
ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำย ุ(ป)ี วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร ชือ่ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

1 พนักงานทั่วไป 2 ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วัน มีความขยนั ริมเขำ รีสอร์ท ที่พัก รีสอร์ท 

2 แม่บ้าน 1 ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วัน 585 ม.4 ต.ปากน  า อ.ละงู จ.สตูล

โทร.074-740388 , 089-6518089

3 พนักงานล้างรถ 1 ช 25+ ไม่จ ากดั 305/วัน สามารถขบัรถยนต์ได้ บริษัท สตูล จ.วนิิต จ ำกัด จ าหน่ายยานยนต์

314 ม.1 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล

โทร.074-772294-5 , 081-3883496

4 พนักงาบัญชี 1 ญ 23+ ปวส. บัญชี 305/วัน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ร้ำนโพลี่ จ าหน่ายน  าด่ืม

5 พนักงานการเงิน 1 ญ 23+ ปวส.+ 305/วัน เบี ยขยนั 48 ถ.สตูลธานี  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล น  าแขง็หลอด

6 ช่างเคร่ืองประจ าโรงงาน 1 ช 23+ ปวส.+ 10,000 โทร.074-711597 , 086-9495510

7 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 3 ช/ญ 20+ ป.ตรี 305/วัน     มีสวัสดิการพร้อมยนูิฟอร์ม บริษัท สตูลค้ำเหล็ก จ ำกัด จ าหน่ายอปุกรณ์กอ่สร้าง

8 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาด 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี 305/วัน     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

9 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี การบัญชี 305/วัน     ขบัรถยนต์ได้พิจารณาพิเศษ โทร.074-795572 , 074795019

10 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายคลัง 3 ช/ญ 20+ ปวส.+ 305/วัน     มีความเป็นผู้น า

11 ฝ่ายขนส่งรถใหญ่ 1 ช 20+ ป.6+ 305/วัน มีประสบการณ์ขบัรถ พร้อมใบ-

อนุญาตขบัขี่

12 พนักงานขบัรถโม่ 2 ช 20+ ป.6+ 10,000 มีใบอนุญาตขบัขี่ บริษัท เอสที คอนกรีตโปรดักส์ จ ำกัด จ าหน่ายอปุกรณ์กอ่สร้าง

59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-795400

ต ำแหน่งงำนวำ่งจังหวดัสตูล

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2560

โทรศัพท์ 074-722512-3  โทรสำร  074-721709  

Website : www.doe.go.th/satun   Id line : doesatun  

www.facebook.com/doesatun



ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำย ุ(ป)ี วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร ชือ่ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

13 เจา้หน้าที่ฝ่ายประกนัภัยรถยนต์ 1 ญ/ช 25+ ป.ตรี 305/วัน มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ บจก.สตูลฮอนด้ำ ออโตโมบิล จ าหน่ายยานยนต์

14 เจา้หน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1 ช 25+ ป.ตรี 305/วัน มีประกนัสังคม 232 ม.4 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล

โทร. 074-772233-4

Email : satooncar@yahoo.com

15 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1 ญ/ช 23+ ปวส+ 305/วัน มีประสบกาณ์ด้านกราฟิก คำน ไดมอนด์ ทรำเวล ธุรกจิน าเที่ยว

40 บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร. 074-730234

Email : khantravel.1888@gmail.com

16 เจา้หน้าที่ฝ่ายขาย 2 ญ/ช 22+ ปวช.+ 305/วัน บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด จ าหน่ายสินค้าไอที

17 พนักงานบัญชี 2 ญ/ช 22+ ป.ตรี 305/วัน 1237 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล

18 ช่างคอม 2 ช 22+ ปวช.+ 305/วัน โทร. 074-750888

19 ช่างไฟ 2 ช 22+ ปวช.+ 305/วัน Email : 9computer@gmail.com

20 ผู้จดัการร้าน 1 ญ/ช 22+ ปวช.+ 305/วัน ประกนัสังคม/คอมมิชชั่น บจก.ฮำรอย ฟู๊ด (ร้ำนแดรี่ควนี) จ าหน่ายไอศกรีม

21 พนักงานขาย 3 ญ/ช 22+ ปวช.+ 305/วัน 959 บิก๊ซีซูเปอร์เซนเตอร์สตูล ต.คลองขดุ อ.เมือง และเคร่ืองด่ืม

โทร. 074-750888

Email : Haroifood@gmail.com

22 เจา้หน้าที่การตลาด 2 ญ/ช 22+ ป.ตรี 305/วัน ประกนัสังคม/คอมมิชชั่น บจก.ไททั่น โซลูชัน่ (โปรซีเคียวสตูล) จ าหน่ายอปุกรณ์รักษา

23 เจา้หน้าที่ฝ่ายขาย 2 ญ/ช 22+ ป.ตรี 305/วัน 708 ม.7 ต.คลองขดุ อ.เมือง จงสตูล ความปลอดภัย

24 ช่างไฟ 2 ช 22+ ปวช.+ 305/วัน โทร. 074-750888

Email : Prosecuresatun@gmail.com

25 พนักงานขบัรถ 1 ช 20+ ไม่จ ากดั 305/วัน ประกนัสังคม บจก.ลำภทวอิีนดัสทรี แปรรูปปาล์มน  ามัน

