
ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ป)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร ชื่อ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
1 เสมียน 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง บริษัท แก๊สสมบูรณ์สตูล จ ำกัด แก๊สชนิดบรรจุถัง
2 พนักงานอัดแก๊ส 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกันสังคม 600 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
3 พนักงานขับรถ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบอนุญาตขับขี่ โทร. 074-772222
4 คนสวน 1 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 315/วัน
5 พนักงานเติมน  ามัน 1 ช/ญ 18+ ม.3+ บริษัท สมบูรณ์เอ็นเนอร์จี จ ำกัด สถานีบริการน  ามัน
6 เสมียน 1 ญ 18+ ม.6+ 391 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
7 คนสวน 1 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด โทร 074-722300
8 พนักงานเซเว่น ไม่จ ากัด ช/ญ 18+ ม.3+
9 พนักงานหน้าลาน ไม่จ ากัด ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด
10 พนักงานอเมซอน ไม่จ ากัด ญ 18+ ม.3+
11 พนักงานฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 25+ ม.6+ ประกันสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด จ าหน่ายอุปกรณ์ไอที
12 Online Marketing 1 ช/ญ 23+ ม.6+ ท างานเป็นกะได้ 1237 หมู่ที่ 3 ต.ก าแพง อ.ละงู
13 Graphic Design 1 ช/ญ 23+ ม.6+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.074-750888 ต่อ21

E-mail : 9computer@gmail.com
14 โฟร์แมน 1 ช 22+ ปวส.+ 15,000+ บริษัท เอสทีซีวิล (2001) จ ำกัด รับเหมาสร้างบ้าน
15 Site Engineer 1 ช 22+ ป.ตรี+ 20,000+ ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม  12 ม. 5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
16 Admin Engineer 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 15,000+ ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่ โทร. 074-795019
17 พนักงานเขียนแบบหรือสถาปนิก 1 ช 22+ ป.ตรี+ 18,000+ hr@sstgroup2001.com
18 Project Manager* 1 ช 25+ ป.ตรี+ 35,000+ https://www.ststeel2001.com
19 Project Engineer* 1 ช 25+ ป.ตรี+ 35,000+

315/วัน ประกันสังคม

ตามตกลง

 * มีประสบการณ์ท างาน 5 ปีขึ นไป



ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ป)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร ชื่อ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
20 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ บริษัท สตูลค้ำเหล็ก จ ำกัด จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
21 พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ ประกันสังคม 59 ม.5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
22 พนักงานขาย 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.074-795572 , 074-795019
23 พนักงานฝ่ายการตลาด 4 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ สามารถขับขี่รถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่ hr@sstgroup2001.com
24 พนักงานคลังสินค้า 4 ช 25+ ม.6+ 10,000+ https://www.ststeel2001.com
25 พนักงานขับรถบรรทุก รถเทรลเลอร์* 1 ช 25+ ป.ตรี+ 15,000+ *มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 3
26 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล** 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี+  25,000+
27 หัวหน้าฝ่ายส านักงานและธุรการ** 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี+ 35,000+
28 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ม.6+ 310/วัน ประกันสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท ฮำรอยฟู๊ด จ ำกัด (ร้ำนเดรี่ควีน บิ๊กซี) จ าหน่ายไอศกรีมและ

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

29 พนักงานขนส่ง (ขับรถโม)่ 1 ช ไม่จ ากัด ป.6+ 10,000 ประกันสังคม บริษัท เอสที คอนกรีตโปรดักส์ จ ำกัด คอนกรีตผสมเสร็จ
30 ผู้จัดการโรงงาน* 1 ช 25+ ป.ตรี+ 30,000+ * มีประสบการณ์ท างาน 5 ปีขึ นไป 59 ม.5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-795572 , 074-795019
E-mail : hr@sstgroup2001.com
https://www.ststeel2001.com

**มีประสบการณ์ท างาน 5 ปีขึ นไป



ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ป)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร ชื่อ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
31 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกิน 35 ปวช.+ ตามตกลง ประกันสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท ไททั่น โซลูชั่น จ ำกัด จ าหนา่ยเคร่ืองใช้ไฟฟา้

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

32 พนักงานแผนกป้องกันการสูญเสีย 1 ช 18+ ม.3+ สามารถท างานภายใต้ความกดดันได้ดี บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
33 พนักงานขายไม้อัด 1 ช 20+ ม.3+ มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (จะพจิารณาเป็นพเิศษ) 622 ม.1 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
34 พนักงานขายแผนกเหล็ก 1 ช 20+ ม.3+ http://globalhouse.co.th/Jobs โทร. 062-1967862
35 คนพิการ 2 ช/ญ 20+ ม.3+
36 พนักงานขายแผนกพีวีซีและไม้ฝา 1 ช 20+ ม.3+
37 พนักงานแผนกฮาร์ดแวร์ 1 ช 20+ ม.3+
38 พนักงานขายแผนกอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ช 20+ ม.3+
39 พนักงานขาย (PC) แผนกประตูไม้อัด 1 ช 20+ ม.3+

