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1
พนักงานท าความ
สะอาดรถยนต์

1 ช 20-40 308 ป.6-ป.ตรี Panda car spa
 - เงินค่าคอมฯ
 ปลีะ 2 คร้ัง

2 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 ช/ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์
3 พนักงานต้อนรับ 2 ญ 18-35 308 ม.6-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์
4 พนักงานขาย 3 ช/ญ 18-50 308 ปวส.-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์
5 ช่างตัดขนสัตว์ 1 ช/ญ 18-40 308 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์

6 แคชเชียร์ 2 ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี
คุณสุมนา อุทยัรัตน์ (แพ
ปลาณัฐติยา)

เวลางาน 08.00
 - 18.00 น.

7 ช่างก่อสร้าง 1 ช/ญ 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี นฤภทัร เอ็นจิเนียร่ิง
เวลางาน 
08.00-16.30 .

8 ช่างไฟฟา้ 2 ช 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี นฤภทัร เอ็นจิเนียร่ิง

9 ช่างอิเล็กทรอนิก 2 ช 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี นฤภทัร เอ็นจิเนียร่ิง
ช่างอิเล็กทรอนิก
 เวลางาน 
08.00-16.30 น.

10
พนักงานทั่วไป 
(รายวนั)

20 ช 18-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ บ.ไฮเฟรช หอ้งเย็น จ ากัด

11 ช่างไฟฟา้ 1 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี บ.ไฮเฟรช หอ้งเย็น จ ากัด

12 ช่างกล 1 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี บ.ไฮเฟรช หอ้งเย็น จ ากัด
 1. มีที่พกั      
 2. ค่าน้ าฟรี

 

13 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 3 ช 18-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ บจก.น้ าแข็งหลอดบา้นดี เบี้ยขยัน
14 พนักงานขาย 3 ช/ญ 25-35 308 ม.6-ป.ตรี บริษทั เจ.เอส ปตัตานี -ค่าคอมมิชชั่น

15 พนักงานบญัชี 3 ช/ญ 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ชัยเจริญมารีน(2002)
 จ ากัด

จบเอกบญัชี

16 เสมียนไลน์แปรรูป 1 ช/ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทั ชัยเจริญมารีน(2002)
 จ ากัด

17
พนักงานตัดหวัปลา 
(รายเหมา)

5 ญ 20-55 308 ไม่จ ากัดวฒิุ
บริษทั ชัยเจริญมารีน(2002)
 จ ากัด

18 ช่างกลโรงงาน 1 ช 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ไทยเทค รับเบอร์ 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

19 พนักงานส่วนพซีีไลน์ 2 ช/ญ 25-35 308 ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

20 เจ้าหน้าที่วางแผน 2 ช/ญ 18-35 15000 ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

21
เจ้าหน้าที่ควบคุม
เอกสาร

4 ช/ญ 18-35 308 ป.6-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

ต าแหน่งงานว่างจงัหวัดปัตตานี
ประจ าเดือน มิถุนายน 2562
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22 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคล 1 ช/ญ 25-45 10000 ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

มีประสบการณ์

23
ช่างซ่อมบ ารุงซีม
เมอร์

3 ช 20-40 308 ปวช.-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

24
พนักงานซ่อมบ ารุง
ไลน์ผลิต

5 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

25
ช่างซ่อมบ ารุงบอย
เลอร์ (หม้อไอน้ า)

3 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

26
ผู้ควบคุมเคร่ืองปดิ
ผนึกฝา

3 ช/ญ 18-45 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

27 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 18-45 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

28
พนักงานขับรถยก 
(fork lift)

5 ช 18-45 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

29 แรงงานด้านการผลิต 100 ช/ญ 18-55 308 ไม่จ ากัดวฒิุ
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

30 ช่างยนต์ 1 ช 20-28 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั พนิิตมอเตอร์ 2555 
จ ากัด

