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

1 ที่ปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 300/วนั มีใจรักงานบริการ บจก.ที พี ออโต้เซลล์

2 พนักงานธรุการ 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 300/วนั ขยนัท างาน 50 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทร. 074-723001

3 คนงานฟาร์มไก่ 2 ช 18+ ป.6+ 9,000 มีบ้านพักฟรี นายอดิศักดิ์  อ่อนทอง (สมพงษ์ฟารม์)

4 พนักงานทั่วไป 2 ช 18+ ป.6+ 9,000 มีบ้านพักฟรี 40/1 ม.3 ซ.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130

โทร. 081-8637106

5 วศิวกรโยธา 1 ช 22+ ป.ตรี 9,000 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ หจก.โรงอิฐโชคชัยสตูล

6 โฟร์แมน 2 ช 20+ ปวส.+ 9,000 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 90 ม.1 ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล 91000

7 พนักงานขับรถบด 3 ช 20+ ป.6+ 300/วนั ต้องมีใบขับขี่ประเภท 2 โทร. 074-730369

8 พนักงานขับรถพ่วง 5 ช 20+ ป.6+ 300/วนั ต้องมีใบขับขี่ประเภท 3

9 ช่างไฟฟ้า 4 ช 20+ ป.6+ 300/วนั มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ช่างเชื่อม 3 ช 20+ ป.6+ 300/วนั มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 พนักงานฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 300/วนั มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 เจา้หน้าที่ฝ่ายพัฒนาสมาชิก 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 10,000+ มีค่าโทรศัพท,์ ค่าเบี้ยเล้ียง บจก.สยามแม็คโคร สาขาสตูล

13 ผู้จดัการฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 30,000+ ต้องมีประสบการณ์ อยา่งน้อย 3 ปี 889 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

14 พนักงานจดัเรียงสินค้า 5+ ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000 มีประกนัสังคม โทร. 074-725475

15 พนักงานฝ่ายผลิตขนม 1 ช 20+ ม.6+ 9000+ ผลิตขนม รา้นมิสเตอรโ์ดนัท (สาขาบิ๊กซี สตูล)

959 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทร. 085-9489232

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสตูล

ประจ าเดือน กันยายน 2559

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสตูล 
โทร. 074-722512-3     แฟกซ์. 074-721709   ID Line : doesatun 
เวปไซต์ : www.doe.go.th/satun    ,  http://smartjob.doe.go.th/ 
Facebook  : https://www.facebook.com/doesatun 
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดิการ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ

16 พนักงานขับรถ 1 ช 20+ ม.3+ 8,000 มีความรับผิดชอบ, สามารถขับรถได้ หจก.สตูลมีสุข (สาขา 1)

195 ม.1 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140

โทร. 081-9073355, 074-799141

17 ช่างยนต์ 1 ช 20+ ปวช.+ 9,000 มีประกนัสังคม อู่สยามเซอรว์ิส

87/1 ม.5 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

โทร. 081-9690740

18 พนักงานต้อนรับ 5 ญ 18+ ปวส.+ 300/วนั มีประกนัสังคม, ฟรีที่พัก หจก.วารนิทร ์บีช รสีอรท์

19 พนักงานบัญชี 1 ญ 18+ ปวส.+ 300/ วนั มีประกนัสังคม, ฟรีที่พัก 171 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 91000 

20 พนักงานเสริฟ 10 ช/ญ 18+ ป.6+ 300/วนั มีประกนัสังคม, ฟรีที่พัก โทร.081-5982225

21 มัคคุเทศก์ 2 ช 20+ ปวช.+ 9,000 มีประกนัสังคม บจก.สตูล วีไอพี แทรเวล

22/28 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทร.074-722077

22 ผู้ช่วยกุ๊ก 2 ช/ญ 18+ ป.6+ 300+/วนั ฟรีที่พัก อาหาร, สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ รา้นอาหารลาลูน่า (เกาะหลีเป๊ะ)

นับถือศาสนาพุทธ ** เร่ิมงาน เดือน ต.ค. 322 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 91000

23 เจา้หน้าที่ท าความสะอาด 2 ช/ญ 25+ ป.6+ 300/วนั ฟรีที่พัก อาหาร โทร.086-2793830

24 พนักงานขายบัตรเครดิต 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 300/วนั มีประกนัสังคม, ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์ สาขาสตูล

มีค่าคอม, มีมนุษยสั์มพันธดีื, รักงานบริการ อาคารจลุดิศ ชั้น 1 เลขที่ 200/101 ถ.นิพัทอุทิศ 3

