
ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดิการ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ

1 ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ 1 ญ 21+ ป.ตรี 300/วนั เป็นคนขยนั มีน้้าใจ รักเด็ก โรงเรยีนพัฒนาทักษธมนตรทีวีวัฒน์

มีประกนัสังคม 1501/8  ม.3  ต.ก้าแพง  อ.ละงู  จ.สตูล 91000

โทร.087-1782657

2 แคชเชียร์ 1 ญ 30+ ปวช.+ 8,000 รา้นอาหารเลตูลซีฟู้ด

12  ถนนราษฎร์อุทิศ  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.074-750780

3 พนักงานทั่วไป 2 ญ 25+ ปวช.+ 7,000 ต้อนรับลูกค้า จดัท้าบัญชีอยา่งง่าย รมิเขารสีอรท์

4 พนักงานซักรีด 2 ญ 25+ ไม่จ้ากดั 7,000 ซักผ้า,รีดผ้า 585  ม.4  ต.ปากน้้า  อ.ละงู  จ.สตูล

5 แม่บ้าน 2 ญ 25+ ไม่จ้ากดั 7,000 ท้าความสะอาดห้องพัก โทร.074-740388

6 พนักงานคลังสินค้า (ยกของ) 4 ช 18+ ไม่จ้ากดั 300/วนั สามารถอ่านออก เขียนได้ หจก.ตงโห ดีพารท์เมนท์สโตร์

127/4 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทร.074-711081

7 เลขานุการ 1 ญ 20+ ม.6+ 9,000 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ กัปตัน เมย ์ทราเวล แอนด์ ทัวร์

มีความสามารถทางด้านภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 162/44 ถนนศุลกานุกลู  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.089-8766772

8 พนักงานฟาร์มไก่ 2 ช ไม่จ้ากดั ไม่จ้ากดั 300/วนั มีที่พักฟรี อดิศักดิ์ ฟารม์ โดยนายอดิศักดิ์  อ่อนทอง

9 พนักงานทั่วไป 2 ช ไม่จ้ากดั ไม่จ้ากดั 300/วนั 40/1  ม.3  ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

โทร.081-8637016

10 เจา้หน้าที่ส่งเสริมการตลาด 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 300/วนั มีประกนัสังคม/ค่าคอมมิชชั่น บมจ.อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์

11 เจา้หน้าที่การตลาด 1 ญ 25+ ป.ตรี 9,000 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา

โทร.074-271153

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสตูล

ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2560
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดิการ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ

12 ช่างยนต์ (ตรวจสภาพรถ) 1 ช 18+ ปวส.ช่างยนต์ 9,000 มีประกนัสังคม สถานตรวจสภาพรถ น้าวิทย ์คารแ์คร์

991  ม.3  ต.ก้าแพง  อ.ละงู  จ.สตูล

โทร.089-4673262

13 ที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ 6,000 มีประกนัสังคม/ค่าคอมมิชชั่น บจก.ศรบีุตรคอปอเรชั่น สาขาสตูล

336  ม.4  ต.เกตรี  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.074-770172,089-7352034

14 แคชเชียร์ 1 ญ 25+ ป.ตรี 11,000 มีประกนัสังคม , กองทุนเล้ียงชีพ บมจ.ไอซีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล

229,231,233,235 ถนนธรรมนูญ อ.หาดใหญ่

โทร.074-357300,095-3704688

15 พนักงานเตาอบ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 9,000 มีประกนัสังคม , ชุดยนูิฟอร์ม บจก.วู้ดเวอรค์อังสุธน

16 พนักงานลับคม 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี 9,000 336  ม.10  ต.ละงู  อ.ละงู  จ.สตูล  91110

17 จป.วชิาชีพ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 12,000 โทร.074-710963-7

18 พนักงานขับรถพ่วง 3 ช ไม่จ้ากดั ไม่จ้ากดั 300/วนั ต้องมีใบขับขี่ประเภท 2 หจก.โรงอิฐโชคชัยสตูล

19 ช่างเคร่ือง 3 ช ไม่จ้ากดั ไม่จ้ากดั 300/วนั มีประสบการณ์ด้านช่างเคร่ือง 92  ม.1  ต.ควนขัน  อ.เมือง  จ.สตูล

20 ช่างเชื่อม 3 ช ไม่จ้ากดั ไม่จ้ากดั 300/วนั มีประสบการณ์ด้านช่างเชื่อม โทร.074-730369

