
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 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 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 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ม.6+ ตามตกลง ท างานเป็นกะได้ 1237 หมู่ท่ี 3 ต.ก าแพง อ.ละงู
8 พนักงานขาย 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร.074-750888 ต่อ21
9 พนักงานฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ม.6+ ตามตกลง E-mail : 9computer@gmail.com
10 พนักงานดูแลสต็อก 1 ช/ญ ไม่เกิน36 ม.6+
11 โฟร์แมน 1 ช 22+ ปวส.+ 15,000+ ประกันสังคม/ยูนิฟอร์ม  บริษัท เอสทีซีวิล (2001) จ ำกัด รับเหมาสร้างบ้าน

12 Site Engineer 1 ช 22+ ป.ตรี+ 20,000+ ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับข่ี 12 ม. 5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
13 Admin Engineer 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 15,000+ โทร. 074-795019
14 พนักงานเขียนแบบหรือสถาปนิก 1 ช 22+ ป.ตรี+ 18,000+
15 Project Manager* 1 ช 25+ ป.ตรี+ 35,000+
16 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

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

18 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 59 ม.5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
19 พนักงานธุรการและส านักงาน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ โทร.074-795572 , 074-795019
20 พนักงานฝ่ายจัดซื อ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 10,000+
21 พนักงานฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+
22 พนักงานขับรถบรรทุก รถเทรลเลอร์* 1 ช 25+ ป.6+ ตามตกลง * มีใบอนุญาตขับข่ีประเภทท่ี 3
23 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
24 พนักงานขาย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 10,000 ประกันสังคม บริษัท เอสที คอนกรีตโปรดักส์ จ ำกัด คอนกรีตผสมเสร็จ

25 พนักงานขนส่ง (ขับรถโม่) 1 ช ไม่จ ากัด ป.6+ 10,000 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 59 ม.5 ต.ย่านซ่ือ อ.ควนโดน จ.สตูล
26 ผู้จัดการโรงงาน* 1 ช 25+ ป.ตรี+ 30,000+ * มีประสบการณ์ท างาน 5 ปีขึ นไป โทร.074-795572 , 074-795019
27 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

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

28 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

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

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

30 พนักงานขาย* 1 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง *ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับข่ี บริษัท เอส ที อี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จ ำกัด จ าหน่ายเคร่ืองจักร

31 แม่บ้าน (ท างานท่ีตะวันอพาร์ทเม้นท์) 1 ญ ไม่เกิน 40 ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 86/52-53 ถ.สฤษด์ิภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

โทร. 074-721244
32 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 315/วัน ประกันสังคม บริษัท กว๋ำงเข่ิน รับเบอร์ (สตูล) จ ำกัด ผลิตและส่งออกยางแท่ง

33 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 1 ช/ญ 18-35 ม.6+ 315/วัน สามารถท างานเป็นกะได้ 310 ม.10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
34 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายไอที 1 ช/ญ 18-35 ปวช.+ ตามตกลง โทร. 074-791152-3
35 ช่างไฟฟ้า 1 ช 18-35 ปวช.+ 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
36 เจ้าหน้าท่ีบัญชีสต็อก 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี+ ตามตกลง ประกันสังคม/อาหารกลางวัน/ท่ีพัก บริษัท รังนก สตูล จ ำกัด ธุรกิจรังนก

มีประสบการณ์ 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 567 ม.1 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
โทร. 081-0940536

37 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

38 ช่างเช่ือม 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกันสังคม หจก. โรงอิฐโชคชัยสตูล ผลิตวัสุก่อสร้าง

39 ผู้ช่วยช่าง 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 90 ม.1 ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล
40 พนักงานท่ัวไป 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง โทร. 064-1701860
41 Admin & Graphic Designer 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ ตามตกลง ตามตกลง บจก.บันดำหยำรีสอร์ท  ธุรกิจโรงแรม

