
ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดกิาร สถานประกอบการ
1 ช่างไฟฟ้า 1 ช 18+ ปวช.+ สามารถท างานต่างจังหวดัได้ ร้านดลุย์เซอร์วิส
2 ช่างอิเล็คทรอนิค 1 ช 18+ ปวช.+ ขับรถยนต์ได้ 4 ม.1 ถ.รามโกมุท 

มีประกันสังคม ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
มีโบนัส

3 ครูผู้สอน 1 ญ 25+ ป.ตรี ดูแลเด็กอายุ 4-5 ขวบ สถานรับเลี้ยงเดก็
4 แม่บ้าน 2 ญ 25+ ไม่จ ากัดวุฒิ ผู้ภาษาอังกฤษได้ 24/45 หมู่บ้านโชคดี ม.7 
5 พีเ่ล้ียง 2 ญ 25+ ม.6 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

6 พนง.ขาย 1 ช 23+ ป.ตรี มีประกันสังคม บ.เอ เอ เอส ออโต จ ากัด
7 ศูนย์บริการ 1 ช 23+ ป.ตรี 108/1 ถ.สุริยะประดิษฐ์
8 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 ช 23+ ป.ตรี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

9 แคชเชียร์ 3 ญ 20+ ม.3+ มีประกันสังคม โรงแรมตนัหยง
10 พนง.บัญชี 1 ญ 20+ ปวช.+ ทดลองงาน 1 สัปดาห์ 16/1 ถ.โสภาพิสัย ต.บางนาค
11 พนง.playboy 1 ช 18+ ม.3+ มปีระสบการณ์นวดแผนโบราณ อ.เมือง จ.นราธิวาส
12 นวดแผนโบราณ 5 ญ 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ

13 พนง.ขาย 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ มาหะมะเปาซี  มาหะ
12-13 ต.กาเยาะมาตี อ.เมือง
จ.นราธิวาส

14 ผช.ช่างควบคุมงาน 2 ช 25+ ปวช.+ มีประกันสังคม บ.ยะลาธนาดลุ จ ากัด
15 พนง.ขับรถบรรทุก 6 ล้อ 2 ช 25+ ไม่จ ากัดวุฒิ จ.นราธิวาส 167/56-167/57 ม.1

ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส

16 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ใช้คอมพืน้ฐานได้ บ.ลีมอเตอร์ จ ากัด
17 พนักงานขับรถ 1 ช 20+ ม.6+ 139/4 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค

อ.เมือง จ.นราธิวาส

ต าแหน่งงานว่าง ส านักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
ประจ าเดอืน มนีาคม 2560



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดกิาร สถานประกอบการ
18 ช่างแอร์ 1 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ร้านสาธิตแอร์เซอร์วิส

146 ถ.สุริยะประดิษฐ์
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

19 พนง.สาธิตสินค้า 5 ช/ญ 20+ ม.3+ มีประกันสังคม ศูนยบ์ริการคลีนิคเซฟตี้ นราธิวาส
346 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส

20 พนง.ออกแบบภายใน 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ มีประกันสังคม หจก.โอเค ปริ้นท์
21 นวัตกรรมฯการออกแบบ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ มีทีพ่ัก 131 ถ.จาตุรงค์รัศมี

ต.บางนาค อ.เมือง 
จ.นราธิวาส

22 พนง.ขบัรถบรรทุก 6 ล้อ 1 ช 25+ ม.3+ มีใบขับขี่ประเภท 2 บ.มาร์คก้ินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด)์

23 พนง.ขาย 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 35/2 ม.2 ต.ปาเสมัส
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

24 เซลล์ 10 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัดวุฒิ มีประกันสังคม บมจ.ซิงเกอร์ สาขานราธิวาส
ค่าคอมมิชชั่น 136/2 ถ.ระแงะมรรคา

ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

25 พนง.ขับรถโฟลิป 2 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ มีประสบการณ์ หจก.พี โอ วัสดุก่อสรา้ง 1997
26 พนง.ขับรถพ่วง 1 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ มีใบขับขี่รถยนต์ 147 ม.8 ต.ล าภู 
27 พนง.ขับรถ 6 ล้อ,10 ล้อ 2 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ มีประกันสังคม อ.เมือง จ.นราธิวาส
28 ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ 1 ช 25+ ม.3+

29 พนง.ท าแผ่นพืน้คอนกรีต 2 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ มีประกันสังคม บ.โก-ลก คอนกรีต
30 ช่างอิเล็กทรอนิก 1 ช 20+ ปวช.+ จบอิเล็กทรอนิก , คอมพวิเตอร์ 66-68 ต.สุไหงโก-ลก 
31 ช่างยนต์ 2 ช 20+ ปวส.+ จบช่างยนต์ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดกิาร สถานประกอบการ
32 ช่างติดต้ังฟิล์ม 2 ช 22+ ม.6+ มีประกันสังคม ร้านเอ็มโซนิก
33 ช่างเทคนิค 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ มีค่าอาหารฟรี 59 ถ.เอเชีย 18 ต.สุไหงโก-ลก

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

34 ช่างซ่อมเคร่ืองถ่ายฯ 2 ช 20+ ปวช.+ มีประกันสังคม ร้าน ดเีทค เซอร์วิส
6/1 ถ.สุริยะประดิษฐ์
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

35 ตัวแทนประกันชีวิต 20 ช/ญ 25+ ม.6+ มีค่ารักษาพยาบาล บ.ไทยสมทุรประกันชวีิตจ ากัด
36 พนง.ขาย 20 ช/ญ 25+ ม.6+ 52/11 ถ.สุริยะประดิษฐ์

ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

37 ทีป่รึกษาทางการเงิน 50 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ มีโบนัส บจก.กรุงไทยแอกซ่า
มีความอดทนเป็นพิเศษ 153/11 ม.2 ถ.เจริญประดิษฐ์

เงินเดือนรายปี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
ค่ารักษาพยาบาล

38 ผจก.ฝ่ายการตลาด 30 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ มีประกันสังคม บ.ไทยประกันชีวิต สาขาสุไหงโก-ลก

39 ผู้บริหารหน่วย 10 ช/ญ 20+ ป.ตรี มีประกันชีวิต 33 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก
40 ผู้จัดการศูนย์ 10 ช/ญ 20+ ป.ตรี ค่าคอมมิชชั่น จ.นราธิวาส

41 ผช.ช่างประจ าอู่ 3 ช 20+ ปวช.+ มีประกันสังคม บ.อี แอนด ์ซี ดเีวลลอปเมน้ท์
42 ผช.ช่างส ารวจ 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ มีความรู้เกี่ยวกับงานโยธา 147/1 ต.ล าภู
43 จนท.ฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี พิจารณาเป็นพิเศษ อ.เมือง จ.นราธิวาส

44 ทีป่รึกษาโครงการ 18 ช/ญ 24+ ปวส.+ ค่ารักษาพยาบาล บ.เมอืงไทยประกันชวีิต
โรงพยาบาลเอกชน 76/7 ม.2 ถ.ระแงะมรรคา

แนะน าลูกค้าประชาสัมพันธ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
ทดลองงาน 4 เดือน

โบนัส ขึ้นเงินเดือนรายปี
45 ตัวแทนประกันชีวิต 30 ช/ญ 20+ ม.3+ สวัสดิการ
46 ผู้จัดการศูนย์ 20 ช/ญ 20+ ป.ตรี เบีย้ขยัน,เงินส่งเสริม
47 ผู้จัดการเขต 10 ช/ญ 20+ ป.ตรี เงินค่าเดินทาง,อบรม
48 พนง.ขาย 3 ช/ญ 20-45 ม.6+



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดกิาร สถานประกอบการ
49 ช่างยนต์ 2 ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ มีประสบการณ์พิจารณา ร้าน นราสยามยานยนต์

พิเศษ 70/36 ถ.สุริยะประดิษฐ์
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

50 แม่ครัว 1 ญ 30+ ไม่จ ากัดวุฒิ ร้าน อ่ิมอุ่น
42/7 ถ.รัตนวณิชย์
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

51 เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 10 ช/ญ 23+ ม.6+ ค่าคอม ประกันชีวิต ไทยพาณิชย์ประกันชวีิต
ประกนัสังคม 146/22 ม.7 ต.โคกเคียน

อ.เมือง จ.นราธิวาส

52 พนง.ขายมือถือ 3 ช/ญ 20+ ม.6+ หน้าตาดี ใช้คอมพวิเตอร์ได้ หจก.โปรเทเลคอม แอนด ์ไอที
53 พนง.ขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 3 ช/ญ 20+ ม.6+ มีความรับผิดชอบ 211 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค
54 พนง.ออนไลน์ 3 ช/ญ 20+ ปวส.+ รักงานบริการสูง อ.เมือง จ.นราธวิาส

สามารถท างานเป็นกะได้

55 พนง.ขับรถปูนผสมเสร็จ 2 ช 20+ ม.6+ หจก.ยะกังทรายและวัสดุ
56 พนง.ขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20+ ม.6+ 63/2 ถ.ยะกัง 1 

ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

57 พนง.บัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ ประกันสังคม ร้านป.ปลาพาณิชย์
58 พนง.ขับรถส่งของ 1 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ 298/2 ม.13 ถ.โคกเคียน
59 พนง.ขาย 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

60 พนง.รีเซฟชั่น 1 ญ 20+ ม.3+ โรงแรมแกรนดก์าร์เดน้
61 พนง.บาร์บอย 1 ช 18+ ม.3+ 66 ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก
62 แคชเชียร์ 1 ช 18+ ปวช.+ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

63 ช่างเชื่อม 1 ช 20+ ปวส.+ มีประกันสังคม หจก.นรา คี พี กรุ๊ป
64 พนง.ขับรถแม็คโคร 1 ช 25+ ม.6+ 125 ม.11 ต.ล าภู 
65 ช่างปูน 3 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ อ.เมือง จ.นราธิวาส
66 กรรมกร 5 ช 20+ ไม่จ ากัดวุฒิ
67 พนง.ทัว่ไป 1 ช 20+ ปวช.+
68 โฟร์แมน 1 ช/ญ 25+ ปวช.+
69 เสมียน 1 ช 20+ ปวส.+



ล าดบั ต าแหน่ง จ านวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา เงื่อนไขและสวัสดกิาร สถานประกอบการ
70 พนง.ธุรการ 1 ญ 20-30 ปวส.+ มีโบนัส ร้านทีเอทีเน็ตเวิร์ค

มีประกันสังคม 25 ถ.จาตุรงค์รัศมี
เงินเดือนรายปี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

71 ช่างไม้ ไมจ่ ากดัวุฒิ ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.พิทักษ์ราษฎร์
72 ช่างปูน ไมจ่ ากดัวุฒิ ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ 54/26 ถ.ละม้ายอุทิศ 
73 ช่างระบบประปา ไมจ่ ากดัวุฒิ ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
74 ช่างไฟฟ้า ไมจ่ ากดัวุฒิ ช 18+ ไม่จ ากัดวุฒิ

สนใจตดิตอ่สมคัรงานผ่านส านักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 บ้านปลักปลา ต าบลล าภู อ าเภอเมอืง จังหวัดนราธิวาส

โทร. 0-7353-2096  FAX. 0-7353-2662


