ้าหน้าท่ีกิจกรรมการตลาด 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี จัดกิจกรรมเพ่ือการตลาด มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป ตามตกลง บริษัท บ้ำนดี สถำปนิก ออกแบบและก่อสร้ำง จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำง
12 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือและตรวจสอบ 1 ข/ญ 20+ ปวส.+ ติดต่อประสานงาน มีประสบการณ์ด้านจัดซ้ือ 1 ปีข้ึนไป ตามตกลง 228/3 หมู่2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.064-5392441
13 วิศวกรโยธา 1 ช 22+ ป.ตรี ควบคุมงานก่อสร้าง มีใบประกอบวิชาชีพ กว. ตามตกลง
14 พนักงานบัญชี/ธุรการ 1 ช/ญ 20-30 ปวส.+ งานเอกสารและบัญชี ใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้ ตามตกลง
15 พนักงานออกแบบเซรามิค 1 ช/ญ 24-30 ปวส.+ ออกแบบแผนกเซรามิค สาขาโยธา , สถาปัตย์ ตามตกลง บริษัท นพเก้ำโฮมมำร์ท จ ำกัด ขำยวัสดุก่อสร้ำง
16 พนักงานขายประจ าเคาเตอร์ 1 ช/ญ 26+ ปวส.+ ขายวัสดุก่อสร้าง มีประสบการณ์ขายวัสดุก่อสร้าง 12,000 96 หมู่13 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
17 พนักงาน Telesale 1 ช/ญ 24-30 ปวส.+ ติดต่อและขายวัสดุก่อสร้าง ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 12,000 โทร.086-4687964,061-9093474
18 พนักงานออกแบบกราฟฟิก 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ออกแบบกราฟฟิก สาขาออกแบบ 12,000
19 พนักงานจัดซ้ือ 1 ช/ญ 26+ ปวส.+ ประจ าแผนกจัดซ้ือ ใช้โปรแกรม Excel, Word ได้ 12,000
20 พนักงานธุรการจัดส่ง 2 ช/ญ 25-30 ปวส.+ งานเอกสาร ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 10,000+
21 พนักงานคลังสินค้า 2 ช/ญ 23+ ม.6+ ดูแลคลังสินค้า เช็คสต็อค ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ 9,600+
22 พนักงานขาย 3 ช/ญ 22-35 ปวส.+ ขายเฟอร์นิเจอร์,วัสดุส านักงาน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 10,000+

ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน ตุลำคม 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



จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /

(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ
23 พนักงานบัญชี 1 ญ 30-45 ป.ตรี จัดท าเอกสาร,ภาษี,บัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีข้ึนไป ตามตกลง บริษัท มหำมงคลรัฐ จ ำกัด โรงสีข้ำว

9 หมู่14 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.061-0299911
24 พนักงานขาย 2 ช/ญ 23-40 ปวช.+ ขายสินค้า ค่าคอมมิชช่ัน,ประกันสังคม ตามตกลง บริษัท ซุปเปอร์คอยล์ จ ากัด ขายเหล็กแผ่น

90 หมู่8 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โทร.065-2326465
25 พนักงานขาย(ออกตลาด) 1 ช/ญ 21+ ม.6+ ขายสินค้า,ออกพ้ืนท่ี รักงานบริการ,ท างานต่างจังหวัดได้ ตามตกลง บริษัท เจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จ ากัด ขายเหล็ก
26 พนักงานคลังสินค้า 1 ช 21+ ม.6+ ดูแลคลังสินค้า ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา ตามตกลง 276/1 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.081-7131927
27 พนักงำนธุรกำรประสำนงำน 2 ญ 22-30 ปวส.+ ท ำเอกสำร ใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี ตำมตกลง บริษัท ไชยรุ่งเรือง คอนกรีต จ ำกัด ขำยคอนกรีต

มีทักษะในกำรส่ือสำร 365 หมู่8 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-050246
28 พนักงานคีย์ข้อมูล 2 ช/ญ 18+ ปวส.+ บันทึกข้อมูล ท างานวันจันทร์-เสาร์ ตามตกลง บริษัท พูนทอง พลาสเทค จ ากัด ขายผลิตภัณฑ์พลาสติก

149 หมู่11 ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ โทร.093-6680554
29 ผู้ช่วยแพ็คขนม 2 ญ 25-40 ไม่จ ากัด ช่วยแพ็คขนม,เตรียมของ มีความรับผิดชอบ ไม่ขาดงาน ตามตกลง ร้านเบญ ขายขนมเบเกอร่ี

