
เพศ อาย(ุป)ี วุฒิการศึกษา

1 พนกังานท าความสะอาดรถยนต์ 3 ญ 20-35 ป.6-ปวส. 300 panda car spa

2 พนกังานบริการรับรถ 3 ช/ญ 18-30 ปวส.-ป.ตรี 300 263/12 ม.11 ถนนนาเกลือ

ต.บานา อ.เมอืง จ.ปตัตานี

3 ช่างตัดขนสัตว์ 2 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากดั 300
คลนิิกเมตตารักษาสตัว์

4 แม่บ้าน 1 ญ 25-40 ป.6-ม.6 300
118 ถนนหนองจกิ

5 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 300
ต.สะบารัง อ.เมอืง จ.ปตัตานี

6 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 18-30 ม.6-ป.ตรี 300

7 พนักงานขาย 2 ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 300

8 พนกังานขบัรถ 6 ล้อ 3 ช 23-40 ไมจ่ ากดั 300
บจก.น้้าแขง็หลอดบา้นดี

9 ชา่งเคร่ือง 2 ช 25-40 ปวช.-ป.ตรี 300
48/1 ม.10 ถนนรามโกมทุ

10 ชา่งยนต์ 2 ช 20-40 ปวส.-ป.ตรี 300
ต.บานา อ.เมอืง จ.ปตัตานี

11 หน.ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 2 ช/ญ 23-35 ป.ตรี 12000
บริษัท ชยัเจริญมารีน (2002) จ้ากัด

364 ม.8 ถนนนาเกลือ

ต.บานา อ.เมอืง จ.ปตัตานี

12
ผู้ช่วยซุปเปอร์ไวเซอร์ควบคุมคุณภาพ
(QC) 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 12000

บริษัท เทพพิทกัษ์ ซีฟูดส ์จ้ากัด มปีระกนัสังคม,จบสาขาจลุชวีวทิยา/เคมี

13 ช่างไฟฟ้า 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300
285 ม.8 ถนนนาเกลือ

มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์

14 ช่างซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 3 ช 22-40 ปวช.-ป.ตรี 300
อ.เมอืง จ.ปตัตานี

มปีระกนัสังคม,มใีบรับรองด้านไฟฟา้
ภายในอาคาร

15 พนักงานธรุการ(บัญชีสต๊อก) 2 ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 300
มปีระกนัสังคม,จบด้านบญัชี,มี
ประสบการณ์พจิารณาพเิศษ

เง่ือนไข/สวสัดิการ

มปีระกนัสังคม

ม ีOT + ค่าคอมมชิชัน่,นบัถอืศาสนา
พทุธ

มปีระกนัสังคม,มเีบีย้ขยนั

มปีระกนัสังคม,จบสาขาวทิยาศาสตร์
การอาหาร,มปีระสบการณ์พจิารณา
พเิศษ

ล้าดบั
ที่ ต้าแหน่งงาน จ้านวน

คุณสมบตัิ
อัตรา

ค่าจา้ง/วัน ชือ่สถาประกอบการ

ต้าแหน่งงานว่างจังหวัดปตัตานี

ประจ้าเดอืน ธันวาคม 2560



16 ชา่งกอ่สร้าง 2 ช 20-45 ปวส.-ป.ตรี 300
บริษัท ปตัตานีคอนกรีต จ้ากัด

มปีระกนัสังคม,มคีวามช านาญในอาชพี
ชา่งไม้,ชา่งต่างๆ

17 พนกังานขบัรถ 10 ล้อ 1 ช 20-45 ม.3-ม.6 300
36/3 ม.4 ถนนหนองจกิ

มปีระกนัสังคม,มทีกัษะในการใช้
เคร่ืองมอืชา่ง,ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี่

18 พนกังานขาย 3 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300
ต.รูสะมแิล อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี

มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์
พจิารณาพเิศษ

19 พนกังานขบัรถ 10 ล้อ 5 ช 20-50 ไมจ่ ากดั 300
บริษัท ปตัตานีปลาปน่(1988)จ้ากัด

มปีระกนัสังคม,,มใีบขบัขีป่ระเภท 2

20 พนกังานขายหนา้ร้าน 2 ช/ญ 18-35 ม.6-ป.ตรี 300
143 ม.8 ถนนนาเกลือ ต.บานา

มปีระกนัสังคม

อ.เมอืง จ.ปตัตานี
มปีระกนัสังคม

21 พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากดั 300
บริษัท ปตัตานีผลติภณัฑ์อาหาร จ้ากัด

มปีระกนัสังคม

22 พนักงานซ่อมบ ารุงไลน์ผลิต 10 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 300
281 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา

มปีระกนัสังคม

23 คิว.ซี.ปิดฉลาก 10 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 300
อ.เมอืง จ.ปตัตานี

มปีระกนัสังคม

24 หัวหน้าส่วนปิดฉลาก 3 ช/ญ 20-40 ม.3-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

25 พนักงานปิดฉลากคลังสินค้า 30 ช/ญ 18-40 ม.3-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

26 พนักงานขับรถยก (fork lift) 5 ช 23-40 ม.3-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

27 ช่างคลังสินค้า 3 ช 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

28 ช่างยนต์ 2 ช 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

29 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 22-40 ม.3-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

30 คิว.ซี.รับวตัถุดิบ 5 ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 3000 มปีระกนัสังคม

31 เสมียนฝ่ายจดัซ้ีอวตัถุดิบ 5 ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

32 ช่างซ่อมบ ารุงห้องเยน็ 2 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

33 ช่างซ่อมบ ารุงคลังสินค้า 2 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

34 ช่างซ่อมบ ารุงซีมเมอร์ 3 ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

35 ช่างไฟฟ้า 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

36 ช่างซ่อมบ ารุงบอยเลอร์(หม้อไอน้ า) 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 10000 มปีระกนัสังคม

37 หัวหน้าส่วนพีซีไลน์ 2 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

38 วศิวกรเคร่ืองกล 1 ช 25-40 ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม



39 ชา่งไฟฟา้ก าลัง 2 ช 22-30 ป.ตรี 400
บริษัท ปาลม์พัฒนาชายแดนใต ้จ้ากัด

40 วิศวกรรมไฟฟา้ 2 ช 20-30 ป.ตรี 400
3/2 ม.4 ถนนเพชรเกษม

ต.บางเขา อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี

41 พนกังานขาย 10 ช 20-40 ม.6-ป.ตรี 300
บริษัท พี.เอส.เจ.เทรดดิ้ง จ้ากัด

มปีระกนัสังคม,โบนสั,ทีพ่กั,สามารถขบั
รถยนต์ได้,มใีบขบัขี่,ออกต่างจงัหวดัได้

42 พนกังานขบัรถ 6 ล้อ 3 ช 23-40 ม.6-ป.ตรี 300
173/1 ม.1 ถนนเพชรเกษม

มปีระกนัสังคม,โบนสั,เงินรายป,ีมี
ใบขบัขีป่ระเภท 2

ต.ดอนรัก อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี มปีระกนัสังคม

43 ผู้จดัการฝ่ายตะกาฟลุ 15 ช/ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 17000
บริษัท เมอืงไทยประกันชวีติ

44 ที่ปรึกษาโครงการตะกาฟลุ 15 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 17000
9/28-30 ถ.หนองจกิ ต.สะบารัง

อ.เมอืง จ.ปตัตานี

45 พนักงานล้างยาง 50 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากดั 300 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ้ากัด

มปีระกนัสังคม,มบีา้นพกั,เบีย้ขยนั ค่า
ประสิทธภิาพ,มชีดุยนูฟิอร์ม  มบีา้นพกั
,ท างานทีส่าขาหาดใหญ่

46 พนักงานขับรถยก (fork lift) 2 ช 18-40 ไม่จ ากดั 350 136/1 ม.1 ถ.สิโรรส

47 ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 18-30 ปวช.-ป.ตรี 440 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

