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

1 พนักงานฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ค่าอาหาร,เบี้ยขยนั บรษัิท กว๋ำงเขิ่นรบัเบอร ์จ ำกัด แปรรูปยาง

310  ม.10  ค.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง
โทร.074-791152-3 

2 วศิวกรกระบวนการผลิต 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ ตามตกลง ประกันสังคม บรษัิท ผลิตภัณฑ์ปลำกระปอ๋งสยำม จ ำกัด แปรรูปอาหาร

ยนูิฟอร์ม เลขที่ 224 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โบนัสประจ าปี โทร 074-709100 ต่อ 231,306
ค่ากะกลางคืน

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

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

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

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



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

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

59 ม.5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-795572 , 074-795019

9 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ม.6+ 310/วนั ประกันสังคม/คอมมิชชั่น บรษัิท ฮำรอย ฟู๊ด จัด (รำ้นเดรีค่วีน บิ๊กซี) จ าหน่ายไอศกรีมและ

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

โทร.074-750888 ต่อ21
10 พนักงานขับรถ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกันสังคม บจก.ย.ูเอส. คอนส-์เทค จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

213 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
โทร.089-4726118

11 พนักงานขับรถขนส่ง 1 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง บจก.เอส ที อี อิมปอรต์ เอ็กซ์ปอรต์ จ าหน่ายอะไหล่เคร่ือง-

ประกันสังคม 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล จักรโรงงานอุตสาหกรรม

โทร.074-721244
Email : ste_thai@stethailand.com



ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ป)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดิกำร ชื่อ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
12 พนักงานฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ค่าอาหาร,เบี้ยขยนั บรษัิท กว๋ำงเขิ่นรบัเบอร ์จ ำกัด แปรรูปยาง

310  ม.10  ค.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง
โทร.074-791152-3 

13 ครูปฐมวยั 1 ญ 20+ ป.ตรี+ ตามตกลง ค่าอาหาร,เบี้ยขยนั โรงเรยีนอนุบำลอรอนงค์ สถานศึกษา

39 ม.3 (ผัง7) ต.นิคมพฒันา อ.มะนัง จ.สตูล
โทร.095-7672470 , 074-752530

14 พนักงานจัดส่งพสัดุ 1 ช/ญ 20-30 ไม่จ ากัด 15,000 ประกันสังคม บรษัิท เคอรีเ่อ็กเพรส ประเทศไทย จ ำกัด ธุรกิจขนส่ง

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

15 พนักงานช่างยนต์ 1 ช 20+ ปวส.+ ตามโครงสร้าง ประกันสังคม บรษัิท พิธำนพำณชิย์ จ ำกัด ธุรกิจยานยนต์

324 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โทร.074722180


