
ที่ รหสั ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจา้ง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ สวัสดกิาร เงื่อนไข/คุณสมบตัิ

1 743330 ตัดเย็บเส้ือผ้า 3 ญ 18-35 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
Faseera clothes โสด

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

3 422210 พนกังานต้อนรับ 1 ญ 18-35 308 ม.6-ป.ตรี คลินกิเมตตารักษาสัตว์

4 512145 แม่บา้น 1 ญ 25-40 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
คลินกิเมตตารักษาสัตว์

5 522020 พนกังานขาย 2 ช/ญ 18-35 308 ปวส.-ป.ตรี คลินกิเมตตารักษาสัตว์

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

7 723190 ช่างยนต์ 2 ช 28-40 700 ป.ตรี นายอซัมนิ อาแว

มปีระสบการณ์ 
เวลางาน 
08.00-17.00 น. 
เข้ากะได้

8 724210 ช่างอเิล็กทรอนกิ 1 ช 28-40 700 ป.ตรี นายอซัมนิ อาแว

มปีระสบการณ์ 
เวลางาน 
08.00-17.00 น. 
เข้ากะได้

9 413310 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 1 ช 18-35 308 ป.ตรี
บ.ไฮเฟรช หอ้งเย็น 
จ ากดั

มปีระกนัสังคม
มปีระสบการณ์
จะพิจารณาพิเศษ

10 713710 ช่างไฟฟ้า 1 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี
บ.ไฮเฟรช หอ้งเย็น 
จ ากดั

มปีระกนัสังคม มทีี่พัก
ให ้ค่าน้ าฟรี

11 723350 ช่างกล 1 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี
บ.ไฮเฟรช หอ้งเย็น 
จ ากดั

มปีระกนัสังคม มทีี่พัก
ให ้ค่าน้ าฟรี

12 723120 ช่างยนต์ 1 ช 22-40 308 ปวช.-ป.ตรี
บจก.น้ าแข็งหลอด
บา้นดี

มปีระกนัสังคม ช่างยนต์

13 832210 พักงานขับรถ 6 ล้อ 3 ช 25-45 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
บจก.น้ าแข็งหลอด
บา้นดี

ประกนัสังคม,ค่า
ล่วงเวลา,เบีย้ขยัน

14 341140 ที่ปรึกษาการเงิน 10 ช/ญ 22-45 10000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั AIA จ ากดั 
(สาขาปากน้ า)

15 421120 เจ้าหนา้ที่การเงิน 1 ญ 23-35 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ชัยเจริญมารีน 
(2002) จ ากดั

มปีระกนัสังคม มเีงิน
เฉพาะต าแหนง่

มปีระสบการณ์
จะพิจารณาเปน็
พิเศษ

16 241110 เจ้าหนา้ที่การเงิน 1 ญ 23-35 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ชัยเจริญมารีน
(2002) จ ากดั

มเีงินเฉพาะต าแหนง่
จบบญัชี การเงิน 
มปีระสบการณ์
พิจารณาพิเศษ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปตัตานี

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2561
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17 214930 ช่างกลโรงงาน 1 ช 20-35 9420 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ไทยเทค รับ
เบอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั

มปีระกนัสังคม,เงิน
พิเศษ,โอที

18 131220 หวัหนา้ส่วนพีซีไลน์ 2 ช/ญ 25-35 308 ป.ตรี
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากดั

มปีระกนัสังคม

19 343320 พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 23-45 308 ป.ตรี
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากดั

มปีระกนัสังคม

20 413220 เจ้าหนา้ที่ฝ่ายวางแผน 2 ช/ญ 18-35 308 ป.ตรี
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากดั

มปีระกนัสังคม พูดภาษาองักฤษได้

21 413230
เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบ
วัตถุดิบ

2 ช/ญ 18-35 308 ป.ตรี
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากดั

22 723350 ช่างซ่อมบ ารุงซีมเมอร์ 3 ช 20-40 308 ปวช.-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากดั

23 816290
ช่างซ่อมบ ารุงบอยเลอร์ 
(หมอ้ไอน้ า)

3 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากดั

มปีระกนัสังคม

24 827190
พนกังานซ่อมบ ารุงไลน์
ผลิต

15 ช 18-35 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากดั

มปีระกนัสังคม
พนกังานซ่อม
บ ารุงไลนผ์ลิต

25 829030 หวัหนา้ส่วนปดิฉลาก 3 ช/ญ 18-40 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากดั

มปีระกนัสังคม

26 832210 พนกังานขับรถยนต์ 3 ช 22-40 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากดั

มปีระกนัสังคม

27 833420
พนกังานขับรถยก (fork
 lift)

5 ช 23-45 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากดั

มปีระกนัสังคม
พนกังานขับรถยก 
(fork lift)

28 932130 แรงงานฝ่ายผลิต 100 ช/ญ 18-50 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ

บริษทั ปตัตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
จ ากดั



ที่ รหสั ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจา้ง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ สวัสดกิาร เงื่อนไข/คุณสมบตัิ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปตัตานี

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2561

29 723190 ช่างยนต์ 1 ช 23-35 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั พินติมอเตอร์ 
จ ากดั

เคยมี
ประสบการณ์ 6 
เดือนขึน้ไป โสด 
ผ่านเกณฑ์ทหาร 
เวลางาน 
08.00-17.00 น.

