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

1 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขาย 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 9,000+ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ บริษัท สตูลค้ำเหล็ก จ ำกัด จ าหน่ายอปุกรณ์กอ่สร้าง

2 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี การบัญชี 10,000+ มีความเป็นผู้น า 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

3 ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า 3 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,000+ ชุดยนูิฟอร์ม โทร.074-795572

4 พนักงานฝ่ายขนส่งรถใหญ่ 1 ช 18+ ป.6+ 12,000+ ขบัขี่รถยนต์ได้

5 เจา้หน้าที่การตลาด 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 12,000+

6 หัวหน้าช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 18+ ปวช.+ 15,000+

7 พนักงานขบัรถโม่ 4 ช 20+ ป.6+ 10,000+ มีใบอนุญาตขบัขี่ บริษัท เอสที คอนกรีตโปรดักส์ จ ำกัด จ าหน่ายคอนกรีต

59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-795400

8 เจา้หน้าที่การตลาด 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี การตลาด 305/วัน คอมมิชชั่น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด)์ จ ำกัด (มหำชน) สินเชื่อ การเงิน

9 พนักงานขายบัตรเครดิต 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 305/วัน เงินนอกเวลา 959 ม.7 ถ.406 ต.คลองขดุ อ.เมืองสตูล จ.สตูล

ประจ าสาขาบิก๊ซีสตูล โทร.074-271241

(สำมำรถสมัครได้ที่ อิออน สำขำบิก๊ซีสตูล)

10 ครูสอนภาษาองักฤษ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 9,000 ส าเร็จการศึกษาทางด้านภาษา โรงเรียนอนุบำลอรอนงค์ โรงเรียน 

องักฤษ , มีใบประกอบวิชาชีพครู 39 หมู ่3 (ผัง7) ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 

จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 095-767-2470 , 074- 752530

ต ำแหน่งงำนวำ่งจังหวดัสตูล

ประจ ำเดือนกุมภำพันธ ์2561

โทรศัพท์ 074-722512-3  โทรสำร  074-721709  

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

www.facebook.com/doesatun
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11 พนักงานขาย 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 305/วัน ประกนัสังคม บริษัท เรดำร์เทเลคอม จ ำกัด

12 พนักงานออนไลน์ 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 305/วัน ประกนัอบุัติเหตุ 636 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

13 พนักงานการเงิน 4 ช/ญ 22+ ป.ตรี บัญชี 305/วัน คอมมิชชั่น , ยนูอฟอร์ม โทร.074-464111 ต่อ 109-110

เบีย้เล้ียง , เบีย้ขยนั (ท ำงำนในเขต จ.สตูล)

14 คนงานท าอฐิ (งานเหมา) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากดั 305/วัน งานเหมาอฐิ กอ้นละ 1 บาท ร้ำนพีรวฒัน์ค้ำวสัดุ

มีที่พักฟรี 387 ม.3 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

โทร.087-4751545

15 เจา้หน้าที่การตลาดช่องทางออนไลน์ 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 305/วัน ประกนัสังคม บริษัท ทวนิซัน จ ำกัด จ าหน่ายโทรศัพท์มือถอื

850-851 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล และอปุกรณ์

โทร.063-0109999

twinsunj9.human02@gmail.com

16 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี 10,000+ มีที่พัก บันดำหยำ รีสอร์ท รีสอร์ท ห้องพัก

17 พนักงานต้อนรับ(ไนท์ออคิด) 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี 10,000+ อาหาร 3 มือ้ 147 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

18 พนักงานส ารองห้องพัก 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี 10,000+ ประกนัสังคม โทร.074-710788

19 เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ช 18+ ม.3+ 8,000+

20 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,300+ มีประกนัสังคม/กองทุนทดแทน บริษัท ทรู คอปอเรชัน่ จ ำกัด จ าหน่ายโทรศัพท์มือถอื

21 พนักงานแลกเคร่ืองทรู 15 ช/ญ 18+ ม.6+ 8,000+ ประกนัอบุัติเหตุ/ประกนัสุขภาพ ตลาดโต้รุ่งจงัหวัดสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

เงินช่วยเหลือต่างๆ (สมัครได้ที่ทรู ตลำดโต้รุ่งสตูล)

E-mail : Panussarom_Jon@truecorp.co.th

22 ครูผู้ช่วยสอนภาษาองักฤษ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 305/วัน ท างานจนัทร์-พฤหัส โรงเรียนพัฒนำทักษะมนตรีทววีฒัน์ โรงเรียนกวดวิชา

ประกนัสังคม 1507/8 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล

โทร.087-1782657
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23 พนักงานบัญช/ีการเงิน 1 ญ 23+ ปวส.+ 305/วัน เขา้งาน 08.00-17.00 น. โรงน  ำแข็งแพนด้ำ ผลิตน้ าแขง็

24 เสมียนหน้าโรงงาน 1 ญ 23+ ปวช.+ 305/วัน เขา้งาน 05.00-15.00 น. 116 ถ.ละงู-ฉลุง อ.ละงู จ.สตูล

25 พนักงานขบัรถส่งน้ าแขง็ 1 ช/ญ 23+ ปวช.+ 205/วัน ได้เปอร์เซ็นจากการขายเพิ่ม โทร.086-9495510

26 พนักงานขนส่งสินค้า 5 ช 18+ ไม่จ ากดั 9,000 ทีพ่ัก , อาหาร ท างานทีเ่กสะหลีเป๊ะ อ้อมบริกำร ร้านค้า

มีค่าคอมมิชชั่น 35/7 ถนนสตูลธานี  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร.094-9536236

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

28 พนักงานเสิร์ฟ 2 ญ/ช 22+ ม.6+ 305/วัน มีประกนัสังคม 4/9 ถนนสตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

29 แม่บ้านห้องซักรีด 1 ญ/ช 25+ ไม่จ ากดั 305/วัน ที่พัก อาหาร 2 มือ้ โทร. 082-8988899

30 เจา้หน้าที่ฝ่ายบริการ 1 ญ/ช 28+ ปวส+ 305/วัน เคร่ืองแบบพนักงาน Email : theclifflipe.office@gmail.com

31 พนักงานยกกระเป๋า 1 ญ/ช 25+ ม.6+ 305/วัน วันหยดุประจ าปี

32 พนักงานประจ าร้านอาหาร 1 ญ/ช 28+ ม.3+ 305/วัน ค่าล่วงเวลา

33 พนักงานประจ าบาร์และบีชบาร์ 3 ญ/ช 28+ ม.3+ 305/วัน (ทกุต ำแหน่งท ำงำนทีเ่กำะหลเีปะ๊)

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

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

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

37 ช่างทั่วไป 1 ช 20+ ปวช.+ 305/วัน ประกนัสังคม บจก.ลำภทวอิีนดัสทรี แปรรูปปาล์มน้ ามัน

58 ม.10 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

โทร. 074-710980
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38 คนงานเล้ียงไก่ 3 ช 18+ ไม่จ ากดั 14000/รอบ มีที่พัก ไฟฟ้า ประปา สมพงษ์ฟำร์ม โดย นำยอดิศักดิ ์อ่อนทอง ฟาร์มเล้ียงไก่

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

โทร.081-8637106

38 เจา้หน้าที่บริการลูกค้า 1 ช 24+ ป.ตรี+ 305/วัน มีประสบการณ์ทางด้านการขาย บริษัท เงินติดล้อ จ ำกัด บริการด้านสินเชื่อ

(สำมำรถสมัครได้ที่ เงินติดล้อ 89/170 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน

สำขำสตูล และสำขำละงู) โทร. 061-4183793

39 แม่บ้าน (กลางวัน) 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากดั 8,000+ ขยนั อดทน มีโบนัส ริมเขำรีสอร์ท รีสอร์ท ห้องพัก

40 แม่บ้าน (กลางคืน) 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากดั 8,000+ 585 ม.4 ต.ปากน้ า อ.ละงู จ.สตูล

41 พนักงานทั่วไป 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากดั 8,000+ โทร. 074-740388 , 089-6518089

42 พนักงานขายและสินเชื่อ 5 ช/ญ 18+ ม.6+ 305/วัน มนุษยสั์มพันธ์ดี รักงานบริการ บ้ำนซูซูกิ จ ำกัด จ าหน่ายจกัรยานยนต์

(ท ำงำนที่บริษัท ซูซูกิ สำขำสตูล/371 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทุ่งหวำ้/ท่ำแพ/ควนโดน/ผัง1) โทร. 074-342800 ต่อ 140

Email : recruit@bansuzuki.com

43 ช่างบริการ 1 ช 18+ ปวช.+ 9,000 จบทางด้านช่างยนต์ บริษัท คูโบต้ำหำดใหญ ่จักรกล จ ำกัด จ าหน่ายรถขนาดใหญ่

226 ม.1 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล

โทร. 074-701226

Email :kubotasatun_s@hotmail.com

44 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
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45 พนักงานขายอปุกรณ์สวนปาล์ม 1 ช/ญ 23-40 ป.ตรี 11,000+ สามารถขบัรถยนต์ได้ หจก.เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ าหน่ายอะไหล่เคร่ือง-

46 คนขบัรถ (ศาสนาพุทธ) 1 ช 25+ ม.3+ 9,500+ มีประกนัสังคม 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล จักรโรงงานอุตสาหกรรม

47 พนักงานบัญชี 1 ญ 20-35 ปวส.(บัญช)ี 10,000+ โทร.074-721244

Email : ste_thai@hotmail.com

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

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

โทร.074-723340

จ านวน 136 อตัรา 48 ต าแหน่ง 22 สถานประกอบการ


