
ล าดับ
ที่

รหสั ต าแหน่งงาน
จ านว

น
เพศ อายุ

อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ รหสันายจ้าง
ชื่อสถาน

ประกอบการ
สวัสดิการ

เงือ่นไข/
คุณสมบตัิ

1 743330 ตัดเย็บเส้ือผ้า 3 ญ 18-35 308 ป.6-ป.ตรี 1900501126457
Faseera 
clothes

โสด

2 322720 ผู้ช่วยสัตวแ์พทย์ 2 ช/ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี 3801600360022
คลินิกเมตตา
รักษาสัตว์

ไทยพทุธ

3 422210 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 18-35 308 ม.6-ป.ตรี 3801600360022
คลินิกเมตตา
รักษาสัตว์

4 512145 แม่บา้น 1 ญ 25-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ 3801600360022
คลินิกเมตตา
รักษาสัตว์

5 522020 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-35 308 ปวส.-ป.ตรี 3801600360022
คลินิกเมตตา
รักษาสัตว์

6 744190 ช่างตัดขนสัตว์ 1 ช/ญ 18-40 308 ม.3-ป.ตรี 3801600360022
คลินิกเมตตา
รักษาสัตว์

7 712120 ช่างก่อสร้าง 1 ช/ญ 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี 3940300083498
นฤภทัร เอ็นจิ
เนียร่ิง

เวลางาน 
08.00-16.30
 น.

8 713710 ช่างไฟฟา้ 2 ช 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี 3940300083498
นฤภทัร เอ็นจิ
เนียร่ิง

เวลางาน 
08.00-16.30
 น.

9 724325
ช่าง
อิเล็กทรอนิก

2 ช 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี 3940300083498
นฤภทัร เอ็นจิ
เนียร่ิง

เวลางาน 
08.00-16.30
 น.

10 723190 ช่างยนต์ 2 ช 28-40 700 ป.ตรี 3940900148477 นายอัซมิน อาแว

มี
ประสบการณ์
 เวลาท างาน
 08.00 - 
17.00 น.

11 724210
ช่าง
อิเล็กทรอนิก

1 ช 28-40 700 ป.ตรี 3940900148477 นายอัซมิน อาแว

มี
ประสบการณ์
 เวลาท างาน
 08.00 - 
17.00 น. 
เข้ากะได้

12 713710 ช่างไฟฟา้ 1 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี 3011077702
บ.ไฮเฟรช หอ้ง
เย็น จ ากัด

มีที่พกั ค่า
น้ าฟรี

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปตัตานี
ประจ าเดอืน ธันวาคม 2561
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13 723350 ช่างกล 1 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี 3011077702
บ.ไฮเฟรช หอ้ง
เย็น จ ากัด

มีที่พกัให ้
ค่าน้ าฟรี

14 723120 ช่างยนต์ 1 ช 22-40 308 ปวช.-ป.ตรี 3030459770
บจก.น้ าแข็ง
หลอดบา้นดี

ช่างยนต์

15 832210
พนักงานขับรถ
 6 ล้อ

3 ช 25-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ 3030459770
บจก.น้ าแข็ง
หลอดบา้นดี

เบี้ยขยัน

16 341140
ที่ปรึกษา
การเงิน

10 ช/ญ 22-45 10000 ปวส.-ป.ตรี 3949900144275
บริษทั AIA 
จ ากัด (สาขา
ปากน้ า)

17 241930
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ขายระหวา่ง
ประเทศ

1 ช 25-35 308 ป.ตรี 3030649386
บริษทั ชัย
เจริญมารีน 
(2002) จ ากัด

มีการปรับ
เงินเดือน
ประจ าปี

จบ
วทิยาศาสตร์

18 419010 พนักงานธรุการ 1 ญ 18-35 308 ปวส.-ป.ตรี 3030649386
บริษทั ชัย
เจริญมารีน 
(2002) จ ากัด