42 Night Audit* 1 ช 20+ ป.ตรี+ ตามตกลง ท่ีพัก/ค่าอาหาร/ประกันสังคม/ผ่านทดลองงาน 147 หมู่ท่ี 7 ต าบลเกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
43 พนักงานการตลาด* 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ ตามตกลง จะได้รับ ServiceCharge และค่าเดินทาง โทร. 063-4926954
44 พนักงานบาร์เทนเดอร์* 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง *พูดภาษาอังกฤษ/มลายู/จีน ได้* E-mail : hr@bundhayaresort.com 
45 พนักงานเสิร์ฟ* 2 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง *และมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

46 พนักงานรักษาความปลอดภัย** 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง **'เข้ากะกลางคืน**



ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่ือ - ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
47 พนักงานขับรถ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 315/วัน บจก. อำดังรีสอร์ท ธุรกิจโรงแรม

48 พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 315/วัน 179 ม.7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล
49 แม่บ้าน 1 ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 315/วัน สวัสดิการตามตกลง โทร. 089-7370007
50 ช่างไฟ 1 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 315/วัน
51 พนักงานท่ัวไป 1 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 315/วัน
52 พนักงานชงเคร่ืองด่ืม 1 ญ 20-35 ม.6+ 8,000 มีประกันสังคม และหากมีประสบการณ์ ร้ำน What's a shake จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม

เป็นพนักงานชงเคร่ืองด่ืมจะพิจารณาเป็นพิเศษ 30/10 ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 
เวลาท าการ เวลา 09.00 – 18.00 น. โทร. 093-5745999 

53 คนงานเหมา ท าท่อและอิฐบล็อก 2 ช 20-40 ไม่จ ากัด 1,000/วัน มีท่ีพักให้ หจก.พีรวัฒน์ค้ำวัสดุ จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

/1ครอบครัว (เหมาเฉล่ีย) ม.2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
โทร. 087-4751545, 095-5091150

54 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี+ ตามตกลง สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี บจก. เดอะคลิฟ หลีเป๊ะ ธุรกิจโรงแรม

55 Admin Page 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 082-8988899
E-mail : theclifflipe.office@gmail.com



ท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ (ปี) วุฒิกำรศึกษำ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร ช่ือ - ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร ประเภทกิจกำร
56 กุ๊ก 2 ช/ญ 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง ท่ีพัก/อาหาร 3 มื อ/ยูนิฟอร์ม/ประกันสังคม โซเดียส บีช รีสอร์ท ธุรกิจโรงแรม

57 ผู้ช่วยกุ๊ก 2 ช/ญ 20-51 ไม่จ ากัด ตามตกลง Service Charge/Commission/Tips box/OT 38 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล 
58 พนักงานต้อนรับห้องอาหาร* 3 ช/ญ 20-52 ไม่จ ากัด ตามตกลง โทร.  081-7675764
59 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า* 2 ช/ญ 20-53 ไม่จ ากัด ตามตกลง
60 ผู้จัดการสาขา (ประจ าสาขาละงู) 1 ช/ญ 35-45 ปวส.+ ตามตกลง ประกันสังคม, Incentive บริษัท ทวินซัน จ ำกัด จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ

มีประสบการณ์การท างานระดับหัวหน้างาน 850-851 ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล
ด้านการขายโทรศัพท์มือถือ หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ โทร. 063-0109999

61 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการตลาด 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สามารถออกต่างจังหวัดได้ หจก.อรรถนิตย์ ตัวแทนจ าหน่าย

62 พนักงานขายนมเปรี ยว (สาขาทุ่งหว้า) 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สามารถขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้ 102/28 ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล นมเปรี ยวยาคูลท์

โทร. 099-2878962
63 พนักงานรักษาความสะอาด (คนพิการ)* 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง *มีบัตรประจ าตัวคนพิการ บริษัท พลำยงำมพำรำวู้ด จ ำกัด ขายส่งและแปรรูปไม้

64 พนักงานขับรถยกฝ่ายอบไม้** 2 ช 22-35 ม.3+ ตามตกลง **ท างานเป็นกะ/ขับรถยกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 209 ม.5 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
65 พนักงานตรวจสอบคัดแยกเรียงไม้ หลายอัตรา ช/ญ 20-30 ป.6+ ตามตกลง ประกันสังคม, ยูนิฟอร์ม, ท่ีพัก ฯลฯ โทร. 090-4950168

*สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี


