
ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วฒิุการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวสัดิการ ชือ่ - ที่อยู่สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

1 ที่ปรึกษาการขาย 4 ช/ญ 18+ ปวช+ 7,000+ สามารถขบัรถยนต์ได้ บริษัท อีซูซุหาดใหญ ่จ ากัด สาขาสตูล จ าหน่ายยานยนต์

มีค่าคอมมิชชั่น 37-37/1 ถนนสตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตุล

โทร.0819791814

2 ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 22+ ปวส+ ตามโครงสร้าง สามารถท างานเป็นกะได้ โรงแรมหาดใหญก่รีนววิ โรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก

3 เบลบอย 2 ช 22+ ม.3+ ตามโครงสร้าง 85/4 ถนนแสงเสรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

4 แม่ครัว 1 ญ 35+ ม.3+ ตามโครงสร้าง โทร.074-234111

E-mail : hatyaigreenview@hotmail.com

5 เจา้หน้าที่พัฒนาเว็บไซต์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 9,000 จบ ป.ตรี สาขาสารสนเทศ บริษัท ประสานเวลิ์ดทัวร์ จ ากัด บริษัทน าเที่ยว

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 45/31  ถนนสตูลธานี  ต.พิมาน อ.เมือง จสตูล

หรือที่เกี่ยวขอ้ง โทร.074-724376

มีประกนัสังคม E-mail : prasanworldtour@hotmail.com

6 พนักงานต้อนรับ 5 ญ 20+ ไม่จ ากดั 400/วัน หจก.วารินทร์บีช รีสอร์ท โรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก

7 แม่บ้าน 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั 300/วัน 171  ม.7  ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

8 พนักงานเสริฟ 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั 300/วัน โทร.081-5982225

9 เบลบอย 10 ช 18+ ไม่จ ากดั 300/วัน มีประกนัสังคม E-mail : varinbeachresort@hotmail.com

10 แคชเชียร์ 1 ญ 18+ ไม่จ ากดั 300/วัน มีที่พักและอาหารฟรี

11 เจา้หน้าที่ประจ าร้านค้า 5 ญ 18+ ไม่จ ากดั 300/วัน

12 พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ไม่จ ากดั 400/วัน

13 คนสวน 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั 300/วัน

ต าแหน่งงานวา่งจังหวดัสตูล
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560

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

www.facebook.com/doesatun



ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วฒิุการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวสัดิการ ชือ่ - ที่อยู่สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

14 รปภ. 3 ช 18+ ไม่จ ากดั 300/วัน มีประกนัสังคม หจก.วารินทร์บีช รีสอร์ท โรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก

171  ม.7  ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

โทร.081-5982225

E-mail : varinbeachresort@hotmail.com

15 ช่างคอมพิวเตอร์ 1 ช ไม่เกนิ 35 ปวส.+ 305/วัน มีประกนัสังคม บริษัท ซายน์เทคคอมพิวเตอร์ เซอร์วสิ จ าหน่ายอปุกรณ์

16 ผู้ช่วยช่างคอมพิวเตอร์ 1 ช ไม่เกนิ 35 ม.3+ 305/วัน 444 ม.6 ถ.ยนตการก าธร ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล คอมพิวเตอร์

โทร.074-711100

E-mail : signtech.th@gmail.com

17 เจา้หน้าที่ส่งเสริมการตลาด 3 ช/ญ 20+ ม.6+ 300/วัน มีประกนัสังคม/ค่าคอมมิชชั่น บมจ.อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) ธุรกรรมการเงิน

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร.074-271153

E-mail : 

18 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ ไม่เกนิ 35 ปวส.+ 9,000+ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ หจก.เดอะริช อัลเทอเนทีฟ โปรดักส์ ผลิตและจ าหน่าย

มีมนุษยสั์มพันธ์ดี 333  ม.5  ต.เกตรี  อ.เมือง  จ.สตูล ถา่นอดัแท่ง

มีประกนัสังคม โทร.093-6245470

Email : mistercharcoal.satun@gmail.coml.com

19 ช่างเทคนิค 1 ช 18+ ปวช.+ 305/วัน มีประกนัสังคม เจ เอ็ม เซฟตีส้ตูล จ าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า