26 ช่างทั่วไป 1 ช 20+ ปวช.+ 305/วัน 58 ม.10 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

โทร. 074-710980



ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำย ุ(ป)ี วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร ชือ่ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

27 แม่บ้าน 2 ญ/ช 28+ ม.3+ 305/วัน บจก.เดอะคลิฟ หลีเป๊ะ รีสอร์ท ห้องพัก

28 พนักงานบัญชี 1 ญ/ช 28+ ปวส.+ 305/วัน 4/9 ถนนสตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

29 พนักงานเสิร์ฟ 2 ญ/ช 22+ ม.6+ 305/วัน โทร. 082-8988899

30 แม่บ้านห้องซักรีด 1 ญ/ช 25+ ไม่จ ากดั 305/วัน มีประกนัสังคม Email : theclifflipe.office@gmail.com

31 เจา้หน้าที่ฝ่ายบริการ 1 ญ/ช 28+ ปวส+ 305/วัน ที่พัก อาหาร 2 มื อ

32 พนักงานยกกระเป๋า 1 ญ/ช 25+ ม.6+ 305/วัน เคร่ืองแบบพนักงาน

33 พนักงานประจ าร้านอาหาร 1 ญ/ช 28+ ม.3+ 305/วัน วันหยดุประจ าปี

34 พนักงานประจ าบาร์และบีชบาร์ 3 ญ/ช 28+ ม.3+ 305/วัน ค่าล่วงเวลา

35 พ่อครัว 2 ญ/ช 30+ ไม่จ ากดั 305/วัน

36 ผู้ช่วยในครัว 2 ญ/ช 25+ ไม่จ ากดั 305/วัน

37 พนักงานท าความสะอาด 1 ญ/ช 22+ ม.3+ 305/วัน

38 พนักงานต้อนรับ 5 ญ/ช 20+ ปวส.+ 305/วัน ท างานที่เกาะหลีเป๊ะ ริซซ่ี เฮำ้ส์ รีสอร์ท รีสอร์ท ห้องพัก

39 แม่บ้าน 2 ญ 20+ ไม่จ ากดั 305/วัน 280  ม.7  ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

40 แม่ครัว 13 ญ 20+ ไม่จ ากดั 305/วัน โทร. 088-3991883

Email : riccilipe@gmail.com

41 พนักงานออนไลน์ 1 ญ 20+ ป.ตรี 9,000 คอมมิชชั่น Telewiz BigC Satun งานบริการโทรคมนาคม

109-111 ถนนหัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร.081-8962222

42 มัคคุเทศก์ 2 ช ไม่เกนิ 30 ปวส.+ 305/วัน มีบัตรไกด์จะพิจารณาพิเศษ สตูล วไีอพี ทรำแวล ธุรกจิน าเที่ยว

22/28 ถ.ราฎร์อทุิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร.074-722077

E-mail :  satunviptravel@hotmail.com



ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำย ุ(ป)ี วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร ชือ่ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

43 คนงานเลี ยงไก่ 3 ช 18+ ไม่จ ากดั 14000/รอบ มีที่พัก ไฟฟ้า ประปา สมพงษ์ฟำร์ม โดย นำยอดิศักดิ ์อ่อนทอง ฟาร์มเลี ยงไก่

40 วัน 40/1  ม.3  ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

โทร 081-8637106

44 พนักงานขาย ไม่จ ากดั ช/ญ 18+ ปวส. 305/วัน ค่าคอมมิชชั่น เจ เอ็มเซฟตีส้ตูล ร้านขายอปุกรณ์กนัภัย

เบี ยขยนั 302/36  ม.4  ต.บ้านควน  อ.เมือง  จ.สตูล

ค่าล่วงเวลา โทร.074-770272

ประกนัสังคม E-mail. : vtunyoo@hotmail.com

45 ที่ปรึกษาการขาย 4 ช/ญ 18+ ปวช+ 305/วัน สามารถขบัรถยนต์ได้ บริษัท อีซูซุหำดใหญ ่จ ำกัด สำขำสตูล จ าหน่ายยานยนต์

46 รปภ. 1 ช 25+ ม.6 305/วัน มีค่าคอมมิชชั่น 37-37/1 ถนนสตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตุล

47 พนักงานบขบัรถ 1 ช/ญ 25+ ปวช+ 305/วัน โทร.0819791814

48 พนักงานขบัรถบรรทุก 1 ช 25+ ไม่จ ากดั 305/วัน มีใบอนุญาตขบัขี่ ท.2 ขึ นไป หจก.เดอะริช อัลเทอเนทีฟ โปรดักส์ ผลิตและจ าหน่าย

49 พนักงานรายวัน 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั 305/วัน ประกนัสังคม 333  ม.5  ต.เกตรี  อ.เมือง  จ.สตูล ถา่นอดัแท่ง