30 313255 ช่างเทคนคิ 1 ช 25-35 10000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั พี เอส กรุ๊ป 
(5) จ ากดั

มใีบขับขีร่ถยนต์

31 513130 พี่เลียงเด็ก 1 ญ 18-35 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
บริษทั พี เอส กรุ๊ป 
(5) จ ากดั

เวลางาน 07.00 -
 17.00 น.

32 522020 พนกังานขาย 1 ช 25-40 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั พี เอส กรุ๊ป 
(5) จ ากดั

มปีระกนัสังคม พนกังานขาย

33 522010 พนกังานขาย 2 ข/ญ 20-35 308 ป.6-ป.ตรี
บริษทั พี.เอส.เจ.      
เทรดด้ิง จ ากดั

34 832230 พนกังานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 23-45 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
บริษทั พี.เอส.เจ.    
เทรดด้ิง จ ากดั

มปีระกนัสังคม

35 419010 เสมยีน 2 ช/ญ 18-35 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั อลัทิเมท ริช 
จ ากดั (ศูนย์จ าหนา่ย
ไอศกรีม)

ประกนัสังคม เบีย้ขยัน
เวลาท างาน 
07.30-20.00 น.

36 311820 วิศวกรโยธา 1 ช 24-35 308 ป.ตรี
บริษทัปตัตานี
คอนกรีต จ ากดั

มปีระกนัสังคม
ป.ตรี สาขาโยธา ,
 ขับรถยนต์ได้

37 721230 ช่างเชือ่ม 1 ช 20-35 308 ปวช.-ป.ตรี
บริษทัปตัตานี
คอนกรีต จ ากดั

มปีระกนัสังคม ,โบนสั
,โอที

จบ ปวส.ช่างกล

38 122990 หวัหนา้ฝ่ายผลิตปลาปน่ 1 ช 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี
บริษทัปตัตานปีลาปน่
 (1988) จ ากดั

ประกนัสังคม
เวลางาน 
08.00-17.00 น. 
สามารถเข้ากะได้

39 122990 ผู้จัดการฝ่ายผลิตปลาปน่ 1 ช 18/35 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทัปตัตานปีลาปน่
 (1988) จ ากดั

ประกนัสังคม

มปีระสบการณ์ 
เวลางาน 
08.00-17.00 น. 
เข้ากะได้

40 522020 พนกังานขายหนา้ร้าน 2 ช/ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทัปตัตานปีลาปน่
 (1988) จ ากดั

มปีระกนัสังคม ร้าน,ไทยพุทธ

41 723310 ช่างซ่อมบ ารุงโรงงาน 3 ช 18-45 308 ม.3-ป.ตรี
บริษทัปตัตานปีลาปน่
 (1988) จ ากดั

มปีระกนัสังคม

42 832420 พนกังานขับรถ 10 ล้อ 5 ช 23-45 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
บริษทัปตัตานปีลาปน่
 (1988) จ ากดั

มปีระกนัสังคม มใีบขับขี่

43 832420 พนกังานขับรถแกส๊ 1 ช 18-35 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
บริษทัปตัตานปีลาปน่
 (1988) จ ากดั

ประกนัสังคม
มใีบขับขีป่ระเภท 
2สามารถเข้ากะได้
 และเวียนกะได้
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44 932130 พนกังานไลนผ์ลิต 2 ช 18-35 308 ม.6-ป.ตรี
บริษทัปตัตานปีลาปน่
 (1988) จ ากดั

ประกนัสังคม สามารถเวียนกะได้

45 932290 พนกังานทั่วไป 4 ช/ญ 18-35 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
บริษทัปตัตานปีลาปน่
 (1988) จ ากดั

ประกนัสังคม สามารถเวียนกะได้

46 724320 ช่างปร้ินเตอร์ 1 ช 23-35 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทัปตัตานเีอน็
เตอร์จ ากดั

มปีระสบการณ์
ติดต้ังและซ่อม
เคร่ืองปร้ิน

47 828350 ช่างคอมพิวเตอร์ 1 ช 23-35 308 ปวส.-ป.ตรี
บริษทัปตัตานเีอน็
เตอร์จ ากดั

จบคอมพิวเตอร์ 
มปีระสบการณ์ 
พิจารณาเปน็พิเศษ

48 343320 พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 30-35 308 ป.ตรี
บริษทัพิธานพาณิชย์ 
จ ากดั สาขาปตัตานี

