
เพศ อาย(ุป)ี วุฒิการศึกษา

1 พนักงานท าความสะอาดรถยนต์ 2 ญ 20-35 ป.6-ปวส. 300 panda car spa

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

ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

3 ช่างตัดขนสัตว์ 2 ญ 20-35 ไม่จ ากัด 9000 คลินิกเมตตารักษาสัตว์

4 พนักงานขาย 2 ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 9000 118 ถนนหนองจิก

5 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 ญ 20-30 ปวส.-ป.ตรี 300 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

6 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 3 ช 23-40 ไม่จ ากัด 300 บจก.น้้าแขง็หลอดบ้านดี

7 ช่างเคร่ือง 2 ช 25-40 ปวช.-ป.ตรี 300 48/1 ม.10 ถนนรามโกมุท

8 ช่างยนต์ 2 ช 20-40 ปวส.-ป.ตรี 300 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

                                    ต้าแหน่งงานว่างจังหวัดปตัตานี
                                       ประจ้าเดอืน ตลุาคม 2560

มีประกันสังคม

มี OT + ค่าคอมมิชชั่น,นับถือศาสนาพุทธ

มีประกันสังคม,มีเบีย้ขยัน

ล้าดบั
ที่

ต้าแหน่งงาน จ้านวน
คุณสมบัติ

อัตรา
ค่าจ้าง/

วัน
ชื่อสถาประกอบการ เงื่อนไข/สวัสดกิาร



เพศ อาย(ุป)ี วุฒิการศึกษา

ล้าดบั
ที่

ต้าแหน่งงาน จ้านวน
คุณสมบัติ

อัตรา
ค่าจ้าง/

วัน
ชื่อสถาประกอบการ เงื่อนไข/สวัสดกิาร

9 หน.ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ช/ญ 23-35 ป.ตรี 12000 บริษัท ชยัเจริญมารีน (2002) จ้ากัด
จบวิทย์ฯการอาหาร,มีประสบการณ์พิจารณาเป็น
พิเศษ

364 ม.8 ถนนนาเกลือ

ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000

10 ช่างซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300 บริษัท เทพพิทักษ์ ซีฟูดส์ จ้ากัด มีประกันสังคม,มีประสบการณ์

11 ช่างไฟฟ้า 3 ช 18-35 ปวส.-ป.ตรี 300 285 ม.8 ถนนนาเกลือ มีประกันสังคม,มีใบรับรองด้านไฟฟ้าภายในอาคาร

12 พนักงานธุรการ(บัญชีสต๊อก) 1 ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 300 อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
มีประกันสังคม,จบด้านบัญช,ีคอมพิวเตอร์,มี
ประสบการณ์ด้านธุรการพิจารณาพิเศษ

13 ผู้ช่วยซุปเปอร์ไวเซอร์ควบคุมคุณภาพ(QC)1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 12000
มีประกันสังคม,สวัสดิการอาหาร1,500/ด จบสาขา
จุลชีววิทยา/เคมี

14 ช่างก่อสร้าง 1 ช 20-45 ปวส.-ป.ตรี 300 บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จ้ากัด
มีประกันสังคม,มีความช านาญในอาชีพช่างไม,้ช่าง
ต่างๆ

15 พนักงานขับรถสิบล้อ 1 ช 20-45 ม.3-ม.6 300 36/3 ม.4 ถนนหนองจิก
มีประกันสังคม,มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือช่าง,ขับ
รถยนต์ได้มีใบขับขี่

16 พนักงานขาย 3 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300 ต.รูสะมิแล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี มีประกันสังคม,มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
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17 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 5 ช 20-50 ไม่จ ากัด 300 บริษัท ปัตตานีปลาป่น(1988)จ้ากัด มีประกันสังคม,,มีใบขับขี่ประเภท 2

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

อ.เมือง จ.ปัตตานี มีประกันสังคม

19 พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากัด 300 บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ้ากัด มีประกันสังคม

