
ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดิการ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ

1 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ ไม่เกนิ 35 ปวส.+ 9,000+ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ หจก.เดอะรชิ อัลเทอเนทีฟ โปรดักส์

2 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ ปวช.+ 9,000+ มีมนุษยสั์มพันธดี์ 333  ม.5  ต.เกตรี  อ.เมือง  จ.สตูล

มีประกนัสังคม โทร.093-6245470

3 ช่างเทคนิค 1 ช 18+ ปวช.+ 305/วนั มีประกนัสังคม เจ เอ็ม เซฟตี้สตูล

4 พนักงานขับรถ 1 ช 18+ ปวช.+ 305/วนั มีประกนัสังคม 302/31  ม.4  ต.บ้านควน  อ.เมือง  จ.สตูล

5 พนักงานงานขาย 4 ช/ญ 18+ ปวช.+ 305/วนั มีประกนัสังคม โทร.074-770272

6 พนักงานบัญชี 1 ช 18+ ปวช.+ 305/วนั มีประกนัสังคม

7 พนักงานคอมพิวเตอ์ 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 9,000 มีประกนัสังคม บรษัิท วาสนาแทรเวล แอนด์ ทัวร์

30/23  ถนนสตูลธานี  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.089-7370007

8 ผู้ช่วยแม่ครัว 1 ญ 25+ ไม่จ ากดั 305/วนั ครวับ้านทับ 5

9 พนักงานเสริฟ 2 ญ 25+ ไม่จ ากดั 305/วนั 143/5  ถนนเร่ืองฤทธจิรูญ  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.080-5396785

10 ช่างเชื่อมเหล็ก 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 350-500 คนนอกพื้นที่มีที่พักให้ รา้นสตูล พี ซี เอส การช่าง

11 ช่างเชื่อสแตนเลส 1 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 400-500 192/1  ม.10  ต.ทุ่งนุ้ย  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

โทร.084-7491500

12 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000 ค่าคอมมิชชั่น ฟารม์ชูสิน เตือนใจ 99

ประกนัอุบัติเหตุ 4  ม.7  ถนนยนตการก าธร  ต.ทุ่งนุ้ย  อ.ควนกาหลง

ประกนัสังคม , กองทุนเล้ียงชีพ โทร 074-795025 , 093-6048634

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดสตูล

ประจ าเดือน มิถุนายน 2560

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสตูล 
โทร. 074-722512-3     แฟกซ์. 074-721709   ID Line : doesatun 
เวปไซต์ : www.doe.go.th/satun  ,  http://smartjob.doe.go.th/ 
Facebook  :  https://www.facebook.com/doesatun 
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดิการ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ

13 พนักงานขายเครดิต 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามโครงสร้าง สามารถท างานต่างจงัหวดั บรษัิท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

14 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 10 ช 22+ ม.6+ ตามโครงสร้าง ประกนัสุขภาพ , ประกนัสังคม , กองทุนเล้ียงชีพ 607 ถนนเพชรเกษม ห้องที5่B ชั้น 5 ต.หาดใหญ่

15 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 10 ช 25+ ป.6+ ตามโครงสร้าง วนัหยดุพักร้อนประจ าปี , รางวลัการท างาน โทร.02-3017050

16 เจา้หน้าที่ขาย หลายอตัรา ช/ญ 20+ ม.6+ 4,500 มีค่าคอมมิชชั่น บรษัิทพิธานพาณชิย ์จ ากัด

17 พนักงานท าความสะอาดรถยนต์ 1 ช 20+ ม.3+ 308/วนั 324  ม.6  ต.คลองขุด  อ.เมือง  จ.สตูล

18 ช่างยนต์ 3 ช 20+ ปวส.ช่างยนต์ 9,000 โทร. 074-222200

19 ผู้บริหารงานบริการ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,000

20 พนักงานการเงิน 2 ญ 20+ ปวส.บัญชี 9,000

21 เจา้หน้าที่ต้อนรับ 1 ญ 20+ ป.ตรี 10,000

22 มัคคุเทศก์ 10 ช 20+ อนุปริญญา+ 8000+ มีประกนัสังคม สตูลวีไอพี แทรเวล

22/28 ถนนราษฎร์อุทิศ  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร.074-722077 , 083-5348990

23 หัวหน้าศูนย์ 1 ช 22+ ป.ตรี 305/วนั มีประกนัสังคม บจ.พี วี เค มอเตอร์

24 หัวหน้าช่าง 1 ช 22+ ปวส. 305/วนั มีประกนัสังคม 22/8  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล

