
ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

1 เสมยีน 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง ประกนัสังคม บริษัท แก๊สสมบรูณ์สตลู จ ากัด แก๏สชนิดบรรจุถัง

2 พนกังานอดัแก๏ส 1 ช 18+ ไมจํ ากดั ตามตกลง มใีบอนญุาตขับขี่ เลขที่ 600 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมอืง จ.สตูล

3 พนกังานขับรถ 1 ช/ญ 18+ ไมจํ ากดั ตามตกลง โทร. 074-772222

4 พนกังานเติมน้ ามนั 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ประกนัสังคม บริษัท สมบรูณ์เอ็นเนอร์จ ีจ ากัด สถานีบริการน้ ามัน

5 เสมยีน 1 ญ 18+ ม.6+ เลขที่ 391 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมอืง จ.สตูล
6 คนสวน 1 ช ไมจํ ากดั ไมจํ ากดั โทร.074-722300
7 พนกังานหนา๎ลาน ไมจํ ากดั ช/ญ ไมจํ ากดั ม.3+

8 พนกังานอเมซอน ไมจํ ากดั ญ 18+ ม.3+

9 Graphic Design 1 ช/ญ 23+ ม.6+ ตามตกลง ประกนัสังคม/คอมมชิชั่น บริษัท นายน์คอม จ ากัด จ าหนํายอุปกรณ์ไอที

10 พนกังานฝ่ายการตลาด (ดํวนมาก) 1 ช/ญ 25+ ม.6+ ตามตกลง ท างานเปน็กะได๎ เลขที่ 1237 หมูํที่ 3 ต.ก าแพง อ.ละงู
11 online Marketing (ดํวนมาก) 1 ช/ญ 23+ ม.6+ ตามตกลง มปีระสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ โทร.074-750888 ตํอ21

E-mail : 9computer@gmail.com
12 โฟร์แมน 1 ช 22+ ปวส.+ 15,000+ ประกนัสังคม/ยูนฟิอร์ม  บริษัท เอสทซีีวิล (2001) จ ากัด รับเหมาสร๎างบ๎าน

13 Site Engineer 1 ช 22+ ป.ตรี+ 20,000+ ขับรถยนต์ได๎/มใีบอนญุาตขับขี่ 12 ม. 5 ต.ยํานซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
14 Admin Engineer 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 15,000+ โทร. 074-795019
15 พนกังานเขียนแบบหรือสถาปนกิ 1 ช 22+ ป.ตรี+ 18,000 hr@sstgroup2001.com

16 Project Manager 1 ช 25+ ป.ตรี+ 35,000+ https://www.ststeel2001.com

17 Project Engineer 1 ช 25+ ป.ตรี+ 35,000+
 * มปีระสบการณ์ในการท างาน 5 ปขีึ้นไป

315/วัน

mailto:hr@sstgroup2001.com
https://www.ststeel2001.com/


ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

18 เลขานกุาร 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 13,000+ ประกนัสังคม/ยูนฟิอร์ม บริษัท สตลูค้าเหลก็ จ ากัด จ าหนํายวัสดุกํอสร๎าง *

19 พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ มปีระสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ 59 ม.5 ต.ยํานซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
20 พนกังานธุรการและส านกังาน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ โทร.074-795572 , 074-795019
21 พนกังานฝ่ายจัดซ้ือ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 10,000
22 พนกังานฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+

23 พนกังานขับรถบรรทกุ รถเทรลเลอร์ 1 ช 25+ ป.6+ ตามตกลง * มใีบอนญุาตขับขี่ประเภทที่ 3

24 พนกังานขาย 1 ช/ญ ไมเํกนิ35 ม.6+ 310/วัน ประกนัสังคม/คอมมชิชั่น บริษัท ฮารอยฟู๊ด จ ากัด (ร้านเดรี่ควีน บิ๊กซี) จ าหนํายไอศกรีมและ

25 พาร์ทไทม ์(ดํวนมาก) 1 ช/ญ 15+ ม.3 มปีระสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ 959 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมอืง จ.สตูล เคร่ืองด่ืม