โทร. 086-8664488
30 พนักงานธุรการบัญชี 1 ญ 20-40 ปวช. งานบัญชีและธุรการ เบ้ียขยัน , โอที , โบนัส 12,000 โรงผลิตขวดพรเพชร พลาสติก ผลิตน้ าด่ืมและขวด
31 พนักงานยกของ 1 ช 20-40 ไม่จ ากัด ยกน้ าด่ืมและขวดพลาสติก ค่าเข้ากะ 100 บาท/วัน 12,000 434 หมู่8 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์
32 พนักงานฝ่ายผลิต 15 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัด ประจ าแผนกผลิตน้ าด่ืม ท่ีพัก 12,000 โทร.088-6184984, 089-8843262
33 แม่บ้าน 1 ญ 25-45 ไม่จ ากัด ท างานบ้าน ซักผ้า 9,000+ โฟโต้ควีนส์ สตูดิโอ บริการถ่ายภาพ
34 ผู้ช่วยช่างภาพ 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากัด เตีรยมอุปกรณ์และช่วยงาน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 9,000+ 271-271/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
35 ช่างคอมพิวเตอร์ 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ากัด ประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 9,000+ จ.สุรินทร์ โทร. 044-518489
36 แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ท าความสะอาดห้องพัก ตามตกลง บริษัท สุรินทร์มณีโรจน์ จ ากัด โรงแรม
37 พนักงานห้องอาหาร 1 ญ 18+ ม.3+ รับออเดอร์,เสริฟอาหาร ตามตกลง 11/1 ซ.ปอยตังกอ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-514569
38 แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ท างานบ้าน ซักผ้า ท างาน 07.00-16.00 น. ตามตกลง คุณนิภาภรณ์  มากแสน บ้านส่วนบุคคล

ค่าอาหารเท่ียง 50 บาท/วัน 103/16 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.083-7866590
39 แม่บ้าน 1 ญ 30+ ไม่จ ากัด ท างานบ้าน พักบ้านนายจ้าง 10,000 ร้านสุริยะหมูอนามัย ขายเน้ือหมู

1/1 ถ.สระถลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.097-0503593

ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน วุฒิ เง่ือนไข/สวัสดิกำร ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์
ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน  ตุลำคม  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 



จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /

(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ
40 หัวหน้ำคลังสินค้ำ 1 ญ 25-40 ปวส. งำนคลังสินค้ำ มีควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์ 12,000+ บริษัท เมืองช้ำงธุรกิจ จ ำกัด ค้ำปลีก-ส่งเคร่ืองด่ืม
41 ผู้ช่วยหัวหน้ำกะ 1 ช 25-40 ม.3 ดูแลซ่อมรถยนต์ 10,000+ 219 หมู่5 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
42 พนักงำนขำย 2 ช/ญ 21-45 ปวส.+ ขำยสินค้ำ มีใบขับข่ีรถจักรยำนยนต์ 12,000+ โทร.080-0051328
43 พนักงำนประจ ำ 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ บริกำรลูกค้ำ คีย์ข้อมูล ใช้โปรแกรม Word , Escel ได้ดี ตำมตกลง หจก.สมำร์ท คำร์โก้ โลจิสติกส์ บริกำรขนส่งสินค้ำ
44 พนักงำน part time 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ บริกำรลูกค้ำ คีย์ข้อมูล พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ ตำมตกลง 393,393/1-4 ถ.เทศบำล1 อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร 091-8282716
45 พนักงำนขำยหน่วยรถเงินสด 3 ช 18-35 ม.6+ ขำยสินค้ำ ประกันสังคม 9,000+ บริษัท สินไทยดิสทริบิวเตอร์ จ ำกัด ขำยบุหร่ี สุรำเบียร์

368 หมู่2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-512008
46 พนักงานขาย/แคชเชียร์ 2 ญ 18+ ม.6 ขายสินค้าหน้าร้าน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 9,000 หจก.สุรินทร์รุ่งโรจน์ (สาขา2) ขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

99 หมู่11 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 044-512424
47 พนักงำนจัดส่ง 1 ช 18-35 ไม่จ ำกัด จัดส่งสินค้ำ มีใบขับข่ีรถยนต์ 9,600+ หจก.สุรินทร์น  ำด่ืม ขำยน  ำด่ืม

