
ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่ือ - ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
1 เสมียน 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง ประกันสังคม บริษัท แก๊สสมบูรณ์สตูล จ ำกัด แก๊สชนิดบรรจุถัง
2 พนักงานอัดแก๊ส 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบอนุญาตขับข่ี 600 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
3 พนักงานขับรถ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง โทร. 074-772222
4 คนสวน 1 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 315/วัน
5 พนักงานเติมน  ามัน 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 315/วัน ประกันสังคม บริษัท สมบูรณ์เอ็นเนอร์จี จ ำกัด สถานีบริการน  ามัน
6 เสมียน 1 ญ 18+ ม.6+ 315/วัน 391 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
7 คนสวน 1 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 315/วัน โทร 074-722300
8 พนักงานฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 25+ ม.6+ ตามตกลง ประกันสังคม/คอมมิชช่ัน บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด จ าหน่ายอุปกรณ์ไอที
9 Online Marketing 1 ช/ญ 23+ ม.6+ ตามตกลง ท างานเป็นกะได้ 1237 หมู่ท่ี 3 ต.ก าแพง อ.ละงู

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.074-750888 ต่อ21
E-mail : 9computer@gmail.com

10 โฟร์แมน 1 ช 22+ ปวส.+ 15,000+ ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม  บริษัท เอสทีซีวิล (2001) จ ำกัด รับเหมาสร้างบ้าน
11 Site Engineer 1 ช 22+ ป.ตรี+ 20,000+ ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับข่ี 12 ม. 5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
12 Admin Engineer 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 15,000+ โทร. 074-795019
13 พนักงานเขียนแบบหรือสถาปนิก 1 ช 22+ ป.ตรี+ 18,000+
14 Project Manager* 1 ช 25+ ป.ตรี+ 35,000+
15 Project Engineer* 1 ช 25+ ป.ตรี+ 35,000+

 * มีประสบการณ์ท างาน 5 ปีขึ นไป



ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่ือ - ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
16 พนักงานขาย 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ สามารถขับข่ีรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับข่ี บริษัท สตูลค้ำเหล็ก จ ำกัด จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
17 หัวหน้าฝ่ายส านักงานและธุรการ* 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี+ 15,000+ * มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี 59 ม.5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
18 พนักงานฝ่ายการตลาด 4 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ มีท่ีพัก (ส าหรับพนักงานท่ีมาจากต่างจังหวัด) โทร.074-795572 , 074-795019
19 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ม.6+ 310/วัน ประกันสังคม/คอมมิชช่ัน บริษัท ฮำรอยฟู๊ด จ ำกัด (ร้ำนเดร่ีควีน บ๊ิกซี) จ าหน่ายไอศกรีมและ

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 959 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เคร่ืองด่ืม
โทร.074-750888 ต่อ21

20 พนักงานขนส่ง (ขับรถโม่) 1 ช ไม่จ ากัด ป.6+ 10,000 ประกันสังคม บริษัท เอสที คอนกรีตโปรดักส์ จ ำกัด คอนกรีตผสมเสร็จ
21 ผู้จัดการโรงงาน* 1 ช 25+ ป.ตรี+ 30,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 59 ม.5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

* มีประสบการณ์ท างาน 5 ปีขึ นไป โทร.074-795572 , 074-795019
22 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกิน 35 ปวช.+ ตามตกลง ประกันสังคม/คอมมิชช่ัน บริษัท ไทท่ัน โซลูช่ัน จ ำกัด จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ท างานเป็นกะได้ 708 ม.4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 074-750929

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


ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่ือ - ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
23 พนักงานต้อนรับ (Reception)* 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง *มีประสบการณ์ท างานบริการอย่างน้อย 2 ปี Mountain Resort Koh lipe ธุรกิจโรงแรม
24 พนักงานส ารองห้องพัก (Reservation)* 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง* สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดีเย่ียม, ภาษาอังกฤษระดับดีโทร. 087-3954442
25 บาร์เทนเดอร์ 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง E-mail : t.iawlek@gmail.com
26 พนักงานขับรถและยกกระเป๋า** 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง **มีใบขับข่ี
27 พนักงานท่ัวไป 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
28 พนักงานแผนกแต่งห้อง 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
29 พนักงานขาย 2 ช/ญ 22-38 ม.6+ ตามตกลง ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, โบนัส และอ่ืน ๆ บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จ ำกัด