โทร.074-750888 ตํอ21
26 พนกังานขาย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 10,000 ประกนัสังคม บริษัท เอสท ีคอนกรีตโปรดกัส ์จ ากัด คอนกรีตผสมเสร็จ

27 พนกังานขนสํง (ขับรถโม)ํ 1 ช ไมจํ ากดั ป.6+ 10,000 มปีระสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ 59 ม.5 ต.ยํานซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

28 ผ๎ูจัดการโรงงาน 1 ช 25+ ป.ตรี+ 30,000+ * มปีระสบการณ์ท างาน 5 ปขีึ้นไป โทร.074-795572 , 074-795019



ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

29 พนกังานขาย 1 ช/ญ ไมเํกนิ 35 ปวช.+ ตามตกลง ประกันสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท ไททั่น โซลชูั่น จ ากัด จ าหนํายเคร่ืองใช๎ไฟฟา้

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

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 074-750929 , 074-750888 ตํอ 21

30 พนกังานขาย ไมจํ ากดั ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง มนุษย์สัมพนัธ์ที่ดี บริษัท ฟารืเมช จ ากัด จ าหนํายเนื้อสัตว์

รักงานขาย ขยัน ซ่ือสัตย์และมีความกระตือรือร๎น 99/9 ถ.อ๎อมคํายวชิราวุธ ต.ทําวัง อ.เมือง จ.สตูล

โทร.075-351951 ตํอ 101,402

31 พนกังานอดักอ๎นยาง หลายอตัรา ช 18-45 ไมจํ ากดั สามารถท างานเป็นกะได๎ ชมุชนสหกรณ์กองทนุสวนยางสตลู จ ากัด สหกรณ์
32 พนกังานฝ่ายผลิต หลายอตัรา ช 18-45 ไมจํ ากดั โทร. 062-7928292

33 ชํางกล๎องวงจรปดิ/ชํางไฟฟา้ 3 ช ไมจํ ากดั ปวช+ หากมีประสบการณ์ ไมํต๎องมีวุฒิก็ได๎ บริษัท วีเทค ไอโอท ีโซลชูั่น จ ากัด ติดต้ังกล๎องวงจรปิด

34 ชํางคอมพวิเตอร์ 1 ช ไมจํ ากดั ปวช+ ขับรถยนต์ได๎ และมีใบอนุญาตขับขี่ 210 ม.4 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล

สามารถออกงานตํางจังหวัดได๎ โทร.086-2888960

35 พนกังานฝ่ายเรํงรัดหนี้สิน 2 ช 18+ ปวส.+ 12,000+ มใีบอนญุาตขับรถยนต์ หจก. ศรีละงู บริการด๎านสินเชื่อ

สามารถเดินทางไปตํางจังหวัดได๎ 939/10 หมูํที่ 3 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จ.สตูล

มทีี่พกัให๎ โทร.074-723023

315/วัน

ตามตกลง

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
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 าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ ประเภทกิจการ
36 พนกังานฝ่ายผลิตไกสํด 4 ช/ญ 20+ ป.6+ 315-350 วิชชดุาฟาร์ม ฟาร์มไกํ

37 พนกังานขนสํง 1 ช 20+ ป.6+ 315-350 161 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

38 ชํางประจ าโรงงาน 1 ช 20+ ป.6+ 315-350 โทร.083-0378316
39 พนกังานจับไกํ 2 ช 20+ ป.6+ 315 Facebook: ;วิชชดุาฟาร์ม สาขาควนโดน จ.สตลู

40 หวัหนา๎ทมีจับไกํ 1 ช 20+ ป.6+ 315 สามารถขับรถ 6 ล๎อได๎

41 ครูผ๎ูชํวยวิชาภาษาองักฤษ 1 ญ ไมจํ ากดั ป.ตรี+ ตามตกลง ไมํจ าเป็นต๎องจบเอกด๎านภาษาอังกฤษ ศูนยคุ์มองสตลู สถาบันกวดวิชา

