ตาแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี
ประจาเดือน กันยายน 2562
ลาดับ
ตาแหน่งงาน
ที่
1 ผู้ชว่ ยสัตว์แพทย์
2 พนักงานต้อนรับ

อัตรา
วุฒิ
ชื่อสถานประกอบการ
ค่าจ้าง
ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์
ญ 18-35 308 ม.6-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์

จานวน เพศ อายุ
2
2

3 พนักงานขาย

3

ช/ญ 18-50 308 ปวส.-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์

4 ช่างตัดขนสัตว์
5 พนักงานทัว่ ไป (รายวัน)

1
20

ช/ญ 18-40 308 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์
ช 18-35 308 ไม่จากัด บ.ไฮเฟรช ห้องเย็น จากัด

6 ช่างไฟฟ้า

1

ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี บ.ไฮเฟรช ห้องเย็น จากัด

7 พนักงานขาย

9

ช/ญ 25-40 308

5

ช/ญ 18-50 308

8

พนักงานตัดหัวปลา (ราย
เหมา)

ไม่จากัด บริษัท เจ.เอส ปัตตานี

บริษัท ชัยเจริญมารีน
(2002) จากัด
บริษัท ชัยเจริญมารีน
ช 20-45 308 ไม่จากัด
(2002) จากัด
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์
ช 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี
คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์
ช 20-40 308 ปวช.-ป.ตรี
คอร์ปอเรชั่น จากัด

1

10 ช่างกลโรงงาน

1

11 ช่างเชื่อม

2

12 พนักงานส่วนพีซีไลน์

2

13 เจ้าหน้าทีว่ างแผน

2

ญ 18-35 15000

14 เจ้าหน้าทีค่ วบคุมเอกสาร

4

ญ 18-35 308 ม.6-ป.ตรี

15 เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายบุคคล

1

ญ 25-45 10000

16 ช่างซ่อมบารุงซีมเมอร์

3

ช 20-40 308

3

ช 18-35 308

5

ช 18-35 308

ช่างซ่อมบารุงบอยเลอร์
(หม้อไอน้า)
พนักงานซ่อมบารุงไลน์
18
ผลิต
17

-ค่าคอมมิชชั่น

เงื่อนไข

มีประสบการณ์ด้านการ
ขายจะพิจารณาพิเศษ

ไม่จากัด

9 พนักงานขับรถยนต์

ช/ญ 25-35 308

สวัสดิการ

ป.ตรี

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จากัด

ป.ตรี

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จากัด

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จากัด
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
ป.ตรี
อาหาร จากัด
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
ปวช.-ป.ตรี
อาหาร จากัด
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
ปวช.-ป.ตรี
อาหาร จากัด
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
ปวช.-ป.ตรี
อาหาร จากัด

มีใบขับขี่ประเภท 2

มีประสบการณ์
จะพิจารณาพิเศษ

มีประสบการณ์

ลาดับ
ตาแหน่งงาน
ที่

จานวน เพศ อายุ

อัตรา
ค่าจ้าง

19 ผู้ควบคุมเครื่องปิดผนึกฝา

3

20 พนักงานขับรถยนต์

3

ช 18-45 308

5

ช 18-45 308

21

พนักงานขับรถยก (fork
lift)

22 แรงงานด้านการผลิต
23 ช่างยนต์

ชื่อสถานประกอบการ

สวัสดิการ

เงื่อนไข

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จากัด
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
ม.3-ป.ตรี
อาหาร จากัด
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
ม.3-ป.ตรี
อาหาร จากัด
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
ไม่จากัด
อาหาร จากัด
บริษัท พินิตมอเตอร์
ปวส.-ป.ตรี
2555 จากัด

ช/ญ 18-45 308 ม.3-ป.ตรี

100 ช/ญ 18-45 308
1

วุฒิ

ช 20-28 308

บริษัท พี.เอส.เจ.
เทรดดิ้ง จากัด

24 พนักงานขาย

1

ช 22-45 308

25 คิวซี

1

ช 24-45 308

26 พนักงานขับรถ 6 ล้อ

1

ช 20-40 308

27 พนักงานขาย

2

ช/ญ 20-40 308

28 เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล

1

ช/ญ 18-35 308

29 ผู้จัดการฝ่ายตะกาฟุล

15

ญ 20-40 17000

30 ช่างสี

3

ช 25-45 308 ปวช.-ป.ตรี ปัตตานีเจริญการช่าง

31 ช่างเชื่อม

5

ช 25-45 308 ปวช.-ป.ตรี ปัตตานีเจริญการช่าง

มีประสบการณ์พิจารณา
เป็นพิเศษ

ช 23-40 308 ม.6-ป.ตรี ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค

1. มีใบขับขี่รถยนต์
2. เวลาทางาน 07.40 17.00 น.

