
เพศ อาย(ุป)ี วุฒิการศึกษา

1 พนักงานท าความสะอาด 1 ญ 20-35 ป.6-ปวส. 300 panda car spa มปีระกนัสังคม

263/12 ม.11 ถนนนาเกลือ

ต.บานา อ.เมอืง จ.ปัตตานี  94000

2 แมบ่้าน 1 ญ 25-40 ป.6-ม.6 300 คลนิิกเมตตารักษาสตัว์ นับถือศาสนาไทยพุทธ

3 ช่างตัดขนสัตว์ 2 ญ 20-35 ไมจ่ ากดั 9000 118 ถนนหนองจิก

4 พนักงานขาย 2 ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9000 ต.สะบารัง อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

5 ผู้ช่วยพยาบาล(สัตว์) 2 ญ 20-30 ปวส.-ป.ตรี 300

6 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 23-40 ไมจ่ ากดั 300 บจก.น้้าแขง็หลอดบ้านดี

7 ช่างเคร่ือง 1 ช 25-40 ปวช.-ป.ตรี 300 48/1 ม.10 ถนนรามโกมทุ

8 ช่างยนต์ 2 ช 20-40 ปวส.-ป.ตรี 300 ต.บานา อ.เมอืง จ.ปัตตานี  94000

ม ีOT + ค่าคอมมชิชั่น,นับถือศาสนาพุทธ

มปีระกนัสังคม,มเีบีย้ขยัน

ล้าดบั
ที่

ต้าแหน่งงาน จ้านวน

คุณสมบัติ
อัตรา

ค่าจา้ง/วนั ชื่อสถาประกอบการ เงื่อนไข/สวัสดกิาร

ต้าแหน่งงานว่างจังหวัดปตัตานี

ประจ้าเดอืน กุมภาพันธ์ 2560



เพศ อาย(ุป)ี วุฒิการศึกษา

ล้าดบั
ที่

ต้าแหน่งงาน จ้านวน

คุณสมบัติ
อัตรา

ค่าจา้ง/วนั ชื่อสถาประกอบการ เงื่อนไข/สวัสดกิาร

9 พนักงานทัว่ไป 10 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากดั 300 บริษัท ชยัเจริญมารีน (2002) จ้ากัด มปีระกนัสังคม

10 เจา้หน้าทีก่ารตลาด 1 ช 25-40 ป.ตรี 300 97/16 ม.8  ถนนนาเกลือ มปีระกนัสังคม

11 ผู้จดัการฝ่ายผลิต 1 ญ 25-40 ป.ตรี 20000 ต.บานา อ.เมอืง จ.ปัตตานี  94000 มปีระกนัสังคม,จบวิทย์ฯด้านอาหาร,มปีระสบการณ์

12 พนักงานบัญชี 2 ญ 22-35 ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม,จบบัญชี,ต้องการไทยพุทธ

13 ช่างซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 2 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300 บริษัท เทพพิทักษ์ ซีฟูดส ์จ้ากัด มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์

14 ผู้ช่วยซุปเปอร์ไวเซอร์(ฝ่ายจัดซ้ือ) 1 ช 23-35 ป.ตรี 11000 285 ม.8 ถนนนาเกลือ มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์พิจารณาพิเศษ

อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

15 ช่างเทคนิคโยธา 1 ช 20-25 ปวส.-ป.ตรี 300 บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จ้ากัด
มปีระกนัสังคม,มทีักษะในการใช้เคร่ืองมอืช่าง,ขับรถยนต์   
             ได้มใีบขับขี่

16 ช่างกอ่สร้าง 1 ช 20-45 ปวส.-ป.ตรี 300 36/3 ม.4 ถนนหนองจิก มปีระกนัสังคม,มคีวามช านาญในอาชีพช่างไม้,ช่างต่างๆ

17 พนักงานขับรถสิบล้อ 1 ช 20-45 ม.3-ม.6 300 ต.รูสะมแิล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94000 มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์พิจารณาพิเศษ

18 พนักงานบัญชี 1 ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม,จบบัญชี,มปีระสบการณ์พิจารณาพิเศษ

19 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 5 ช 20-50 ไมจ่ ากดั 300 บริษัท ปัตตานีปลาป่น(1988)จ้ากัด มปีระกนัสังคม,,มใีบขับขี่ประเภท 2