20 พนักงานขบัรถ 1 ช 18+ ปวช.+ 305/วัน มีประกนัสังคม 302/31  ม.4  ต.บ้านควน  อ.เมือง  จ.สตูล

21 พนักงานงานขาย 4 ช/ญ 18+ ปวช.+ 305/วัน มีประกนัสังคม โทร.074-770272

22 พนักงานบัญชี 1 ช 18+ ปวช.+ 305/วัน มีประกนัสังคม Email : vtuny00@hotmail.com

23 ช่างเคาะ 1 ช 18+ ไม่จ ากดั ตามโครงสร้าง มีประกนัสังคม บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด (สาขา สตูล) จ าหน่ายยานยนต์

24 ช่างพื้น (โป๊ะสี) 1 ช 18+ ไม่จ ากดั ตามโครงสร้าง  270 หมู ่7 ถ.ยนตรการก าธร ต.คลองขดุ อ.เมอืง จ.สตูล 91000

โทร.074-730521-3



ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วฒิุการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวสัดิการ ชือ่ - ที่อยู่สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

25 เจา้หน้าที่ขาย หลายอตัรา ช/ญ 20+ ม.6+ 4,500 มีค่าคอมมิชชั่น บริษัทพิธานพาณชิย ์จ ากัด จ าหน่ายยานยนต์

26 พนักงานท าความสะอาดรถยนต์ 1 ช 20+ ม.3+ 308/วัน 324  ม.6  ต.คลองขดุ  อ.เมือง  จ.สตูล

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

Email : Phithantoyota_hr@outlook.co.th

27 ที่ปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 22+ ปวส. 305/วัน มีประกนัสังคม บจก.พี ว ีเค มอเตอร์ จ าหน่ายยานยนต์

22/8  ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล

โทร.074-262640

Email : pvkford.hr@gmail.com

28 พนักงานขบัรถพ่วง 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 300/วัน ต้องมีใบขบัขี่ประเภท 2 โรงอิฐโชคชัยสตูล รับเหมากอ่สร้าง

29 ช่างเคร่ือง 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 300/วัน มีประสบการณ์ด้านช่างเคร่ือง 90  ม.1  ต.ควนขนั  อ.เมือง  จ.สตูล

30 พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ป.ตรี 300/วัน สาขาบัญชีเท่านัน้ โทร.074-730369

31 ช่างเชื่อม 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 300/วัน มีประสบการณ์ด้านช่างเชื่อม Email : res_ooo@hotmail.com

32 ช่างไฟฟ้า (ไฟฟ้ายานยนต์) 3 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 300/วัน มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า

33 พนักงานเสริฟ 1 ช/ญ ไม่จ ากดั 18+ 9,000 สามารถท างานเป็นกะได้ MK Restaurants ร้านอาหาร

34 พนักงานล้างจาน 1 ช/ญ ไม่จ ากดั 18+ 9,000 มีประกนัสังคม ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล 

35 ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน 1 ช/ญ ป.ตรี 21+ 18,000+ สามารถยา้ยสาขาได้ทั่ว โทร.083-0996716

36 พนักงานฝ่ายขาย 10 ช/ญ 20+ ม.6+ 305/วัน บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ ประกนัชีวิต

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

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

39 ช่างเชื่อม 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วัน มีบ้านพัก/โบนัสประจ าปี หจก.ทุ่งนุ้ยศิลาทอง โม่และยอ่ยหิน

40 พนักงานขบัรถแบ็คโค 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วัน 223  ม.2  ต.ทุ่งนุย้  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

41 ช่างเชื่อม 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วัน โทร.074-797086-7

42 พนักงานขบัรถสิบล้อ 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วัน   
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43 พนักงานหน้าเหมือง 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 305/วัน มีบ้านพัก/โบนัสประจ าปี หจก.ทุ่งนุ้ยศิลาทอง โม่และยอ่ยหิน