32 พนักงานส่งสินค้า

2

ไม่จากัด

1.ค่าคอมฯ
2. พนักงานขายเขต
มีประสบการณ์ด้านการ
ยะลา
ขาย
3. มีบ้านพักให้ น้ามันรถ

บริษัทปัตตานีคอนกรีต
จากัด
บริษัทปัตตานีคอนกรีต
ไม่จากัด
จากัด
บริษัทปัตตานีปลาป่น
ไม่จากัด
(1988) จากัด
บริษัทปัตตานีเอ็นเตอร์
ป.ตรี
จากัด
บริษัทเมืองไทยประกัน
ปวส.-ป.ตรี
ชีวติ
ไม่จากัด

สามารถขับรถยนต์ได้
มีใบขับขี่ประเภท 2
สามารถ พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ ได้

33 ช่างไฟฟ้า

2

ช 18-35 308 ปวช.-ปวส. ร้านบังหมัดไฟฟ้า

1.มีประสบการณ์
พิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีเบีย้ ขยัน เวลา
ทางาน 08.00-17.00 น.

34 ช่างกระจกอลูมิเนียม

1

ช 20-40 308

มีประสบการณ์

ไม่จากัด ร้านบังหมัดไฟฟ้า

ลาดับ
ตาแหน่งงาน
ที่
35 ช่างวอลเปเปอร์
พนักงานขายสินค้า
36
(ขายเหล็ก)

อัตรา
วุฒิ
ชื่อสถานประกอบการ
ค่าจ้าง
ช 18-35 308 ม.3-ป.ตรี ร้านปัตตานีผ้าม่าน

จานวน เพศ อายุ
1
2

ช/ญ 18-35 308 ม.6-ป.ตรี ร้านวิฑูรย์สหกิจ

37 พนักงานนวดสปา

5

ญ 18-35 11000 ม.3-ป.ตรี ร้านวีสปาจากุซซี

38 พนักงานดูแลสวน

2

ช 20-45 308 ม.3-ป.ตรี

โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ปัตตานี

39 พนักงานบัญชี

1

ญ 21-35 10000

โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง

40 แคชเชียร์

1

ญ 18-35 308 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง

2

ญ 22-35 10000

พนักงานต้อนรับ
(โรงแรม)
42 แม่บ้าน (โรงแรม)
43 พนักงานเสิร์ฟ
41

3
6

44 แคชเชียร์

1

45 พนักงานขาย

3

46

ตัวแทนประกันชีวติ และ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน

30

ญ 18-40 308
ช/ญ 20-35 308

ป.ตรี

ป.ตรี

สวัสดิการ

โบนัส

เงื่อนไข

เวลาทางาน 09.30 22.00 น.

เวลาทางาน 08.00 17.00 น.

โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง

ไม่จากัด โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง
ไม่จากัด โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง

1.เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
ศูนย์การค้าไดอาน่าคอม
2.ค่าเสี่ยงภัย
ญ 20-35 308 ม.6-ป.ตรี เพล็กซ์ จากัด สาขา
3.ทีพ่ ักสาหรับคนทีอ่ ยู่
ปัตตานี
ต่างถิ่น
ช/ญ 28-40 308 ป.6-ป.ตรี ศูนย์ไอครีมแมกโนเลีย
ญ 25-45 10000

ป.ตรี

1. มีประกันอุบัติเหตุ
2. มีรถสามล้อให้

สานักงาน คุณลลิดา กลิ้ง -ค่าจ้าง 10,000-25,000
เล็ก (AIA)
ต่อเดือน

47 พนักงานไอที

2

ช/ญ 25-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

48 พนักงานบัญชี

3

49 พนักงานขาย

2

ช/ญ 2545 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

50 พนักงานขับรถยนต์

3

ช 25-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

51 พนักงานทัว่ ไป

3

ช 25-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

52 ทีป่ รึกษาการเงิน

20

1.โบนัสรายไตรมาสและ
หจก.ถิ่นทองไทยปัตตานี
รายปี
ญ 20-35 10000 ปวส.-ป.ตรี (1991) โดย นางสิริวรรณ
2.ค่ารักษาพยาบาล
นิลรัตน์
3. ท่องเทีย่ วต่างประเทศ