จบ
คอมพวิเตอร์

19 522020
พนักงานขาย
หน้าร้าน

2 ช 18-35 308 ม.3-ป.ตรี 3030649386
บริษทั ชัย
เจริญมารีน 
(2002) จ ากัด

ไทยพทุธ

20 932130
แรงงานฝ่าย
ผลิต

10 ช/ญ 20-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ 3030649386
บริษทั ชัย
เจริญมารีน 
(2002) จ ากัด

21 214930 ช่างกลโรงงาน 1 ช 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี 3101701289
บริษทั ไทยเทค
 รับเบอร์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

22 131220
หวัหน้าส่วนพซีี
ไลน์

2 ช/ญ 25-35 308 ป.ตรี 3941000443
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

23 343320 พนักงานบญัชี 1 ช/ญ 23-45 308 ป.ตรี 3941000443
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

24 413220
เจ้าหน้าที่
วางแผน

2 ช/ญ 18-35 308 ป.ตรี 3941000443
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

พดู
ภาษาอังกฤษ
ได้

25 723350
ช่างซ่อมบ ารุง
ซีมเมอร์

3 ช 20-40 308 ปวช.-ป.ตรี 3941000443
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด
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26 816290
ช่างซ่อมบ ารุง
บอยเลอร์ 
(หม้อไอน้ า)

3 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี 3941000443
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

27 827190
พนักงานซ่อม
บ ารุงไลน์ผลิต

15 ช/ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี 3941000443
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

28 829030
ผู้ควบคุม
เคร่ืองปดิและ
ผนึกฝา

3 ช/ญ 18-40 308 ม.3-ป.ตรี 3941000443
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

29 832210
พนักงานขับ
รถยนต์

3 ช/ญ 22-40 308 ม.3-ป.ตรี 3941000443
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

30 833420
พนักงานขับรถ
ยก (fork lift)

5 ช 23-45 308 ม.3-ป.ตรี 3941000443
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

31 932130
แรงงานฝ่าย
ผลิต

100 ช/ญ 18-50 308 ป.6-ป.ตรี 3941000443
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

32 723190 ช่างยนต์ 1 ช 23-35 308 ปวส.-ป.ตรี 955544000150
บริษทั พนิิต
มอเตอร์ 2555 
จ ากัด

มี
ประสบการณ์
 6 เดือนขึ้น
ไป โสด ผ่าน
เกณฑ์ทหาร 
เวลาท างาน 
08.00 - 
17.00 น.

33 522010 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-35 308 ป.6-ป.ตรี 945554000233
บริษทั พี.เอส.
เจ.เทรดด้ิง 
จ ากัด

34 832230
พนักงานขับรถ
 6 ล้อ

2 ช 23-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ 945554000233
บริษทั พี.เอส.
เจ.เทรดด้ิง 
จ ากัด

35 244420
ล่ามภาษาจีน 
และไทย

1 ช 18-40 10000 ปวส.-ป.ตรี 955554000179
บริษทั ฟรอนท์
 อินเตอร์วูด๊ 
จ ากัด

มี
ประสบการณ์
ท างานกับ
คนจีน (โสด)
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36 311820 วศิวกรโยธา 1 ช 24-35 308 ป.ตรี 3941000344
บริษทัปตัตานี
คอนกรีต จ ากัด

ขับรถยนต์ได้

37 721230 ช่างเชื่อม 1 ช 20-35 308 ปวช.-ป.ตรี 3941000344
บริษทัปตัตานี
คอนกรีต จ ากัด

โบนัส
จบ ปวส.
ช่างกล

38 832420
พนักงานขับรถ
 10 ล้อ

5 ช 23-45 308 ป.6-ป.ตรี 3941000412
บริษทัปตัตานี
ปลาปน่ (1988)
 จ ากัด

มีใบขับขี่
ประเภท 2

39 832420
พนักงานขับรถ
แก๊ส

1 ช 18-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ 3941000412
บริษทัปตัตานี
ปลาปน่ (1988)
 จ ากัด