223  ม.2  ต.ทุ่งนุย้  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

โทร.074-797086-7

44 พนักงานขาย 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั 300/วัน มีเงินโบนัส บจก.ลุกซ์ รอยลั จ าหน่ายเคร่ืองกรองน้ า

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

โทร.074-723340

45 ที่ปรึกษาการขาย 3 ช/ญ 25+ ปวส.+ 6,000 มีประกนัสังคม/ค่าคอมมิชชั่น บจก.ศรีบุตรคอปอเรชัน่ สาขาสตูล ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์

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

โทร.074-770172,089-7352034

Email : j.kun-14@hotmail.com

47 พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 ช 25+ ม.3+ 300/วัน มีประกนัสังคม หจก.เพ่ือนคุ้มภัย บริษัทรักษาความปลอด

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

พนักงานรักษาความปลอดภัย โทร.092-5961562

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

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

โทร.074-751537

50 พนักงานต้อนรับ 4 ช/ญ 28+ ไม่จ ากดั 10,000 มีประกนัสังคม ภูริตา รีสอร์ท (เกาะหลีเป๊ะ) รีสอร์ท  ที่พัก

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

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

Email : info@phuritra.com
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53 พนักงานขาย 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 12,000 มีประกนัสังคม หจก.เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ าหน่ายอะไหล่เคร่ือง-

สามารถขบัรถยนต์ได้ 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล จักรโรงงานอุตสาหกรรม

โทร.074-721244

Email : ste_thai@hotmail.com

54 ช่างไฟฟ้า 2 ช 20+ ปวช.+ 9,000+ มีประกนัสังคม บจก.เอฟ. 1 เซอร์วสิ (ในเครือ CP) ติดต้ัง บ ารุง อปุกรณ์

55 ช่างอเิล็กทรอนิกส์ 2 ช 20+ ปวช.+ 9,000+ มีประกนัสังคม 192/18 ม.1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

56 ช่างคอมพิวเตอร์ 2 ช 20+ ปวช.+ 9,000+ มีประกนัสังคม โทร.074-214797

E-mail : f1_service@hotmail.com

57 พนักงานขาย (ร้านเซเว่น) 3 ช/ญ ไม่จ ากดั ม.6+ 305/วัน มีประกนัสังคม บจก.สมบูรณเ์อ็นเนอร์จี ปัม้น้ ามัน

58 พนักงานขายกาแฟอเมซอน 3 ญ ไม่จ ากดั ม.6+ 305/วัน มีประกนัสังคม 391  ม.7  ต.คลองขดุ  อ.เมือง  จ.สตูล

59 เสมียน 1 ช 18+ ม.3+ 305/วัน มีประกนัสังคม โทร.074-772222

60 พนักงานเติมน้ ามัน 2 ช/ญ 18+ ป.6+ 305/วัน มีประกนัสังคม

61 เจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์ (พิการ) 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 305/วัน สามารถท างานกะกลางคืนได้ บจก.ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม ผลิตและจ าหน่ายปลา - 

62 พนักงานไลน์ฆ่าเชื้อ 20 ช 18+ ม.3+ 305/วัน สามารถท างานกะกลางคืนได้ 224  ม.6  ต.คลองขดุ  อ.เมือง  จ.สตูล  91000 กระป๋อง

63 โฟร์แมนงานบ้าน/งานสวน 1 ช 18+ ม.6+ 305/วัน โทร.074-709100-32

64 พนักงานไลน์ผลิต 1 ญ 18+ ม.3+ 305/วัน E-mail: siamtin@loxinfo.co.th

65 พนักงานบัญชี 1 ญ ไม่ระบุ ปวช. ขึ้นไป 300/วัน ไม่ระบุ บจก.แก๊สสมบูรณส์ตูล ปัม้แกส๊ 

66 พนักงานขบัรถ 2 ช ไม่ระบุ ไม่จ ากดั 300/วัน มีใบขบัขี่ 600 ม.6 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล 91000

67 พนักงานอดัแกส๊ 2 ช ไม่ระบุ ไม่จ ากดั 300/วัน ไม่ระบุ โทร. 074-772222

จ านวน 254 อตัรา 67 ต าแหน่ง 25 สถานประกอบการ


