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

1 พนักงานท่ัวไป จ านวนมาก ช/ญ 20+ ไม่จ ากดั 310/วนั มีเงินขยนั /อาหารกลางวนั บริษัท กวำ๋งเขิ่นรับเบอร์ จ ำกัด แปรรูปยาง

2 เจา้หน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 310/วนั มีประกนัสังคม /ชุดยนิูฟอร์ม 310  ม.10  ค.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง
โทร.074-791152-3 , 089-4741963

3 ช่างประกอบรถใหม่ 2 ช 20-30 ม.6+ 310/วนั มีประกนัสังคม บริษัท สตลูฮอนดำ้ออโตโ้มบิล ธรุกิจรถยนต์

232 ม.4 ถ.ยนตรการก าธร ต.เกตรี 
อ.เมือง จ.สตูล 91140
โทร. 074-772233

4 พนักงานขายและดูแลลูกค้า 1 ช ไม่จ ากดั ปวช.+ 15,000 มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ บริษัท ฟำร์ม ชูสนิ เตอืนใจ 99 จ ำกัด ฟาร์มไก่ไข่

**ประกนัสังคม,กองทุนส ารองชีพ 195 ม.10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนการหลง  
จ.สตูล 91130 โทร. 074-797025,093-6048634

5 ผู้ช่วยผู้จดัการ 1 ช 25+ ป.ตรี 12,000+ มีใบขบัขี่รถยนต์ โรงน  ำแข็งแพนดำ้ ผลิตและจ าหน่าย

6 พนักงานการเงิน/บัญชี 1 ญ 23+ ปวส.+ 350+/วนั จบสาขาบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ 116 ถ.ละงู-ฉลุง อ.ละงู จ.สตูล 91100 น  าแข็ง

7 พนักงานการตลาด 1 ช 23+ ป.ตรี 10,000+ มีประกนัสังคม โทร.074-711597
8 พนักงานขบัรถส่งน  าแขง็ 1 ช 23+ ปวช.+ 250+/วนั ท างานเป็นกะ เวลา 06.00-16.00 น.
9 ผู้ช่วยช่างเคร่ืองประจ าโรงงาน 1 ช 23+ ปวส.+ 10,000+ ท างานเป็นกะ เวลา 22.00-24.00, 08.00-15.00 น.
10 เสมียนเช็คน  าแขง็ 1 ญ 23+ ปวช.+ 350/วนั ท างานเป็นกะ เวลา 05.00-15.00 น
11 ท่ีปรึกษาการขาย (SUZUKI) สาขาฉลุง 5 ช/ญ 20+ ม.6.+ 6,000+ มีค่าคอมมิชช่ัน บจก.ทีพี ออโตเ้ซลส์ จ าหน่ายรถยนต์

12 ท่ีปรึกษาการขาย (SUZUKI) สาขาละงู 5 ช/ญ 20+ ม.6+ 6,000+ มีประกนัสังคม เลขท่ี 252 ม.11 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 91140
13 ท่ีปรึกษาด้านบริการ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,000+ เลขท่ี 939 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
14 เจา้หน้าท่ีอะไหล่ 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ 9,000+ โทร.062-9614860 (คุณสากนีา)
15 เจา้หน้าท่ีรับประกนัคุณภาพ 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ 9,100+

ต ำแหน่งงำนวำ่ง
ประจ ำเดอืนเมษำยน 2562

โทรศัพท์ 074-722512-3  โทรสำร  074-721709  
Website : www.doe.go.th/satun   Id line : doesatun  

www.facebook.com/doesatun
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16 ช่างเคร่ืองประจ าโรงงาน 1 ช 23+ ปวส.+ 10,000+ มีพื นฐานด้านงานซ่อม โรงน  ำแข็งโพลี่ ผลิตและจ าหน่าย

17 เสมียนเช็คน  าแขง็ 2 ญ 23+ ปวช+ 310/วนั เขา้งาน 5.00-14.00,13.00-22.00 น. 48 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000  น  าแข็ง

18 พนักงานการเงิน/บัญชี 1 ญ 25+ ปวส.+ 310/วนั จบสาขาบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ โทร.074-711597
19 พนักงานขบัรถส่งน  าแขง็ (กระบะ) 1 ช 23+ ปวช.+ 250+/วนั เขา้งานเวลา 06.00-16.00 น.