20 พนักงานขายหน้าร้าน 2 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 300 143 ม.8 ถนนนาเกลือ ต.บานา มปีระกนัสังคม

21 พนักงานจัดของลงเรือ 1 ช/ญ 18-30 ม.3-ปวส. 300 อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000 มปีระกนัสังคม



เพศ อาย(ุป)ี วุฒิการศึกษา

ล้าดบั
ที่

ต้าแหน่งงาน จ้านวน

คุณสมบัติ
อัตรา

ค่าจา้ง/วนั ชื่อสถาประกอบการ เงื่อนไข/สวัสดกิาร

22 พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากดั 300 บริษัท ปัตตานีผลติภณัฑ์อาหาร จ้ากัด มปีระกนัสังคม

23 พนักงานขบัรถยก (fork lift) 5 ช 23-40 ไม่จ ากดั 300 281 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา มปีระกนัสังคม

24 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ(pc) 3 ช/ญ 18-38 ม.3-ป.ตรี 300 อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000 มปีระกนัสังคม

25 คิว.ซี.บรรจภุัณฑ์ 10 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

26 คิว.ซี.ปิดฉลาก 3 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 บริษัท ปัตตานีผลติภณัฑ์อาหาร จ้ากัด มปีระกนัสังคม

27 พนักงานซ่อมบ ารุงไลน์ผลิต 10 ช 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 281 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา มปีระกนัสังคม

28 คิว.ซี.รับวัตถดิุบ 1 ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000 มปีระกนัสังคม

29 หัวหน้าส่วนปิดฉลาก 2 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

30 ช่างซ่อมบ ารุงห้องเยน็ 2 ช 18-35 ม.6-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

31 ช่างยนต์ 2 ช 18-35 ม.6-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

32 เสมียนฝ่ายจดัซ้ีอวัตถดิุบ 2 ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

33 ช่างซ่อมบ ารุงคลังสินค้า 2 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

34 ช่างซ่อมบ ารุงซีมเมอร์ 3 ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

35 ช่างซ่อมบ ารุงบอยเลอร์(หม้อไอน้ า) 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม



เพศ อาย(ุป)ี วุฒิการศึกษา
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36 หัวหน้าส่วนพซีีไลน์ 2 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300 บริษัท ปัตตานีผลติภณัฑ์อาหาร จ้ากัด มปีระกนัสังคม

37 รองหน.แผนกควบคุมผลิตภัณฑ์ 1 ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

38 พนักงานอะไหล่ 1 ช/ญ 28-35 ปวส.-ป.ตรี 9000 บริษัท ปัตตานีฮอนดา้คาร์ส จ้ากัด มปีระกนัสังคม

295 ม.7

ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

39 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ญ 23-35 ปวส.-ป.ตรี 9000 บริษัท ปาลม์พัฒนาชายแดนใต ้จ้ากัด มปีระกนัสังคม

40 เลขานผู้จัดการ 1 ญ 20-30 ป.ตรี 9000 3/2 ม.4 ถนนเพชรเกษม มปีระกนัสังคม

41 ช่างยนต์ 2 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 300 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์พิจารณาพิเศษ

42 พนักงานขาย 10 ช 20-40 ม.6-ป.ตรี 300 บริษัท พี.เอส.เจ.เทรดดิ้ง จ้ากัด  มปีระกนัสังคม,โบนัส,ที่พัก,สามารถขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี่,ออกต่างจงัหวดัได้

43 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 3 ช 23-40 ม.6-ป.ตรี 300 173/1 ม.1 ถนนเพชรเกษม มปีระกนัสังคม,โบนัส,เงินรายปี,มใีบขับขี่ประเภท 2

ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

44 ผู้จัดการฝ่ายตะกาฟุล 15 ช/ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 15000 บริษัท เมอืงไทยประกันชวีิต

45 ทีป่รึกษาโครงการตะกาฟุล 15 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 10000 9/28-30 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง

อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

มโีบนัส,เบิกค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชน,                   
ท างานจันทร์-ศุกร์
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46 พนักงานขบัรถยก (fork lift) 1 ช 20-35 ม.3-ปวส. 10500 บริษัท รอแยลฟู้ดส ์จ้ากัด
มีประกันสังคม

47 ช่างไอที 1 ช 18-35 ปวส.-ป.ตรี 30000 132/8 ม.8 ถนนนาเกลือ มปีระกนัสังคม

48 ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 13000 อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000
มีประกันสังคม,จบวิทย์ฯเทคโนฯด้านอาหาร,มีประสบการณ์ไม่น้อย 3ปี

49 ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ 1 ช 18-35 ป.ตรี 13000 มปีระกนัสังคม

50 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 18-35 ป.ตรี 440 มปีระกนัสังคม

51 หัวหน้าส่วนประกนัคุณภาพ 1 ช 23-35 ป.ตรี 13000 มปีระกนัสังคม

52 ผู้จดัการฝ่ายคลังสินค้า 1 ช/ญ 30-40 ป.ตรี 30000 มปีระกนัสังคม

53 ช่างกล 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 440 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ้ากัด

54 ช่างเชื่อม 2 ช 22-35 ปวช.-ป.ตรี 440 136/1 ม.1 ถ.สิโรรส 

55 ช่างกลึง 2 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 440 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

56 พนักงานคลังสินต้า 1 ช 20-35 ม.3-ปวช. 300 บริษัท สริิปัตตานี (2015) จ้ากัด มปีระกนัสังคม,ขับรถยนต์ได้มใีบขับขี่

57 พนักงานขายของหน้าร้าน 3 ญ 20-35 ปวช.-ปวส. 300 67,71 ถนนอดุมวิถี มปีระกนัสังคม,ใช้คอมฯได้,ขยันในการท างาน

ต.อาเนาะรู อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

มปีระกนัสังคม,มบี้านพัก,เบีย้ขยัน,ค่าประสิทธิภาพ
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58 พนักงานขายเหล็ก 2 ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300 ร้านวิฑูรยส์หกิจ มปีระกนัสังคม,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2 ถนนมายอ ต.อาเนาะรู

อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

59 พนักงานคีย์ข้อมลูบัญชี 2 ช/ญ 23-30 ป.ตรี 300 บริษัท เอ็นที ดดีโีฮม จ้ากัด มปีระกนัสังคม

103/34 ม.3 ถนนนาเกลือ

ต.บานา อ.เมอืง จ.ปัตตานี  94000

60 พนักงานขายโทรศัพท์ 2 ญ 20-30 ม.6-ป.ตรี 300 ร้านอินเตอร์โฟน

158/98 ม.11 ถนนนาเกลือ

ต.บานา อ.เมอืง จ.ปัตตานี  94000

61 หวัหน้าแผนกช่าง 1 ช 30-45 ปวส.-ป.ตรี 300 โรงแรมซี.เอส ปัตตานี

62 พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 24-30 ปวส.-ป.ตรี 300 299 ม.4 ถนนหนองจิก

63 รูมเมด 3 ญ 20-35 ม.3-ป.ตรี 300 ต.รูสะมแิล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94000

64 (ครีนเนอร์)พนักงานท าความสะอาด 3 ญ 20-35 ม.3-ป.ตรี 300

65 (สจ๊วต)พนักงานล้างจาน 3 ช/ญ 20-35 ม.3-ป.ตรี 300

มปีระกนัสังคม,บ้านพัก,อาหาร,มปีระสบการณ์5ปีพิจารณา
พิเศษ
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66 พนักงานบาร์วิต้า 1 ช/ญ 18-25 ม.3-ม.6 300 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว มปีระกนัสังคม

67 พนักงานรูมบอย 1 ช 20-35 ม.3-ม.6 300 399 ม.4 ถนนหนองจิก

68 พนักงานเบลบอย 1 ช 20-35 ม.3-ม.6 300 ต.รูสะมแิล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94000

69 ผู้จดัการแม่บ้าน 1 ญ 35-45 ม.3-ม.6 9000

70 แม่บ้าน 1 ญ 20-35 ม.3-ม.6 300

71 พนักงานเสริฟ(เช้า) 1 ญ 18-25 ม.3-ม.6 300 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว

72 พอีาร์ห้องอาหาร 2 ญ 18-25 ม.3-ม.6 300 399 ม.4 ถนนหนองจิก มปีระกนัสังคม,มบีุคลิกดี,มปีระสบการณ์พิจารณาพิเศษ

73 พนักงานต้อนรับ 3 ช/ญ 20-30 ปวช.-ป.ตรี 9000 ต.รูสะมแิล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94000 มปีระกนัสังคม

74 ช่างอเิล็กทรอนิกส์ 2 ช 22-35 ปวส.-ป.ตรี 9000 มปีระกนัสังคม,จบไฟฟ้า/อเิล็กฯใช้คอมฯได้คล่อง