50 Sale ประจ าโรงงาน 1 ช/ญ 23+ ปวช+ 305/วัน สามารถออกต่างจงัหวัดได้ โทร.093-6245470

51 วิศวกรประจ าโรงงาน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรีวิศวกรรม 305/วัน Email : mistercharcoal.satun@gmail.coml.com

52 พนักงานบัญชี 1 ญ 25+ ป.ตรีการบัญชี 305/วัน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

53 ช่างเคาะ 1 ช 18+ ไม่จ ากดั 305/วัน มีประกนัสังคม บริษัท โตโยตำ้สงขลำ ผู้จ ำหน่ำยโตโยตำ้ จ ำกัด (สำขำ สตลู) จ าหน่ายยานยนต์

54 ช่างพื น (โป๊ะสี) 1 ช 18+ ไม่จ ากดั 305/วัน  270 หมู ่7 ถ.ยนตรการก าธร ต.คลองขดุ อ.เมอืง จ.สตูล 91000

โทร.074-722420 , 081-5430691

55 พนักงานขาย 1 ช 20+ ม.6+ 305/วัน มีค่าคอมมิชชั่น บริษัทพิธำนพำณชิย ์จ ำกัด จ าหน่ายยานยนต์

324  ม.6  ต.คลองขดุ  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร. 074-222200



ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำย ุ(ป)ี วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวสัดิกำร ชือ่ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

56 ช่างเชื่อม 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วัน มีบ้านพัก/โบนัสประจ าปี หจก.ทุ่งนุ้ยศิลำทอง โม่และยอ่ยหิน

57 พนักงานขบัรถแบ็คโค 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วัน 223  ม.2  ต.ทุ่งนุย้  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

58 พนักงานขบัรถสิบล้อ 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วัน โทร.074-797086-7

59 พนักงานหน้าเหมือง 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วัน   

60 พนักงานขาย 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั 305/วัน มีเงินโบนัส บจก.ลุกซ์ รอยลั จ าหน่ายเคร่ืองกรองน  า

1/2  ถ.ต ามะหงงอทุิศ  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.074-723340

61 ที่ปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 25+ ปวส.+ 305/วัน มีประกนัสังคม/ค่าคอมมิชชั่น บจก.ศรีบุตรคอปอเรชัน่ สำขำสตูล ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์

62 ช่างเทคนิค 3 ช ไม่จ ากดั ปวช.+ 305/วัน เบี ยขยนั 336  ม.4  ต.เกตรี  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.074-770172,089-7352034

Email : j.kun-14@hotmail.com

63 พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 ช 25+ ม.3+ 305/วัน มีประกนัสังคม หจก.เพ่ือนคุ้มภัย บริษัทรักษาความปลอด

ผ่านหลักสูตรอบรม- 26 ถนนต ามะหงงวิถ ี ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล ภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย โทร.092-5961562

64 ฝ่ายขายอปุกรณ์เคร่ืองจกัร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000 มีประกนัสังคม หจก.เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ าหน่ายอะไหล่เคร่ือง-

65 ฝ่ายขายสินค้าสวนปาล์ม 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 12,000 มีค่าคอมมิชชั่น 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล จักรโรงงานอุตสาหกรรม

สามารถท างานต่างจงัหวัดได้ โทร.074-721244

Email : ste_thai@hotmail.com

66 พนักงานขาย (ร้านเซเว่น) 3 ช/ญ ไม่จ ากดั ม.6+ 305/วัน มีประกนัสังคม บจก.สมบูรณเ์อ็นเนอร์จี ปัม้น  ามัน

67 พนักงานขายกาแฟอเมซอน 3 ญ ไม่จ ากดั ม.6+ 305/วัน มีประกนัสังคม 391  ม.7  ต.คลองขดุ  อ.เมือง  จ.สตูล

68 เสมียน 1 ช 18+ ม.3+ 305/วัน มีประกนัสังคม โทร.074-772222

69 พนักงานเติมน  ามัน 2 ช/ญ 18+ ป.6+ 305/วัน มีประกนัสังคม
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70 พนักงานทั่วไป (คนพิการ) 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 305/วัน สามารถท างานกะกลางคืนได้ บจก.ผลิตภัณฑ์ปลำกระป๋องสยำม ผลิตและจ าน่ายปลา - 

71 ช่างไลน์ผลิต 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 305/วัน สามารถท างานกะกลางคืนได้ 224  ม.6  ต.คลองขดุ  อ.เมือง  จ.สตูล  กระป๋อง

โทร.074-709100-32

E-mail: siamtin@loxinfo.co.th

72 พนักงานเกบ็รถเขน็ 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,150 มีปนะกนัสังคม บมจ.สยำมแม็คโคร สำขำสตูล ค้าปลีก-ค้าส่ง

889 ม.6 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล

โทร.074-725745

73 ครูปฐมวัย 1 ญ 23+ ป.ตรี 305/วัน มีใบประกอบวิชาชาชีพครู - โรงเรียนอนุบำลอรอนงค์ โรงเรียน

74 ครูภาษาองักฤษ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 305/วัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 39 ม.3 (ผัง7) ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 

โทร. 095-7672470 , 074-752530

จ านวน 162 อตัรา 74 ต าแหน่ง 30 สถานประกอบการ


