
ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่ือ - ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

1 เสมียน 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง ประกันสังคม บริษัท แก๊สสมบูรณ์สตูล จ ำกัด แก๊สชนิดบรรจุถัง

2 พนักงานอัดแก๊ส 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบอนุญาตขับข่ี เลขท่ี 600 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
3 พนักงานขับรถ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง โทร. 074-772222
4 พนักงานเติมน  ามัน 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 315/วัน ประกันสังคม บริษัท สมบูรณ์เอ็นเนอร์จี จ ำกัด สถานีบริการน  ามัน

5 เสมียน 1 ญ 18+ ม.6+ 315/วัน เลขท่ี 391 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โทร 074-722300

6 Graphic Design 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ป.ตรี+ ตามตกลง ประกันสังคม/คอมมิชช่ัน บริษัท นำยน์คอม จ ำกัด จ าหน่ายอุปกรณ์ไอที

7 พนักงานบัญชี 3 ช/ญ ไม่เกิน35 ปวช.+ ตามตกลง ท างานเป็นกะได้ เลขท่ี 1237 หมู่ท่ี 3 ต.ก าแพง อ.ละงู
8 ช่างคอมพิวเตอร์ 3 ช/ญ ไม่เกิน35 ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.074-750888 ต่อ21
9 พนักงานฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ปวช.+ ตามตกลง E-mail : 9computer@gmail.com
10 โฟร์แมน 1 ช 22+ ปวส.+ 15,000+ ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม  บริษัท เอสทีซีวิล (2001) จ ำกัด รับเหมาสร้างบ้าน

11 Site Engineer 1 ช 22+ ป.ตรี+ 20,000+ ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับข่ี 12 ม. 5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
12 Admin Engineer 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 15,000+ โทร. 074-795019
13 พนักงานเขียนแบบหรือสถาปนิก 1 ช 22+ ป.ตรี+ 18,000+
14 Project Manager 1 ช 25+ ป.ตรี+ 35,000+
15 Project Engineer 1 ช 25+ ป.ตรี+ 35,000+

 * มีประสบการณ์ท างาน 5 ปีขึ นไป



ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่ือ - ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร

16 เลขานุการ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 13,000+ ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม บริษัท สตูลค้ำเหล็ก จ ำกัด จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

17 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 59 ม.5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
18 พนักงานธุรการและส านักงาน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ โทร.074-795572 , 074-795019
19 พนักงานฝ่ายจัดซื อ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 10,000+
20 พนักงานฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+
21 พนักงานขับรถบรรทุก รถเทรลเลอร์ 1 ช 25+ ป.6+ ตามตกลง * มีใบอนุญาตขับข่ีประเภทท่ี 3
22 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ม.6+ 310/วัน ประกันสังคม/คอมมิชช่ัน บริษัท ฮำรอยฟู๊ด จ ำกัด (ร้ำนเดร่ีควีน บ๊ิกซี) จ าหน่ายไอศกรีมและ

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

โทร.074-750888 ต่อ21
23 พนักงานขาย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 10,000 ประกันสังคม บริษัท เอสที คอนกรีตโปรดักส์ จ ำกัด คอนกรีตผสมเสร็จ

24 พนักงานขนส่ง (ขับรถโม่) 1 ช ไม่จ ากัด ป.6+ 10,000 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 59 ม.5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
25 ผู้จัดการโรงงาน 1 ช 25+ ป.ตรี+ 30,000+ * มีประสบการณ์ท างาน 5 ปีขึ นไป โทร.074-795572 , 074-795019



ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่ือ - ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
26 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกิน 35 ปวช.+ ตามตกลง ประกันสังคม/คอมมิชช่ัน บริษัท ไทท่ัน โซลูช่ัน จ ำกัด จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

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

27 เจ้าหน้าท่ีประสานงานขาย 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม บริษัท ยู.เอส.คอนส์-เทค จ ำกัด จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 213 หมู่ท่ี 8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล.
โทร. 093 730 4445

28 ท่ีปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 23+ ม.6+ 6,000+ ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม/คอมมิชช่ัน บริษัท ที พี ออโต้เซลส์ จ ำกัด  จ าหน่ายรถยนต์

เลขท่ี 50 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
โทร. 074-723001-2 

29 ช่างยนต์ 1 ช ไม่จ ากัด ปวช.+ ตามตกลง อาหารกลางวัน ร้ำนสตูลออโต้แม็กซ์ ธุรกิจยานยนต์

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 418 ม.4 ถ.ยนตรการก าธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

โทร. 080-3946566 
30 เจ้าหน้าท่ีธุรการท่ัวไป 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง ประกันสังคม บริษัท ไทยเซ้ำเทิร์นฟู๊ด อินดัสตรี จ ำกัด ผลิตและจ าหน่ายสินค้า

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 556 ม.1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
โทร. 089-2984549, 074-783058

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


ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่ือ - ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
31 พนักงานขาย 1 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับข่ี บริษัท เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด จ าหน่ายเคร่ืองจักร

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

โทร. 074-721244
32 พนักงานฝ่ายผลิต 30 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 315/วัน ประกันสังคม บริษัท กว๋ำงเข่ิน รับเบอร์ (สตูล) จ ำกัด ผลิตและส่งออกยางแท่ง

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 3 ช/ญ 18-35 ม.6+ 315/วัน สามารถท างานเป็นกะได้ 310 ม.10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
โทร. 074-791152-3

33 พ่อบ้าน 1 ช 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกันสังคม/อาหารกลางวัน/ท่ีพัก บริษัท รังนก สตูล จ ำกัด ธุรกิจรังนก

567 ม.1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
โทร. 081-0940536

34 พนักงานรักษาความปลอดภัย 5 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกันสังคม/ท่ีพัก วำรินทร์ บีช รีสอร์ท ธุรกิจโรงแรม

35 พนักงานท าความสะอาด 5 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง 171 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล
36 พนักงานยกกระเป๋า 5 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง โทร. 099-3099116, 095-7211559
37 พนักงานแคชเชียร์ 5 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง
38 พนักงานช่างเคร่ือง 5 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง
39 พนักงานขนของ/แบกหาม/งานสวน 5 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง

https://www.google.co.th/maps/search/310+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+10+%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87+%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5+%7C+%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%28%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5%29+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94


ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่ือ - ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
40 ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ 1 ช 25-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง อาหารกลางวัน ร้ำนรุ่งเจริญ 3 แยกนิคมควนกำหลง ธุรกิจยานยนต์

108/1 ม.10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
โทร. 081-9571887

41 พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 ญ 22-35 ปวส.+ ตามตกลง ประกันสังคม/ค่าคอมมิชช่ัน ร้ำน เจเอ็ม เซฟต้ี สตูล ธุรกิจด้านความปลอดภัย

302/36-37 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล
โทร. 082-7348286

42 พนักงานสินค้าคงคลัง 1 ญ 20-30 ม.6+ ตามตกลง - ร้ำนสตูลอันดำมันเพิร์ล จ าหน่ายเคร่ืองประดับ

พนักงานขาย 1 ญ 20-30 ม.6+ ตามตกลง 221 ม.6 ต.ปากน  า อ.ละงู จ.สตูล
แม่บ้าน 1 ญ 20-30 ม.3+ ตามตกลง โทร. 083-6572165

43 Reservation Officer 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง ท่ีพัก/อาหาร 3 มื อ/ยูนิฟอร์ม ไอดิลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ต ธุรกิจโรงแรม

Reservation Supervisor 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง 279 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
โทร. 098-0151712