รักงานขาย ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 91100

โทร. 074-271219 (ฝ่ายบุคคล) หรือ สมัครได้ที่

อิออน สาขาบิ๊กซี สตูล

25 พนักงานขาย (สาขาโลตัสสตูล) 3 ช/ญ 23+ ป.ตรี 9,000 มีประกนัสังคม บจก.เรดาร ์เทเลคอม (สาขาสตูล)

26 ผจก.สาขา (สาขา Big C สตูล) 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี 13,000 มีประกนัสังคม 636 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 91100

27 พนักงานการเงิน (สาขาเทเลวชิละงู) 1 ญ 20+ ป.ตรี 11,000 มีประกนัสังคม โทร. 074-744641-11
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดิการ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ

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

142 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150

โทร. 074-751537

29 พนักงานขาย (True Friends) 5 ช/ญ ไม่เกนิ 35 ปวส.+ 21,000 มีใจรักงานขายและบริการ, มีคอมมิชชั่น, บจก.ทร ูคอรป์อเรชั่น (สาขาสตูล)

มีประสบการณ์ในการจดั Event หรือกจิกรรมส่งเสริม 186/10 อาคารนภาลัยเพลส ชั้น 5 ถ.ราษฎร์ยนิดี 

การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110

30 หัวหน้าทีมงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกนิ 35 ป.ตรี 14,000 สามารถขับขี่รถยนต์เกยีร์ธรรมดาได้ พร้อมมีใบขับขี,่ โทร.099-6256449 คุณพนัสรมย ์หรือกรอกใบสมัคร

มีประสบการณ์ในการจดั Event หรือกจิกรรมส่งเสริม ได้ที่ True Shop ตลาดโต้รุ่ง สตูล

การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ, รักงานขายและบริการ

31 เจา้หน้าที่ขายส่งซิมทรู 5+ ช/ญ 22+ ป.ตรี 17,500 สามารถขับขี่รถยนต์เกยีร์ธรรมดาได้ พร้อมมีใบขับขี,่

ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการขายหรือลูกค้าสัมพันธ์

32 พนักงานจดักจิกรรมส่งเสริมการขาย 5+ ช ไม่เกนิ 35 ป.ตรี 15,000 สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี,่ มีบุคลิกดี

(Trade Marketing) พูดจาฉะฉาน มีมนุษยสัมพันธดี์ กล้าแสดงออก

33 ผู้บริการทีมงานขาย (AE) 1 ช/ญ ไม่เกนิ 32 ป.ตรี+ 15,000 มีประสบการณ์ด้านการตลาด , บริหารทีมอยา่งน้อย 2 ป+ี

มีความอดทน, มีรถยนส่วนตัว พร้อมมีใบขับขี่

34 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 9,000+ มีประกนัสังคม บจก.วาสนาแทรเวล แอนด์ ทัวร์

35 พนักงานขับรถยนต์ 1 ช 18+ ป.6+ 8,000+ มีประกนัสังคม 30/23 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทร. 074-711782

36 ผู้จดัการสาขา 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี 9000+ ตามตกลง บจก.ทวินซัน (J9)

37 พนักงานขาย 3 ช/ญ 18+ ปวส.+ 9000+ ตามตกลง 850-851 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110

38 ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ 1 ช 25+ ป.6+ 9,000+ ตามตกลง โทร.074-775336

39 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 9,000+ ตามตกลง
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดิการ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ

40 แม่ครัว 1 ช/ญ 20+ ป.6+ 12,000 ฟรีอาหารพร้อมที่พัก รา้นฟิโน่ เกาะหลีเป๊ะ

41 พนักงานเสริฟ 2 ช/ญ 18+ ป.6+ 9,000 ฟรีอาหารพร้อมที่พัก  ม.7 (เกาะหลีเปะ๊) ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 91000

42 ผู้ช่วยแม่ครัว (หน้าเขียง) 1 ญ 20+ ป.6+ 10,000 ฟรีอาหารพร้อมที่พัก โทร.091-0488660

43 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,000 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี, มีประกนัสังคม บจก.อาดังรสีอรท์

30/22 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทร.074-730050, 080-5445454

44 บาร์น้ า (ร้านอาหาร) 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 300/วนั มีประกนัสังคม ภูรติรา รสีอรท์ (เกาะหลีเป๊ะ)

 ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 91000 

โทร.083-2965665, 081-9291151, 085-3762555

45 เจา้หน้าที่ จป.วชิาชีพ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 10,000+ มีประกนัสังคม บจก.วู้ดเวอรค์อังสุธน

336 ม.10 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110

โทร. 074-710963-7

46 พนักงานขับรถสิบล้อ 7 ช 25+ ป.6+ 350/วนั ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ หจก.ทุ่งนุ้ยศิลาทอง