21 ช่างไฟฟ้า (ไฟฟ้ายานยนต์) 3 ช ไม่จ้ากดั ไม่จ้ากดั 300/วนั มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า

22 พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 ช 25+ ม.3+ 300/วนั มีประกนัสังคม หจก.เพ่ือนคุ้มภัย

26 ถนนต้ามะหงงวถิี  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.092-5961562

23 ผู้ช่วยช่างประจ้าโรงงาน 1 ช 20+ ปวช.+ 12,000+ มีประสบการณ์ทางด้านช่างเชื่อมประจ้าโรงงาน หจก.เดอะรชิ อัลเทอเนทีฟ โปรดักส์

24 พนักงานขับรถ 1 ช 20+ ปวช.+ 8,500+ สามารถท้างานต่างจงัหวดัได้ มีใบอนุญาตขับขี่ 333  ม.5  ต.เกตรี  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.093-6245470

25 พนักงานขาย 2 ช 20+ ม.3+ 9,000 มีประกนัสังคม บจก.เอ พี ซัคเซส มารเ์ก็ตติ้ง

26 ผู้ช่วยพนักงานขาย 2 ช 20+ ม.3+ 9,000 14 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล

โทร.074-751537
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดิการ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ

27 พนักงานต้อนรับ 4 ช/ญ 28+ ไม่จ้ากดั 10,000 มีประกนัสังคม ภูรติา รสีอรท์ (เกาะหลีเป๊ะ)

28 แม่บ้าน 1 ญ ไม่เกนิ 35 ไม่จ้ากดั 9,000 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ม.6  ต.เกาะสาหร่าย  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.083-2965665 , 081-9291151

29 พนักงานขับรถสิบล้อ 2 ช 18+ ไม่จ้ากดั 300/วนั มีใบอนุญาตขับขี่ หจก.ทุ่งนุ้ยศิลาทอง

30 พนักงานหน้าเหมือง 2 ช 20+ ไม่จ้ากดั 300/วนั มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 223 ม.2 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

โทร.074-797086

31 พนักงานการตลาด 1 ช 25+ ปวส.+ 300/วนั มีประกนัสังคม+เงินพิเศษ รา้นโพลี่

48 ถนนสตูลธานี  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.086-9495510

32 พนักงานขาย 3 ช/ญ ไม่จ้ากดั ม.6+ 300/วนั มีประกนัสังคม บจก.สมบูรณเ์อ็นเนอรจ์ี

33 พนักงานขายกาแฟอเมซอน 3 ญ ไม่จ้ากดั ม.6+ 300/วนั มีประกนัสังคม 391  ม.7  ต.คลองขุด  อ.เมือง  จ.สตูล

34 เสมียน 1 ช 18+ ม.3+ 300/วนั มีประกนัสังคม โทร.074-772222

35 พนักงานเติมน้้ามัน 2 ช/ญ 18+ ป.6+ 300/วนั มีประกนัสังคม

36 พนักงานต้อนรับ 1 ช 20+ ป.ตรี 9,000 มีประกนัสังคม โรงแรมสินเกียรติบุรี

37 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 30+ ไม่จ้ากดั 300/วนั มีประกนัสังคม 20  ถ.อภัยนุราชร้าลึก  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.081-8265338

38 วศิวกร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000 มีประกนัสังคม บจก.บุญเจรญิสตูลคอนกรตี

39 ผู้คุมงาน (วศิวกรโยธา) 1 ช 20+ ปวช.+ 10,000 มีประกนัสังคม ม.10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

40 เสมียน 1 ญ 25+ ปวช.+ 8,000 มีประกนัสังคม โทร.081-7668095

41 ซุปเปอร์ไวเซอร์ไลน์ผลิต 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 300/วนั จบทางด้านเทคโนโลยกีารอาหาร บจก.ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม

42 หัวหน้าแผนกสารสนเทศ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 300/วนั มีประกนัสังคม 224  ม.6  ต.คลองขุด  อ.เมือง  จ.สตูล  91000

43 ช่างซิมเมอร์ 1 ช 20+ ปวช.+ 300/วนั มีประกนัสังคม โทร.074-709100-32

44 แม่บ้าน 1 ญ 20+ ป.6+ 300/วนั มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ,ฟรีที่พัก หจก.เอส ที อี อิมปอรต์ เอ็กซ์ปอรต์

