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

1 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 12,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท กวำ๋งเขิน่ รับเบอร์ (สตูล) จ ำกัด ผลิตยางแท่ง

2 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ ปวช.+ 10,000+ 310 ม.10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

โทร.074-791152-3

E-mail : pla_0203@hotmail.com

3 ผู้ช่วยกุ๊ก 0 ช/ญ 20+ ไม่จ ากดั 310/วัน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โรงแรมสินเกียรติบุรี โรงแรม ที่พัก

ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร.089-4804856

E-mail : sinkiatoffice@gmail.com

4 พนักงานฝ่ายผลิต 1 ช 20+ ปวช.+ 10,000+ มีประสบการณ์ในการผลิตคอนกรีต บริษัท เอสที คอนกรีตโปรดักส์ จ ำกัด ผลิตคอนกรีต

5 พนักงานขบัรถโม่ 2 ช 20+ ป.6+ 10,000+ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-795399

6 กราฟฟิก ดีไซด์ 2 ช/ญ 25+ ไม่จ ากดั 10,000 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โปรกรำฟฟิก แอนด์ พริ้นติง้ ออกแบบ

7 พนักงานรายวัน 3 ช 25+ ไม่จ ากดั 10,000 256 ม.7 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล

โทร.081-0931666

E-mail : Prographic@gmail.com

ต ำแหน่งงำนวำ่ง

ประจ ำเดือนตุลำคม 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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8 แม่บ้าน 2 ญ 20+ ไม่จ ากดั 310/วัน ปฏิงานที่ขนส่งสตูล บจก.รักษำควำมปลอดภัย สมำนกุลตรัง ดูแลความปลอดภัย

189/4 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง และความสะอาด

โทร.075-501037

9 พนักงานขายสินค้า 3 ช/ญ 23+ ม.6+ 15,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จ ำกัด จ าหน่ายสินค้า

มีรถจกัรยานยนต์ 671 ม.3 ถนนเพชรเกษฒ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่

มีใบอนุญาตขบัขี่ โทร.089-8706920

10 เจา้หน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000+ ประกนัสังคม หจก. เดอะริช อัลเทอเนทิฟ โปรดักส์ จ าหน่ายถา่นส าเร็จรูป

11 พนักงานลายผลิต 2 ช 18+ ไม่จ ากดั 310/วัน 333 ม. 5 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล91000

โทร. 093-6245470

Email. Mistercharcoal.satun@gmail.com

12 พนักงานขบัรถ 6 ล้อ 1 ช 18+ ไม่จ ากดั 310/วัน ประกนัสังคม หจก.มีนำเจริญก่อสร้ำง รับเหมากอ่สร้าง

มีใบอนุญาตขบัขี่ ม.4 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล

โทร.074-782800

Email : zontaze@gmail.com

13 พนักงานขาย 2 ช/ญ ไม่เกนิ35 ปวส.+ 9,000 ประกนัสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด จ าหน่ายอปุกรณ์ไอที

14 เจา้หน้าที่การตลาดออนไลน์ 1 ญ ไม่เกนิ35 ปวส.+ 9,000 ท างานเป็นกะได้ เลขที่ 1237 หมูท่ี่ 3 ต.ก าแพง อ.ละงู

มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ โทร.074-750888 ต่อ21

E-mail : 9computer@gmail.com

15 พนักงานขาย หลาย ช/ญ 22+ ม.6+ 310/วัน ประกนัสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท ฮำรอย ฟู๊ด จัด (ร้ำนเดรี่ควนี บิก๊ซี) จ าหน่ายไอศกรีมและ

อตัรา 959 บิก๊ซีสตูล ม.7 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล เคร่ืองด่ืม

โทร.074-750888 ต่อ21

E-mail : Haroifood@gmail.com
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16 เจา้หน้าที่การตลาด 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 310/วัน ประกนัสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท ไททั่น โซลูชัน่ จ ำกัด (โปรซีเคียวสตูล) จ าหน่ายอปุกรณ์รักษา-

708 ม.7 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล ความปลอดภัย

โทร.074-750929

E-mail : Prosecuresatun@gmail.com

17 พนักงานขายและสินเชื่อจ าน าทะเบียน 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 10,000 ชุดยนูิฟอร์ม บ้ำนซูซูกิ จ ำกัด จ าหน่ายจกัรยานยนต์

ประกนัสังคม 371 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร. 074-342800 ต่อ 140

Email : recruit@bansuzuki.com

18 พนักงานขาย 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี 305/วัน ประกนัสังคม บริษัท เรดำร์เทเลคอม จ ำกัด จ าหน่ายโทรศัพท์มือถอื

ประกนัอบุัติเหตุ 636 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คอมมิชชั่น , ยนูอฟอร์ม โทร.074-464111 ต่อ 109-110

เบีย้เล้ียง , เบีย้ขยนั (ท ำงำนในเขต จ.สตูล)

19 ผู้จดัการการตลาด 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 10,000 ประกนัสังคม บริษัท ทวนิซัน จ ำกัด จ าหน่ายโทรศัพท์มือถอื

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

โทร.063-0109999

twinsunj9.human02@gmail.com

20 พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร 30 ช/ญ 18+ ปวส.+ 480/วัน บ้านพักฟรี รักษำควำมปลอดภัย เอเอสเอ็ม เมเนจเมนท์ รักษาความปลอดภัย

21 รักษาความปลอดภัยทั่วไป 20 ช/ญ 18+ ม.3+ 400/วัน ประกนัสังคม 106/14 ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเกต็

โทร.065-8459857

22 พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 ช 25+ ม.3+ 305/วัน มีประกนัสังคม หจก.เพ่ือนคุ้มภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย

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

พนักงานรักษาความปลอดภัย โทร.092-5961562
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23 พนักงานขายอปุกรณ์สวนปาล์ม 1 ช/ญ 23-40 ป.ตรี 12,000+ สามารถขบัรถยนต์ได้ หจก.เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ าหน่ายอะไหล่เคร่ือง-

24 พนักงานขายสินค้าอะไหร่ 1 ช 25+ ป.ตรี 12,000+ มีประกนัสังคม 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล จักรโรงงานอุตสาหกรรม

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

26 พนักงานขบัรถ 2 ช 25+ ม.3+ 310/วัน Email : ste_thai@hotmail.com

27 คนงานฟาร์มไก่ 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 15,000- มีบ้านพักฟรี สมพงษ์ฟำร์ม ฟาร์มไกเ่นือ้

20,000 40/1 ม.3 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ต่อรุ่น โทร.081-8637106

28 ที่ปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 20+ ปวส.+ 8,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ บริษัท สตูล จ.วนิิต จ ำกัด จ าหน่ายยานยนต์

314  ม.1 ถนนยนตการก าธร ต.บ้านควน อ.เมือง

โทร.074-772295

จ านวน 91 อตัรา 28 ต าแหน่ง 19 สถานประกอบการ