20 พนักงานขับรถยก (fork lift) 5 ช 23-40 ม.3-ม.6 300 281 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา มีประกันสังคม

21 เสมียนฝ่ายจัดซ้ีอวัตถุดิบ 3 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 มีประกันสังคม

22 พนักงานซ่อมบ ารุงไลน์ผลิต 10 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 มีประกันสังคม

23 คิว.ซี.ปิดฉลาก 10 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 มีประกันสังคม

24 พนักงานปิดฉลากคลังสินค้า 30 ช/ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 มีประกันสังคม

25 ช่างคลังสินค้า 2 ช 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 มีประกันสังคม

26 ช่างยนต์ 2 ช 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 มีประกันสังคม

27 คิว.ซี.รับวัตถุดิบ 3 ญ 18-35 ม.3-ป.ตรี 300 มีประกันสังคม

28 หัวหน้าส่วนปิดฉลาก 3 ช/ญ 20-35 ม.3-ป.ตรี 300 บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ้ากัด มีประกันสังคม
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29 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 22-40 ม.3-ป.ตรี 300 281 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา มีประกันสังคม

30 ช่างซ่อมบ ารุงห้องเย็น 2 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300 อ.เมือง จ.ปัตตานี มีประกันสังคม

31 ช่างซ่อมบ ารุงคลังสินค้า 2 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300 มีประกันสังคม

32 ช่างไฟฟ้า 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300 มีประกันสังคม

33 ช่างซ่อมบ ารุงบอยเลอร์(หม้อไอน้ า) 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300 มีประกันสังคม

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

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

36 วิศวกรเคร่ืองกล 1 ช 25-40 ป.ตรี 10000 มีประกันสังคม

37 ช่างไฟฟ้าก าลัง 2 ช 20-30 ป.ตรี 400
บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต ้จ้ากัด

38 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 ช 20-30 ป.ตรี 400
3/2 ม.4 ถนนเพชรเกษม

ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

39 พนักงานขาย 1 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี 10000
บริษัท พีเอส กรุ๊ป(5) จ้ากัด มีประกันสังคม,ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

มีประกันสังคม
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42 ถนนปะนาเระ

ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

40 พนักงานขาย 10 ช 23-40 ม.6-ป.ตรี 300
บริษัท พี.เอส.เจ.เทรดดิ้ง จ้ากัด

 มีประกันสังคม,โบนัส,ทีพ่ัก,สามารถขับรถยนต์ได้,มี
ใบขับขี,่ออกต่างจังหวัดได้

41 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 3 ช 23-40 ม.6-ป.ตรี 300
173/1 ม.1 ถนนเพชรเกษม มีประกันสังคม,โบนัส,เงินรายปี,มีใบขับขี่ประเภท 2

ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี มีประกันสังคม

42 ผู้จัดการฝ่ายตะกาฟุล 15 ช/ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 17000
บริษัท เมอืงไทยประกันชวีิต

43 ทีป่รึกษาโครงการตะกาฟุล 15 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 17000
9/28-30 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

มีโบนัส,เบิกค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชน, ท างาน
จันทร์-ศุกร์
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44 พนักงานขับรถยก (fork lift) 2 ช 18-40 ไม่จ ากัด 350 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ้ากัด

45 พนักงานล้างยาง 50 ช/ญ 18-45 ไม่จ ากัด 300 136/1 ม.1 ถ.สิโรรส 

46 ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 440 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

47 ช่างกล 3 ช 18-35 ปวช.-ป.ตรี 440

48 ช่างกลึง 2 ช 18-40 ปวช.-ป.ตรี 440

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

50 แม่บ้าน 2 ญ 25-35 ป.6-ม.6 300 บริษัท สมบตัิวฒันา ป.น.(1990) จ้ากัด
โสด

139/10 ถนนนาเกลือ

ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 

มีประกันสังคม,มีบ้านพัก,เบีย้ขยัน,ค่าประสิทธิภาพ
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51 พนักงานส่งของ 1 ช 20-35 ม.3-ป.ตรี 300 บริษัท สิริปัตตานี (2015) จ้ากัด
ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