25 ช่างเชื่อม 5 ช 22+ ปวส. 305/วนั มีประกนัสังคม โทร.074-262640

26 ที่ปรึกษาด้านบริการ 2 ช/ญ 22+ ปวส. 305/วนั มีประกนัสังคม

27 PCRC เจา้หน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2 ญ 22+ ปวส. 305/วนั มีประกนัสังคม

28 เจา้หน้าที่การเงิน 1 ญ 22+ ปวส. 305/วนั มีประกนัสังคม

29 ที่ปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 22+ ปวส. 305/วนั มีประกนัสังคม

30 พนักงานขับรถพ่วง 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 300/วนั ต้องมีใบขับขี่ประเภท 2 โรงอิฐโชคชัยสตูล

31 ช่างเคร่ือง 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 300/วนั มีประสบการณ์ด้านช่างเคร่ือง 90  ม.1  ต.ควนขัน  อ.เมือง  จ.สตูล

32 พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ป.ตรี 300/วนั สาขาบัญชีเท่านั้น โทร.074-730369

33 ช่างเชื่อม 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 300/วนั มีประสบการณ์ด้านช่างเชื่อม

34 ช่างไฟฟ้า (ไฟฟ้ายานยนต์) 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 300/วนั มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดิการ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ

35 พนักงานฝ่ายขาย 10 ช/ญ 20+ ม.6+ 305/วนั มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

36 ผู้จดัการขาย 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 17,000 มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 35/5-6  ถนนสตูลธานี  ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

37 ผู้จดัการเขต 5 ช/ญ 25+ ป.ว.ช+ ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.074-712291

38 เจา้หน้าที่คลังสินค้า 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 305/วนั ประจ าพื้นที่ อ.ละงู บจก.ทวินซัน

39 พนักงานขาย 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 305/วนั ประจ าพื้นที่ สาขาบิ๊กซี สตูล 850-851 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล

40 เจา้หน้าที่การเงิน 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ 9,000 โทร.084-6309258

41 ช่างเชื่อม 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วนั มีบ้านพัก/โบนัสประจ าปี หจก.ทุ่งนุ้ยศิลาทอง

42 พนักงานขับรถแบ็คโค 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วนั 223  ม.2  ต.ทุ่งนุ้ย  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

43 ช่างเชื่อม 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วนั โทร.074-797086-7

44 พนักงานขับรถสิบล้อ 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วนั

45 พนักงานหน้าเหมือง 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วนั

46 พนักงานทั่วไป 1 ช 25+ ไม่จ ากดั 305/วนั มีประกนัสังคม หจก.บิวท์อิน เคลย์

47 พนักงานออกแบบ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 300/วนั 268  ม.2  ต.ยา่นซ่ือ  อ.ควนโดน  จ.สตูล

โทร.093-5824669

48 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขาย 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000+ มีความเป็นผู้น า บจก.สตูลค้าเหล็ก

49 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาด 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000+ มีประกนัสังคม 59  ม.5  ต.ยา่นซ่ือ  อ.ควนโดน  จ.สตูล

50 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000+ มียนูิฟอร์ม โทร.074-795572 , 074-795019

51 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000+ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

52 พนักงานขนส่ง 2 ช 23+ ป.6+ 320/วนั สามารถขับรถยนต์ได้

53 พนักงานซ่อมบ ารุง 1 ช 20+ ปวช.+ 10,000+ มีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

54 พนักงานขับรถโม่ 1 ช 23+ ป.6+ 10,000 มีประกนัสังคม , มีชุดยนูิฟอร์ม ST คอนกรตีโปรดักษ์

59  ม.5  ต.ยา่นซ่ือ  อ.ควนโดน  จ.สตูล

โทร.074-795400,074-795572
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดิการ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ

55 วศิวกรโยธา 1 ช 25+ ป.ตรี 15,000+ มีประกนัสังคม บจก.สตูลเฮา้ส์ซ่ิงดีเวลลอปเมนท์

56 โฟร์แมน 1 ช 25+ ปวส.+ 10,000+ มียนูิฟอร์ม 12  ม.5  ต.ยา่นซ่ือ  อ.ควนโดน  จ.สตูล

57 สถาปนิก 1 ช 25+ ป.ตรี 12,000+ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โทร.074-740248

58 พนักงานจดัท าเอกสาร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000+ มีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

59 เจา้หน้าที่ส่งเสริมการตลาด 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 300/วนั มีประกนัสังคม/ค่าคอมมิชชั่น บมจ.อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์

60 เจา้หน้าที่การตลาด 1 ญ 25+ ป.ตรี 9,000 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา

โทร.074-271153

61 พนักงานขาย 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั 300/วนั มีเงินโบนัส บจก.ลุกซ์ รอยลั

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

โทร.074-723340

62 ที่ปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 25+ ปวส.+ 6,000 มีประกนัสังคม/ค่าคอมมิชชั่น บจก.ศรบีุตรคอปอเรชั่น สาขาสตูล

63 เจา้หน้าที่ฝ่ายอะไหล่ 1 ช 25+ ปวส.+ 7,800 336  ม.4  ต.เกตรี  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.074-770172,089-7352034

64 พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 ช 25+ ม.3+ 300/วนั มีประกนัสังคม หจก.เพ่ือนคุ้มภัย

ผ่านหลักสูตรอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย 26 ถนนต ามะหงงวถิี  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.092-5961562

65 พนักงานขาย 2 ช 20+ ม.3+ 9,000 มีประกนัสังคม บจก.เอ พี ซัคเซส มารเ์ก็ตติ้ง

66 ผู้ช่วยพนักงานขาย 2 ช 20+ ม.3+ 9,000 14 ม.1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล

โทร.074-751537

67 พนักงานต้อนรับ 4 ช/ญ 28+ ไม่จ ากดั 10,000 มีประกนัสังคม ภูรติา รสีอรท์ (เกาะหลีเป๊ะ)

68 แม่บ้าน 1 ญ ไม่เกนิ 35 ไม่จ ากดั 9,000 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ม.6  ต.เกาะสาหร่าย  อ.เมือง  จ.สตูล

69 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากดั 9,000 โทร.083-2965665 , 081-9291151

70 พนักงานการตลาด 1 ช 25+ ป.ตรี 12,000 มีประกนัสังคม หจก.เอส ที อี อิมปอรต์ เอ็กซ์ปอรต์

86/52-53 ถ.สฤษด์ิภมูินารถ ต.พมิาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทร.074-721244
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ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/รายละเอียดงาน/สวัสดิการ ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ

71 วศิวกร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000 มีประกนัสังคม บจก.บุญเจรญิสตูลคอนกรตี

72 ผู้คุมงาน (วศิวกรโยธา) 1 ช 20+ ปวช.+ 10,000 มีประกนัสังคม ม.10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

73 เสมียน 1 ญ 25+ ปวช.+ 8,000 มีประกนัสังคม โทร.081-7668095

74 พนักงานขาย (ร้านเซเวน่) 3 ช/ญ ไม่จ ากดั ม.6+ 305/วนั มีประกนัสังคม บจก.สมบูรณเ์อ็นเนอรจ์ี

75 พนักงานขายกาแฟอเมซอน 3 ญ ไม่จ ากดั ม.6+ 305/วนั มีประกนัสังคม 391  ม.7  ต.คลองขุด  อ.เมือง  จ.สตูล

76 เสมียน 1 ช 18+ ม.3+ 305/วนั มีประกนัสังคม โทร.074-772222

77 พนักงานเติมน้ ามัน 2 ช/ญ 18+ ป.6+ 305/วนั มีประกนัสังคม

78 พนักงานฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ 5 ช 18+ ม.3+ 305/วนั สามารถท างานกะกลางคืนได้ บจก.ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม

79 พนักงานไลน์ผลิต 45 ญ 18+ ม.3+ 305/วนั สามารถท างานกะกลางคืนได้ 224  ม.6  ต.คลองขุด  อ.เมือง  จ.สตูล  91000

80 ช่างซิมเมอร์ 1 ช 18+ ปวส.+ 305/วนั จบช่างกล - ช่างยนต์ โทร.074-709100-32

81 ช่างควบคุมความเยน็ 1 ช 20+ ปวช.+ 305/วนั ช่างไฟฟ้าก าลัง

82 ช่างไลน์ผลิต 1 ช 20+ ปวช.+ 305/วนั

83 เจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ ์(รับคนพิการ) 1 ญ 20+ ปวส.+ 305/วนั

84 โฟร์แมนงานบ้าน/งานสวน 1 ช 20 ม.6+ 305/วนั

85 พนักงานบัญชี 1 ญ ไม่ระบุ ปวช. ขึ้นไป 300/วนั ไม่ระบุ บจก.แก๊สสมบูรณส์ตูล

86 พนักงานขับรถ 2 ช ไม่ระบุ ไม่จ ากดั 300/วนั มีใบขับขี่ 600 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

87 พนักงานอัดแกส๊ 2 ช ไม่ระบุ ไม่จ ากดั 300/วนั ไม่ระบุ โทร. 074-772222

จ านวน 264 อัตรา 87 ต าแหน่ง 29 สถานประกอบการ
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