75 พนักงานฝ่ายผลิต 1 ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 300 โรงลกูชิ้นพงษ์ทิพย์

164/2 ม.8 ถนนนาเกลือ

ต.บานา อ.เมอืง จ.ปัตตานี  94000



เพศ อาย(ุป)ี วุฒิการศึกษา

ล้าดบั
ที่

ต้าแหน่งงาน จ้านวน

คุณสมบัติ
อัตรา

ค่าจา้ง/วนั ชื่อสถาประกอบการ เงื่อนไข/สวัสดกิาร

76 ช่างอเิล็กทรอนิก 2 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 300 ศูนยซ่์อมคอมพิวเตอร์ปัตตานี มปีระกนัสังคม

2/34 ถนนเจริญประดิษฐ์

ต.รูสะมแิล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94000

77 พนักงานขาย 2 ญ 20-30 ม.3-ปวส. 300 ศูนยบ์ริการคลนิีคเซฟตี้ ปัตตานี

400/32 ม.4 ถนนหนองจิก

ต.รูสะมแิล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94000

78 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 25-40 ไมจ่ ากดั 300 หจก.โชตชินินทร์  ่มปีระกนัสังคม,มใีบขับขี่ประเภทที่2

79 พนักงานบัญชี 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300 14 ม.5 ถนนพระยาเมอืง มปีระกนัสังคม,จบบัญชี

80 พนักงานขาย 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300 ต.รูสะมแิล อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000 มปีระกนัสังคม

81 ช่างเชื่อม 2 ช 20-40 ป.6-ปวส. 300 หจก.เธียรปรีชาก่อสรา้ง
มปีระกนัสังคม

82 พนักงานขับรถเกรด(เกล่ียดิน) 2 ช 25-45 ไมจ่ ากดั 20000 25/1 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์พิจารณาพิเศษ

83 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 ม.3-ปวส. 300 อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000 มปีระกนัสังคม

84 ช่างควบคุมงาน 2 ช 20-38 ปวส.-ป.ตรี 9000 มปีระกนัสังคม

85 หวัหน้าโครงการ 1 ช 25-40 ป.ตรี 9000 มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ



เพศ อาย(ุป)ี วุฒิการศึกษา
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อัตรา

ค่าจา้ง/วนั ชื่อสถาประกอบการ เงื่อนไข/สวัสดกิาร

86 ช่างอเิล็กทรอนิก 1 ช 21-35 ปวส.-ป.ตรี 300 หจก.แนคส ์เน็ตเวิร์ด สามารถขับรถยนต์ได้มใีบขับขี่

2/81 ถนนเจริญประดิษฐ์

ต.รูสะมแิล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94000

87 พนักงานบัญชี 2 ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 300 หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เซียล สาขาปัตตานี มปีระกนัสังคม

52 ม.4 ถนนเพชรเกษม

ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

88 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18-40 ไมจ่ ากดั 300 หจก.ปัตตานี ดไีลท์ 

89 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 300 146/48 ม.6 ต.รูสะมแิล

อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

90 พนักงานขับรถกะบะ 1 ช 20-45 ป.6-ม.6 300 หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง มปีระกนัสังคม,มใีบขับขี่ประเภท 2

91 ช่างไฟฟ้า 2 ช 20-35 ปวช.-ป.ตรี 300 34/3 ถนนปากน้ า มปีระกนัสังคม,โบนัส,เงินรายปี,มปีระสบการณ์ 1ปี

92 ช่างควบคุมเคร่ืองท าความเย็น 2 ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 300 ต.สะบารัง อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

93 พนักงานบัญชี 2 ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม,โบนัส,เงินรายปี

94 พนักงานจัดซ้ือ 2 ญ 20-30 ปวช.-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

   มปีระกนัสังคม,สามารถขับรถโชเล่ได้
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95 พนักงานขับรถบด 1 ช 25-40 ป.6-ม.6 300 หจก.พรแก้วก่อสร้าง มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์พิจารณาพิเศษ

22/54 ม.5

ต.รูสะมแิล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94000

96 พนักงานยกของ 5 ช/ญ 18-40 ป.6-ม.6 300 หจก.พีโอ.วัสดกุ่อสร้าง 1997 มปีระกนัสังคม