ต้องมีใบขับขี่ 223 ม.2 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130

โทร.074-797086

47 พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 ช 25+ ม.3+ 300/วนั มีประกนัสังคม หจก.เพ่ือนคุ้มภัย 32

26 ถ.ต ามะหงงวถิี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทร.092-5961562

48 พนักงานขาย (ขับรถสามล้อพ่วง) 6+ ช/ญ 20+ ป.6+ 300/วนั มีประกนัชีวติ-ประกนัอุบัติเหตุ, โบนัส ศูนยน์มดัชมิลล์

 - โซนอ าเภอละงู  3+ 612 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

 - โซนอ าเภอควนกาหลง  3+ โทร.062-7920443

49 ซุปเปอรไวเซอร์ 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 10,000 มีประกนัชีวติ-ประกนัอุบัติเหตุ, โบนัส

50 เจา้หน้าที่คลังสินค้า 1 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,000 มีประกนัชีวติ-ประกนัอุบัติเหตุ, โบนัส

4



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

51 ครูผู้ช่วยภาษาอังกฤษ 1 ญ 23+ ป.ตรี 7,500 ใจเยน็, เรียบร้อย, รักเด็ก, รักการเรียนรู้ โรงเรยีนพัฒนาทักษะมนตรทีวีวัฒน์

501/8 ม.3 ซ.เทศบาล 2 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110

โทร.087-1782657

52 ช่างไฟฟ้า 2 ช 20+ ปวช.+ 9,000+ มีประกนัสังคม, มีเงินโบนัส บจก.เอฟ 1 เซอรว์ิส

53 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช 20+ ปวช.+ 9,000 มีประกนัสังคม, มีเงินโบนัส 192/18 ม.1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110

โทร.074-214797

54 ช่างคอมพิวเตอร์ (ประจ าสาขาโลตัส) 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 300/วนั มีประกนัสังคม บจก.นายน์คอม 

55 พนักงานหน้าร้าน 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 300/วนั มีประกนัสังคม 1237 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110

56 พนักงานการตลาด 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 300/วนั มีประกนัสังคม โทร. 074-750888

57 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 300/วนั มีประกนัสังคม

58 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 300/วนั มีประกนัสังคม

59 พนักงานฝ่ายขายทั่วไป/แนะน าสินค้า 2 ช 18+ ม.6+ 5,000+ ค่าคอม, ประกนัสังคม, มียนูิฟอร์ม รา้น เจ เอ็ม เซฟตี้ สตูล

60 พนักงานขับรถยนต์ 2 ช 18+ ม.6+ 5,000+ ค่าคอม, ประกนัสังคม 302/36-37 ม.4 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล 91140

โทร.074-770272

61 ช่างประจ าโรงงาน 1 ช 25+ ปวส.+ 9,000+ มีประกนัสังคม, ขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่ หจก.เดอะรชิ อัลเทอเนทิฟ โปรดักส์

62 ผู้ช่วยช่างกะกลางคืน 1 ช 24+ ปวส.+ 300+/วนั มีประสบการณ์ด้านการขาย 333 ม.5 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140

63 พนักงานกะกลางคืน 2 ช 24+ ปวส.+ 300+/วนั โทร.074-711173, 093-6245470

64 พนักงานขาย (เซลล์) 1 ช 28+ ม.3+ 300 มีประกนัสังคม, มีโบนัสพิเศษ บจก.สตูลสุขส่งยิ้ม 

65 ผู้ช่วยผู้ขับรถ 3 ช 18+ ปวช. 300/วนั ต้องมีใบขับขี,่ มีประกนัสังคม 162/150 ถ.ศุลกานุกลู ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

66 พนักงานขับรถยนต์ 1 ช 19+ ปวช 300/วนั ต้องมีใบขับขี,่ มีประกนัสังคม โทร.074-721789

67 วศิวะ 1 ช/ญ 25-30 ป.ตรี 15,000 ตามตกลง บจก.บุญเจรญิสตูลคอนกรตี

68 ผู้คุมงาน 1 ช 20-30 ปวช+ 10,000 ตามตกลง  -- ม.10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130

69 เสมียน 1 ญ 25+ ปวช.+ 8,000 ตามตกลง โทร. 081-7668095
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70 สถาปนิก 1 ช 22+ ป.ตรี 15,000+ มีประกนัสังคม บจก.สตูลเฮา้ส์ซ่ิง เวลลอปเม้นท์

71 โฟร์แมน 1 ช 25+ ปวส.+ 15,000+ มีประกนัสังคม 12 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

