
ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดกิาร ชือ่ - ทีอ่ยูส่ถานประกอบการ

1 เลขา 1 ญ 20+ ม.6 ขึน้ไป 9,000 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ กัปตนั เมย ์ทราเวล แอนด ์ทวัร์

มคีวามสามารถด้านภาษาจะพิจารณาเปน็พิเศษ 162/44  ถนนศุลกานกุลู ต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตูล

120 โทร.089-8766772

2 พนกังานบญัชี 1 ญ 28+ ป.ตรี 9,000 มปีระกนัสังคม บจก.สตลูฮอนดา้ ออโตโ้มบลิ

โบนสัปลีะ 1 คร้ัง 232  ม.4  ต.เกตรี  อ.เมอืง  จ.สตูล

โทร.074-772233-4

3 ผู้จัดการสาขา 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000 มปีระกนัสังคม ประสานเวิลดท์วัร์

มปีระสบการณ์ทางด้านการบริหาร 45/31  ถ.สตูลธาน ี ต.พิมาน  อ.เมอืง  จ.สตูล

โทร.074-724376

4 พนกังานฟาร์มไก่ 2 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 300/วัน มทีี่พักฟรี สมพงษ์ฟาร์ม  โดยนายอดศัิกดิ ์อ่อนทอง

5 พนกังานทั่วไป 2 ช ไมจ่ ากดั 40/1  ม.3  ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

โทร.081-8637106

6 เจ้าหนา้ที่ส่งเสริมการตลาด 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 300/วัน มปีระกนัสังคม / ค่าคอมมชิชัน่ บมจ.อิออน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์

7 เจ้าหนา้ที่การตลาด 1 ญ 25+ ป.ตรี 9,000 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร.074-271153

8 พนกังานขาย 2 ญ 20+ ม.3+ 300/วัน มปีระกนัสังคม วิมลภทัรการแว่น

485/3  ต.คลองขุด  อ.เมอืง  จ.สตูล

โทร.089-2940138

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสตลู

ประจ าเดอืน มกราคม 2560
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสตูล  

โทร. 074-722512-3         แฟกซ์. 074-721709        ID Line : doesatun 
เวปไซต์  :  www.doe.go.th/satun  ,  http://smartjob.doe.go.th 
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดกิาร ชือ่ - ทีอ่ยูส่ถานประกอบการ

9 ช่างยนต์ (ตรวจสภาพรถ) 1 ช 18+ ปวส.ช่างยนต์ 9,000 มปีระกนัสังคม สถานตรวจสภาพรถ น้าวิทย ์คาร์แคร์

991  ม.3  ต.ก าแพง  อ.ละงู  จ.สตูล

โทร.089-4673262

10 พนกังานจัดเรียงสินค้า 1 ญ ไมเ่กนิ 35 ไมจ่ ากดั 300/วัน มปีระกนัสังคม / ท างานเปน็กะ หจก.ตงโห ดพีาร์ทเมนท ์สโตร์

127/4  ต.พิมาน  อ.เมอืง  จ.สตูล

โทร.074-711081

11 ที่ปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ 6,000+ มปีระกนัสังคม / ค่าคอมมชิชัน่ บจก.ศรีบตุรคอปอเรชัน่ สาขาสตลู

336  ม.4  ต.เกตรี  อ.เมอืง  จ.สตูล

โทร.074-770172 , 089-7352034

12 ช่างคอมพิวเตอร์ (ประจ าสาขาบิก๊ซีสตูล) 1 ช 20+ ปวส. 300/วัน มปีระกนัสังคม / ค่าคอมมชิชัน่ บจก.นายน์คอม 

13 พนกังานขาย      (ประจ าสาขาบิก๊ซีสตูล) 1 ช/ญ 20+ ปวส. 300/วัน มปีระกนัสังคม / ค่าคอมมชิชัน่ 1237 หมู ่3 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110

14 ช่างคอมพิวเตอร์ (ประจ าสาขาโลตัสสตูล) 1 ช 20+ ปวส. 300/วัน มปีระกนัสังคม / ค่าคอมมชิชัน่ โทร.074-780888

15 พนกังานขาย     (ประจ าสาขาโลตัสสตูล) 1 ช/ญ 20+ ปวส. 300/วัน มปีระกนัสังคม / ค่าคอมมชิชัน่

16 ช่างคอมพิวเตอร์   (ประจ าสาขาละงู) 1 ช 20+ ปวส. 300/วัน มปีระกนัสังคม / ค่าคอมมชิชัน่

17 พนกังานขาย       (ประจ าสาขาละงู) 1 ช/ญ 20+ ปวส. 300/วัน มปีระกนัสังคม / ค่าคอมมชิชัน่

18 ช่างไฟ              (ประจ าสาขาละงู) 1 ช 20+ ปวส. 300/วัน มปีระกนัสังคม / ค่าคอมมชิชัน่

19 ช่างอเิลกทรอนกิส์  (ประจ าสาขาละงู) 1 ช 20+ ปวส. 300/วัน มปีระกนัสังคม / ค่าคอมมชิชัน่

