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

1 พนักงานซ่อมบ ารุง 2 ช 18-35 ปวช+ 310/วัน มีเงินขยัน /อาหารกลางวัน บริษัท กว๋ำงเขิน่รับเบอร์ จ ำกัด แปรรูปยาง

(สาขาช่าง) มีประกันสังคม /ชุดยูนิฟอร์ม 310  ม.10  ค.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง
โทร.074-791152-3 , 089-4741963

2 คนงานฟาร์มไก่ 3 ช 18+ ไม่จ ากัด 18,000- มีบา้นพกัฟรี,ค่าน  า-ค่าไฟฟรี สมพงษ์ฟำร์ม ฟาร์มไกเ่นื อ

25,000 40/1 ม.3 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
โทร.081-8637106

3 แม่บา้น 15 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 9,300+ อาหารฟรีวันล่ะ 2 มื อ หจก.วำรินทร์บชี รีสอร์ท ธรุกจิโรงแรม

4 แคชเชียร์ 3 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 9,300+ ที่พกัฟรี 171 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
ประกันสังคม โทร.099-3099116

5 พนักงานขาย 2 ช/ญ ไม่เกิน35 ปวส.+ 9,000+ ประกันสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด จ าหน่ายอปุกรณ์ไอที

6 พนักงานบญัชี 1 ญ ไม่เกิน35 ปวส.+ 9,000+ ท างานเปน็กะได้ เลขที่ 1237 หมู่ที่ 3 ต.ก าแพง อ.ละงู
มีประสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ โทร.074-750888 ต่อ21

E-mail : 9computer@gmail.com



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

7 ที่ปรึกษาการขาย (รถยนต์ SUZUKI) 10 ช/ญ 20+ ม.6.+ 6,000+ บจก.ทพีี ออโต้เซลส์ จ าหน่ายรถยนต์

มีประกันสังคม เลขที่ 252 ม.11 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 
 เลขที่ 939 ม.3 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 

โทร.062-9614860 (คุณสากีนา)

8 พนักงานหน้าบาร์ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 310/วัน ฟรีที่พกัและอาหาร 3 มื อ ชำรีน่ำ ฮิลล์ บชี รีสอร์ท ธรุกจิโรงแรม

9 แม่บา้น 3 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 310/วัน ต๋ัวเรือหลีเปะ๊-ปากบารา 1 ครั ง/เดือน โทร.089-8762383 , 093-5754637
เงินสมทบประกันสังคม 5 % E-mail : rsvn.chareenalipe@gmail.com

10 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ม.6+ 310/วัน ประกันสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท ฮำรอย ฟู๊ด จัด (ร้ำนเดรีค่วีน บิ๊กซี) จ าหน่ายไอศกรีมและ

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

โทร.074-750888 ต่อ21
E-mail : Haroifood@gmail.com

11 ผู้จัดการการตลาด 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ 9,000+ ประกันสังคม บริษัท ทวินซัน จ ำกัด จ าหน่ายโทรศัพท์มอืถอื

12 หวัหน้าฝ่ายขาย 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ 9,000+ ท างานครบ 5 ปไีด้ไปต่างประเทศ 850-851 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล และอปุกรณ์

13 พนักงานขาย จ านวนมาก ช/ญ 20+ ปวส.+ 310/วัน วันหยุดวันคล้ายวันเกิด โทร.063-0109999
14 ผู้จัดการการสาขา 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ 9,000+ มีประสบการณ์เปน็หวัหน้าฝ่ายขาย E-mail : twinsunj9.human02@gmail.com
15 แม่บา้น 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 310/วัน ประกันสังคม ริมเขำรีสอร์ท ธรุกจิโรงแรม

585 ม.4 ต.ปากน  า อ.ละงู จ.สตูล

โทร.074-740388 , 0952740561
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16 พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร 25 ช/ญ ไม่เกิน 45 ปวช.+ 480/วัน บา้นพกัฟรี 2 เดือน บจก.รักษำควำมปลอดภยั เอเอสเอ็ม เมเนจเมนท์ รักษาความปลอดภัย

17 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัทั่วไป 20 ช/ญ 18+ ม.3+ 400/วัน ประกันสังคม 106/14 ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภเูก็ต
เงินเบกิล่วงหน้า,เบี ยขยัน โทร.065-8459857

เงินค่าเข้ากะ
18 พนักงานขายอุปกรณ์สวนปาล์ม 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี+ 400/วัน สามารถขับรถยนต์ได้ บจก.เอส ท ีอี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ าหน่ายอะไหล่เคร่ือง-

19 วิศวกร 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี+ 500/วัน มีประกันสังคม 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภูมนิารถ ต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตูล จกัรโรงงานอตุสาหกรรม

20 พนักงานขับรถ 1 ช ไม่จ ากัด ปวช.+ 310/วัน เบี ยเลี ยง โทร.074-721244
คอมมิชชั่น Email : ste_thai@stethailand.com

21 ช่างเทคนิคทั่วไป 10 ช 18+ ปวช.+ 9,000+ บริษัท เอฟ.1 เซอร์วิสจ ำกัด ธรุกจิซ่อมบ ารุง

22 ช่างไฟฟา้ทั่วไป 10 ช 18+ ปวช.+ 9,000+ 27 ถนนคลองเตย-คลองเปล ซอย 2
23 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10 ช 18+ ปวช.+ 9,000+ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
24 ช่างคอมพวิเตอร์ 10 ช 18+ ปวช.+ 9,000+ โทร. 074-214797 , 090-9904714-15
25 ช่างเคร่ืองท าความเย็น 10 ช 18+ ปวช.+ 9,000+
26 พนักงานการตลาค 2 ช/ญ 22-30 ป.ตรี+ 9,900 มีใบขับขีร่ถยนต์ บริษัท ทริปเปลิท ีบรอดแบนด์ จ ำกัด (3BB) ธรุกจิด้านการส่ือสาร

