
ล า อาย ุ อัตรา วุฒิ

ดบั (ป)ี ค่าจา้ง การศึกษา

1 743330 ตัดเย็บเส้ือผ้า 3 ญ 18-35 308 ไม่จ ากัดวุฒิ Faseera clothes โสด

2 322720 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 ช/ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ มีประกันสังคม ไทยพุทธ

3 422210 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 18-30 308 ม.6-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ มีประกันสังคม ไทยพุทธ

4 512145 แม่บ้าน 2 ญ 25-40 308 ไม่จ ากัดวุฒิ คลินิกเมตตารักษาสัตว์ มีประกันสังคม ไทยพุทธ

5 522020 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18-35 308 ปวส.-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ มีประกันสังคม ไทยพุทธ

6 744190 ช่างตัดขนสัตว์ 2 ช/ญ 18-40 308 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ มีประกันสังคม ไทยพุทธ

7 512145 แม่บ้าน 1 ช/ญ 20-45 308 ไม่จ ากัดวุฒิ คุณนริสา คลายทุกข์

8 343320 พนักงานบัญชี 1 ญ 30-35 308 ป.ตรี บ.ไฮเฟรช ห้องเย็น จ ากัด มีประกันสังคม มีประสบการณ์ 

พิจารณาพิเศษ

9 413310 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 1 ช/ญ 18-35 308 ป.ตรี บ.ไฮเฟรช ห้องเย็น จ ากัด มีประกันสังคม มีประสบการณ์

พิจารณาพิเศษ

10 713710 ช่างไฟฟ้า 1 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี บ.ไฮเฟรช ห้องเย็น จ ากัด มีประกันสังคม มีที่พักให้ ค่าน้ าฟรี

11 723350 ช่างกล 1 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี บ.ไฮเฟรช ห้องเย็น จ ากัด มีประกันสังคม มีที่พักให้ ค่าน้ าฟรี

12 419010 เสมียน 1 ช/ญ 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี บจก.น้ าแข็งหลอดบ้านดี มีประกันสังคม มีโอที จบบัญชี

13 723120 ช่างยนต์ 1 ช 22-40 308 ปวช.-ป.ตรี บจก.น้ าแข็งหลอดบ้านดี มีประกันสังคม

14 832210 พักงานขับรถ 6 ล้อ 3 ช 18-45 308 ไม่จ ากัดวุฒิ บจก.น้ าแข็งหลอดบ้านดี ประกันสังคม, ค่าลวงเวลา,เบี้ยขยัน

15 341140 ที่ปรึกษาการเงิน 10 ช/ญ 22-45 10000 ปวส.-ป.ตรี บ. AIA จ ากัด (สาขาปากน้ า)

16 123320 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1 ช/ญ 23-35 308 ป.ตรี บ. ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากัด มีประกันสังคม

17 123720 หน.ฝ่ายวิจัยและ 2 ช/ญ 23-35 12000 ป.ตรี บ. ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากัด มีประกันสังคม มีประสบการณ์ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 5 ปี

18 522020 พนักงานสโตร์ 3 ช/ญ 18-35 308 ป.6-ป.ตรี บ. ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากัด

19 932290 พนักงานทั่วไป 20 ช/ญ 18-40 308 ไม่จ ากัดวุฒิ บ. ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากัด มีประกันสังคม

20 214930 ช่างกลโรงงาน 1 ช 20-35 9420 ปวส.-ป.ตรี บ. ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัดมีประกันสังคม,

เงินพิเศษ,โอที

สวัสดกิาร เงือ่นไข/คุณสมบตัิ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี
ประจ าเดอืน สิงหาคม 2561

รหสั ต าแหน่ง จ านวน เพศ ชื่อสถานประกอบการ



ล า อาย ุ อัตรา วุฒิ

ดบั (ป)ี ค่าจา้ง การศึกษา
สวัสดกิาร เงือ่นไข/คุณสมบตัิรหสั ต าแหน่ง จ านวน เพศ ชื่อสถานประกอบการ

21 131220 หัวหน้าส่วนพีซีไลน์ 2 ช/ญ 25-35 308 ป.ตรี บ.ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด มีประกันสังคม หัวหน้าส่วนพีซีไลน์

22 413220 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน 2 ช/ญ 18-35 308 ป.ตรี บ. ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด มีประกันสังคม พูดภาษาอังกฤษได้

23 413230 เจ้าหน้าที่จัดซ้ือวัถุตดิบ 2 ช/ญ 18-35 308 ป.ตรี บ. ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด มีประกันสังคม พูดภาษาอังกฤษได้

24 723350 ช่างซ่อมบ ารุงซีมเมอร์ 3 ช 20-40 308 ปวช.-ป.ตรี บ. ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด ประกันสังคม

25 816290 ช่างซ่อมบ ารุงบอยเลอร์ 3 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี บ. ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด มีประกันสังคม

 (หม้อไอน้ า)

26 827190 พนักงานซ่อมบ ารุงไลน์ผลิต 15 ช/ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี บ. ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด มีประกันสังคม

