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

1 เสมียน 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง ประกนัสังคม บริษัท แก๊สสมบูรณส์ตูล จ ำกัด แก๊สชนิดบรรจุถัง

2 พนักงานอดัแกส๊ 1 ช 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีใบอนุญาตขบัขี่ เลขที่ 600 ม.6 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล

3 พนักงานขบัรถ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง โทร. 074-772222

5 คนสวน 1 ช 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

6 พนักงานเติมน  ามัน 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ประกนัสังคม บริษัท สมบูรณเ์อ็นเนอร์จี จ ำกัด สถานีบริการน  ามัน

7 เสมียน 1 ญ 18+ ม.6+ เลขที่ 391 ม.7 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล

8 คนสวน 1 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั โทร.074-722300

9 พนักงานหน้าลาน ไม่จ ากดั ช/ญ ไม่จ ากดั ม.3+

10 พนักงานอเมซอน ไม่จ ากดั ญ 18+ ม.3+

11 Graphic Design 1 ช/ญ 23+ ม.6+ ตามตกลง ประกนัสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด จ าหน่ายอุปกรณ์ไอที

12 พนักงานฝ่ายการตลาด (ด่วนมาก) 1 ช/ญ 25+ ม.6+ ตามตกลง ท างานเป็นกะได้ เลขที่ 1237 หมูท่ี่ 3 ต.ก าแพง อ.ละงู

13 online Marketing (ด่วนมาก) 1 ช/ญ 23+ ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.074-750888 ต่อ21

E-mail : 9computer@gmail.com

14 แม่บ้าน 2 ไม่จ ากดั 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีโบนัส ค่าล่วงเวลา โรงแรมริมเขำรีสอร์ท ธุรกจิโรงแรม

อ.ละงู จ.สตูล

โทร 074 740388

315/วัน



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

15 พนักงานยกของ 2 ช 20+ ไม่จ ากดั 330/วัน มีประกนัสังคม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตงโหดีพำร์ทเม้นท์สโตร์ ค้าปลีก

127/4 ถนน สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร.081-7666766 (คุณเจ) 

16 พนักงานฝ่ายขาย 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 13,000+ ประกนัสังคม/ยนูิฟอร์ม บริษัท สตูลค้ำเหล็ก จ ำกัด จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

17 พนักงานการเงิน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-795572 , 074-795019

18 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกนิ35 ม.6+ 310/วัน ประกนัสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท ฮำรอยฟู๊ด จ ำกัด (ร้ำนเดรี่ควนี บิก๊ซี) จ าหน่ายไอศกรีมและ

19 พาร์ทไทม์ (ด่วนมาก) 1 ช/ญ 15+ ม.3 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 959 ม.7 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล เคร่ืองด่ืม

โทร.074-750888 ต่อ21

20 เจา้หน้าที่บริหารงานขาย 20 ช/ญ 22-32 ป.ตรี+ ตามตกลง ประกนัสังคม บริษัท เงินติดล้อ จ ำกัด (มหำชน) บริการด้านสินเชื่อ

โทร. 0973455382

21 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกนิ 35 ปวช.+ ตามตกลง ประกนัสังคม/คอมมชิชัน่ บริษัท ไททั่น โซลูชัน่ จ ำกัด จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ท างานเปน็กะได้ 708 ม.4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ โทร. 074-750929 , 074-750888 ต่อ 21

https://www.google.co.th/maps/search/708+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+4+%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%94+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5+%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5+%7C+%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99


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

22 พนักงานขาย ไม่จ ากดั ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง มนุษยสั์มพันธท์ีดี่ บริษัท ฟำร์มเมช จ ำกัด จ าหนา่ยเนื อสัตว์

23 สัตวบาล* 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลงรักงานขาย ขยนั ซ่ือสัตยแ์ละมีความกระตือรือร้น99/9 ถ.อ้อมค่ายวชิราวธุ ต.ท่าวงั อ.เมือง จ.สตูล

24 พนักงานบัญช*ี* 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง *จบสาขาสัตวบาลหรือสาขาทีเ่กีย่วข้อง โทร.075-351951 ต่อ 101,402

