
ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ป)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร ชือ่ - ทีอ่ยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

1 แคชเชียร์ 1 ญ 18-35 ปวส.+ 310/วัน มีเงินขยัน /อาหารกลางวัน บมจ.บิก๊ซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (สำขำสตูล) ค้าปลีก

2 พนักงานรับส่งสินค้า 1 ช 18-35 ม.6+ 310/วัน มีประกันสังคม /ชุดยูนิฟอร์ม/โอที 959  ม.7  ต.คลองขุด  อ.เมืองสตูล จ.สตูล
โทร.074-741910 

3 พนักงานบญัชี 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 310/วัน ฟรี อาหาร ทีพ่กั เรือ ไป - กลับ อำดังรีสอร์ท ธรุกจิโรงแรม

4 พนักงานทัว่ไป 1 ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 310/วัน 179 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
1 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 310/วัน โทร.089-7370007

5 พนักงานขาย 2 ช/ญ ไม่เกิน35 ปวส.+ 9,000+ ประกันสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด จ าหนา่ยอปุกรณ์ไอที

6 พนักงานบญัชี 1 ญ ไม่เกิน35 ปวส.+ 9,000+ ท างานเปน็กะได้ เลขที ่1237 หมูท่ี ่3 ต.ก าแพง อ.ละงู
มีประสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ โทร.074-750888 ต่อ21

E-mail : 9computer@gmail.com
7 พนักงานขับรถ 1 ช ม.6+ 310/วัน ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม บริษัท ผลิตภณัฑ์ปลำกระปอ๋งสยำม จ ำกัด แปรรูปอาหารทะเล

8 ช่างเทคนิค 3 ช ม.3+ 310/วัน เลขที ่224 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
เจ้าหน้าทีฝึ่กออบรม 1 ช/ญ ป.ตรี+ ตามโคงสร้าง โทร 074-709100 ต่อ 231,306

9 ผู้ช่วยฝ่ายบญัชี 1 ช/ญ 20+ ป.ตรีบญัชี 15,000+ ประกันสังคม บริษัท สตูลค้ำเหล็ก จ ำกัด จ าหนา่ยเหล็ก

10 ผุ้ช่วยฝ่ายจัดซ้ือ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 12,000+ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

11 พนักงาน ไอที 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 10,000+ โทร.074-795572 , 074-795019



ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ป)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร ชือ่ - ทีอ่ยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

12 ทีป่รึกษาการขาย 2 ช/ญ 23-40 ม.6+ 315/วัน สามารถขับรถยนต์ได้ วี เอ็น เอส ออโต้เซลส์ (NISSAN) ธรุกจิยานยนต์

มีชุดยูนิฟอร์ม/มีประกันสังคม 314 ม.1 ต.บา้นควน เมอืง จ.สตูล

เบีย้เล้ียง/คอมมิชชั่น 074-772295
13 ผู้จัดการการสาขา 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ 9,000+ ประกันสังคม บริษัท ทวินซัน จ ำกัด จ าหนา่ยโทรศัพทม์อืถอื

14 พนักงานขาย (สาขากระบี่) 4 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 9,000+ ท างานครบ 5 ปไีด้ไปต่างประเทศ 850-851 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล และอปุกรณ์

วันหยุดวันคล้ายวันเกิด โทร.063-0109999
มีประสบการณ์เปน็หวัหน้าฝ่ายขาย E-mail : twinsunj9.human02@gmail.com

15 พนักงานฝ่ายผลิต 1 ช 20+ ปวช.+ 10,000+ ประกันสังคม บริษัท เอสท ีคอนกรีตโปรดักส์ จ ำกัด ผลิตคอนกรีต

16 พนักงานขับรถโม่ปนู 3 ช 20+ ป.6+ 10,000+ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-795400
17 พนักงานฝ่ายผลิต 1 ช 20+ ปวช.+ 10,000+ ประกันสังคม บริษัท เอสท ีคอนกรีตโปรดักส์ จ ำกัด ผลิตคอนกรีต

18 พนักงานขับรถโม่ปนู 3 ช 20+ ป.6+ 10,000+ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-795400
19 ผู้ช่วยฝ่ายบญัชี 1 ช/ญ 20+ ป.ตรีบญัชี 15,000+ ประกันสังคม บริษัท สตูลค้ำเหล็ก จ ำกัด จ าหนา่ยเหล็ก

20 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 12,000+ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

21 ผู้ช่วยหวัหน้าฝ่ายขาย 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 9,000+ โทร.074-795572 , 074-795019



ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ป)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร ชือ่ - ทีอ่ยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

22 หัวหน้าทีมขายและดูแลลูกค้าประจ าพืน้ที่ 5 ช/ญ ไมเ่กนิ 35 ม.6.+ 15,000+ คอมมิชชั่น บริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (สำขำสตูล) ธรุกจิการส่ือสาร
23 พนักงานขายและดูแลลูกค้าประจ าพืน้ที่ 5 ช/ญ ไมเ่กนิ 35 ม.6.+ 12000+ ประกันสังคม , ยูนิฟอร์ม ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตูล

24 พนักงานขายและดูแลลูกค้า 10 ช/ญ ไมเ่กนิ 30 ม.3.+ 330/วัน โทร.086-4132114

25 พนักงานขาย 2 ช 25-40 ป.ตรี+ 10,000+ สามารถขับรถยนต์ได้ บจก.เอส ท ีอี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ าหนา่ยอะไหล่เคร่ือง-

26 พนักงานขนส่งระหว่างประเทศ 2 ช 40+ ปวส.+ ตามตกลง มีชุดยูนิฟอร์ม/มีประกันสังคม 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภมูนิารถ ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตูล จกัรโรงงานอตุสาหกรรม

เบีย้เล้ียง/คอมมิชชั่น โทร.074-721244
สามารถพดูภาษามลายูได้ Email : ste_thai@stethailand.com

27 ทีป่รึกษาการขาย 2 ช/ญ 23-40 ม.6+ 315/วัน สามารถขับรถยนต์ได้ วี เอ็น เอส ออโต้เซลส์ (NISSAN) ธรุกจิยานยนต์

มีชุดยูนิฟอร์ม/มีประกันสังคม 314 ม.1 ต.บา้นควน เมอืง จ.สตูล

เบีย้เล้ียง/คอมมิชชั่น 074-772295
28 เจ้าหน้าทีง่านเคหะ 1 ช 20+ ปวส.ก่อสร้าง ตามตกลง สมัครระหว่างวันที ่4-25 มีนาคม บริษัท อัลฮิกมะห ์จ ำกัด รับเหมากอ่สรา้ง

367 ม.2 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 
โทร.091-0386409