27 829030 หัวหน้าส่วนปิดฉลาก 3 ช/ญ 18-40 308 ม.3-ป.ตรี บ. ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด มีประกันสังคม

28 832210 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 22-40 308 ม.3-ป.ตรี บ. ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด มีประกันสังคม

29 833420 พนักงานขับรถยก (fork lift) 5 ช 23-45 308 ม.3-ป.ตรี บ. ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด มีประกันสังคม

30 932130 พนักงานฝ่ายผลิต 100 ช/ญ 18-55 308 ไม่จ ากัดวุฒิ บ. ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด มีประกันสังคม

31 313255 ช่างเทคนิค 1 ช 25-35 10000 ปวส.-ป.ตรี บ. พี เอส กรุ๊ป (5) จ ากัด มีใบขับขี่รถยนต์

32 513130 พี่เลียงเด็ก 1 ญ 18-35 308 ไม่จ ากัดวุฒิ บ. พี เอส กรุ๊ป (5) จ ากัด เวลางาน 

07.00 -17.00 น. 

33 522020 พนักงานขาย 1 ช 25-40 308 ปวส.-ป.ตรี บ. พี เอส กรุ๊ป (5) จ ากัด มีประกันสังคม

34 522010 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-35 308 ป.6-ป.ตรี บ. พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง จ ากัด

35 832230 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 23-45 308 ไม่จ ากัดวุฒิ บ. พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง จ ากัด มีประกันสังคม

36 311820 วิศวกรโยธา 1 ช 24-35 308 ป.ตรี บ.ปัตตานีคอนกรีต จ ากัด มีประกันสังคม ป.ตรี สาขาโยธา 

ขับรถยนต์ได้

37 522020 พนักงานขาย 2 ช 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี บ.ปัตตานีคอนกรีต จ ากัด มีประกันสังคม

38 721230 ช่างเชื่อม 1 ช 20-35 308 ปวช.-ป.ตรี บ.ปัตตานีคอนกรีต จ ากัด มีประกันสังคม, จบ ปวส.ช่างกล

โบนัส,โอที

39 832420 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 2 ช 25-45 308 ม.3-ป.ตรี บ.ปัตตานีคอนกรีต จ ากัด มีประกันสังคม

40 419010 เสมียนฝ่ายจัดซ้ือ 2 ช/ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี บ.ปัตตานีปลาป่น (1988) จ ากัด ประกันสังคม 

อาหารกลางวัน,ที่พัก

41 522020 พนักงานขายหน้าร้าน 2 ช 18-35 308 ม.3-ป.ตรี บ.ปัตตานีปลาป่น (1988) จ ากัด มีประกันสังคม ,ไทยพุทธ

42 832420 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 5 ช 23-45 308 ไม่จ ากัดวุฒิ บ.ปัตตานีปลาป่น (1988) จ ากัด มีประกันสังคม มีใบขับขี่



ล า อาย ุ อัตรา วุฒิ

ดบั (ป)ี ค่าจา้ง การศึกษา
สวัสดกิาร เงือ่นไข/คุณสมบตัิรหสั ต าแหน่ง จ านวน เพศ ชื่อสถานประกอบการ

43 123130 ผู้จัดการฝ่ายตะกาฟุล 15 ช/ญ 20-35 17000 ปวส.-ป.ตรี บ.เมืองไทยประกันชีวิต

44 131820 ผู้จัดการสาขา 1 ช/ญ 25-35 25000 ป.ตรีขึ้นไป บ.เมืองไทยประกันชีวิต ทดลองงาน 4 เดือน

45 341140 ที่ปรึกษาโครงการ 15 ช/ญ 20-35 17000 ปวส.-ป.ตรี บ.เมืองไทยประกันชีวิต

46 314134 ช่างกล 3 ช 18-35 440 ปวช.-ป.ตรี บ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด มีประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าประสิทธิภาพ 

(มหาชน)สาขาปัตตานี  ค่าโอที

47 315260 พนักงานรับวัตถุดิบ 5 ช/ญ 18-35 373 ป.6-ป.ตรี บ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด ประกันสังคม,ที่พัก,เบีย้ขยนั ค่าประสิทธภิาพงาน

(มหาชน)สาขาปัตตานี ยูนิฟอร์ม ของขวัญวันเกิด , ค่าเข้ากะ

48 214582 ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 18-35 440 ปวช.-ป.ตรี บ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด ประกันสังคม,ที่พัก,เบีย้ขยนั ค่าประสิทธภิาพงาน

(มหาชน)สาขาปัตตานี ยูนิฟอร์ม ของขวัญวันเกิด , ค่าเข้ากะ

49 721230 ช่างเชื่อม 2 ช 22-35 440 ปวช.-ป.ตรี บ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด ประกันสังคม,ที่พัก,เบีย้ขยนั ค่าประสิทธภิาพงาน

(มหาชน)สาขาปัตตานี ยูนิฟอร์ม ของขวัญวันเกิด , ค่าเข้ากะ

50 821120 ช่างกลึง 2 ช 18-40 440 ปวช.-ป.ตรี บ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด ประกันสังคม,ที่พัก,เบีย้ขยนั ค่าประสิทธภิาพงาน