40 พนักงานขาย (PC) แผนกฮาร์ดแวร์ 1 ช 20+ ม.3+

41 พนักงานอัดก้อนยาง หลายอัตรา ช 18-45 ไม่จ ากัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยำงสตูล จ ำกัด สหกรณ์
42 พนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา ช 18-45 ไม่จ ากัด โทร. 062-7928292
43 ช่างกล้องวงจรปิด/ช่างไฟฟ้า 3 ช ไม่จ ากัด ปวช.+ ตามตกลง หากมีประสบการณ์ ไม่ต้องมีวุฒิได้ บริษัท วีเทค ไอโอที โซลูชั่น จ ำกัด ติดตั งกล้องวงจรปิด
44 ช่างคอมพิวเตอร์ 1 ช ไม่จ ากัด ปวช.+ ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ 210 ม.4 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล

สามารถออกงานต่างจังหวัดได้ โทร. 086-2888960

315/วัน สามารถท างานเป็นกะได้

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


ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ป)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร ชื่อ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
44 คนสวน 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 350/วัน+ บ้านพัก, ค่าน  า, ค่าไฟ ไร่ปลื้มจิตรีสอร์ท ธุรกิจที่พัก

ข้าวสาร 5 กิโลกรัม/คน/เดือน 139 ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
ประกันอุบัติเหตุ โทร. 081-6557023

45 พนักงานบัญช*ี 1 ญ 25-35 ปวส.ขึ นไป ตามตกลง *สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื องต้นได้ วิชชุดำฟำร์ม ฟาร์มไก่
46 พนักงานคลังสินค้า* 1 ช 25-35 ปวส.ขึ นไป ตามตกลง ขอคนในพื นที่ใกล้เคียง 161 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
47 พนักงานจับไก่ (ควนโดน) ไม่จ ากัด ช 25-35 ไม่จ ากัด 315/วัน และสามารถเดินทางมาท างานสะดวกเท่านั น โทร. 083-0378316

Facebook : วิชชดุำฟำร์ม สำขำควนโดน สตลู

48 ครูผู้ช่วยวิชาภาษาอังกฤษ 1 ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี+ ตามตกลง ไม่จ าเป็นต้องจบเอกด้านภาษาอังกฤษ ศูนย์คุมองสตูล สถาบันกวดวิชา
แต่มีทักษะและความสนใจด้านภาษาอังกฤษ 86/105 ถ.สฤษด์ิภมูินารถ ต.พมิาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร. 089-4659579, 086-9817337
49 พนักงานรักษาความปลอดภัย* 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีที่พัก, ค่าอาหาร, ประกันสังคม, บจก. บันดำหยำรีสอร์ท ธุรกิจโรงแรม

Service Charge, ยูนิฟอร์ม, 147 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
ปรับประเมินผลงานประจ าป,ี วันหยุด, โทร. 063-4926954

ค่าเดินทาง E-mail : hrbundhayaresort@gmail.com
*เข้ากะกลางคืน

50 เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป 1 ช/ญ 25+ ปวส.ขึ นไป ตามตกลง มีนุษย์สัมพันพันธ์ที่ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ บริษัท ไทย เซ้ำเทิร์น ฟู๊ด อินดัสตรี จ ำกัด ผลิตและจ าหน่ายสินค้า
51 พนักงานขาย 1 ญ 25+ ปวส.ขึ นไป ตามตกลง *ประกันสังคม* โทร.089-2984549 , 074-783258 จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

**มีประสบการณ์ท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครงานได้ที่ ส านักงานปากบารา 23 ม.2
ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

52 พนักงานประจ าร้าน หลายอัตรา ช/ญ 18+ ม.3+ 320-352 /วัน *เข้างานเป็นกะได้ KFC สำขำบิ๊กซี จังหวัดสตูล จ าหน่ายอาหาร
รักในงานบริการ โทร.091-1190435

ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
**มีประกันสังคม กองทุนส ารองเลี ยงชีพ

*หลักประกันสุขภาพ เงินตอบแทนตามผลงานทุกไตรมาตร



ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ป)ี วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดิกำร ชื่อ - ที่อยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
53 คนขับรถ 1 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 315/วัน - บจก. อำดังรีสอร์ท ธุรกิจที่พัก

179 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
โทร. 089-7370007

54 แม่บ้าน 1 ญ ไม่เกิน 50 ไม่จ ากัด 300/วัน มีประกันสังคม 629/1 ม.7 ถ.ยนตรการก าธร ต.คลองขุด 
อ.เมือง จ.สตูล โทร. 08918918425

55 พนักงานขาย 1 ช/ญ 22-39 ม.6 ขึ นไป 18,000-30,000 *ใช้รถมอเตอร์ไซค์ ในการท างาน * บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จ ำกัด ศูนย์กระจายสินค้า
-ขยัน รักงานขาย   โทร.081-3702882

*ใช้รถมอเตอร์ไซค์ ในการท างาน *
56 พนักงานขาย ไม่จ ากัด ช/ญ 18+ ปริญญาตรี ตามตกลง  *มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บริษัท ฟำร์เมช จ ำกัด จ าหน่ายเนื อสัตว์

*รักงานขาย ขยัน ซ่ือสัตย์และมีความกระตือรือร้น 99/9 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-351951 ต่อ 101,402