97 พนักงานขับรถ 2 ช 25-45 ป.6-ม.6 300 38/11 -14 ม.4 มปีระกนัสังคม

ต.รูสะมแิล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94000

98 ทีป่รึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 20-35 ม.3-ป.ตรี 300 หจก.เมธาวี 2010 กิจเจริญ

บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวติ จ้ากัด(มหาชน)

112/46 ซอยโคกส าโรง 

ต.รูสะมแิล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94000

99 ช่างติดต้ังฝ้าเพดาน 2 ช 20-40 ไมจ่ ากดั 300 หจก.แกรนน์เดล มปีระกนัสังคม,โบนัส,เงินเดือนรายปี

100 ช่างทาสี 2 ช 20-40 ไมจ่ ากดั 300 25/2 ซอย 3 ถนนยะรัง

101 ช่างกอ่สร้าง 2 ช 20-40 ไมจ่ ากดั 300 ต.จะบังติกอ อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

102 ช่างเชื่อม 2 ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 300

  มทีีพ่ัก,มปีระกนัสังคม,มโีบนัส,เงินรายปี,โบนัสท่องเทีย่ว
ต่างประเทศ,มค่ีาคอมฯ,มคีวามรับผิดชอบ,อดทน,มใีจรัก
งานบริการ
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103 โฟร์แมน 1 ช 25-45 ปวส.-ป.ตรี 9000 หจก.แกรนน์เดล

104 พนักงานธุรการ 1 ญ 18-30 ปวช.-ป.ตรี 300 อู่เบสท์
มปีระกนัสังคม

105 พนักงานบัญชี 1 ญ 18-30 ปวส.-ป.ตรี 300 2/31 ซอย 3 ถนนยะรัง
มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์พิจารณาพิเศษ

ต.จะบังติกอ อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

106 พนักงานบันทึกข้อมลู 1 ญ 20-30 ปวส.-ป.ตรี 300 บริษัท 4 โพลาแบร์ จ้ากัด
มปีระกนัสังคม

40 ซอย 1 ถนนสฤษด์ิ

ต.สะบารัง อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

107 พนักงานธุรการ 1 ญ 20-30 ปวส.-ป.ตรี 300 หจก.โรงน้้าแขง็บ้านตงิ
มปีระกนัสังคม

38 ซอย 1 ถนนสฤษด์ิ

ต.สะบารัง อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

108 พนักงานขาย 2 ช 25-40 ปวช.-ป.ตรี 12000 บริษัท พี.เอส.กรุ๊ป 5 จ้ากัด

49 ถนนปะนาเระ 

อ.อาเนาะรู อ.เมอืง จ.ปัตตานี 94000

มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์ในการขายพิจารณาพิเศษ ,   
       เบีย้ขยัน,ท าล่วงเวลาได้,สามารถออกพืน้ทีต่่างจังหวัด
ได้,              มบีุคลิกภาพดี
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109 ตัวแทนประกนั 20 ช/ญ 20-45 ป.ตรี 10000 ส้านักงานคุณลลติา  กลิ้งเลก็
ชอบงานขายและชอบบริการ

297/132 ม.4 ถนนหนองจิก

ต.รูสะมแิล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94000

110 แมบ่้าน 1 ญ 20-45 ม.3-ป.ตรี 9000 ส้านักงาน กศน.จงัหวัดปัตตานี

191/61 ม.6 ถนนสวนสมเด็จ

ต.รูสะมแิล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94000

111 พนักงานบัญชี 1 ญ 20-25 ปวส.-ป.ตรี 9000 บริษัท มติซูทักษิณ จ้ากัด

112 พนักงานฝ่ายธุรการ 2 ช/ญ 20-25 ปวส.-ป.ตรี 9000 57 ม.4 ถนนเพขรเกษม 

113 ช่างยนต์ 2 ช 18-35 ปวส.-ป.ตรี 9000 ต.รูสะมแิล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94000

114 พนักงานขายเครดิต 5 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามตกลง บริษัท ดเีคเอสเอช(ประเทศไทย)จ้ากัด

115 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 10 ช 22-35 ม.6-ป.ตรี ตามตกลง 607 ถนนเพชรเกษม หอ้งเลขที ่58 ชั้น 

116 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 5 ช 25-40 ม.6-ป.ตรี ตามตกลง ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90000

363 สถานประกอบการ 41 แห่ง  , 70 ต าแหน่ง 363 อัตรา