แตํมีทักษะและความสนใจด๎านภาษาอังกฤษ 86/105 ถ.สฤษด์ิภมูินารถ ต.พมิาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร.089-4659579,0869817337
42 พนกังานบาร์เทนเดอร์* 1 ช/ญ 20+ ม.3+ มีที่พกั,มีคําอาการ,ประกันสังคม,ยูนิฟอร์ม บริษัท บนัดาหยารีสอร์ท จ ากัด โรงแรม
43 พนกังานเสริฟ** 2 ช/ญ ม.3+ ปรับประเมนิผลงานประจ าปี, วนัหยดุประจ าสัปดาห์ 147 ม.7 ต.เกาะสาหรําย อ.เมืองสตูล จ.สตูล

44 พนกังานรักษาความปลอดภยั*** 1 ช ไมจํ ากดัวุฒิ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ , คําเดินทาง โทร.063-4926954
45 ผ๎ูจัดการโรงน้ าแข็ง**** 1 ช ป.ตรี+ *มีประสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ E-mail : hrbundharesort@gmail.com

46 เจ๎าหนา๎ที่ฝ่ายบคุคล 1 ช/ญ ป.ตรี+ **พูดภาษาองัฤกษ มาลาย ูจนีได๎ พิจารณาเป็นพิเศษ

***เข๎ากะกลางคืน มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

*ทุกต าแหนํงประจ าที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล*

ตามตกลง



ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

47 พนกังานขาย 1 ญ 23+ ป.ตรี 8,500 - หจก.หา้งทองไทยยนิแสง จ าหนํายเคร่ืองประดับ

455 ต.พมิาน อ.เมือง จ.สตูล

48 ไลฟส์ด 2 ญ 20-30 ป.ตรี ตามตกลง - ร้านสตลูอันดามนัเพิร์ล จ าหนํายเคร่ืองประดับ

49 แมบํา๎น 2 ญ 20-30 ไมจํ ากดัวุฒิ ตามตกลง 221 ม.6 ต.ปากน้ า อ.ละงู จ.สตูล

โทร. 095-1030632
50 Reservation Officer 1 ช/ญ ไมจํ ากดั ไมจํ ากดั ตามตกลง ที่พัก/อาหาร 3 มื้อ/ชุดยูนิฟอร์ม ไอดลิลคิ คอนเซปต ์รีสอร์ต ธุรกิจโรงแรม

51 Reservation Supervisor 1 ช/ญ ไมจํ ากดั ไมจํ ากดั ตามตกลง 279 ม.7 ต.เกาะสาหรําย อ.เมือง จ.สตูล

โทร. 098-0151712

52 พนกังานสํงพสัดุ หลายอตัรา ไมจํ ากดั 18+ ไมจํ ากดั ตามตกลง - J & T Express สาขาละงู ขนสํงสินค๎า
ตรงข๎าม ธ.ก.ส.สาขาทาํแพ
โทร.074-830373/098-0537345

53 พนกังานบญัชีและการเงิน* 1 ญ 22-35 ป.ตรี ตามตกลง *ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริษัท พลายงามพาราวู้ด จ ากัด แปรรูปไมย๎างพารา
54 พนกังานขับรถยกฝ่ายอบไม๎ 3 ช 22-40 ไมจํ ากดั ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะได้ 209 ม.5 ต.แป-ระ อ.ทําแพ จ.สตูล 91150

55 พนกังานเรียงไม๎ หลายอตัรา ช/ญ 18+ ไมจํ ากดั ตามตกลง เบอร์โทรศัพท ์090-4950168 
56 พนกังานเรียงไมเ๎ปยีก หลายอตัรา ช/ญ 18+ ไมจํ ากดั ตามตกลง
57 พนกังานควบคุมรถที่ปดิไม๎ 1 ช 22-40 ไมจํ ากดั ตามตกลง สามารถท างานเปน็กะได๎
58 พนกังานเล่ือยไม๎ หลายอตัรา ช/ญ 18+ ไมจํ ากดั ตามตกลง
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59 หวัหนา๎ชํางเจียร์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง บริษัท พลายงามพาราวู้ด จ ากัด แปรรูปไมย๎างพารา

60 หวัหนา๎แผนกจัดซ้ือจัดเกบ็วัสดุไมท๎อํน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง 209 ม.5 ต.แป-ระ อ.ทําแพ จ.สตูล 91150