 1. โสด           
 2. มี
ประสบการณ์
พจิาณาพเิศษ    
   3. ขับรถยนต์
ได้

31 ผู้ช่วยผู้บริหาร 1 ช/ญ 20-40 15000 ป.ตรี
บริษทั พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีประสบการณ์
ในงานบริหาร
อย่างน้อย 1 ปี

32
ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด (งานขาย)

2 ช/ญ 22-35 15000 ป.ตรี
บริษทั พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง 
จ ากัด

33 พนักงานขาย 1 ช 22-45 308 ป.6-ป.ตรี
บริษทั พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง 
จ ากัด

ค่าคอม

 1.พนักงานขาย
เขตยะลา        
 2. มีบา้นพกัให ้
น้ ามันรถ         
 3. มี
ประสบการณ์
ด้านการขาย

34 พนักงานบญัชี 2 ญ 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี บริษทั สหพนัธฟ์ดูส์ จ ากัด
มีประสบการณ์ 
จะพจิารณาพเิศษ
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35
พนักงานประจ ารถ
ฟดูส์ทริด

2 ช/ญ 18-35 308 ป.6-ป.ตรี บริษทั สหพนัธฟ์ดูส์ จ ากัด

1.นักงานประจ า
รถฟดูส์ทริด      
       2.เพศชาย
ไม่จ ากัดวฒิุ ขับ
รถยนต์ได้ มี
ใบขับขี่            
 3.ขายใน
จังหวดัปตัตานี 
เพศหญิง วฒิุม.3

36 ช่างปนู 1 ช 18-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ บริษทั สหพนัธฟ์ดูส์ จ ากัด

37 ช่างไฟฟา้ 1 ช 18-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ บริษทั สหพนัธฟ์ดูส์ จ ากัด
มีประสบการณ์ 
พจิารณาเปน็
พเิศษ

38
ช่างเชื่อมและ
ช่างเหล็ก

1 ช/ญ 18-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ บริษทั สหพนัธฟ์ดูส์ จ ากัด
มีประสบการณ์ 
พจิารณาเปน็
พเิศษ

39
ช่างกลระบบเคร่ือง
เย็น

1 ช 18-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ บริษทั สหพนัธฟ์ดูส์ จ ากัด
มีประสบการณ์ 
พจิารณาเปน็
พเิศษ

40 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ บริษทัปตัตานีคอนกรีต จ ากัด
มีใบขับขี่ประเภท
 2

41 พนักงานบญัชี 1 ช/ญ 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทัปตัตานีปลาปน่ 
(1988) จ ากัด

42 พนักงานปากถัง 2 ช 18-45 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทัปตัตานีปลาปน่ 
(1988) จ ากัด

 1.ลากน้ าแข็ง
จากเคร่ือง        
 2. ท างานจันทร์-
เสาร์

43
พนักงานขับรถ 10 
ล้อ

5 ช 20-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ
บริษทัปตัตานีปลาปน่ 
(1988) จ ากัด

พนักงานขับรถ 
10 ล้อ มีใบขับขี่
ประเภท 2

44 พนักงานในไลน์ผลิต 3 ช 18-35 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทัปตัตานีปลาปน่ 
(1988) จ ากัด

45 เจ้าหน้าที่บนัทกึ 1 ญ 18-35 308 ป.ตรี บริษทัปตัตานีเอ็นเตอร์จ ากัด

46 ผู้จัดการฝ่ายตะกาฟลุ 15 ช/ญ 20-40 17000 ปวส.-ป.ตรี บริษทัเมืองไทยประกันชีวติ
โบนัส 5 คร้ัง
ต่อป ีค่าคอมฯ

เวลาท างาน
09.00-15.00 น.

47 ที่ปรึกษาโครงการ 15 ช/ญ 20-35 17000 ปวส.-ป.ตรี บริษทัเมืองไทยประกันชีวติ
 1.โบนัส 5 
คร้ังต่อป ี      
2. ค่าคอมฯ

เวลาท างาน 
09.00 -15.00 น.
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48 หวัหน้าส่วนผลิต 1 ช/ญ 23-35 15000 ป.ตรี
บริษทัรอแยลฟู้ดส์ จ ากัด 
(สาขาปตัตานี)

1 มีประสบการ
ด้านโรงงานผลิต
อาหารพจิารณา
พเิศษ  2 
สามารถใช้
คอมพวิเตอร์ได้

49
หวัหน้าประกัน
คุณภาพ

1 ช 23-35 15000 ป.ตรี
บริษทัรอแยลฟู้ดส์ จ ากัด 
(สาขาปตัตานี)

จบเอก
วทิยาศาสตร์หาร

50
พนักงานขับรถยก 
(fork lift)

1 ช 18-35 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทัรอแยลฟู้ดส์ จ ากัด 
(สาขาปตัตานี)

-มีประสบการณ์
ด้านขับรถโฟร์
คลิฟพจิาณาพเิศ

51
พนักงานทดสอบ 
DRC

2 ช 21-45 308 ป.6-ป.ตรี
บริษทัศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี จ ากัด(มหาชน)
สาขาปตัตานี

1 เบี้ยขยัน    
2. ค่า
ประสิทธภิาพ
ของงาน        
3 ยูนิฟอร์ม 
และมีที่พกัให้

พนักงานเช็ค
คุณภาพยาง

52 พนักงานรับวตัถุดิบ 4 ช 21-45 308 ป.6-ป.ตรี
บริษทัศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี จ ากัด(มหาชน)
สาขาปตัตานี

 1.มีเบี้ยขยัน  
2.ค่า
ประสิทธภิาพ
ของงาน        
3.มีที่พกั       
 4.มียูนิฟอร์ม

พนักงานลงยาง 
(ต้องการด่วน)

53 เสมียน 1 ญ 25-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ แพเอกลูกมงคล ใช้คอมพวิเตอร์ได้

54 พนักงานขายหน้าร้าน 1 ญ 18-35 308 ปวส.-ป.ตรี ร้าน คุณปอ

55 พนักงานเสริฟ 1 ช/ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี ร้าน สะมิแล คาเฟ่

56
บาริสต้า (พนักงาน
ชงกาแฟ)

1 ช/ญ 20-35 308 ม.3-ป.ตรี ร้าน สะมิแล คาเฟ่
บาริสต้า 
(พนักงานชง
กาแฟ)

57 ช่างไฟฟา้ 2 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี ร้านบงัหมัดไฟฟา้

 1. มี
ประสบการณ์ 
พจิารณาเปน็
พเิศษ             
   2. มีเบี้ยขยัน 
เวลาท างาน 
08.00-17.00 น.

58 ช่างเชื่อม 1 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี ร้านบงัหมัดไฟฟา้
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59 ช่างวอลเปเปอร์ 1 ช 18-35 308 ม.3-ป.ตรี ร้านปตัตานีผ้าม่าน
60 ช่างเย็บผ้า 1 ช/ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี ร้านปตัตานีผ้าม่าน
61 พนักงานขายน้ า 2 ช/ญ 20-45 308 ม.3-ป.ตรี ร้านริน ริน
62 พนักงานขายเหล็ก 2 ช/ญ 18-35 308 ม.6-ป.ตรี ร้านวฑูิรย์สหกิจ

63 พนักงานนวดสปา 5 ช/ญ 18-35 11000 ม.3-ป.ตรี ร้านวสีปาจากุซซี โบนัส
เวลาท างาน 
09.30 - 22.00 น.

64 แม่บา้น 4 ญ 20-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ ร้านฮาบฟี สุกี้ ชาบู
-อาหารวนัละ 
2 มื้อ

เวลาท างาน 
08.00 - 17.00 น.

65 พนักงานครัว 3 ช/ญ 20-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ ร้านฮาบฟี สุกี้ ชาบู
 1. เบี้ยขยัน   
 2. อาหารวนั
ละ 2 มื้อ

เวลาท างาน
08.00-17.00

66 พนักงานเสริฟ 4 ช/ญ 20-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ ร้านฮาบฟี สุกี้ ชาบู

67 พนักงานล้างจาน 4 ญ 20-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ ร้านฮาบฟี สุกี้ ชาบู
อาหารวนัละ 2
 มื้อ

เวลาท างาน
08.00-17.00 น.

68 พนักงานดูแลสวน 2 ช 20-45 308 ม.6-ป.ตรี
โรงพยาบาลธญัญารักษ์
ปตัตานี

พนักงานดูแลสวน

69 พนักงานจัดเล้ียง 1 ช 18-25 308 ม.3-ป.ตรี โรงแรมเซาทเ์ทร์ินววิ อาหารฟรี 1 มื้อ
เวลาท างาน 
08.00 - 17.00 น.

70 ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช 18-30 308 ม.3-ป.ตรี โรงแรมเซาทเ์ทร์ินววิ อาหารฟรี 1 มื้อ

71 พนักงานบญัชี 1 ช/ญ 21-35 10000 ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้
เวลาท างาน 
08.00 - 17.00 น.

72 แคชเชียร์ 1 ช/ญ 18-35 308 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้

73
พนักงานต้อนรับ 
(โรงแรม)

2 ช/ญ 22-35 10000 ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้

1. เวลาท างาน 
08.00-17.00 น. 
 2. สามารถเข้า
ท างานเปน็กะได้

74 แม่บา้นโรงแรม 3 ญ 18-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้

75 พนักงานเสริฟ 6 ช/ญ 20-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้

 1. เวลาท างาน 
08.00 - 17.00 
น. 2. สามารถ
เข้ากะได้



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดกิาร เงื่อนไข

76 พนักงานขาย 3 ข/ญ 28-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ ศูนย์ไอครีมแมกโนเลีย

 1. มีประกัน
อุบติัเหตุ       
2.มีรถสามล้อ
ให้

สามารถขับรถโช
เล่ได้

77
ตัวแทนประกันชีวติ
และที่ปรึกษา
ทางการเงิน

30 ช/ญ 25-40 10000 ป.ตรี
ส านักงาน คุณลลิดา กล้ิง
เล็ก (AIA)

 - ค่าจ้าง       
10,000-     
25,000 ต่อเดือน

78 พนักงานไอที 2 ช/ญ 25-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์
79 พนักงานบญัชี 3 ญ 25-35 308 ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์
80 พนักงานทั่วไป 3 ช 25-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์
81 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25-45 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์
82 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 25-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

83
ช่างซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักรกล

1 ช 18-45 308 ปวช.-ป.ตรี
หจก.ณภทัรกิจ (2000)ไอซ์
เฟคทอร่ี (00590093)

 1.มี
ประสบการณ์
ด้านเคร่ืองยนต์ 
เคร่ืองกล         
 2. มีใบขับขี่
ประเภท 2

84 พนักงานขับรถยนต์ 1 ช 18-45 308 ป.6-ป.ตรี
หจก.ณภทัรกิจ (2000)ไอซ์
เฟคทอร่ี (00590093)

85 แรงงานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 18-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ
หจก.ณภทัรกิจ (2000)ไอซ์
เฟคทอร่ี (00590093)

 1. ท างานจันทร์-
เสาร์         2. 
เวลาท างาน 
08.30-17.30 น.

86 ที่ปรึกษาการเงิน 20 ช/ญ 20-35 10000 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิ่นทองไทยปตัตานี 
(1991) โดย นางสิริวรรณ 
นิลรัตน์

 1. โบนัสราย
ไตรมาศและ
รายป ี        2.
 ค่า
รักษาพยาบาล
 3. ทอ่งเที่ยว
ต่างประเทศ

87 หวัหน้าโครงการ 1 ช 25-40 15000 ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง

88 วศิวกรโยธา(ก่อสร้าง) 1 ช 25-40 15000 ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง ต้องการด่วน

89 ช่างควบคุมงาน 2 ช 20-40 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง
ช่างควบคุมงาน 
ต้องการด่วน