48 ช่างกล 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 440

49 ช่างกลึง 2 ช 18-40 ปวช.-ป.ตรี 440

50 ช่างเชื่อม 2 ช 22-35 ปวช.-ป.ตรี 440

51 แมบ่า้น 2 ญ 25-35 ป.6-ม.6 300
บริษัท สมบตัวิฒันา ป.น.(1990) จ้ากัด โสด

139/10 ถนนนาเกลือ

ต.อาเนาะรู อ.เมอืง จ.ปตัตานี

52 พนกังานส่งของ 2 ช 20-35 ม.3-ป.ตรี 300 บริษัท สริิปตัตานี (2015) จ้ากัด มปีระกนัสังคม,ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี่

69,71 ถนนอดุมวิถี

มปีระกนัสังคม,ซ่ีอสัตย์,มคีวาม
รับผิดชอบ,มปีระสบการณ์ในการ
ท างานด้านงานแคชเชยีร์

ต.อาเนาะรู อ.เมอืง จ.ปตัตานี

53 พนกังานขบัรถส่งไอศกรีม 2 ช 25-40 ปวช.-ป.ตรี 300
บริษัท อัลทเิมท ริช จ้ากัด(ศูนย์
จ้าหน่ายไอศกรีม)

มปีระกนัสังคม

126/1 ม.11 ถนนนาเกลือ

ต.บานา อ.เมอืง จ.ปตัตานี

มโีบนสั,เบกิค่ารักษาโรงพยาบาล
เอกชนท างานจนัทร์-ศุกร์

มปีระกนัสังคม,มบีา้นพกั,เบีย้ขยนั,ค่า
ประสิทธภิาพ

มปีระกนัสังคม



54 แมบ่า้น 2 ญ 20-40 ไมจ่ ากดั 9000 ร้านปฎภิานอะไหลย่นต์

1/21 ถนนสันติสุข

ต.จะบงัติกอ อ.เมอืง จ.ปตัตานี

55 พนกังานขายเหล็ก 2 ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300
ร้านวฑูิรยส์หกิจ

มปีระกนัสังคม,สามารถใชค้อมพวิเตอร์
ได้

56 พนกังานบญัชี 2 ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300
2 ถนนมายอ ต.อาเนาะรู มปีระกนัสังคม,จบบญัชี

อ.เมอืง จ.ปตัตานี

57 พนักงานบัญชี 2 ญ 23-35 ปวส.-ป.ตรี 9000
โรงแรมซี.เอส ปตัตานี

58 ผู้จดัการฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 25-40 ป.ตรี 15000
299 ม.4 ถ.หนองจกิ

ต.รูสะมแิล อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี

59 แม่บ้าน 2 ญ 25-40 ป.6-ม.6 300
โรงแรมเซาทเ์ทริ์นววิ

60 กุ๊ก 2 ช/ญ 25-45 ม.3-ป.ตรี 300
399 ม.4 ถนนหนองจกิ

61 ผู้จดัการห้องอาหาร 1 ช/ญ 25-40 ปวส.-ป.ตรี 300
ต.รูสะมแิล อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี

62 พนกังานทั่วไป 1 ช 18-35 ไมจ่ ากดั 300
โรงลกูชิ้นพงษ์ทพิย์

164/2 ม.8 ถนนนาเกลือ

ต.บานา อ.เมอืง จ.ปตัตานี

63 ชา่งอเิล็กทรอนกิ 2 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 300
ศูนยซ่์อมคอมพิวเตอร์ปตัตานี มปีระกนัสังคม

2/34 ถนนเจริญประดิษฐ์

ต.รูสะมแิล อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี

64 พนกังานขบัรถ 6 ล้อ 2 ช 25-40 ไมจ่ ากดั 300
หจก.โชตชินินทร์  ่มปีระกนัสังคม,มใีบขบัขีป่ระเภทที่2

65 พนกังานบญัชี 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300
14 ม.5 ถนนพระยาเมอืง มปีระกนัสังคม,จบบญัชี