ไม่เคยต้องคดีความ ถนน หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตูล

มีประสบการณ์งานด้านช่าง โทร.074-830022 

27 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ ต้องมียานพาหนะส่วนตัวทกุต าแหน่ง บริษัท บำรอกัต-เอส จ าหน่ายน  าผลไม้

28 ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถเงินสด 2 ช/ญ 25+ ม.6/ปวช.+ 10,000+ มีประกันสังคม 60/22 ถ.สถติยติุธรรม ต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตูล

คอมมิชชั่น,ค่าน  ามันรถ โทร.089-7325231 , 089-9788138
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29 พนักงานต้อนรับ 2 ญ 20+ อนุปริญญาฯ 15,000 บจก.อำดังรีสอร์ท ธรุกจิโรงแรม

30 พนักงานเสิร์ฟ 3 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 9,000 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมอืง จ.สตูล

31 พนักงานยกของ 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 12,000 อาหาร,ที่พกั,เรือไป-กลับ โทร.089-7370007 โทรสาร 074-722525

32 พนักงานดูแลสวน 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 12,000
33 ผู้ช่วยกุก๊ 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 12,000
34 ผู้ช่วยหวัหน้าฝ่ายคลังสินค้า 1 ช 20+ ป.ตรี+ 10,000+ ประกันสังคม บริษัท สตูลค้ำเหล็ก จ ำกัด จ าหน่ายเหล็ก

35 ผู้จัดการฝ่ายบญัชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 20,000+ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

36 พนักงานฝ่ายจัดซื อ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 10,000+ โทร.074-795572 , 074-795019

37 พนักงานขนส่ง 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด 9,500+
38 วิศวกรโยธา 1 ช 20+ ป.ตรี+ 18,000+ ประกันสังคม บริษัท สตูลเฮ้ำส์ซ่ิงดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด รับเหมาก่อสร้าง
39 สถาปนิก 1 ช 20 ป.ตรี+ 18,000+ 12 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-740248
40 พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช 20+ ปวช.+ 10,000+ ประกันสังคม บริษัท เอสท ีคอนกรีตโปรดักส์ จ ำกัด ผลิตคอนกรีต

41 พนักงานขับรถโม่ปนู 2 ช 20+ ป.6+ 10,000+ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-795400
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42 กุก๊ ประจ าโรงแรม 1 ช/ญ ไมเ่กนิ 50 ไม่จ ากัด 9,300+ มีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหาร โรงแรมสินเกียรติบรุี ธรุกจิโรงแรม

หรือ ต าแหน่งผู้ช่วยกุก๊ ต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตูล

โทร.074-721055-58

43 หวัหน้าเขตการขาย/Sale Supervisor 3 ช./ญ. ไมเ่กนิ 30 ปวส.+ 10,500 เบี ยเลี ยง 550 บาท/วัน บริษัท บทีำเก้น จ ำกัด จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

(ประจ าภาคใต้) กองทนุส ารองเลี ยงชีพ,โบนัสประจ าปี 37 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าขา้ม อ.สพราน จ.นครปฐม

ปรับเงินเดือนประจ าป,ีเสื อยูนิฟอร์ม โทร.034-287593-4

44 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 9300+ บนัดำหยำรีสอร์ท ธรุกจิโรงแรม

45 พนักงานต้อนรับ(ไนทอ์อดิด) 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 9300+ 147 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมอืง จ.สตูล

46 Graphic Designer 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 9300+ โทร.063-4926954
47 Sale & Maketing Manager 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 9300+ มีที่พกั, ประกันสังคม
48 พนักงานเสริฟ 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 9300+ ผ่านทดลองงานจะได้รับ Service Charge
49 พนักงานแคชเชียร์ 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 9300+
50 บาร์เทนเดอร์ 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 9300+
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51 หัวหน้าทีมขายและดูแลลูกค้าประจ าพื นที่ 10 ช/ญ ไมเ่กนิ 35 ม.6+ 15,000+ มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย บริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (สำขำสตูล) ธรุกจิการส่ือสาร

52 พนักงานขายและดูแลลูกค้าประจ าพื นที่ 10 ช/ญ ไมเ่กนิ 35 ม.6+ 12,000+ คอมมิชชั่น ต.พิมาน อ.เมอืง จ.สตูล

53 พนักงานขายและดูแลลูกค้า (Part Time) 10 ช/ญ ไมเ่กนิ 35 ม.6+ 330/ว ประกันสังคม , ยูนิฟอร์ม โทร.086-4132114
54 รองผู้จดัการฝ่ายขาย 1 ช/ญ ไมเ่กนิ 35 ป.ตรี ตามประสบการณ์

55 หวัหน้าเขตการขาย/Sale Supervisor 3 ช./ญ. ไมเ่กนิ 30 ปวส.+ 10,500 เบี ยเลี ยง 550 บาท/วัน บริษัท บทีำเก้น จ ำกัด จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

(ประจ าภาคใต้) กองทนุส ารองเลี ยงชีพ,โบนัสประจ าปี 37 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าขา้ม อ.สพราน จ.นครปฐม

ปรับเงินเดือนประจ าป,ีเสื อยูนิฟอร์ม โทร.034-287593-4

ต าแหน่งงานทั งหมด  55 ต าแหน่ง  222 อัตรา
สามารถดูต าแหน่งงานได้ที่ www.doe.go.th/satun