(มหาชน)สาขาปัตตานี ยูนิฟอร์ม ของขวัญวันเกิด , ค่าเข้ากะ

51 311220 ช่างโยธา(ก่อสร้าง) 1 ช 25-35 308 ปวช.-ป.ตรี โฟแมน โครงสร้าง

52 522020 พนักงานขายเหล็ก 2 ช/ญ 18-35 308 ม.6-ปวส. ร้านวิฑูรย์สหกิจ

53 611340 พนักงานดูแลสวน 1 ช 25-40 308 ม.6-ป.ตรี รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี พนักงานดูแลสวน, ใช้เคร่ืองมือตัดหญ้า/ตัดกิ่งไม้

54 512110 แม่บ้าน 4 ช/ญ 20-35 308 ไม่จ ากัดวุฒิ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง ประกันสังคม

55 512330 พนักงานเสริฟ 6 ช/ญ 20-35 308 ไม่จ ากัดวุฒิ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง ประกันสังคม

56 512390 พนักงานบาร์น้ า 2 ช/ญ 20-35 308 ไม่จ ากัดวุฒิ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง ประกันสังคม

57 516930 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ช 25-35 308 ไม่จ ากัดวุฒิ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง มีประกันสังคม มีประสบการณ์ 

พิจารณาเป็นพิเศษ

58 315260 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี ศูนย์ดีไลน์ปัตตานี

59 743320 คนงาน (เย็บเส้ือ) 4 ช/ญ 18-35 308 ไม่จ ากัดวุฒิ สะอารีสหกิจ

60 343320 พนักงานบัญชี 3 ญ 23-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์ มีประกันสังคม พนักงานบัญชี

61 522020 พนักงานขาย 3 ญ 23-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์ มีประกันสังคม

62 832230 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 3 ช 25-45 308 ป.6-ม.6 หจก.โชติชนินทร์ มีประกันสังคม

63 131320 หัวหน้าโครงการ 1 ช 25-40 308 ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง มีประกันสังคม หัวหน้าโครงการ



ล า อาย ุ อัตรา วุฒิ

ดบั (ป)ี ค่าจา้ง การศึกษา
สวัสดกิาร เงือ่นไข/คุณสมบตัิรหสั ต าแหน่ง จ านวน เพศ ชื่อสถานประกอบการ

64 311220 วิศวกรรมโยธา(ก่อสร้าง) 1 ช 25-45 15000 ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง มีประกันสังคม ต้องการด่วน

65 314120 ช่างควบคุมงาน 2 ช 25-40 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง มีประกันสังคม ต้องการด่วน

66 721290 ช่างเชื่อม 2 ช 25-45 308 ป.6-ปวส. หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง มีประกันสังคม

67 723120 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 308 ม.3-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

68 833120 พนักงานขับรถเกรด(เกล่ียดิน) 2 ช 25-45 308 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง มีประกันสังคม

69 833220 พนักงานขับรถตัก 1 ช 25-45 308 ป.6-ปวส. หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง มีประกันสังคม

70 315260 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 20-35 308 ม.6-ป.ตรี หจก.ปัตตานี ดีไลท์ มีประกันสังคม ขับรถโชเล่ได้

71 522010 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18-35 308 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.ปัตตานี ดีไลท์ มีประกันสังคม ขับรถโชเล่ได้

72 413230 พนักงานจัดซ้ือสโตร์ 2 ช/ญ 20-35 308 ม.6-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง มีประกันสังคม

73 512390 พนักงานหน้าชาน 2 ช 20-35 308 ม.3-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง มีประกันสังคม ขยัน,อดทน

74 832430 พนักงานขับรถน้ าแข็ง 2 ช 20-45 308 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง มีประกันสังคม

75 834065 ช่างเคร่ือง 2 ช 20-35 308 ม.6-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง มีประกันสังคม

76 932290 พนักงานทั่วไป 2 ช/ญ 20-35 308 ม.6-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

77 723190 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 12000 ปวช.-ป.ตรี หจก.พรแก้วก่อสร้าง มีประกันสังคม

78 341140 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 18-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมธาวี 2010 กิจเจริญ มีประกัน,มีโบนัส

79 214120 เจ้าหน้าที่สถาปนิก 1 ช/ญ 25-45 15000 ป.ตรี ห้างหุ้นส่วน เกรนน์เดล เจ้าหน้าที่สถาปนิก

80 311220 โฟร์แมน 1 ช 25-45 9420 ปวช.-ป.ตรี ห้างหุ้นส่วน เกรนน์เดล มีประกันสังคม,

โบนัส, เงินรายปี

81 311820 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 1 ช/ญ 25-45 15000 ป.ตรี ห้างหุ้นส่วน เกรนน์เดล มีประกันสังคม



ล า อาย ุ อัตรา วุฒิ

ดบั (ป)ี ค่าจา้ง การศึกษา
สวัสดกิาร เงือ่นไข/คุณสมบตัิรหสั ต าแหน่ง จ านวน เพศ ชื่อสถานประกอบการ
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