
ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำย ุ(ป)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไข/สวัสดกิำร ชื่อ - ทีอ่ยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
1 คนงานทัว่ไป จ านวนมาก ช/ญ 20+ ไมจ่ ากดั 310/วัน เงินขยัน บริษัท กว๋ำงเขิ่นรับเบอร์ จ ำกัด แปรรูปยาง
2 ผู้ช่วย CDRP 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี 310/วัน ประกนัสังคม 310  ม.10  ค.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง
3 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ ปวช.ไฟฟ้า 310/วัน ค่าอาหารกลางวัน โทร.074-791152-3 , 089-4741963

ช่างไฟฟ้ามปีระสบการณ์ด้านช่าง
4 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไมเ่กนิ35 ม.6+ 310/วัน ประกนัสังคม/คอมมชิชั่น บริษัท ฮำรอย ฟู๊ด จดั (ร้ำนเดรี่ควีน บิก๊ซี) จ าหน่ายไอศกรีมและ

มปีระสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ 959 บิก๊ซีสตูล ม.7 ต.คลองขุด อ.เมอืง จ.สตูล เคร่ืองด่ืม
โทร.074-750888 ต่อ21
E-mail : Haroifood@gmail.com

5 เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตามตกลง ประกนัสังคม/คอมมชิชั่น บริษัท ไททัน่ โซลชูั่น จ ำกัด (โปรซีเคียวสตลู) จ าหน่ายอปุกรณ์รักษา-
708 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมอืง จ.สตูล ความปลอดภยั
โทร.074-750929
E-mail : Prosecuresatun@gmail.com

6 ผู้จัดการการตลาด 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 10,000 ประกนัสังคม บริษัท ทวินซัน จ ำกัด จ าหน่ายโทรศัพท์มอืถือ
7 ผู้จัดการ (สาขากระบี่) 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี 10,000 ท างานครบ 5 ปีได้ไปต่างประเทศ 850-851 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล และอปุกรณ์
8 หวัหน้าฝ่ายขาย 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี 10,000 วันหยุดวันคล้ายวันเกดิ โทร.063-0109999
9 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 10,000 twinsunj9.human02@gmail.com
10 พนักงานขาย 2 ช/ญ ไมเ่กนิ35 ปวส.+ 9,000+ ประกนัสังคม/คอมมชิชั่น บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด จ าหน่ายอปุกรณ์ไอที
11 บัญชี 1 ญ ไมเ่กนิ35 ปวส.+ 9,000+ ท างานเป็นกะได้ เลขที ่1237 หมู่ที ่3 ต.ก าแพง อ.ละงู

มปีระสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ โทร.074-750888 ต่อ21
E-mail : 9computer@gmail.com

ต ำแหน่งงำนว่ำง
ประจ ำเดอืนมกรำคม 2562

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)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไข/สวัสดกิำร ชื่อ - ทีอ่ยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
12 พนักงานขายและสินเชื่อจ าน าทะเบียน 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 4,500+ ชุดยูนิฟอร์ม บ้ำนซูซูกิ จ ำกัด จ าหน่ายจักรยานยนต์
13 เจ้าหน้าทีสิ่นเชื่อ 10 ช/ญ 20+ ม.3+ 310/วัน ประกนัสังคม 371 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา
14 หวัหน้าขายและสินเชื่อ 5 ช/ญ 20+ ป.ตรี 9,500 โทร. 074-342800 ต่อ 140
15 เจ้าหน้าทีติ่ดต่อลูกค้า (ด่วน) 3 ช 18+ ม.6+ ตามตกลง Email : recruit@bansuzuki.com

 -มจีักรยานยนต์ส่วนตัว
16 เจ้าหน้าทีป่ระสานและการเงิน 1 ญ 24+ ปวส. ตามตกลง ประกนัสังคม หจก. เดอะริช อัลเทอเนทิฟ โปรดกัส์ จ าหน่ายถ่านส าเร็จรูป
17 พนักงานไลน์ผลิต 1 ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 310/วัน 333 ม. 5 ต.เกตรี อ.เมอืง จ.สตูล91000 ผลิตถ่านอดัแท่ง

โทร. 093-6245470
Email. Mistercharcoal.satun@gmail.com

18 พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร 25 ช/ญ ไมเ่กนิ 45 ปวช.+ 480/วัน บ้านพักฟรี 2 เดือน รักษำควำมปลอดภยั เอเอสเอ็ม เมเนจเมนท์ รักษาความปลอดภยั
19 รักษาความปลอดภยัทัว่ไป 20 ช/ญ 18+ ม.3+ 400/วัน ประกนัสังคม 106/14 ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภเูกต็

เงินเบิกล่วงหน้า,เบีย้ขยัน โทร.065-8459857
เงินค่าเข้ากะ

20 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไมเ่กนิ35 ปวช.+ 310/วัน สามารถขับรถยนต์ได้ หจก.เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ าหน่ายอะไหล่เคร่ือง-
21 ช่างกลึง 2 ช ไมเ่กนิ35 ปวช.+ 310/วัน มปีระกนัสังคม 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภมูนิารถ ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตูล จกัรโรงงานอตุสาหกรรม

22 ผู้ช่วยบัญชี 2 ญ ไมเ่กนิ35 ปวซ.(บัญชี)+ 310/วัน เบีย้เล้ียง โทร.074-721244
23 วิศวะกร 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 310/วัน คอมมชิชั่น Email : ste_thai@hotmail.com
24 พนักงานขับรถ 2 ช ไมเ่กนิ35 ม.3+ 310/วัน
25 ทีป่รึกษาการขาย 3 ช/ญ 20+ ปวส.+ 8,000+ มปีระสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ บริษัท สตลู จ.วินิต จ ำกัด จ าหน่ายยานยนต์

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

26 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ ไมเ่กนิ35 มปีระสบการณ์ ตามตกลง มปีระกนัสังคม โรงแรมสนิเกียรตบิุรี ธุรกจิการโรงแรม
27 แมบ่้าน 1 ช ไมเ่กนิ35 มปีระสบการณ์ ตามตกลง ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตูล

โทร.074-721055 , 087-6322113
28 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ มปีระกนัสังคม บริษัท บำรอกัต-เอส จ าหน่ายน้ าผลไม้
29 ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถเงินสด 2 ช/ญ 25+ ม.6/ปวช.+ 10,000+ คอมมชิชั่น,ค่าน้ ามนัรถ 60/22 ถ.สถติยติุธรรม ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตูล

(มยีานพาหนะเป็นของตัวเองทักต าแหน่ง) โทร.089-7325231 , 089-9788138