738/4 หมู่19 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.061-2768141
48 แม่บ้ำน 1 ญ 20+ ม.6+ ท ำควำมสะอำด ตำมตกลง หจก.บ ำรุงยนต์ ขำยรถยนต์
49 ท่ีปรึกษำกำรขำย 5 ช/ญ 20+ ปวส.+ ขำยรถยนต์ ตำมตกลง  262 หมู่1 ถ.ปัทมำนนท์ ต.แกใหญ่ อ.สุรินทร์ 
50 ช่ำงยนต์ 5 ช/ญ 20+ ปวส.+ ซ่อมรถยนต์ รักงำนบริกำร ตำมตกลง จ.สุรินทร์ โทร.098-1012339
51 พนักงำนบัญชี 1 ญ 20+ ปวช.+ งำนบัญชีและธุรกำร ทดลองงำน 3 เดือน 12,000+ บริษัท ไอซีไอ 888 จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำง

278 หมู่16 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 082-5478336
52 วิศวกรโยธำ 1 ช 25+ ป.ตรี คุมงำนก่อสร้ำง มีใบประกอบวิชำชีพ 22,000+ บริษัท โฮมโซลูช่ัน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด รับเหมำก่อสร้ำง
53 ผู้รับเหมำช่วง 2 ช 30+ ไม่จ ำกัด ก่อสร้ำงบ้ำน อำคำร มีประสบกำรณ์ 2 ปีขึ นไป ตำมตกลง 47/1 ถ.สุรินทร์ภักดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
54 พนักงำนขำย/กำรตลำด 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี ขำยสินค้ำและท ำกำรตลำด ประสำนงำน 15,000+ โทร.089-7215455
55 พนักงำนธุรกำร 1 ญ 25+ ปวส.+ งำนเอกสำร ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 13,000+
56 โฟร์แมน 1 ช 25+ ปวส. คุมงำนก่อสร้ำง สำขำก่อสร้ำง โยธำ 13,000+
57 แม่บ้ำน 1 ญ 25+ ไม่จ ำกัด ท ำควำมสะอำด ท ำงำน 3-6 วัน/สัปดำห์ 320 บำท/วัน
58 พนักงำนประจ ำ 4 ช/ญ 18-35 ม.3+ ขำยสินค้ำหน้ำร้ำน 320 บำท/วัน หจก.เจ.เจ.2020 ขำยสินค้ำ

597 ถ.โล่ห์สุวรรณ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทร.092-6941555

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  ตุลำคม  2565
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุรินทร์



จ ำนวน เพศ อำยุ ลักษณะงำน /

(อัตรำ) (ปี) ควำมก้ำวหน้ำ
59 พนักงานประสานขาย 1 ช/ญ 25+ ม.6+ ติดต่อประสานงาน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 12,000 บริษัท สุรินทร์กรีนพริ น จ ำกัด รับท ำป้ำยโฆษณำ

 หมู่17 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.080-7999959
60 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
61 ลูกค้าสัมพันธ์ 1 ช/ญ 22-35 ม.6+ บริการลูกค้า ขับรถยนต์ได้และมีใบขับข่ี ตามตกลง บริษัท วีพีเอส. ออโต้เซลล์ จ ากัด ขายรถยนต์
62 ท่ีปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 22-35 ม.6+ ขายรถยนต์ ตามตกลง 179 หมู่9 ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร.044-519333
63 พนักงานสโตร์ 2 ช/ญ 18+ ม.6+ ประจ าคลังสินค้า โอที,เบ้ียขยัน 800/เดือน,โบนัส 350 บาท/วัน โรงงานน้ าด่ืมสกาย ผลิตน้ าด่ืม
64 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ ม.6+ ประจ างานผลิต มีท่ีพัก,น้ าด่ืมราคาพนักงาน ตามตกลง 434 หมู่8 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์
65 ช่างไฟฟ้า 4 ช 18+ ปวช.+ ซ่อมบ ารุงรักษา สาขาไฟฟ้า,ช่างกล 360 บาท/วัน โทร.088-6184984
66 ช่างสกรีนขวด 3 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ประจ าเคร่ืองสกรีนขวด มีประสบการณ์ ตามตกลง
67 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ขายน้ าด่ืม รักงานขาย ตามตกลง
68 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
69 พนักงานขายภาคสนาม 5 ช/ญ 20-35 ม.6+ ออกพ้ืนท่ีขายซิมส์ ค่าคอมมิชช่ัน 10,000 บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จ ำกัด ขำยซิมโทรศัพท์
70 พนักงานสรรหาร้าน TSMx 2 ช/ญ 20-35 ม.6+ ออกพ้ืนท่ีหาตัวแทน ท างานพ้ืนท่ีสุรินทร์,บุรีรัมย์ได้ 10,000 5/353 ถ.เทศบำล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

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

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  ตุลำคม  2565

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