90 ช่างเชื่อม 2 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง
91 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 308 ม.3-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง ช่างซ่อมรถยนต์



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดกิาร เงื่อนไข

92
พนักงานขับเกรด
(เกล่ียดิน)

2 ช 25-45 308 ป.6-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง

93 พนักงานขับรถตัก 1 ช 25-45 308 ป.6-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง

94 ช่างคอมพวิเตอร์ 1 ช 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.แนคส์ เน็ตเวร์ิค
ช่างคอมพวิเตอร์
 ท างานจันทร์-
เสาร์

95 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 20-35 308 ม.6-ป.ตรี หจก.ปตัตานี ดีไลท์ ไทยพทุธ
96 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.ปตัตานี ดีไลท์

97 หวัหน้าจัดการ 1 ช 25-45 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง
มีความ
รับผิดชอบงาน/
ส่ือสารเข้าใจง่าย

98 พนักงานจัดซ้ือ 2 ญ 20-35 308 ม.3-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง
มีประสบการณ์
พจิราณาเปน็
พเิศษ

99 พนักงานบญัชี 1 ญ 20-35 308 ปวช.-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง

100 คนสวน 2 ช 20-45 308 ม.3-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง
มีประสบการณ์ 
พจิารณาเปน็
พเิศษ

101 ช่างตุมเคร่ืองจักร 1 ช/ญ 20-35 308 ม.3-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง

102
พนักงานขับรถ    
(ทกุน้ าแข็ง)

2 ช 20-45 308 ม.6-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง

103 ช่างเคร่ือง 2 ช 20-35 308 ม.6-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง
104 พนักงานโรงน้ าแข็ง 2 ช 20-40 308 ป.6-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง ผ่านเกณฑ์ทหาร
105 พนักงานขาย 1 ญ 18-35 308 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.ปตัตานีธรีะยานยนต์
106 ช่างยนต์ 1 ช 22-40 308 ปวช.-ป.ตรี หจก.โรงน้ าแข็งบา้นดี

107 พนักงานบรรจุน้ าแข็ง 5 ช 22-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.โรงน้ าแข็งบา้นดี

108
พนักงานรับโทรศัพท์
    (call center)

10 ญ 22-30 308 ป.ตรี หจก.เอเอส บริหารธรุกิจ

109 ยาม (กลางคืน) 1 ช 18-45 308 ไม่จ ากัดวฒิุ หอพกัรัตนวไิล
110 โฟร์แมน 1 ช 25-45 15000 ป.ตรี หา้งหุ้นส่วน เกรนน์เดล โบนัส

111 ช่างเชื่อม 1 ช/ญ 25-45 308 ปวช.-ป.ตรี หา้งหุ้นส่วน เกรนน์เดล

 1. มี
ประสบการณ์ 
จะพจิารณา
พเิศษ  2. เวลา
ท างาน 
07.30-17.00 น.



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดกิาร เงื่อนไข

112 พนักงานต่างประเทศ 1 ญ 18-35 15000 ปวส.-ป.ตรี
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดลียาฮา
ลาลฟดูส์

 1. ติดต่อ
ประสานงาน
ระหวา่งประเทศ
 2. เก่ง
ภาษาอังกฤษ 
โสด              
3. เวลาท างาน
08.00-17.00

113 พนักงานบญัชี 1 ญ 18-35 308 ปวส.-ป.ตรี
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดลียาฮา
ลาลฟดูส์

1.ปวส.บญัชี    
2.มีประสบการณ์
   3.เวลาท างาน
 8.00-17.00 น.

114 นักการภารโรง 1 ช 18-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดลียาฮา
ลาลฟดูส์

ผ่านเกณฑ์ทหาร 
เวลาท างาน 
08.00 - 17.00 น.

115 พนักงานไลน์ผลิต 3 ช/ญ 18-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ
หา้งหุ้นส่วนจ ากัดลียาฮา
ลาลฟดูส์

อ่าน เขียน 
ภาษาไทยได้

90 433 46

















 