(ใช้รถจักรยานยนต์ในการท างาน) มีรถจักรยานยนต์+ใบขับข่ี โทร. 081-8958391, 081-3702882
30 เจ้าหน้าท่ีจัดซื อ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี+ ตามตกลง ประกันสังคม, ท่ีพัก, อาหารกลางวัน บริษัท รังนก สตูล จ ำกัด ธุรกิจรังนก

567 ม.1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
โทร. 081-0940536

31 พนักงานขาย* 1 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง *ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับข่ี บริษัท เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด จ าหน่ายเคร่ืองจักร
32 แม่บ้าน 1 ญ 25+ ป.6+ ตามตกลง 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

33 แม่บ้าน (ท างานท่ีตะวันอพาร์ทเม้นท์)** 2 ญ ไม่เกิน 40 ม.3+ ตามตกลง **มีประสบการณ์แม่บ้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษโทร. 074-721244
34 พนักงานขับรถ 2 25-35 ปวส.+ ตามตกลง ***มีใบขับข่ีรถยนต์ประเภท2



ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่ือ - ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
35 เสมียน 1 ช/ญ 25+ ปวช.+ 9,000 ติดต่อประสานงานได้ดี,ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารได้หจก. ธำมกำรโยธำ รับเหมาก่อสร้าง

(ช่วงทดลองงานวันละ 300 บาท) 543 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 
ท างานวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น. โทร. 081-5356939

36 พนักงานขับรถ 1 ช 20+ ม.6+ 9,000+ ประกันสังคม บริษัท ฟูลริช ไอศกรีม จ ำกัด ธุรกิจไอศกรีม
162/150 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
โทร. 093-5765833

37 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 18-35 ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โรงแรมมีสุข สตูล ธุรกิจโรงแรม
195 ม.1 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
โทร. 082-7320187

38 หัวหน้าท่ีปรึกษาการขาย 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง ค่าคอมมิชช่ัน, ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม บริษัท วีเอ็นเอส ออโต้เซลส์ จ ำกัด สำขำสตูล จ าหน่ายรถยนต์
มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ 1-2 ปี 314 ม.1 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล

สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับข่ี โทร. 063-5912545
39 ท่ีปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 20-30 ม.6+ ตามตกลง สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับข่ี บจก. พี.วี.เค.มอเตอร์ จ าหน่ายรถยนต์
40 ช่างยนต์* 1 ช 20-30 ปวช.+ ตามตกลง *เรียนจบสาขาช่างยนต์ 22/8 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร. 086-9560050
E-mail : pvkford.hr@gmail.com



ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่ือ - ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
41 แม่บ้าน 2 ญ 25+ ไม่จ ากัด 315/วัน โบนัส, OT ริมเขำรีสอร์ท ธุรกิจโรงแรม
42 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด 315/วัน ช่วงเวลาท างาน 08.00-17.00 น. 585 ม.4 ต.ปากน  า อ.ละงู จ.สตูล

โทร. 074-740388, 098-6714288
43 พนักงานประจ าร้าน (Team Member) หลายอัตรา ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง ประกันสังคม, กองทุนส ารองเลี ยงชีพ KFC สำขำ Big C สตูล ร้านอาหาร

ประกันสุขภาพ, ชุดยูนิฟอร์ม, ตรวจสุขภาพประจ าปี โทร. 091-1190435
44 หัวหน้าชุดประจ ากะ 1 ช 26+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 1 ปี โรงไฟฟ้ำ สตูล กรีน เพำเวอร์ โรงไฟฟ้า

ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
โทร. 090-9515695
E-mail : bmektrong@gmail.com

45 พนักงานขับรถ 6 ล้อ* 1 ช 25-35 ป.6+ ตามตกลง *มีใบอนุญาตขับข่ี ประเภทท่ี 2 บริษัท พลำยงำมพำรำวู้ด จ ำกัด แปรรูปไม้
46 พนักงานเรียงไม้แห้ง หลายอัตรา ช/ญ 18-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง 416 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
47 พนักงานตรวจสอบคัดแยกเรียงไม้ หลายอัตรา ช/ญ 25-35 ป.6+ ตามตกลง โทร. 090-4950168

สามารถท างานเป็นกะได้