61 ชํางซํอมบ ารุง 1 ช 22-40 ม.3+ ตามตกลง มปีระสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ เบอร์โทรศัพท ์090-4950168 
62 พนกังานอดัน้ ายา 1 ช 22-40 ม.3+ ตามตกลง สามารถท างานเปน็กะได๎

63 ชํางบริการ 2 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง จบสาขาชํางยนต์ บริษัท รวมพงศ์สตลู จ ากัด ร๎านซํอม
มีใจรักบริการ ซ่ือสัตย์ ตรงตํอเวลา โทร 0649454479,0817384676 (คุณตวง)

รับเด็กจบใหมํมีประสบการณ์ 

จบชํางโดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

64 งานรับเหมา (ท าอฐิทอํ , เสา) 3 ช ไมจํ ากดั ไมจํ ากดั 1บาท/กอ๎น บ๎านให๎พัก หจก.พีรวัฒนค้าวัสดุ วัสดุกอํสร๎าง
387 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

โทร.087-4751545

65 พนกังานผลิตแผํนเมททลัชีท 2 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง สาขาเคร่ืองกลโรงงาน ไฟฟา้ บริษัท ย.ูเอส.คอนส-์เทค ขายปลีกเคร่ืองโลห๏ะ
มปีระสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ 213 ม.8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

คําตอบแทนและคําลํวงเวลา โทร.089-4726118
ประกนัสังคม , เคร่ืองแบบพนกังาน



ที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อาย ุ(ป)ี วุฒิการศึกษา ค่าจา้ง เงือ่นไข/สวัสดกิาร ชื่อ - ที่อยู่สถานประกอบการ ประเภทกิจการ

66 พนกังานตรวจเช็คและผลักดันสินค๎า 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง ประกนัสังคม,เบี้ยขยัน,วันหยุดประจ าสัปดาห์ บริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส ์สาขา สตลู จ าหนํายวัสดุกํอสร๎าง

67 พนกังานจัดสํง 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง โบนสัประจ าป ีวันหยุดนกัขัตฤกษ์ 622 หมูํ 1 ต าบลบา๎นควน อ าเภอเมอืงสตูล
68 พนกังานขาย แผนกเคร่ืองครัว 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน(จะพจิารณาเป็นพเิศษ) จังหวัดสตูล 91140
69 พนกังานขาย แผนกฮาร์ดแวร์ 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง พนักงานจัดสํง มีใบขับขี่รถยนต์สํวนตัว โทร.062-1967862
70 คนพกิาร 2 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง ท2 (จะพจิารณาเป็นพเิศษ)

71 พนกังานขาย (PC) แผนกเคร่ืองครัว 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง คนพกิาร มีบัตรคนพกิาร (จะพจิารณาเป็นพเิศษ)

72 พนกังานขาย (PC) แผนกฮาร์ดแวร์ 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง

73 พนกังานแผนกผัก-ผลไม ๎(คนพกิาร) 1 ช 20 - 35 ม.6 370/วัน - บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตลู จ ากัด หา๎งสรรพสินค๎า
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

โทร. 074 741 910
74 พนกังานการตลาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง ประกนัสังคม อื่นๆ บริษัท ประสานเวิลดท์วัร์ จ ากัด ด าเนนิการทอํงเที่ยว

45/31 ถ.สตูลธาน ีต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตูล

โทร.081-9597647, 074724376
75 พนกังานฆาํเชื้อ 1 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง สามารถเข๎ากะได๎ ท างานลํวงเวลาได๎ บริษัท ผลติภณัฑ์ปลากระปอ๋งสยาม จ ากัด แปรรูปปลากระปอ๋ง
76 พนกังานชํางเทคนคิ 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง สาขาชํางไฟฟา้ ชํางกล ชํางอเิล็กทรอนกิส์ 224 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมอืง จ.สตูล
77 โฟร์แมนฝ่ายผลิต 1 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง สาชาเทคโนโลยีอาหาร วิศวะและอตุสาหกรรม โทร.074-709100 ตํอ 123,306

มปีระสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ


