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

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

พนักงานทัว่ไป ไม่จ ากัด ช 18-35 ปวช+ 310/วัน มีประกันสังคม /ชุดยูนิฟอร์ม 310  ม.10  ค.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง
โทร.074-791152-3 , 089-4741963

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

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

E-mail : 9computer@gmail.com
5 พนักงานประจ าบอ่น  าเสีย 1 ช ปวช.+ 310/วัน ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม บริษัท ผลิตภณัฑ์ปลำกระปอ๋งสยำม จ ำกัด แปรรูปอาหารทะเล

6 ช่างเทคนิค 3 ช ม.3+ 310/วัน เลขที ่224 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โทร 074-709100 ต่อ 231,306

7 ผู้ช่วยฝ่ายบญัชี 1 ช/ญ 20+ ป.ตรีบญัชี 15,000+ ประกันสังคม บริษัท สตูลค้ำเหล็ก จ ำกัด จ าหนา่ยเหล็ก

8 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 12,000+ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

9 ผู้ช่วยหวัหน้าฝ่ายขาย 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 9,000+ โทร.074-795572 , 074-795019

10 พนักงานซักรีด ไม่จ ากัด ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 310/วัน ฟรีทีพ่กัและอาหาร 3 มื อ ชำรีน่ำ ฮิลล์ บชี รีสอร์ท ธรุกจิโรงแรม

ต๋ัวเรือหลีเปะ๊-ปากบารา 1 ครั ง/เดือน โทร.089-8762383 , 093-5754637
เงินสมทบประกันสังคม 5 % E-mail : rsvn.chareenalipe@gmail.com



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

11 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ม.6+ 310/วัน ประกันสังคม/คอมมิชชั่น บริษัท ฮำรอย ฟู๊ด จัด (ร้ำนเดรี่ควีน บิก๊ซี) จ าหนา่ยไอศกรีมและ

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

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

12 ผู้จัดการการสาขา 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ 9,000+ ประกันสังคม บริษัท ทวินซัน จ ำกัด จ าหนา่ยโทรศัพทม์อืถอื

13 พนักงานขาย 4 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 9,000+ ท างานครบ 5 ปไีด้ไปต่างประเทศ 850-851 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล และอปุกรณ์

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

14 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

15 วิศวกรโยธา 1 ช 20+ ป.ตรี+ 18,000+ ประกันสังคม บริษัท สตูลเฮ้ำส์ซ่ิงดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด รับเหมาก่อสร้าง
16 สถาปนิก 1 ช 20 ป.ตรี+ 18,000+ 12 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-740248
17 พนักงานฝ่ายผลิต 1 ช 20+ ปวช.+ 10,000+ ประกันสังคม บริษัท เอสท ีคอนกรีตโปรดักส์ จ ำกัด ผลิตคอนกรีต

18 พนักงานขับรถโม่ปนู 3 ช 20+ ป.6+ 10,000+ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

โทร.074-795400



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

19 หวัหนา้ทมีขายและดูแลลูกค้าประจ าพื นที่ 10 ช/ญ ไมเ่กนิ 35 ม.6+ 15,000+ มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย บริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (สำขำสตูล) ธรุกจิการส่ือสาร
20 พนกังานขายและดูแลลูกค้าประจ าพื นที่ 10 ช/ญ ไมเ่กนิ 35 ม.6+ 12,000+ คอมมิชชั่น ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตูล

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

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

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

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

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

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

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

27 พนักงานการตลาค 2 ช/ญ 22-30 ป.ตรี+ 9,900 มีใบขับขี่รถยนต์ บริษัท ทริปเปลิท ีบรอดแบนด์ จ ำกัด (3BB) ธรุกจิด้านการส่ือสาร

ไม่เคยต้องคดีความ ถนน หตัถกรรมศึกษา ต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตูล

มีประสบการณ์งานด้านช่าง โทร.074-830022 

28 ผู้ช่วยฝ่ายบญัชี 1 ช/ญ 20+ ป.ตรีบญัชี 15,000+ ประกันสังคม บริษัท สตูลค้ำเหล็ก จ ำกัด จ าหนา่ยเหล็ก

29 พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 12,000+ 59 ม.5 ต.ยา่นซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล

30 ผู้ช่วยหวัหน้าฝ่ายขาย 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 9,000+ โทร.074-795572 , 074-795019