20 พนักงานขบัรถ 1 ช 25+ ไม่จ ากดั 320/วนั สามารถขบัรถเครนได้ หจก.ปัตตำนีเจริญสถำปัตย์ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

9/11-12 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง 
จ.สตูล 91000
โทร.074-711236 

21 พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ปวส.+ 310/วนั มีท่ีพักพร้อมอาหาร 3 มื อ บจก.ไทย-ลงักำว ีเฟอร์รี่ไลน์ ธรุกิจเรือโดยสาร

มีท่ีพักพร้อมอาหาร 3 มื อ 21-23 ถ.ติรสถติ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
เวลาท างาน 08.30-17.00 น. โทร.089-7370007 (คุณจ าปา)

22 คนงานฟาร์มไก่ 3 ช 18+ ไม่จ ากดั 18,000- มีบ้านพักฟรี,ค่าน  า-ค่าไฟฟรี สมพงษ์ฟำร์ม ฟาร์มไก่เนื อ

25,000 40/1 ม.3 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
23 คนงานกรีดยาง 1 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง โทร.081-8637106

24 พนักงานท าความสะอาด 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากดั 310/วนั ม๊โบนัสพิเศษ ริมเขำรีสอร์ท ธรุกิจโรงแรม

585 ม.4 ต.ปากน  า อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 074-710788, 089-6518089

25 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกนิ35 ม.6+ 310/วนั ประกนัสังคม/คอมมิชช่ัน บริษัท ฮำรอย ฟู๊ด จัด (ร้ำนเดรี่ควนี บิก๊ซี) จ าหน่ายไอศกรีมและ

มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ 959 ม.7 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล เคร่ืองด่ืม

โทร.074-750888 ต่อ21
E-mail : Haroifood@gmail.com

26 ผู้จดัการการตลาด 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ ตามตกลง ประกนัสังคม บริษัท ทวนิซัน จ ำกัด จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ

27 หัวหน้าฝ่ายขาย 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ ตามตกลง ท างานครบ 5 ปีได้ไปต่างประเทศ 850-851 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล และอุปกรณ์

วนัหยดุวนัคล้ายวนัเกดิ โทร.063-0109999
E-mail : twinsunj9.human02@gmail.com
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28 พนักงานขาย 2 ช/ญ ไม่เกนิ35 ปวส.+ 9,000+ ประกนัสังคม/คอมมิชช่ัน บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด จ าหน่ายอุปกรณ์ไอที

29 พนักงานบัญชี 1 ญ ไม่เกนิ35 ปวส.+ 9,000+ ท างานเป็นกะได้ เลขท่ี 1237 หมู่ท่ี 3 ต.ก าแพง อ.ละงู
มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ โทร.074-750888 ต่อ21

E-mail : 9computer@gmail.com
30 พนักงานขายและสินเช่ือจ าน าทะเบียน 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 4,500+ ชุดยนิูฟอร์ม บริษัท บ้ำนซูซูกิ จ ำกัด จ าหน่ายจกัรยานยนต์

31 เจา้หน้าท่ีขายและสินเช่ือ 10 ช/ญ 20+ ม.3+ 310/วนั ประกนัสังคม 371 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
32 หัวหน้าขายและสินเช่ือ 5 ช/ญ 20+ ป.ตรี 9,500 โทร. 074-342800 ต่อ 140
33 เจา้หน้าท่ีติดต่อลูกค้า (ด่วน) 3 ช 18+ ม.6+ ตามตกลง Email : recruit@bansuzuki.com

 -มีจกัรยานยนต์ส่วนตัว
34 พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร 25 ช/ญ ไม่เกนิ 45 ปวช.+ 480/วนั บ้านพักฟรี 2 เดือน บจก.รักษำควำมปลอดภัย เอเอสเอ็ม เมเนจเมนท์ รักษาความปลอดภัย

35 เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ัวไป 20 ช/ญ 18+ ม.3+ 400/วนั ประกนัสังคม 106/14 ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเกต็
เงินเบิกล่วงหน้า,เบี ยขยนั โทร.065-8459857

เงินค่าเขา้กะ
36 พนักงานขาย 1 ช/ญ 23+ ปวส.+ 310/วนั สามารถขบัรถยนต์ได้ หจก.เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ าหน่ายอะไหล่เคร่ือง-