20 พนกังานบญัชี       (ประจ าสาขาละงู) 1 ช/ญ 20+ ปวส. 300/วัน มปีระกนัสังคม / ค่าคอมมชิชัน่

21 ครูปฐมวัย 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 300/วัน จบปริญญาตรีทางด้านปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลอรอรงค์

22 ครูสอนภาองักฤษ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 300/วัน จบปริญญาตรีทางด้านภาษาองักฤษหรือที่เกีย่วข้อง 39  ม.3 ต.นคิมพัฒนา  อ.มะนงั  จ.สตูล

มใีบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเปน็พิเศษ โทร.074-752530
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดกิาร ชือ่ - ทีอ่ยูส่ถานประกอบการ

23 พนกังานเสริฟและล้างจาน 1 ญ 20+ ม.6+ 220/วัน ท างาน 6 วัน หยุดทุกวันศุกร์ ร้านอาหารดาโปร์

นบัถือศาสนาอสิลามเท่านัน้ 43  ถ.สฤษด์ิภมูนิารถ  ต.พิมาน  อ.เมอืง  จ.สตูล

โทร.090-9269469

24 แคชเชียร์ 1 ญ 25+ ป.ตรี 11,000 ประกนัสังคม . กองทุนส ารองเล้ียงชีพ บมจ.ไอซีซี อินเตอร์เนชัน่แนล

วันหยุดตามประเพณี , วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 229,231,233,235 ถ.ธรรมนูญ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

โทร.074-357300 , 095-3704688

25 พนกังานทั่วไป/คนสวน 1 ช ไมจ่ ากดั ป.6+ 300/วัน ดูแลสวน บจก.อาดงัรีสอร์ท

179  ม.7  ต.เกาะสาหร่าย  อ.เมอืง  จ.สตูล

โทร.074-730050

26 พนกังานเตาอบ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 9,000+ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ บจก.วูด้เวอร์คอังสธุน

27 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 22+ ป.ตรี 9,000+ มโีบนสัประจ าปี 336  ม.10  ต.ละงู  อ.ละงู  จ.สตูล

28 พนกังานเล่ือยไม้ 10 ช/ญ 20+ ม.6+ 300/วัน มปีระกนัสังคม โทร.074-710963-7

29 พนกังานคัดไมห้นา้โต๊ะ 10 ญ 20+ ม.6+ 300/วัน

30 พนกังานขาย 2 ช/ญ 21+ ปวส.+ 9,000 มปีระสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเปน็พิเศษ หจก.ชญานินวิศวกรรม

31 โฟร์แมน 1 ช 25+ ปวส.+ 300/วัน 25  ม.4  ต.ควนโดน  อ.ควนโดน  จ.สตูล

โทร.084-9969980

32 พนกังานขับรถพ่วง 3 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 300/วัน ต้องมใีบขับขีป่ระเภท 2 หจก.โรงอิฐโชคชยัสตลู

33 ช่างเคร่ือง 3 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 300/วัน มปีระสบการณ์ทางด้านช่างเคร่ือง 92  ม.1  ต.ควนขัน  อ.เมอืง  จ.สตูล

34 ช่างเชือ่ม 3 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 300/วัน มปีระสบการณ์ทางด้านช่างเชือ่ม โทร.074-730369

35 ช่างไฟฟ้า (ไฟฟ้ายานยนต์) 3 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 300/วัน มปีระสบการณ์ทางด้านช่างไฟฟ้า

36 พนกังานรักษาความปลอดภยั 3 ช 25+ ม.3+ 300/วัน มปีระกนัสังคม หจก.เพ่ือนคุ้มภยั

26 ถ.ต ามะหงงวิถี  ต.พิมาน  อ.เมอืง  จ.สตูล  

โทร.092-5961562
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดกิาร ชือ่ - ทีอ่ยูส่ถานประกอบการ

37 ผู้ช่วยช่างประจ าโรงงาน 1 ช 20+ ปวส.+ 9,000+ มปีระสบการณ์ทางด้านช่างเชือ่มจะพิจารณาพิเศษ หจก.เดอะริช อัลเทอเนทฟี โปรดกัส์

333  ม.5  ต.เกตรี  อ.เมอืง  จ.สตูล

โทร.093-6245470

38 พนกังานขาย 2 ช 20+ ม.3+ 9,000 มปีระกนัสังคม บจก.เอ พี ซัคเซส มาร์เก็ตติง้

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

โทร.074-751537

40 พนกังานเสริฟ 2 ญ ไมเ่กนิ 35 ม.3+ 9,000 สามารถพูดภาษาองักฤษได้ , ฟรีอาหารพร้อมที่พัก ร้านฟีโน่ เกาะหลเีปะ๊

41 ผู้ช่วยกุก๊ 1 ญ ไมเ่กนิ 35 ม.3+ 9,000+ มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ ม.7  ต.เกาะสาหร่าย  อ.เมอืง  จ.สตูล  

