
เพศ อายุ(ป)ี วุฒิการศึกษา

1 พนักงานบริการรับรถ 2 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 308
panda car spa

2 พนักงานท าความสะอาดรถยนต์ 2 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 308
263/12 ม.11 ถนนนาเกลือ

ต.บานา อ.เมือง จ.ปตัตานี  94000

3 แมบ่า้น 2 ญ 25-40 ไม่จ ากดั 308
คลินิกเมตตารักษาสัตว์

4 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 308
118 ถนนหนองจกิ

5 ช่างตัดขนสัตว์ 2 ช/ญ 18-40 ม.3-ป.ตรี 308
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

6 พนกังานต้อนรับ 1 ญ 18-30 ม.6-ป.ตรี 308

7 พนกังานขาย 2 ช/ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 308

8 ช่างเคร่ือง 2 ช 22-40 ปวช.-ป.ตรี 308
บจก.น้้าแขง็หลอดบา้นดี

9 ช่างยนต์ 2 ช 22-40 ปวส.-ป.ตรี 308
48/1 ม.10 ถนนรามโกมุท

ต.บานา อ.เมือง จ.ปตัตานี  94000

10 เลขานกุาร 1 ญ 22-30 ปวส.-ป.ตรี 9240 บริษัท AIA จ้ากัด (สาขาปากน้้า)

11 ที่ปรึกษาการเงิน 10 ช/ญ 22-45 ปวส.-ป.ตรี 10000
28/24-25 ถนนปากน้ า

ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

มีประกนัสังคม

มีประกนัสังคม,ไทยพทุธ

มีประกนัสังคม,มีเบีย้ขยนั

               ต้าแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี

               ประจ้าเดอืน มิถุนายน 2561
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12 พนกังานทั่วไป 20 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากดั 308
บริษัท ชยัเจริญมารีน (2002) จ้ากัด มีประกนัสังคม

13 เจ้าหนา้ที่ฝ่ายขาย 1 ช/ญ 23-35 ป.ตรี 308
364 ม.8 ถนนนาเกลือ เกง่ภาษาองักฤษพจิารณาพเิศษ

14 หน.ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 2 ช/ญ 23-35 ป.ตรี 12000
ต.บานา อ.เมือง จ.ปตัตานี  94000

มีประกนัสังคม,จบสาขาวทิยาศาสตร์การอาหาร , มี
ประสบการณ์พจิารณาพเิศษ

15 ช่างกลโรงงาน 1 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 9240
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่
 จ้ากัด

มีประกนัสังคม,เงินพเิศษ,ค่าโอที

6 ม.2  ต.ท่าก าช า อ.หนองจกิ จ.
ปตัตานี 94170

16 พนกังานขับรถ 10 ล้อ 2 ช 25-40 ม.3-ป.ตรี 308
บริษัท ปตัตานีคอนกรีต จ้ากัด

17 พนกังานขาย 2 ช 20-35 ม.6-ป.ตรี 308
36/3 ม.4 ถนนหนองจกิ

18 วิศวกรโยธา 1 ช 24-35 ป.ตรี 308
ต.รูสะมิแล อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี 
94000

มีประกนัสังคม , จบสาขาโยธา , ขบัรถยนต์ได้

19 พนกังานขับรถ 10 ล้อ 5 ช 23-45 ไม่จ ากดั 308
บริษัท ปตัตานีปลาปน่(1988)จ้ากัด

มีประกนัสังคม,,มีใบขบัขีป่ระเภท 2

20 พนกังานขายหนา้ร้าน 2 ช 18-35 ม.3-ป.ตรี 308
143 ม.8 ถนนนาเกลือ ต.บานา

มีประกนัสังคม

อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

21 พนกังานฝ่ายผลิต 100 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากดั 308
บริษัท ปตัตานีผลิตภณัฑ์อาหาร จ้ากัด มีประกนัสังคม

22 พนกังานซ่อมบ ารุงไลนผ์ลิต 15 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 308
281 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา

23 เจ้าหนา้ที่ฝ่ายวางแผน 2 ช/ญ 18-35 ป.ตรี 308
อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

