
บริษัท สนัธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากดั  
แผนกทรัพยากรบุคคล  โทร : 02-443-0585 ต่อ 2102 
Email : hrsup1@santhiya.com 

บริษทั สนัธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากดั
เลขที ่91 หมู่ 1 ต  าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวดันนทบรีุ 11130

วนัที ่  10  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมคัรนกัศึกษาฝึกงานและนกัศึกษาจบใหม่

เรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

สิ่งที่แนบมา  1. รายละเอียดสวสัดิการ และ ต าแหน่งทีเ่ปิดรับ 

2. แบบฟอร์มใบสมคัร

เน่ืองดว้ยบริษทั บริษทั สนัธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากดั และบริษทัในเครือ  ด าเนินธุรกจิทางด้านโรงแรม/รีสอร์ท 
โดยทางบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ะพิจารณารบันักศึกษา ส าหรบัฝึกงาน และรบัสมคัรนักศึกษาทีส่  าเร็จการศึกษาแล้ว ส าหรบับรรจุเป็น
พนักงานของทางบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความเชีย่วชาญในด้านวิชาชพี สาขาวชิาศึกษา และเปิดโอกาสให้ กบั
นักศึกษาไดน้ าความรูแ้ละทกัษะตา่ง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการท  างานจริง โดยสามารถพิจารณาสมคัรเขา้ร่วมกบับริษัทในเครือต่างๆ 
ดงัตอ่ไปน้ี 

ท ัง้น้ี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์น าส่งนักศึกษาทีม่ีความสนใจมาร่วมฝึกงานและประชาสมัพนัธ์การรบัสมัครงานให้แก่
นิสิตและนักศึกษาทีส่  าเร็จการศึกษาแลว้  

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและหวงัเป็นอย่างยิง่วา่จะไดร้บัความอนุเคราะห์และประชาสมัพนัธ์

ขอแสดงความนบัถือ  

(นายคมกริช สันธิญา)
กรรมการผู้ จัดการ

ช่ือบริษทั ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ
1. บริษทั สนัธิญา เกาะยาวใหญ ่รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากดั
(Santhiya Koh Yao Yai Resort and Spa)

เลขที ่88 ม.7 ต.พรุใน อ,เกาะยาว จ.พงังา 83000 

โทร : 076-592-8888  Email : pn.syy@santhiya.com

2. บริษทั สนัธิญา เกาะพะงนั รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากดั
(Santhiya Koh Pha-ngan Resort and Spa) 

เลขที ่22/7 ม.5 ต.บา้นใต ้อ.เกาะพะงนั จ.สุราษฎร์ธานี 84280
โทร : 077-428-9999 Email : pnam.spn@santhiya.com

3. บริษทั สนัธิญา ภูเกต็ นาใต ้รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากดั
(Santhiya Phuket Natai Resort and Spa) 

เลขที ่8 ต.โคกกลอย อ.ตะก ัว่ทุง่ จ.พงังา 82140 

โทร : 076-410-328  Email pn3.snt@santhiya.com

4.บริษทั สนัธิญ ทรี เกาะชา้ง รีสอร์ท จ ากดั
(Santhiya Tree Koh Chang Resort) 

เลขที ่8/15 หมู่ 4 หาดคลองพรา้ว ต.เกาะชา้ง อ.เกาะชา้ง จ.ตราด 23170
โทร : 039-619-040 Email : pnam.tree.kc@santhiya.com 



บริษัท สนัธิญา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากดั  
แผนกทรัพยากรบุคคล  โทร : 02-443-0585 ต่อ 2102  
Email : hrsup1@santhiya.com 

สวัสดิการต่างๆ 

รายละเอียด ผู้ที่ได้รับสิทธ์ิ 

คา่เบี้ยเล้ียง 100 บาท/วนั นักศึกษาฝึกงาน , พนักงานรายวนั, พนักงานรายเดือน 

ทีพ่กั (ช  าระเฉพาะคา่น ้ า- คา่ไฟ )  นักศึกษาฝึกงาน , พนักงานรายวนั, พนักงานรายเดือน 

อาหารฟรี 3 มื้อ/วนั นักศึกษาฝึกงาน , พนักงานรายวนั, พนักงานรายเดือน 

ชดุยูนิฟอร์ม  พรอ้มซกัรีด นักศึกษาฝึกงาน , พนักงานรายวนั, พนักงานรายเดือน 

เซอร์วสิชาร์จ พนักงานรายเดือน 

ประกนัสงัคม พนักงานรายเดือน 

วนัลาพกัรอ้น วนัหยุด วนัลา ตามกฎหมาย  พนักงานรายเดือน 

 

ต าแหน่งที่เปิดรับ  

แผนก ต าแหน่ง 

Engineering Engineering Staff 
Accounting Accounting Officer 
Information Technology Information Technology Support 
Front Office Guest Relations Officer  
Main Kitchen Cook Helper 
Main Kitchen Main Kitchen Administrator 
Food & Beverage Hostess 
Food & Beverage Waiter/Waitress                             
Spa Spa Receptionist 
Housekeeping Public Area Cleaner 
Housekeeping Housekeeping Administrator 
Housekeeping Room Maid 
Recreation Recreation Attendant 
Personnel  Personnel Officer 
Environment Environment Administrator 
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