มีใบขับขี่
ประเภท 2 
สามารถเข้า
กะได้ เวยีน
กะได้

40 123130
ผู้จัดการฝ่าย
ตะกาฟลุ

15 ช/ญ 20-35 17000 ปวส.-ป.ตรี 1755469180
บริษทั
เมืองไทย
ประกันชีวติ

41 341140
ที่ปรึกษา
โครงการ

15 ช/ญ 20-35 308 ป.ตรี 1755469180
บริษทั
เมืองไทย
ประกันชีวติ

42 522090 พนักงานขาย 1 ญ 18-35 308 ปวส.-ป.ตรี 3949900073203 ร้าน คุณปอ

สามารถใช้
โปรแกรม 
photoshop
 ได้ ใช้
คอมพวิเตอร์
ได้

43 713710 ช่างไฟฟา้ 2 ช 17-35 308 ปวช.-ปวส. 1940100117228
ร้านบงัหมัด
ไฟฟา้

มีเบี้ยขยัน

มี
ประสบการณ์
 พจิารณา
เปน็พเิศษ 
เวลาท างาน 
08.00-17.00
 น.

44 522020 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี 3949900135179 ร้านริน ริน

มี
ความสามารถ
ขายน้ า จะ
พจิารณา
เปน็พเิศษ
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45 522020
พนักงานขาย
เหล็ก

2 ช/ญ 18-35 308 ม.6-ป.ตรี 3949900046311 ร้านวฑูิรย์สหกิจ

46 512110 แม่บา้นโรงแรม 1 ญ 25-35 308 ม.3-ม.6 3941001488
โรงแรมเซาท์
เทร์ินววิ

อาหารฟรี 1
 มื้อ เวลา
ท างาน 
17.00 - 
02.00 น.

47 421130 แคชเชียร์ 1 ช/ญ 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี 3949900016854
โรงแรมลีเวอร์ 
ลีฟวิง้

อาหารฟรี 1
 มื้อ

48 512110 แม่บา้น 3 ญ 18-40 308 ป.6-ป.ตรี 3949900016854
โรงแรมลีเวอร์ 
ลีฟวิง้

49 512330 พนักงานเสริฟ 6 ช/ญ 20-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ 3949900016854
โรงแรมลีเวอร์ 
ลีฟวิง้

50 512390 พนักงานบาร์น้ า 2 ช/ญ 20-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ 3949900016854
โรงแรมลีเวอร์ 
ลีฟวิง้

51 513231 ผู้ช่วยพยาบาล 2 ช 18-35 308 ม.6-ป.ตรี 1755362320
ศิรารักษค์ลินิก
แพทย์

บคุลิกดี รัก
งานบริการ 
ผ่านเกณฑ์
ทหาร เวลา
ท างาน 
08.00 - 
17.00 น.

52 522010 พนักงานขาย 3 ช/ญ 28-41 308 ไม่จ ากัดวฒิุ 1959900031253
ศูนย์ไอครีมแมก
โนเลีย

ประกัน
อุบติัเหตุ มี
รถสามล้อให้
 ผู้หญิงอายุ 
28 ปขีึ้นไป 
สามารถขับ
รถดชเล่ได้

53 343320 พนักงานบญัชี 3 ญ 23-35 308 ปวส.-ป.ตรี 3030847201 หจก.โชติชนินทร์

54 522020 พนักงานขาย 3 ญ 23-35 308 ปวส-ป.ตรี 3030847201 หจก.โชติชนินทร์

55 131320 หวัหน้าโครงการ 1 ช 25-40 308 ป.ตรี 3940000190
หจก.เธยีร
ปรีชาก่อสร้าง

56 311220
วศิวกรรมโยธา
(ก่อสร้าง)