โทร.091-0488660

42 พนกังานต้อนรับ 4 ช/ญ 28+ ไมจ่ ากดั 10000+ มปีระกนัสังคม ภรูิตา รีสอร์ท (เกาะหลเีปะ๊)

มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ. ม.6  ต.เกาะสาหร่าย  อ.เมอืง  จ.สตูล  

มทีี่พัก อาหาร โทร.083-2965665 , 0819291151

43 พนกังานขับรถสิบล้อ 2 ช 18+ ไมจ่ ากดั 300/วัน มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ หจก.ทุง่นุ้ยศิลาทอง

44 พนกังานหนา้เหมอืง 2 ช 20+ ไมจ่ ากดั 300/วัน มใีบอนญุาตขับขี่ 223  ม.2  ต.ทุ่งนุย้  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล  

โทร.074-797086

45 พนกังานการตลาด 1 ช 25+ ปวส.+ 300/วัน มปีระกนัสังคม + เงินพิเศษ ร้านโพลี่

48  ถนนสตูลธาน ี ต.พิมาน  อ.เมอืง  จ.สตูล

โทร.086-9495510

46 คนงานฟาร์มไก่ 2 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 300/วัน มทีี่พักฟรี คุณสดุารัตน์  นวลสงค์

384  ม.3 ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

โทร.095-5091150
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดกิาร ชือ่ - ทีอ่ยูส่ถานประกอบการ

47 พนกังานขาย (เซเว่น) 3 ช/ญ ไมร่ะบุ ม.6+ 300/วัน มปีระกนัสังคม บจก.สมบรูณเ์อ็นเนอร์จี

48 พนกังานขายกาแฟอเมซอน 3 ญ ไมร่ะบุ ม.6+ 300/วัน มปีระกนัสังคม 391 ม.7 ต.คลองขุด  อ.เมอืง  จ.สตูล  

49 เสมยีน 1 ช 18+ ม.3+ 300/วัน มปีระกนัสังคม โทร.074-772222

50 พนกังานเติมน้ ามนั 2 ช/ญ 18+ ป.6+ 300/วัน มปีระกนัสังคม

51 วิศวะ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000 มปีระกนัสังคม บจก.บญุเจริญสตลูคอนกรีต

52 ผู้คุมงาน (วิศวโยธา) 1 ช 20+ ปวช.+ 10,000 มปีระกนัสังคม ม.10  ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล  

53 เสมยีน 1 ญ 25+ ปวช.+ 8,000 มปีระกนัสังคม โทร.081-7668095

54 ซุปเปอร์ไวเซอร์ไลนผ์ลิต 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 300/วัน จบทางด้านเทคโนโลยีการอาการ บจก.ผลติภณัฑ์ปลากระปอ๋งสยาม

55 หวัหนา้แผนกสารสนเทศ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 300/วัน มปีระกนัสังคม 224  ม.6  ต.คลองขุด  อ.เมอืง  จ.สตูล  

56 ช่างซิมเมอร์ 1 ช ไมร่ะบุ ปวช.+ 300/วัน โทร.074-709100-32

57 แมบ่า้น 1 ญ 20+ ป.6+ 300/วัน มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ,ฟรีที่พัก หจก.เอส ท ีอี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

58 คนสวน 1 ช 20+ ป.6+ 300/วัน มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ,ฟรีที่พัก 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 

59 พนกังานการตลาด 1 ช 25+ ป.ตรี 12,000 มปีระกนัสังคม โทร.074-721244

60 พนกังานขับรถยนต์ 1 ช 20+ ป.6+ 300/วัน มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ

61 พนกังานขับรถยนต์ส าหรับผู้บริหาร 1 ช 30+ ม.3+ 300/วัน ภมูลิ าเนาอยูใ่นอ าเภอเมอืงสตูล มใีบอนญุาตขับขี่

62 ช่างเทคนคิ 1 ช 20+ ป.ตรี 300+/วัน มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ

63 พนกังานต้อนรับ 4 ช/ญ 20+ ปวช+ 9000+ พูดภาษาองักฤษ+คอมพิวเตอร์ เมาน์เทน่ รีสอร์ท (เกาะหลเีปะ๊)

64 ผู้จัดการฝ่ายหอ้งอาหาร 2 ช/ญ 20+ ปวช+ 9000+ พูดภาษาองักฤษ+คอมพิวเตอร์ 57 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมอืง จ.สตูล 

65 พนกังานดูแลบญัชี 1 ญ 20+ ปวช+ 9000+ พูดภาษาองักฤษ+คอมพิวเตอร์ โทร.087-3954442

66 เจ้าหนา้ที่รับจองหอ้งพัก 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 10,000 พูดภาษาองักฤษ+คอมพิวเตอร์

67 เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบคุคล 1 ช/ญ 20+ ปวช+ 12,000 พูดภาษาองักฤษ+คอมพิวเตอร์

68 ผู้จัดการฝ่ายหอ้งพัก 2 ช/ญ 20+ ปวช+ 9000+ พูดภาษาองักฤษ+คอมพิวเตอร์

จ านวน 120 อัตรา 68 ต าแหน่ง 30 สถานประกอบการ
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