
ผลการพิจารณา

โควตา ป 60 (อัตรา)

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนสตูลธานี ตําบลพิมาน 

อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น 2 ถนนสตูลธานี

อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 ถนนสตูลธานี ตําบลพิมาน 

อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

4 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 074-722121-2 2

5 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี ตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 074-721375 1

ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังเกา) ชั้น 2 ตําบลพิมาน 

อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

7 ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองสตูล หมูท่ี 2 ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 074-711073 4

121/5-7 ถนนสันตประดิษฐ ตําบลพิมาน 

อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี ตําบลพิมาน 

จังหวัดสตูล อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

258 หมูท่ี 2 ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง

จังหวัดสตูล

หมูท่ี 8 ถนนตรัง-สตูล ตําบลทุงหวา อําเภอทุงหวา

จังหวัดสตูล

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน2
074-725116 7

074-711912

3

6

1

074-7231122-3 1

074-711375 2

10 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสตูล 4

074-78935511 ท่ีทําการปกครองอําเภอทุงหวา 

074-711756 2

4

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล8

074-723762

9

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสตูล

ผลการพิจารณาโควตาสวนราชการ

ท่ีเขารวมโครงการสรางงานและจางงานเรงดวน จังหวัดชายแดนภาคใต ป 2560 จังหวัดสตูล

ท่ี หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท หมายเหตุ

1 สํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

ท่ีทําการปกครองจังหวัดสตูล (ศูนยปฎิบัติการขาว)

074-722512 7



ผลการพิจารณา

โควตา ป 60 (อัตรา)
ท่ี หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท หมายเหตุ

359 หมูท่ี 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน

ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

13 ท่ีทําการปกครองอําเภอละงู หมูท่ี 17 ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล 074-773193 5

23 ถนนยาตราสวัสดี ตําบลพิมาน อําเภอเมือง

จังหวัดสตูล

หมูท่ี 2 ซอยราษฎรอุทิศ ถนนคลองขุด-บานนาแค

ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนสตูลธานี ตําบลพิมาน 

อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

17 ท่ีทําการปกครองอําเภอควนกาหลง ม.10 ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 088-7882659 4

18 ท่ีทําการปกครองอําเภอทาแพ หมูท่ี 2 ตําบลทาแพ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล 074-787071 4

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม) ชั้น 2 ถนนสตูลธานี

ตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

ซอย 5 ถนนสตูลธานี ตําบลพิมาน อําเภอเมือง

จังหวัดสตูล

90 หมูท่ี7 ถนนประชาสงเคราะห ตําบลควนกาหลง

อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

1006/1 หมูท่ี 7 ถนนยนตรการกําธร 

ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

ศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) ชั้น 2 ตําบลพิมาน 

อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

สํานักงานสวัสิดการและคุมครองแรงงานจังหวัดสตูล 074-711162 2

14 เรือนจําจังหวัดสตูล

1

2

15

สํานักงานแรงงานจังหวัดสตูล

1

074-711161สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล19

074-725056

074-752080

16

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล22

โรงพยาบาลควนกาหลง จังหวัดสตูล21

1

2

20

074-730928-912 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

1

074-723140พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสตูล

074-711065

074-711190

ท่ีทําการปกครองจังหวัดสตูล 074-711053 523

2



ผลการพิจารณา

โควตา ป 60 (อัตรา)
ท่ี หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท หมายเหตุ

24 ท่ีทําการปกครองอําเภอมะนัง หมูท่ี 1 ตําบลปาลมพัฒนา อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 089-6575993 4

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนสตูลธานี ตําบลพิมาน 

อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

ศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) ชั้น 1 ถนนสตูลธานี

 ตําบลพิมาน อําเภอเมือง จังหวัดสตูล

27 ท่ีทําการปกครองอําเภอควนโดน หมูท่ี 1 ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 074-795125 3

80

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล26 074-711095

สํานักงานจังหวัดสตูล

หมายเหต ุ  1. สวนราชการ นายจาง/สถานประกอบการจะตองเขารวมประชุม ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น.

               2. นายจาง/สถานประกอบการจะตองเขารวมรับสมัครงานในตําแหนงท่ีไดรับจัดสรร ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. เปนตนไป

                  ใหสวนราชการ นายจาง/สถานประกอบการรายอ่ืนตอไป

       3. หากสวนราชการ นายจาง/สถานประกอบการใดไมมาเขารวมประชุม จะถือวาทานสละสิทธิ์โควตาท่ีไดรับการจัดสรร ทางสํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูลจะพิจารณาโควตา

2

074-711055 6

รวม

25


