
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 าหนา่ยอปุกรณ์กอ่สร้าง

2 ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า 3 ช/ญ 20+ ป.ว.ส+ 10,000+ มีความเป็นผู้น า 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

3 ช่างปะยาง 1 ช 20+ ปวช.+ 10000+ ชุดยนูิฟอร์ม โทร.074-795572

4 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 12,000+ มีประกนัสังคม

5 พนักงาน Logistics 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี โลจสิติก 12,000+ มีประสบการ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 พนักงานขนส่ง 2 ช 18+ ป.6+ 12,000+ ขบัขี่รถยนต์ได้/มีใบอนุญาต

7 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 22+ ปวช.+ 10,000+ อดทน รักในงานบริการ

8 พนักงานฝ่ายผลิต 1 ช 18+ ปวช.+ 10,000+ มีประสบการณ์ในการผลิตคอนกรีต บริษัท เอสที คอนกรีตโปรดักส์ จ ำกัด

จะพิจารณาเป็นพิเศษ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-795400

9 Sale & Technicial Service 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 310/วัน ประกันสังคม, Incentive, บริษัท ทวนิซัน จ ำกัด จ าหน่ายโทรศัพท์มือถอื

10 พนักงานขาย 5 ช/ญ 20+ ปวช+ 310/วัน วันหยดุประจ าปี ลาพักร้อน 850-851 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 

โทร.063-0109999

Email. Twinsunj9.human02@gmail.com

11 พนักงานขาย 2 ช/ญ 22+ ปวช.+ 310/วัน ประกนัสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด จ าหน่ายอปุกรณ์ไอที

12 ช่างคอมฯ 2 ช 22+ ปวช.+ 310/วัน เลขที่ 1237 หมูท่ี่ 3 ต.ก าแพง อ.ละงู

13 ช่างไฟฟ้า 2 ช 22+ ปวช.+ 310/วัน โทร.074-750888 ต่อ21

14 ช่างอเิล็กทรอนิกส์ 2 ช 22+ ปวช.+ 310/วัน E-mail : 9computer@gmail.com

ต ำแหน่งงำนวำ่งจังหวดัสตูล

ประจ ำเดือนกรกฎำคม 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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15 พนักงานขาย 1 ช/ญ 22+ ปวช.+ 310/วัน ประกนัสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท ฮำรอย ฟู๊ด จัด (ร้ำนเดรี่ครีว บิก๊ซี) จ าหน่ายไอศกรีมและ

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

โทร.074-750888 ต่อ21

E-mail : Haroifood@gmail.com

16 เจา้หน้าที่การตลาด 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 310/วัน ประกนัสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท ไททั่น โซลูชัน่ จ ำกัด (โปรซีเคียวสตูล) จ าหน่ายอปุกรณ์รักษา-

17 พนักงงานขาย 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 310/วัน 708 ม.7 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล ความปลอดภัย

18 ช่างไฟฟ้า 2 ช 22+ ปวช.+ 310/วัน โทร.074-750929

E-mail : Prosecuresatun@gmail.com

19 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี บัญชี 310/วัน ประกนัสังคม บริษัท ชำรีน่ำ ฮลิล์บีช รีสอร์ท จ ำกัด รีสอร์ท ห้องพัก

20 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 310/วัน มีประสบการ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 448 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

โทร.074-724376

E-mail : Prasanworldtour@hotmil.com

21 เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูล 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 310/วัน ขยนั รักในงานบริการ คลีนิคหมอสมวงศ์กำรแพทยแ์ผนไทย คลีนิคแพทย์

182 ถนนสถติยติุธรรม ต.พิมาน อ.เมือง จงสตูล

โทร.089-7332965

22 ช่างทั่วไป 1 ช 20+ ปวช.+ 9,000+ ประกนัสังคม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบุญยนิตยผ์ลิตภัณฑ์พลำสติก จ าหน่ายผลิตภัณฑ์

836 ม.1 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล

โทร.086-9550075

23 ช่างกอ่สร้าง 1 ช 20+ ปวส.+ 310/วัน คุมงานกอ่สร้างและเขยีนแบบ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอดิส อินเตอร์ รับเหมากอ่สร้าง

139 ม.2 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

โทร.081-2724707
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24 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

25 ช่างไฟฟ้าก าลัง 2 ช 20+ ปวส.+ 310/วัน ประกนัสังคม หจก. เดอะริช อัลเทอเนทิฟ โปรดักส์ จ าหน่ายถา่นส าเร็จรูป

26 ช่างเชื่อม 3 ช 20+ ปวช.+ 310/วัน 333 ม. 5 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล91000

27 เจา้หน้าที่วิจยัพัฒนา 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี วทิยาศาสตร์ 310/วัน โทร. 093-624-5470

28 เจา้หน้าที่ประจ าหน้าเคร่ือง 4 ช 18+ ปวส.+ 310/วัน Email. Mistercharcoal.satun@gmail.com

29 เลขาประจ าออฟฟิต 1 ญ 23+ ป.ตรี ทุกสาขา 310/วัน

30 ผู้จดัการฝ่ายผลิต 1 ช 23+ ป.ตรี วิศวกรรม 310/วัน

31 แม่บ้าน 1 ญ 18+ ไม่จ ากดั 310/วัน

32 ช่างยนต์ 1 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 12,000 ฟรีอาหาร 3 มือ บริษัท ไอดิลลิค จ ำกัด รีสอร์ท ห้องพัก

33 ช่างไฟ 1 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 12,000 ที่พักฟรี เลขที่279 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

34 ช่างแอร์ 1 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 12,000 ทุกต าแหน่งท างานที่เกาะหลีเป๊ะ โทรศัพท์ 081-2558704 (คุณออ้)

35 ช่างไฟฟ้า 1 ช 25+ ป.ตรี 10,000 ค่าอาหาร บริษัท กวำ๋งเขิน่รับเบอร์ จ ำกัด ผลิตภัณฑ์จากยาง

ยนูิฟอร์ม 310  ม.10 ต.ควนกาหลง อ.ควงกาหลง จ.สตูล ธรรมชาติ

ประกนัสังคม โทร.074-791152-3

36 พนักงานขายและสินเชื่อจ าน าทะเบียน 7 ช/ญ 18+ ม.6+ 310/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

ละง/ูฉลุง สำขำละ 1 คน) Email : recruit@bansuzuki.com
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37 พนักงานขบัรถ 1 ช 23+ ม..3+ 9,500 มีใบอนุญาตขบัขี่ บริษัท เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด ส่งออกสินค้า

38 พนักงานขายอปุกรณ์การเกษตร 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 10,000+ โบนัส ประกนัสังคม 86/52-53 ถ.สฤษดิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง

39 วิศวกร 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี วิศวะ 12,000 ยนูิฟอร์มพนักงาน โทร.074-721244

E-mail : ste_thai@stethailand.com

40 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 12,000 ค่าน้ ามัน ค่าคอมมิชชั่น บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โปรกเกอร์ จ ำกัด ที่ปรึกษาด้านประกนัภยั

74 ม.5 ต.ยา่นซ้ือ อ.ควนโดน จงสตูล

โทร.074-795022

41 พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร 40 ช/ญ 18+ ปวส.+ 480/วัน บ้านพักฟรี รักษำควำมปลอดภัย เอเอสเอ็ม เมเนจเมนท์ รักษาความปลอดภัย

42 รักษาการณ์ 30 ช/ญ 21+ ม.3+ 400/วัน ประกนัสังคม 106/14 ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเกต็

43 รักษาการณ์ทั่วไป 25 ช/ญ 19+ ม.3+ 470/วัน โทร.065-8459857

44 ช่างเทคนิค 2 ช 18+ ปวส.+ 310/วัน ประกนัสังคม บริษัท ท.ีพี ออโต้เซลล์ จ ำกัด จ าหน่ายยานยนต์

45 ที่ปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 20+ ปวส.+ 310/วัน ประกนัสังคม+คอมมิชชั่น 50 ถนนสตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

46 เจา้หน้าที่ธุรการ 2 ญ 20+ ปวส.+ 310/วัน ประกนัสังคม+คอมมิชชั่น โทร.081-9576709

ประกนัสังคม

47 Reception 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 310/วัน ส่ือสารภาษาองักฤษได้ดี บันดำหยำรีสอร์ท รีสอร์ท ห้องพัก

48 Guest Service Agent 3 ช/ญ 20+ ป.ตรี 310/วัน มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ 147  ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

49 Reservation 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 310/วัน โทร.063-4926954

50 พนักงานดูแลสระว่ายน้ า 2 ช 20+ ม.3+ 310/วัน E-mail : hr@bundhayaresort.com

51 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 20+ ม.3+ 310/วัน

จ านวน 183 อตัรา 51 ต าแหน่ง 20 สถานประกอบการ