**จบสาขาบัญชี

25 พนักงานอดักอ้นยาง หลายอตัรา ช 18-45 ไม่จ ากดั สามารถท างานเปน็กะได้ ชุมชนสหกรณก์องทุนสวนยำงสตูล จ ำกัด สหกรณ์

26 พนักงานฝ่ายผลิต หลายอตัรา ช 18-45 ไม่จ ากดั โทร. 062-7928292

27 พนักงานขาย ไม่จ ากดั ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง หากมปีระสบการณ์ ไมต้่องมวีุฒิกไ็ด้ บริษัท วเีทค ไอโอที โซลูชัน่ จ ำกัด ติดตั งกล้องวงจรปดิ

ขับรถยนต์ได้ และมใีบอนญุาตขับขี่ 210 ม.4 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล

สามารถออกงานต่างจังหวัดได้ โทร.086-2888960

28 พนักงานฝ่ายเร่งรัดหนี สิน 2 ช 18+ ปวส.+ 12,000+ มีใบอนุญาตขบัรถยนต์ หจก. ศรีละงู บริการด้านสินเชือ่

สามารถเดินทางไปต่างจงัหวัดได้ 939/10 หมูท่ี่ 3 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จ .สตูล

มีที่พักให้ โทร.074-723023

29 ครูผู้ช่วยวิชาภาษาองักฤษ 1 ญ ไม่จ ากดั ป.ตรี+ ตามตกลง ไมต้่องจบเอกด้านภาษาองักฤษ ศูนยคุ์มองสตูล สถาบันกวดวชิา

มทีักษะและความสนใจด้านภาษาองักฤษ 86/105 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร.089-4659579,0869817337

315/วัน

https://www.google.co.th/maps/search/939%2F10+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+3+%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B9+%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5+%7C+%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B9


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

30 พนักงานประจ าร้าน 1 ญ 25-35 ปวส.+ ตามตกลง สาขาเกาะหม ีหาดใหญ่ วชิชุดำฟำร์ม ฟาร์มไก่

161 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.083-0378316

31 พนักงานยกกระเป๋า 2 ช ม.3+ มีทีพ่ัก,มีค่าอาการ,ประกันสังคม,ยนูิฟอร์ม บริษัท บันดำหยำรีสอร์ท จ ำกัด โรงแรม

32 พนักงานเสริฟ** 2 ช ม.3+ ปรับประเมินผลงานประจ าป,ี วันหยุดประจ าสัปดาห์147 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล

33 พนักงานรักษาความปลอดภัย*** 1 ช ไม่จ ากดัวุฒิ และวนัหยดุนักขัตฤกษ์ โทร.063-4926954

34 ผู้จดัการโรงน  าแขง็**** 1 ช ป.ตรี+ ค่าเดินทาง,มใีบขับขีร่ถยนต์ E-mail : hrbundharesort@gmail.com

35 พนักงานบัญชี 1 *มปีระสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

36 พนักงานต้อนรับ 1 ***เข้ากะกลางคืน 

37 เจา้หน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 *ทุกต าแหนง่ประจ าที่เกาะหลีเปะ๊ *

38 โฟร์แมนฝ่ายผลิต 1 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลำกระป๋องสยำม จ ำกัด แปรรูปปลากระป๋อง

39 Marketing supervisor 1 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง 224 ม.6 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล

โทร.074-709100

40 พนักงานขาย 1 ญ 23+ ป.ตรี 8,500 - หจก.ห้ำงทองไทยยนิแสง ร้านทอง

454 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร.074-799053

20+
ตามตกลง



41 พนักงานร้อยมุก 2 ญ 20-30 ไม่จ ากดั ตามตกลง - ร้ำนสตูลอันดำมันเพิร์ล จ าหน่ายเคร่ืองประดับ

42 แม่บ้าน 2 ญ 20-30 ไม่จ ากดั ตามตกลง 221 ม.6 ต.ปากน  า อ.ละงู จ.สตูล

โทร. 095-1030632

43 Reservation Officer 1 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง ที่พัก/อาหาร 3 มื อ/ชุดยูนฟิอร์ม ไอดิลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ต ธรุกิจโรงแรม