45 คนสวน 1 ช 20+ ป.6+ 300/วนั มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ,ฟรีที่พัก 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภมูินารถ ต.พมิาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

46 พนักงานการตลาด 1 ช 25+ ป.ตรี 12,000 มีประกนัสังคม โทร.074-721244
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดิการ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ

47 พนักงานขับรถยนต์ 1 ช 20+ ป.6+ 300/วนั มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ หจก.เอส ที อี อิมปอรต์ เอ็กซ์ปอรต์

48 ช่างเทคนิค 1 ช 20+ ป.ตรี 300+/วนั มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภมูินารถ ต.พมิาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทร.074-721244

49 พนักงานต้อนรับ 4 ช/ญ 20+ ปวช+ 9000+ พูดภาษาอังกฤษ+คอมพิวเตอร์ เมาน์เท่น รสีอรท์ (เกาะหลีเป๊ะ)

50 ผู้จดัการฝ่ายห้องอาหาร 2 ช/ญ 20+ ปวช+ 9000+ พูดภาษาอังกฤษ+คอมพิวเตอร์ 57 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 91000

51 พนักงานดูแลบัญชี 1 ญ 20+ ปวช+ 9000+ พูดภาษาอังกฤษ+คอมพิวเตอร์ โทร.087-3954442

52 เจา้หน้าที่รับจองห้องพัก 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 10,000 พูดภาษาอังกฤษ+คอมพิวเตอร์

53 เจา้หน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 20+ ปวช+ 12,000 พูดภาษาอังกฤษ+คอมพิวเตอร์

54 ผู้จดัการฝ่ายห้องพัก 2 ช/ญ 20+ ปวช+ 9000+ พูดภาษาอังกฤษ+คอมพิวเตอร์

55 พนักงานบัญชี 1 ญ ไม่ระบุ ปวช. ขึ้นไป 300/วนั ไม่ระบุ บจก.แก๊สสมบูรณส์ตูล

56 พนักงานขับรถ 2 ช ไม่ระบุ ไม่จ้ากดั 300/วนั มีใบขับขี่ 600 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

57 พนักงานอัดแกส๊ 2 ช ไม่ระบุ ไม่จ้ากดั 300/วนั ไม่ระบุ โทร. 074-772222

58 พนักงานทั่วไป 1 ญ 25+ ปวส.+ 8,000 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ คาล ไดมอนด์ ทราเวล

40 ถ.บุรีวานิช  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร. 082-4347773

59 พนักงานเสิร์ฟ 6 ช/ญ 18+ ม.6+ 305/วนั บันดาหยารสีอรท์

60 แม่บ้าน 4 ช/ญ 18+ ป.6+ 305/วนั 147  ม.7  ต.เกาะสาหร่าย  อ.เมือง  จ.สตูล

61 คนสวน 2 ช 18+ ป.6+ 305/วนั โทร.083-4966020

62 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี 10,000

63 แคชเชียร์ 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 305/วนั

64 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี 10,000

65 เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 ช 18+ ม.3+ 305/วนั

สามารถสื่อสารภาษาจีน , อังกฤษ , มาลายู  
หรือภาษาอื่นๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
มีประกันสังคม , ที่พัก , อาหาร 
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66 ช่างประปา 1 ช 18+ ปวช.+ 305/วนั มีประกนัสังคม ที่พัก อาหาร บันดาหยารสีอรท์

67 เบลบอย 1 ข 18+ ม.6+ 305/วนั มีประกนัสังคม ที่พัก อาหาร 147  ม.7  ต.เกาะสาหร่าย  อ.เมือง  จ.สตูล

68 ผู้จดัการร้านอาหาร 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง มีประกนัสังคม ที่พัก อาหาร โทร.083-4966020

69 ผู้ช่วยผู้จดัการร้านอาหาร 2 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง มีประกนัสังคม ที่พัก อาหาร

70 แม่ครัว 1 ญ 18+ ป.6+ 305/วนั มีประกนัสังคม ที่พัก อาหาร

71 เจา้หน้าที่บัญชี 1 ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง ประจ้าพื้นที่ อ.ละงู บรษัิท ทวินซัน จ ากัด

850-851  ต.ก้าแพง  อ.ละงู  จ.สตูล

โทร.084-6309258

จ านวน 120 อัตรา 71 ต าแหน่ง 29 สถานประกอบการ
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