
ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำย ุ(ป)ี วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไข/สวสัดกิำร ชือ่ - ทีอ่ยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

1 พนักงานขาย 1 ญ ไม่จ ากดั ป.6+ 315/วัน ประกนัสังคม บจก.อำดงัรีสอร์ท รีสอร์ท,หอ้งพกั

179 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

โทร.089-7370007 

2 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 315/วัน ประกนัสังคม หจก. เดอะริช อัลเทอเนทิฟ โปรดกัส์
333 ม. 5  ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล  91140
โทร. 074-839765 , 093-6245470

3 พนักงานขาย ไม่ระบุ ช/ญ ไม่เกนิ35 ปวช.+ ตามตกลง ประกนัสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด จ าหน่ายอปุกรณ์ไอที

4 พนักงานบัญชี ไม่ระบุ ช/ญ ไม่เกนิ35 ปวช.+ ตามตกลง ท างานเป็นกะได้ เลขที ่1237 หมูท่ี ่3 ต.ก าแพง อ.ละงู
5 ชา่งคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ช/ญ ไม่เกนิ35 ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ โทร.074-750888 ต่อ21

E-mail : 9computer@gmail.com
6 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 10,000+ ประกนัสังคม/ยนูิฟอร์ม บริษัท ผลติภัณฑ์ปลำกระป๋องสยำม จ ำกัด แปรรูปอาหารทะเล

เลขที ่224 ม.6 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล
โทร 074-709100 ต่อ 231,306



ที่ ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำย ุ(ป)ี วฒิุกำรศึกษำ ค่ำจำ้ง เงื่อนไข/สวสัดกิำร ชือ่ - ทีอ่ยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

7 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 15,000+ ประกนัสังคม บริษัท สตลูค้ำเหลก็ จ ำกัด ผลิตคอนกรีต

8 พนักงานการตลาด 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 15,000+ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

9 เลขานุการ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 13,000+ โทร.074-795572 , 074-795019

10 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกนิ35 ม.6+ 310/วัน ประกนัสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท ฮำรอย ฟู๊ด จดั (ร้ำนเดรี่ควนี บิก๊ซี) จ าหน่ายไอศกรีมและ

มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ 959 ม.7 ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล เคร่ืองด่ืม

โทร.074-750888 ต่อ21
11 ผู้จดัการสาขา 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ ตามตกลง ประกนัสังคม บริษัท ทวนิซัน จ ำกัด จ าหน่ายโทรศัพท์มือถอื

12 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากดั 315/วัน ค่าต าแหน่ง,คอมมิชชั่น,เป้าแตก 850-851 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล และอปุกรณ์

โทร.063-0109999
E-mail : twinsunj9.human02@gmail.com

13 พนักงานขบัรถ 1 ช 22+ ปวส.+ ตามตกลง สามารถขบัรถยนต์ได้ บจก.เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ าหน่ายอะไหล่เคร่ือง-

14 ธุรการฝ่ายต่างประเทศ 1 ช 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง สามารถพูดภาษามลายไูด้ 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภมูินารถ ต.พมิาน อ.เมือง จ.สตูล จกัรโรงงานอตุสาหกรรม

15 พนักงานขาย 1 ช ไม่เกนิ 40 ปวส.+ ตามตกลง เบีย้เล้ียง/คอมมิชชั่น โทร.074-721244
16 วิศวกร 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง สามารถใชโ้ปรแกรมเฉพาะทางได้ Email : ste_thai@stethailand.com
17 แม่บ้าน (ด่วน) 2 ญ ไม่เกนิ 40 ม.6+ ตามตกลง มีชดุยนูิฟอร์ม/มีประกนัสังคม
18 พนักงานชปิปิง้ 1 ช/ญ ไม่เกนิ 45 ป.ตรี+ ตามตกลง มีประสบการณ์อยา่งน้อย 2 ปี 
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19 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 15,000+ ประกนัสังคม บริษัท เอสที คอนกรีตโปรดกัส ์จ ำกัด คอนกรีตผสมเสร็จ

20 พนักงานผลิต 1 ช 20+ ปวช.+ 10,000+ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-795400

21 พนักงานแคชเชยีร์ 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ ตามตกลง ประกนัสังคม บริษัท บันดำหยำรีสอร์ท จ ำกัด ธรุกจิโรงแรม

22 พนักงานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง ทีพ่ัก,ค่าอาหาร 147 ม. 7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

23 กุ๊กครัวไทย 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากดัวุฒิ ตามตกลง ผ่านการทดลองงานจะได้รับ โทร.063 - 4926954
24 ผู้ชว่ยกุ๊ก 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากดัวุฒิ ตามตกลง Service Charge,ค่าเดินทาง
25 ชา่งซ่อมบ ารุง 1 ช 20 ปวช.+(ไฟฟ้า) ตามตกลง
26 พนักงานขาย 2 ช 18-35 ปวช.ชา่งกลึง 315/วัน บริษัท กวำ๋งเขิน่รับเบอร์ จ ำกัด แปรรูปยาง

27 พนักงาน shipping 1 ช 18-35 ไม่ระบุ 315/วัน 310  ม.10  ค.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง
28 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช 18-35 ไม่จ ากดัวุฒิ 315/วัน ค่าอาหาร,เบีย้ขยนั โทร.074-791152-3 
29 ผู้ชว่ยหัวหน้าฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ ตามตกลง
30 พนักงานทัว่ไป 10 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากดัวุฒิ 315
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31 พนักงานขาย แนะน าสินค้า 1 ช 19+ ปวส.+ 9,000+ ร้ำน เจ เอ็ม เซฟตี ้สตลู ขายปลีกเคร่ืองใช้ไฟฟา้

พนักงานต่อประกนั 1 ช 20+ ม.6+ 9,000+ ประกนัสังคม 302/36-37 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล

โทร.074-770272
32 พนักงานบัญช ี 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 15,000+ ประกนัสังคม บริษัท สตลูเฮำ้สซ่ิ์งดเีวลลอปเมนท์ จ ำกัด รับเหมากอ่สร้าง

12 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-740248