37 ช่างกลึง 2 ช ไม่เกนิ35 ปวช.+ 310/วนั มีประกนัสังคม 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล จกัรโรงงานอุตสาหกรรม

38 ผู้ช่วยบัญชี 2 ญ ไม่เกนิ35 ปวซ.(บัญชี)+ 310/วนั เบี ยเลี ยง โทร.074-721244
39 วศิวกร 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 310/วนั คอมมิชช่ัน Email : ste_thai@hotmail.com
40 พนักงานขบัรถ 2 ช ไม่เกนิ35 ม.3+ 310/วนั
41 ท่ีปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 6,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ บริษัท สตลู จ.วนิิต จ ำกัด จ าหน่ายรถยนต์

314  ม.1 ถนนยนตการก าธร ต.บ้านควน อ.เมือง
โทร.074-772295

42 พนักงานต้อนรับ 1 ช 20+ อนุปริญญาฯ 9,000 มีประกนัสังคม โรงแรมสนิเกียรตบิุรี ธรุกิจโรงแรม

43 พนักงานท าความสะอาด 1 ช 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร.074-721055 , 087-6322113
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44 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ ต้องมียานพาหนะส่วนตัวทุกต าแหน่ง บริษัท บำรอกัต-เอส จ าหน่ายน  าผลไม้

45 ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถเงินสด 2 ช/ญ 25+ ม.6/ปวช.+ 10,000+ มีประกนัสังคม 60/22 ถ.สถิตยุติธรรม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

คอมมิชช่ัน,ค่าน  ามันรถ โทร.089-7325231 , 089-9788138
46 หัวหน้าเขตการขายประจ าภาคใต้ 3 ช/ญ ไม่เกนิ30 ปวส.+ 25,000 กองทุนส ารองเลี ยงชีพ บริษัท บีทำเก้น จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

โบนัสประจ าปี,เสื อยนิูฟอร์ม 37 ม.1  ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม

ปรับเงินเดือนประจ าปี โทร.034-287593-4
47 คนงานเลี ยงกุ้ง 1 ช 25+ ไม่จ ากดั 10,000 มีโบนัส เมทินีฟำร์ม ธรุกิจการเกษตร

รับคนงานอสีาน 1 บ้านทุ้งริ น ม.1 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150

โทร.083-1713206
48 พนักงานขายหน่วยรถเคล่ือนท่ี 10 ช/ญ 25+ ไม่จ ากดั ก าไร โบนัสรายเดือน,ประกนัอบุัติเหตุ บริษัท ยนิูลเีวอร์ไทย เทรดดิ ง จ ำกัด จ าหน่ายไอศกรีม

จากการขาย ค่ารักษาพยาบาล,ทุนการศึกษาบุตร 161 ถ.พระราม9 เขตห้วยขวา้ง กทม. 10310

30% โทร.086-9539152
49 พนักงานแผนก Seafood 1 ช 25+ ม.3+ ก าไร กองทุนส ารองเลี ยงชีพ บริษัท บิก๊ซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำสตลู ห้างสรรพสินค้า

50 พนักงานแผนกเนื อสด 1 ช ม.3+ จากการขาย ประกนัสังคม 959 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

51 พนักงานจดัเรียงสินค้า 2 ช ม.3+ 30% โทร.074-741910
52 ผู้จดัการLogistics 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 20,000+ บริษัท สตลูค้ำเหลก็ จ ำกัด จ าหน่ายเหล็ก

53 ผู้จดัการฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 20,000+ 59 ม.5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

54 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 10,000+ โทร.074-795572 , 074-795019

55 แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากดั 320/วนั ประกนัสังคม
56 พนักงานท่ัวไป 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 10,000+
57 พนักงานการเงิน 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 10,000+
58 พนักงานจดัซื อ 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 10,000+
59 วศิวกรโยธา 1 ช 20+ ป.ตรี+ 18,000+ ประกนัสังคม บริษัท สตลูเฮำ้สซ่ิ์งดเีวลลอปเมนท์ จ ำกัด

12 ม.5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-740248
60 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช 20+ ปวช.+ 10,000+ ประกนัสังคม บริษัท เอสที คอนกรีตโปรดกัส ์จ ำกัด
61 พนักงานขบัรถโม่ปูน 2 ช 20+ ป.6+ 10,000+ 59 ม.5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-795400