มปีระกนัสังคม
จบบญัชี มี
ประสบการณ์
พิจารณาเปน็พิเศษ

49 123130 ผู้จัดการฝ่ายตะกาฟุล 15 ช/ญ 20-35 17000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทัเมอืงไทย
ประกนัชีวิต

50 341140 ที่ปรึกษาโครงการ 15 ช/ญ 20-35 17000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทัเมอืงไทย
ประกนัชีวิต

51 214582 ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 18-40 440 ปวช.-ป.ตรี
บริษทัศรีตรังแอโกร
อนิดัสทรี จ ากดั
(มหาชน)สาขาปตัตานี

ประกนัสังคม ที่พัก 
เบีย้ขยัน ค่า
ประสิทธิภาพงาน    
ยูนฟิอร์ม ของขวัญ   
วันเกดิ ค่าเข้ากะ

52 314134 ช่างกล 3 ช 18-35 440 ปวช.-ป.ตรี
บริษทัศรีตรังแอโกร
อนิดัสทรี จ ากดั
(มหาชน)สาขาปตัตานี

มปีระกนัสังคม        
มเีบีย้ขยัน , ค่า
ประสิทธิภาพ , ค่าโอที

53 315260 พนกังานรับวัตถุดิบ 5 ช/ญ 18-35 373 ป.6-ป.ตรี
บริษทัศรีตรังแอโกร
อนิดัสทรี จ ากดั
(มหาชน)สาขาปตัตานี

54 721230 ช่างเชือ่ม 2 22-35 440 ปวช.-ป.ตรี
บริษทัศรีตรังแอโกร
อนิดัสทรี จ ากดั
(มหาชน)สาขาปตัตานี

ประกนัสังคม ที่พัก 
เบีย้ขยัน ค่า
ประสิทธิภาพงาน ยูนิ
ฟอร์ม ของขวัญวันเกดิ
 ค่าเข้ากะ
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55 821120 ช่างกลึง 2 ช 18-40 4401 ปวช.-ป.ตรี
บริษทัศรีตรังแอโกร
อนิดัสทรี จ ากดั
(มหาชน)สาขาปตัตานี

ประกนัสังคม ที่พัก 
เบีย้ขยัน ค่า
ประสิทธิภาพงาน ยูนิ
ฟอร์ม ของขวัญวันเกดิ
 ค่าเข้ากะ

56 713710 ช่างไฟฟ้า 2 ช 17-28 308 ปวช.-ป.ตรี ร้านบงัหมดัไฟฟ้า

มปีระสบการณ์ 
พิจารณาเปน็
พิเศษ มเีบีย้ขยัน  
เวลาท างาน
08.00-17.00

57 522020 พนกังานขายเหล็ก 2 ช/ญ 18-35 308 ม.6-ป.ตรี ร้านวิฑูรย์สหกจิ พนกังานขายเหล็ก

58 522020 พนกังานขาย 2 ช/ญ 18-35 308 ม.3-ป.ตรี ร้านเอน็เตอร์
มคีวามสามารถ
ขายน้ า จะ
พิจารณาเปน็พิเศษ

59 611340 พนกังานดูแลสวน 1 ช 18-45 308 ม.6-ป.ตรี
โรงพยาบาลธัญญา
รักษป์ตัตานี

มคีวามสามารถใน
การใช้ เคร่ืองมอื
ตัดหญ้า/ตัดกิง่ไม้

60 512330 พนกังานเสริฟ 2 ญ 18-40 308 ม.3-ม.6 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว
เวลาท างาน 5 โมง
เย็น ถึงตี 2

61 421130 แคชเชียร์ 1 ช/ญ 20-35 308 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง
ประกนัสังคม อาหาร
ฟรี 1 มือ้

62 512110 แม่บา้นโรงแรม 4 ช/ญ 20-35 308
ไมจ่ าจัด

วุฒิ
โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง มปีระกนัสังคม

63 512330 พนกังานเสริฟ 6 ช/ญ 20-35 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง ประกนัสังคม

64 512390 พนกังานบาร์น้ า 2 ช/ญ 20-35 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง มปีระกนัสังคม

65 513231 ผู้ช่วยพยาบาล 2 ช/ญ 18-35 308 ม.6-ป.ตรี ศิรารักษค์ลินกิแพทย์

บคุลิกดี รักงาน
บริการ ผ่าน
เกณฑ์ทหาร เวลา
ท างาน 08.00 - 
17.00 น.