24 เจ้าหนา้ที่จัดซ้ือวัตถุดิบ 2 ช/ญ 18-35 ป.ตรี 308

25 หวัหนา้ส่วนปดิฉลาก 3 ช/ญ 18-40 ม.3-ป.ตรี 308

มีประกนัสังคม
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26 พนกังานขับรถยนต์ 3 ช 22-40 ม.3-ป.ตรี 308
บริษัท ปตัตานีผลิตภณัฑ์อาหาร จ้ากัด มีประกนัสังคม

27 พนกังานขับรถยก (fork lift) 5 ช 23-45 ม.3-ป.ตรี 308
281 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา

28 ช่างซ่อมบ ารุงบอยเลอร์(หม้อไอน้ า) 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 308
อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

29 ช่างยนต์ 2 ช 18-40 ปวช.-ป.ตรี 308

30 ช่างซ่อมบ ารุงซีมเมอร์ 3 ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 308

31 หวัหนา้ส่วนพีซีไลน์ 2 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 308

32 วิศวกรเคร่ืองกล 1 ช 25-40 ป.ตรี 10000

33 พนกังานขาย 1 ช 25-40 ปวส.-ป.ตรี 15000
บริษัท พี เอส กรุ๊ป (5) จ้ากัด มีประกนัสังคม,ค่าคอมฯ

42 ถนนปะนาเระ

ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

34 พนกังานขาย 10 ช 20-35 ม.6-ป.ตรี 308
บริษัท พี.เอส.เจ.เทรดดิง้ จ้ากัด มีประกนัสังคม,โบนัส,เงินรายปี,มีใบขบัขีป่ระเภท 3

35 พนกังานขับรถ 6 ล้อ 3 ช 23-45 ม.3-ป.ตรี 308
173/1 ม.1 ถนนเพชรเกษม มีประกันสังคม,โบนัส,ที่พกั,สามารถขับรถยนต์ได้,มีใบขับขี,่

ต.ดอนรัก อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี 94170 ออกต่างจังหวดัได้

36 ผู้จัดการฝ่ายตะกาฟุล 15 ช/ญ 23-35 ปวส.-ป.ตรี 17000
บริษัท เมอืงไทยประกันชวีิต

37 ที่ปรึกษาโครงการตะกาฟุล 15 ช/ญ 23-35 ปวส.-ป.ตรี 17000
9/28-30 ถ.หนองจกิ ต.สะบารัง

อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

38 พนกังานล้างยาง 50 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากดั 308 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ้ากัด

39 ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 440 136/1 ม.1 ถ.สิโรรส 

40 ช่างกลึง 2 ช 18-40 ปวช.-ป.ตรี 440 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปตัตานี 94160

มีประกนัสังคม,มีบา้นพกั,เบีย้ขยนั ค่าประสิทธภิาพ ,มี
ชุดยนูิฟอร์ม  มีบา้นพกั ,ท างานที่สาขาหาดใหญ่
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41 ช่างเชือ่ม 2 ช 22-35 ปวช.-ป.ตรี 440 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ้ากัด
มีประกนัสังคม,มีบา้นพกั,เบีย้ขยนั,ค่าประสิทธภิาพ

42 ช่างกล 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 440 136/1 ม.1 ถ.สิโรรส 

43 พนกังานรับวัตถุดิบ 5 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากดั 373 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปตัตานี 94160

44 พนกังานตรวจสอบคุณภาพ 2 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 423

45 พนกังานธุรการ 1 ช/ญ 20-40 ปวส.-ป.ตรี 308 บรษัิท สหพันธ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ้ากัด
มีประกนัสังคม,จบสาขาบญัชี

46 พนกังานบญัชี 1 ญ 22-40 ปวส.-ป.ตรี 308 97/15 ม.8 ถนนนาเกลือ
มีประกนัสังคม

ต.บานา อ.เมือง จ.ปตัตานี  94000

47 พนกังานดูแลสวน 1 ช 25-40 ม.6-ป.ตรี 9400 โรงพยาบาลธญัญารักษ์ปตัตานี
มีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือตัดหญา้ /ตัดกิง่ไม้

48 พนกังานขับรถยนต์ 1 ช 25-40 ปวส.-ป.ตรี 9400 294 ม.6 ถนนปากน้ า
มีใบขบัขีร่ถยนต์

ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

49 พนกังานขายเหล็ก 2 ช/ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 308
ร้านวิฑูรยส์หกิจ มีประกนัสังคม,สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้

2 ถนนมายอ ต.อาเนาะรู มีประกนัสังคม,จบบญัชี

อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

50 พนกังานเบลบอย 2 ช 18-35 ไม่จ ากดั 308
โรงแรมเซาทเ์ทริ์นวิว

399 ม.4 ถนนหนองจกิ

ต.รูสะมิแล อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี 
94000

มีประกนัสังคม,อาหารฟรี 1 มื้อ
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51 พนกังานขับรถ 6 ล้อ 3 ช 25-40 ไม่จ ากดั 308
หจก.โชตชินินทร์  ่มีประกนัสังคม,มีใบขบัขีป่ระเภทที่2

52 พนกังานบญัชี 3 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 308
14 ม.5 ถนนพระยาเมือง มีประกนัสังคม,จบบญัชี

53 พนกังานขาย 3 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 308
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000 มีประกนัสังคม

54 ช่างเชือ่ม 2 ช 25-45 ไม่จ ากดั 308
หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง

55 พนักงานขบัรถเกรด(เกล่ียดิน) 2 ช 25-45 ไม่จ ากดั 20000
25/1 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู

56 พนกังานขับรถตัก 1 ช 25-45 ไม่จ ากดั 308
อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

57 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 ม.3-ป.ตรี 308

58 ช่างควบคุมงาน 2 ช 25-40 ปวส.-ป.ตรี 308

59 หวัหนา้โครงการ 1 ช 25-40 ป.ตรี 9240
หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง

60 วิศวกรรมโยธา(กอ่สร้าง) 1 ช 25-45 ป.ตรี 15000
25/1 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู

อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

61 พนกังานขาย 10 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากดั 308 หจก.ปตัตานี ดไีลท ์

62 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 308
146/48 ม.6 ต.รูสะมิแล

อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

63 พนกังานขับรถน้ าแข็ง 2 ช 20-45 ไม่จ ากดั 308
หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง

64 พนกังานหนา้ชาน 2 ช 20-35 ม.3-ป.ตรี 308
34/3 ถนนปากน้ า

65 พนกังานจัดซ้ือสโตร์ 2 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 308
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

66 พนกังานทั่วไป 2 ช 20-35 ม.6-ป.ตรี 308

67 ช่างเคร่ือง 2 ช 20-35 ม.6-ป.ตรี 308

มีประกนัสังคม,มีประสบการณ์พจิารณาพเิศษ

   มีประกนัสังคม,สามารถขบัรถโชเล่ได้

ขยนั,อดทน  มีประกนัสังคม

มีประกนัสังคม,มีประสบการณ์พจิารณาพเิศษ
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68 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 308 หจก.เมธาวี 2010 กิจเจริญ

บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชวีิต จ้ากัด (มหาชน)

112/46 ซอยโคกส าโรง 

ต.รูสะมิแล อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 94000

69 เจ้าหนา้ที่สถาปนกิ 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี 15000 หจก.แกรนน์เดล

70 เจ้าหนา้ที่เขียนแบบ 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี 15000 25/2 ซอย 3 ถนนยะรัง

71 พนกังานขับรถยนต์ 2 ช 25-45 ปวส.-ป.ตรี 308 ต.จะบงัติกอ อ.เมือง จ.ปตัตานี 94000

72 โฟร์แมน 1 ช 25-45 ปวช.-ป.ตรี 9240

73 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 12000 หจก.พรแก้วก่อสร้าง

22/54  ม.5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตัตานี

387   สถานประกอบการ  24  แหง่

53 ตา้แหน่ง  387 อัตรา

มีประกนัสังคม

มีที่พกั,มีประกนัสังคม,มีโบนัส,เงินรายปี,               
โบนัสท่องเที่ยวต่างประเทศ ,มีค่าคอมฯ,                
 มีความรับผิดชอบ,อดทน,มีใจรักงานบริการ

มีประกนัสังคม,โบนัส,เงินเดือนรายปี






























































































































































































































