72 วศิวโยธา 1 ช 25+ ป.ตรี (วศิวโยธา) 15,000+ มีใบประกอบวชิาชีพ โทร. 088-7884622, 074-740248 91160

73 พนักงานขายหน้าร้าน 1 ญ 18+ ปวช.+ 7,000 มีประกนัสังคม บจก.เอ็นทีวีแซทเทลไลท์ 

74 พนักงานออฟฟิต 1 ญ 22+ ปวช.+ 9,000 ค่าคอม, ประกนัสังคม (ตัวแทนทร ูขายซิม, ขายจานดาวเทียม)

75 ช่างติดต้ังจานดาวเทียม 2 ช 20+ ปวช.+ 9,000 มีประกนัสังคม 1133 ม.4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

76 ช่างติดต้ัง (สาขาละงู) 1 ช 20+ ปวส. ตามตกลง มีประกนัสังคม โทร. 089-6558385

77 พนักงานขาย (สาขาละงู) 1 ช/ญ 22+ ปวส. 9,000 มีประกนัสังคม

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

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

80 พนักงานการตลาด 1 ช 25+ ป.ตรี 12,000 มีประกนัสังคม โทร.074-721244

81 พนักงานขับรถยนต์ 1 ช 20+ ป.6+ 300/วนั มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

82 ช่างเทคนิค 1 ช 20+ ป.ตรี 300+/วนั มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

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

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

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

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

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

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

89 ซุปเปอร์ไวเซอร์ไลน์ผลิต 1 ช/ญ 25 ป.ตรี 300+/วนั จบเทคโนโลยกีารอาหาร บจก.ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม

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

โทร. 074-709100-32
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91 เสมียน 1 ญ ไม่ระบุ ม.6 ขึ้นไป 300/วนั ไม่ระบุ บจก.แก๊สสมบูรณส์ตูล

92 พนักงานบัญชี 1 ญ ไม่ระบุ ปวช. ขึ้นไป 300/วนั ไม่ระบุ 600 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

93 พนักงานขับรถ 2 ช ไม่ระบุ ไม่จ ากดั 300/วนั มีใบขับขี่ โทร. 074-772222

94 พนักงานอัดแกส๊ 2 ช ไม่ระบุ ไม่จ ากดั 300/วนั ไม่ระบุ

95 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 10,000+ บันดาหยารสีอรท์ (เกาะหลีเป๊ะ)

96 ช่างไฟ,ซ่อมบ ารุง 1 ช 24+ ปวส.+ 10,000+ 147 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 91000

97 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 22+ ปวส.+ 10,000+ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ,จนี,มลายไูด้ โทร 081-2588186

98 ผู้ช่วยผู้จดัการร้านอาหาร 1 ญ 28 ปวช.+ 15,000+ มีประกนัสังคม

99 พนักงานเสริฟ 2 ญ 20+ ไม่ระบุ 300/วนั มีประสบการณ์

100 แม่บ้าน 2 ญ 25+ ไม่ระบุ 300/วนั

101 พนักงานส ารองห้องพัก 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 10,000+

102 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 30+ ป.6+ 300/วนั สวสัดิการที่พักแลtอาหารฟรี

103 กุ๊ก 1 ช/ญ 30+ ป.6+ 300/วนั ต้องมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

104 พนักงานขนส่ง 2 ช 23+ ป.6+ 9,000 บจก.สตูลค้าเหล็ก

105 พนักงานคลังสินค้า 2 ช 23+ ปวส.-ป.ตรี 9,000 ทุกต าแหน่งมีประกนัสังคม, ชุดยนูิฟอร์ม 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

106 พนักงานโลจสิติกส์ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 10,000+ ฟรีที่พัก, หากมีประสบการณ์และสามารถ โทร. 074-795572

107 พนักงานขาย 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 9,000+ ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

108 ผู้ประกอบการสาขาสตูล 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง มีรถยนต์เป็นของตนเอง รา้นเลิศรสแป้งทอดกรอบ

92/5 ม.10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130

โทร. 083-3942515

109 พนักงานขาย(เซเวน่) 3 ช/ญ ไม่ระบุ ม.6 ขึ้นไป 300/วนั มีประกนัสังคม บจก. สมบูรณเ์อ็นเนอรจ์ี 

110 พนักงานขายกาแฟอเมซอน 3 ญ ไม่ระบุ ม.6 ขึ้นไป 300/วนั มีประกนัสังคม 391 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

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

112 พนักงานเติมน้ ามัน 2 ช/ญ 18+ ป.6+ 300/วนั มีประกนัสังคม
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จ านวน 112 ต าแหน่ง 192 อัตรา 40 สถานประกอบการ
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