
ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ป)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดิกำร ชื่อ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

1 เสมียน 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง ประกันสังคม บรษัิท แก๊สสมบรูณส์ตูล จ ำกัด แก๊สชนิดบรรจุถัง

2 พนักงานอัดแก๊ส 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับขี่ เลขที่ 600 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
3 พนักงานขับรถ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง โทร. 074-772222
4 พนักงานเติมน  ามัน 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 315/วนั ประกันสังคม บรษัิท สมบรูณเ์อ็นเนอรจ์ี จ ำกัด สถานีบริการน  ามัน

5 เสมียน 1 ญ 18+ ม.6+ 315/วนั เลขที่ 391 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โทร 074-722300

6 พนักงานขาย ไม่จ ากัด ช/ญ ไม่เกิน35 ปวช.+ ตามตกลง ประกันสังคม/คอมมิชชั่น บรษัิท นำยน์คอม จ ำกัด จ าหน่ายอุปกรณ์ไอที

7 พนักงานบัญชี 3 ช/ญ ไม่เกิน35 ปวช.+ ตามตกลง ท างานเป็นกะได้ เลขที่ 1237 หมู่ที่ 3 ต.ก าแพง อ.ละงู
8 ช่างคอมพวิเตอร์ 3 ช/ญ ไม่เกิน35 ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ โทร.074-750888 ต่อ21

8+ E-mail : 9computer@gmail.com
9 โฟร์แมน 1 ช 22+ ป.ตรี+ 10,000+ ประกันสังคม/ยนูิฟอร์ม บรษัิท สตูลเฮ้ำส์ซ่ิงดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด รับเหมาสร้างบ้าน

10 Project Manager 1 ช 25+ ป.ตรี+ 30,000+ มีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี 12 ม. 5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
8+ โทร. 074-795019



ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ป)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดิกำร ชื่อ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

11 เลขานุการ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 13,000+ ประกันสังคม บรษัิท สตูลค้ำเหล็ก จ ำกัด จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
โทร.074-795572 , 074-795019

12 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ม.6+ 310/วนั ประกันสังคม/คอมมิชชั่น บรษัิท ฮำรอยฟู๊ด จ ำกัด (รำ้นเดรีค่วีน บิ๊กซี) จ าหน่ายไอศกรีมและ

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 959 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เคร่ืองด่ืม

โทร.074-750888 ต่อ21
13 พนักงานจัดส่งพสัดุ(รถจักรยานยนต์) 3 ช 18-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกันสังคม บรษัิท เคอรีเ่อ็กเพรส ประเทศไทย จ ำกัด ธุรกิจขนส่ง

มีใบอนุญาตขับขี่ 82/1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โทร.098-4023217

14 พนักงานดูแลไก่ 1 ช 21+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ที่พกัฟรี สมพงษ์ฟำรม์ ฟาร์มเลี ยงไก่

ข้าวสารฟรี เลขที่ 40/1 ม.3 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ค่าน  า+ค่าไฟฟรี โทร. 081-9637106



ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ป)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดิกำร ชื่อ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
15 ที่ปรึกษาการขาย 2 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกันสังคม บรษัิท นิสสันวีเอ็นเอส ออโต้เซลส์ จ ำกัด ธุรกิจยานยนต์

16 ที่ปรึกษาด้านบริการ (พนักงานรับรถ) 1 ญ ไม่จ ากัด ปวส.+ ตามตกลง 314 ม.1 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล

โทร. 063-5912545

17 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 10 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง ประกันสังคม บรษัิท พิธำนพำณชิย์ จ ำกัด ธุรกิจยานยนต์

324 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โทร.074-222200

18 พนักงานน าจ่าย Part Time 20 ช/ญ 20-35 ม.6+ ตามตกลง ประกันสังคม บรษัิท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จ ำกัด ธุรกิจขนส่ง

โทร.065-3928041
19 พนักงานขาย 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 13,000+ ประกันสังคม บรษัิท เอสที คอนกรตีโปรดักส์ จ ำกัด คอนกรีตผสมเสร็จ

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
โทร.074-795572 , 074-795019