66 พนกังานขาย 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300
ต.รูสะมแิล อ.เมอืง จ.ปตัตานี มปีระกนัสังคม

67 พนักงานขับรถตัก 1 ช 25-45 ป.6-ม.6 300
หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง

มปีระกนัสังคม

68 ช่างเชื่อม 2 ช 20-45 ป.6-ปวส. 300
25/1 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู

มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์
พจิารณาพเิศษ

69 พนักงานขับรถเกรด(เกล่ียดิน) 2 ช 25-45 ไม่จ ากดั 20000
อ.เมอืง จ.ปตัตานี

มปีระกนัสังคม

มปีระกนัสังคม,ทีพ่กั,อาหาร

มปีระกนัสังคม,อาหารฟรี 1 มือ้



70 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 ม.3-ป.ตรี 300 มปีระกนัสังคม

71 ช่างควบคุมงาน 2 ช 25-40 ปวส.-ป.ตรี 300
มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์พจิารณา
เปน็พเิศษ

72 หัวหน้าโครงการ 1 ช 25-40 ป.ตรี 9000
มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์พจิารณา
เปน็พเิศษ

73 พนกังานขาย 10 ช/ญ 18-40 ไมจ่ ากดั 300 หจก.ปตัตานี ดไีลท์

74 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 25-35 ปวช.-ป.ตรี 300
146/48 ม.6 ต.รูสะมแิล

75 พนักงานหน้าชาน 2 ช 20-35 ม.3-ป.ตรี 300
หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง

ขยนั,อดทน

76 พนักงานทั่วไป 1 ช 20-35 ม.3-ป.ตรี 300
34/3 ถนนปากน้ า

ขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขีพ่จิารณาพเิศษ

ต.สะบารัง อ.เมอืง จ.ปตัตานี

77 ชา่งยนต์ 1 ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 12000 หจก.พรแก้วก่อสรา้ง
มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์
พจิารณาพเิศษ

22/54 ม.5

ต.รูสะมิแล อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี

78 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 20-35 ม.3-ป.ตรี 300 หจก.เมธาว ี2010 กิจเจริญ
บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชวีติ 
จ้ากัด(มหาชน)

112/46 ซอยโคกส าโรง

ต.รูสะมแิล อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี

79 แมบ่า้น 2 ญ 25-40 ป..6-ม.6 300
หจก.ส.กมลวฒันา

โสด

139/10 ถนนนาเกลือ

ต.อาเนาะรู อ.เมอืง จ.ปตัตานี

80 ชา่งติดต้ังฝ้าเพดาน 3 ช 20-40 ไมจ่ ากดั 300 หจก.แกรนน์เดล

81 ชา่งกอ่สร้าง 2 ช 20-40 ไมจ่ ากดั 300 25/2 ซอย 3 ถนนยะรัง

82 ชา่งเชื่อม 2 ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 300 ต.จะบงัติกอ อ.เมอืง จ.ปตัตานี

83 โฟร์แมน 1 ช 25-45 ปวส.-ป.ตรี 9000

84 ชา่งเคาะ/ชา่งเชื่อม 1 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 300 อู่เบสท์ 2/31 ซอย 3 ถนนยะรัง
มปีระกนัสังคม,จบด้านบญัชี,มี
ประสบการณ์พจิารณาพเิศษ

ต.จะบงัติกอ อ.เมอืง จ.ปตัตานี
มปีระกนัสังคม,มปีระสบการณ์
พจิารณาพเิศษ

มทีีพ่กั,มปีระกนัสังคม,มโีบนสั,เงินรายปี
,โบนสัทอ่งเทีย่ว ต่างประเทศ,มค่ีา
คอมฯ,มคีวามรับผิดชอบ,อดทน, มใีจ
รักงานบริการ

มปีระกนัสังคม,โบนสั,เงินเดือนรายปี

มปีระกนัสังคม,สามารถขบัรถโชเล่ได้