44 Reservation Supervisor 1 ช/ญ ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง 279 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมอืง จ.สตูล

โทร. 098-0151712

45 พนักงานส่งพัสดุ (พาร์ทไทม์) หลายอตัรา ไม่จ ากดั 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง - J & T Express สำขำละงู ขนส่งสินค้า

ตรงขา้ม ธ.ก.ส.สาขาท่าแพ

โทร.074-830373 , 098-0537345

46 หัวหน้าช่างเจยีร์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง บริษัท พลำยงำมพำรำวู้ด จ ำกัด แปรรูปไม้ยางพารา

47 หัวหน้าแผนกจดัซื อจดัเกบ็วัสดุไม้ท่อน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง 209 ม.5 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150

48 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 22-40 ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 090-4950168 

49 พนักงานอดัน  ายา 1 ช 22-40 ม.3+ ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะได้

50 ช่างบริการ 2 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง จบสาขาช่างยนต์ บริษัท รวมพงศ์สตูล จ ำกัด ร้านซ่อม

มใีจรักบริการ ซ่ือสัตย์ ตรงต่อเวลา โทร 0649454479,0817384676 (คุณตวง)

รับเด็กจบใหมม่ปีระสบการณ์ 

จบช่างโดยตรง จะพิจารณาเปน็พิเศษ



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

51 พนักงานบัญชีและการเงิน* 1 ญ 22-35 ป.ตรี ตามตกลง *ปริญญาตรี สาขาบญัชี บริษัท พลำยงำมพำรำวู้ด จ ำกัด แปรรูปไม้ยางพารา

52 พนักงานขบัรถยกฝ่ายอบไม้ 3 ช 22-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง สามารถท างานเปน็กะได้ 209 ม.5 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150

53 พนักงานเรียงไม้ หลายอตัรา ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง เบอร์โทรศัพท์ 090-4950168 

54 พนักงานเรียงไม้เปียก หลายอตัรา ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

55 พนักงานควบคุมรถที่ปิดไม้ 1 ช 22-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะได้

56 พนักงานเล่ือยไม้ หลายอตัรา ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

57 ช่างเชื่อม* 2 ช ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง *มีทักษะการเชื่อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

58 พนักงานผลิตแผ่นเมททัลชีท 2 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง สาขาเคร่ืองกลโรงงาน ไฟฟ้า บริษัท ย.ูเอส.คอนส์-เทค ขายปลีกเคร่ืองโลห๊ะ

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 213 ม.8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลา โทร.089-4726118

ประกนัสังคม , เคร่ืองแบบพนักงาน

59 ผู้จดัการ 1 ช 25+ ป.ตรี 12,000เขา้งาน 07.00 -17.00 น. สามารถขบัรถยนต์ได้โรงน  ำแข็งแพนด้ำ น  าแขง็

60 ผู้ช่วยผู้จดัการ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000 มีประสบการณ์ด้านบริหารอยา่งน้อย 2 ป1ี16 ถ.ละงู - ฉลุง อ.ละงู จ.สตูล 91100

มีประสบการณ์ด้านบริหารอยา่งน้อย 1 ปี

61 พนักงานแผนกผัก-ผลไม้ (คนพิการ) 1 ช 20 - 35 ม.6 370/วัน - บริษัท บิก๊ซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำสตูล จ ำกัด ห้างสรรพสินค้า

ต.คลองขุด อ.เมอืง จ.สตูล

โทร. 074 741 910



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

62 ผู้ช่วยบัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง บริษัท เอส ที อี อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด

63 พนักงานชิปปิง้ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง 86/52-53 ถ.สฤทธิ์ภูมนารถ ต.พิมาน อ.เมือง

64 พนักงานขาย 1 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง จ.สตูล  โทร. 074 721 244

65 พนักงานขบัรถ 1 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง

66 แม่บ้าน 1 ญ 18-40 ม.3 ตามตกลง