66 343320 พนกังานบญัชี 3 ญ 23-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนนิทร์

67 522020 พนกังานขาย 3 ญ 23-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนนิทร์ มปีระกนัสังคม

68 131320 หวัหนา้โครงการ 1 ช 25-40 308 ป.ตรี
หจก.เธียรปรีชา
กอ่สร้าง

ประกนัสังคม



ที่ รหสั ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจา้ง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ สวัสดกิาร เงื่อนไข/คุณสมบตัิ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปตัตานี

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2561

69 311220 วิศวกรรมโยธา(กอ่สร้าง) 1 ช 25-45 15000 ป.ตรี
หจก.เธียรปรีชา
กอ่สร้าง

มปีระกนัสังคม ต้องการด่วน

70 314120 ช่างควบคุมงาน 2 ช 20-40 308 ปวส.-ป.ตรี
หจก.เธียรปรีชา
กอ่สร้าง

มปีระกนัสังคม ต้องการด่วน

71 721290 ช่างเชือ่ม 2 ช 25-45 308 ป.6-ปวส.
หจก.เธียรปรีชา
กอ่สร้าง

มปีระกนัสังคม

72 723120 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 308 ม.3-ป.ตรี
หจก.เธียรปรีชา
กอ่สร้าง

ช่างซ่อมรถยนต์

73 833120
พนกังานขับรถเกรด
(เกล่ียดิน)

2 ช 25-45 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
หจก.เธียรปรีชา
กอ่สร้าง

มปีระกนัสังคม
พนกังานขับรถ
เกรด(เกล่ียดิน)

74 833220 พนกังานขับรถตัก 1 ช 25-45 308 ป.6-ปวส.
หจก.เธียรปรีชา
กอ่สร้าง

มปีระกนัสังคม พนกังานขับรถตัก

75 932290
แรงงานทั่วไป (กรรมกร
กอ่สร้าง)

10 ช/ญ 18-45 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
หจก.เธียรปรีชา
กอ่สร้าง

76 315260 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 20-35 308 ม.6-ป.ตรี หจก.ปตัตาน ีดีไลท์ มปีระกนัสังคม ขับรถโชเล่ได้

77 522010 พนกังานขาย 10 ช/ญ 18-35 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
หจก.ปตัตาน ีดีไลท์ มปีระกนัสังคม ขับรถโชเล่ได้

78 413230 พนกังานจัดซ้ือสโตร์ 2 ช/ญ 20-35 308 ม.6-ป.ตรี
หจก.ปตัตานไีทยแสง
ทอง

มปีระกนัสังคม

79 512390 พนกังานหนา้ชาน 2 ช 20-35 308 ม.3-ป.ตรี
หจก.ปตัตานไีทยแสง
ทอง

มปีระกนัสังคม ขยัน ,อดทน

80 713710 ช่างไฟฟ้า 2 ช 18-35 308 ป.ตรี
หจก.ปตัตานไีทยแสง
ทอง

81 834065 ช่างเคร่ือง 2 ช 20-35 308 ม.6-ป.ตรี
หจก.ปตัตานไีทยแสง
ทอง

มปีระกนัสังคม ช่างเคร่ือง

82 932290 พนกังานทั่วไป 2 ช/ญ 20-45 308 ม.6-ป.ตรี
หจก.ปตัตานไีทยแสง
ทอง

83 723190 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 12000 ปวช.-ป.ตรี หจก.พรแกว้กอ่สร้าง มปีระกนัสังคม

84 419010 เสมยีน 1 ญ 18-35 308 ปวช.-ป.ตรี
หจก.ภชุคินทร์ การ
ประปา

ไทยพุทธ มคีวาม
ด้านคอมพิวเตอร์ 
เวลางาน 
08.30-16.30 น.

85 832210 พนกังานขับรถ 1 ช 18-35 308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
หจก.ภชุคินทร์ การ
ประปา

มใีบขับขีร่ถยนต์ 
เวลาท างาน 
07.30-17.00 น.

86 311220 โฟร์แมน 1 ช 25-45 9420 ปวช.-ป.ตรี
หา้งหุน้ส่วน เกรนน์
เดล

มปีระกนัสังคม ,โบนสั
,เงินรายปี



ที่ รหสั ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจา้ง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ สวัสดกิาร เงื่อนไข/คุณสมบตัิ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปตัตานี

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2561

87 721290 ช่างเชือ่ม 1 ช 25-45 308 ปวช.-ป.ตรี
หา้งหุน้ส่วน เกรนน์
เดล

มปีระกนัสังคม

เวลางาน 
07.30-17.00 น. 
มปีระสบการณ์ 
พิจารณาเปน็พิเศษ

88 313160 ช่างเทคนคิสถานวีิทยุ 1 ช 18-30 308 ปวช.-ป.ตรี
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั    
เกรทเตอร์ มลัติมเีดีย

ประกนัสังคม

330รวม