1 ช 25-45 15000 ป.ตรี 3940000190
หจก.เธยีร
ปรีชาก่อสร้าง

ต้องการด่วน
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57 314120 ช่างควบคุมงาน 2 ช 20-40 308 ปวส.-ป.ตรี 3940000190
หจก.เธยีร
ปรีชาก่อสร้าง

ต้องการด่วน

58 419010 พนักงานธรุการ 1 ญ 30-35 308 ปวส.-ป.ตรี 3940000190
หจก.เธยีร
ปรีชาก่อสร้าง

จบบญัชี 
การตลาด 
เลขานุการ 
มี
ประสบการณ์
ไม่น้อยกวา่ 3
 ปี

59 723120 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 308 ม.3-ป.ตรี 3940000190
หจก.เธยีร
ปรีชาก่อสร้าง

60 833120
พนักงานขับรถ
เกรด(เกล่ียดิน)

2 ช 25-45 308 ป.6-ป.ตรี 3940000190
หจก.เธยีร
ปรีชาก่อสร้าง

61 833220
พนักงานขับรถ
ตัก

1 ช 25-45 308 ป.6-ปวส. 3940000190
หจก.เธยีร
ปรีชาก่อสร้าง

62 932290
แรงงานทั่วไป 
(กรรมกร
ก่อสร้าง)

10 ช/ญ 18-50 308 ไม่จ ากัดวฒิุ 3940000190
หจก.เธยีร
ปรีชาก่อสร้าง

63 828350 ช่างคอมพวิเตอร์ 1 ช 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี 943544000026
หจก.แนคส์ 
เน็ตเวร์ิค

ท างาน
จันทร์-เสาร์

64 522010 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18-35 308 ป.6-ป.ตรี 943548000411
หจก.ปตัตานี 
ดีไลท์

ขับรถโชเล่ได้

65 413230
พนักงาน
จัดซ้ือสโตร์

2 ช/ญ 20-35 308 ม.6-ป.ตรี 3949900066266
หจก.ปตัตานี
ไทยแสงทอง

66 512390
พนักงานหน้า
ชาน

2 ช 20-35 308 ม.3-ป.ตรี 3949900066266
หจก.ปตัตานี
ไทยแสงทอง

ขยัน ,อดทน

67 713710 ช่างไฟฟา้ 2 ช 18-35 308 ป.ตรี 3949900066266
หจก.ปตัตานี
ไทยแสงทอง

68 834065 ช่างเคร่ือง 2 ช 20-35 308 ม.6-ป.ตรี 3949900066266
หจก.ปตัตานี
ไทยแสงทอง

69 932290 พนักงานทั่วไป 2 ช/ญ 20-45 308 ม.6-ป.ตรี 3949900066266
หจก.ปตัตานี
ไทยแสงทอง

70 723190 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 12000 ปวช.-ป.ตรี 3942001869
หจก.พรแก้ว
ก่อสร้าง
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71 419010 เสมียน 1 ญ 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี 943557000305
หจก.ภชุคินทร์ 
การประปา

ไทยพทุธ    
มีความรู้
ด้าน
คอมพวิเตอร์
เวลาท างาน 
08.30 - 
16.30 น.

72 832210 พนักงานขับรถ 1 ช 18-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ 943557000305
หจก.ภชุคินทร์ 
การประปา

มีใบขับขี่
รถยนต์เวลา
ท างาน 
07.30-17.00
 น.

73 311220 โฟร์แมน 1 ช 25-45 9420 ปวช.-ป.ตรี 3940700101752
หา้งหุ้นส่วน 
เกรนน์เดล

โบนัส,เงิน
รายปี

74 721290 ช่างเชื่อม 1 ช 25-45 308 ปวช.-ป.ตรี 3940700101752
หา้งหุ้นส่วน 
เกรนน์เดล

มี
ประสบการณ์
 พจิารณา
เปน็พเิศษ 
เวลาท างาน 
07.30 -
17.00 น.