53 หัวหน้าโครงการ

1

ช 25-40 15000

ญ 25-35 308

ป.ตรี

ป.ตรี

หจก.โชติชนินทร์

หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

สามารถขับรถโชเล่ได้

ลาดับ
ตาแหน่งงาน
ที่

จานวน เพศ อายุ

อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ

ชื่อสถานประกอบการ

ป.ตรี

หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

54 วิศวกรโยธา(ก่อสร้าง)

1

ช 25-40 15000

55 ช่างควบคุมงาน

2

ช 20-40 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

56 ช่างเชื่อม

2

ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

57 ช่างซ่อมรถยนต์
พนักงานขับเกรด
58
(เกลี่ยดิน)
59 พนักงานขับรถตัก

2

ช 20-40 308 ม.3-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

2

ช 25-45 308

1

ช 25-45 308 ป.6-ปวส. หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

60 ช่างคอมพิวเตอร์

1

ช 25-45 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.แนคส์ เน็ตเวิร์ค

61 ซุปเปอร์ไวเซอร์

2

ช/ญ 20-35 308

62 พนักงานขาย
63 พนักงานขาย

10
1

ช/ญ 18-45 308
ช/ญ 20-30 308

64 ธุรการ

1

สวัสดิการ

เงื่อนไข

ไม่จากัด หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

ทางานจันทร์-เสาร์

ม.6หจก.ปัตตานี ดีไลท์
ป.ตรี
ไม่จากัด หจก.ปัตตานี ดีไลท์
ป.ตรี หจก.ปัตตานี ไอที

ญ 18-30 308 ปวช.-ปวส. หจก.ปัตตานี ไอที

65 เจ้าหน้าทีส่ ินไหมรถ

1

ช/ญ 18-30 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานี ไอที

66 หัวหน้าจัดการทัว่ ไป

1

ช 25-45 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

67 พนักงานจัดซื้อ

2

ญ 20-35 308

68 พนักงานบัญชี

1

ญ 20-35 308 ปวช.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

69 คนสวน

2

ช 20-45 308 ม.3-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

70 ช่างคุมเครื่องจักร
พนักงานขับรถ
71
(ส่งน้าแข็ง)
72 ช่างเครื่อง
73 พนักงานโรงน้าแข็ง

1

ช 20-35 308 ม.3-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

2

ช 20-45 308 ม.6-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

2
2

ช 20-35 308 ม.3-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง
ช 20-40 308 ไม่จากัด หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

ม.3ป.ตรี

หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

1. ขับรถยนต์ได้
อยู่กะได้ พิจารณาเป็น
พิเศษ 2. ออกพืน้ ทีใ่ น
จังหวัดปัตตานี
มีความรับผิดชอบงาน/
สื่อสารเข้าใจง่าย
มีประสบการณ์พิจราณา
เป็นพิเศษ

มีประสบการณ์ พิจารณา
เป็นพิเศษ

ผ่านเกณฑ์ทหาร

ลาดับ
ตาแหน่งงาน
ที่

จานวน เพศ อายุ

อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ

ชื่อสถานประกอบการ

74 ช่างยนต์

1

ช 20-40 308 ปวช.-ป.ตรี หจก.โรงน้าแข็งบ้านดี

75 พนักงานขับรถ 6 ล้อ

2

ช 25-45 308

76 พนักงานตรวจเช็คสินค้า

2

ช/ญ 20-40 308

77 เจ้าหน้าทีง่ านเอกสาร

2

ญ 20-40 308

78 พีเ่ ลี้ยงเด็ก

2

ญ 20-40 308

2

ช 20-50 308

10

ญ 22-30 308

1

ช 20-45 308 ปวช.-ป.ตรี

พนักงานขับรถ
(ฟอร์คลิฟท์)
พนักงานรับโทรศัพท์
80
(call center)
79

81 ช่างไฟฟ้า
63

365

ไม่จากัด หจก.โรงน้าแข็งบ้านดี
หจก.เอ็มเอสนวัตกรรม
ปวส.-ป.ตรี
ก่อสร้าง
หจก.เอ็มเอสนวัตกรรม
ปวส.-ป.ตรี
ก่อสร้าง
หจก.เอ็มเอสนวัตกรรม
ป.6-ปวส.
ก่อสร้าง
หจก.เอ็มเอสนวัตกรรม
ปวช.-ปวส.
ก่อสร้าง
ป.ตรี

หจก.เอเอส บริหารธุรกิจ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ลียา
ฮาลาลฟูดส์
34

สวัสดิการ

เงื่อนไข

มีใบขับขี่ประเภท 2
มีทพี่ ัก
มีทพี่ ัก
ขับรถยนต์ได้
1. มีใบขับขี่ประเภท 2
3. มีทพี่ ัก