52 พนักงานแคชเชียร์ 1 ญ 18-30 ม.6-ป.ตรี 300 69,71 ถนนอุดมวิถี
ซ่ือสัตย,์มีความรับผิดชอบ,มีประสบการณ์ในการ
ท างานด้านแคชเชียร์

ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

53 พนักงานขายหน้าร้าน 1 ญ 20-30 ม.6-ป.ตรี 300 ร้าน บ้านมอืถือ
โสด,ท างาน 08.00 – 19.00 น.

67/23 ถนนปากน้ า

ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 

54 พนักงานขายเหล็ก 2 ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300
ร้านวิฑูรย์สหกิจ มีประกันสังคม,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

55 พนักงานบัญชี 2 ญ 18-35 ปวช.-ป.ตรี 300
2 ถนนมายอ ต.อาเนาะรู มีประกันสังคม,จบบัญชี

อ.เมือง จ.ปัตตานี
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56 พนักงานสจ๊วต(ล้างจาน) 2 ช/ญ 21-40 ม.3-ปวส. 300
โรงแรมซี.เอส ปัตตานี

57 พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 ช 21-40 ม.3-ป.ตรี 9000
299 ม.4 ถ.หนองจิก

58 พนักงานบัญชี 2 ญ 20-35 ป.ตรี 10000
ต.รูสะมิแล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

59 พนักงานเสริฟ (ช่วงค่ า) 2 ญ 18-25 ม.3-ม.6 300
โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว

60 ผู้จัดการห้องอาหาร 1 ช/ญ 25-40 ปวส.-ป.ตรี 300
399 ม.4 ถนนหนองจิก

61 พนักงานจัดเล้ียง 2 ช 18-25 ม.3-ป.ตรี 300
ต.รูสะมิแล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

62 แม่บ้าน 2 ญ 25-40 ป.6-ม.3 300

63 พนักงาทัว่ไป 1 ช 18-35 ไม่จ ากัด 300
โรงลูกชิ้นพงษ์ทิพย์

164/2 ม.8 ถนนนาเกลือ

ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

มีประกันสังคม,ทีพ่ัก,อาหาร

มีประกันสังคม
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64 ช่างอิเล็กทรอนิก 2 ช 20-35 ปวส.-ป.ตรี 300
ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ปัตตานี มีประกันสังคม

2/34 ถนนเจริญประดิษฐ์

ต.รูสะมิแล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

65 พนักงานขาย 2 ญ 20-30 ม.3-ปวส. 300
ศูนย์บริการคลีนิคเซฟตี้ ปัตตานี

400/32 ม.4 ถนนหนองจิก

ต.รูสะมิแล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

66 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 25-40 ไม่จ ากัด 300
หจก.โชตชินินทร์  ่มีประกันสังคม,มีใบขับขี่ประเภทที2่

67 พนักงานบัญชี 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300
14 ม.5 ถนนพระยาเมือง มีประกันสังคม,จบบัญชี

68 พนักงานขาย 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 300
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี มีประกันสังคม

69 ช่างเชื่อม 2 ช 20-40 ป.6-ปวส. 300
หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

มีประกันสังคม

70 พนักงานขับรถเกรด(เกล่ียดิน) 2 ช 25-45 ไม่จ ากัด 20000
25/1 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู

มีประกันสังคม,มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

71 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 ม.3-ปวส. 300
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

มีประกันสังคม
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ต้าแหน่งงาน จ้านวน
คุณสมบัติ

อัตรา
ค่าจ้าง/

วัน
ชื่อสถาประกอบการ เงื่อนไข/สวัสดกิาร

72 ช่างควบคุมงาน 2 ช 20-38 ปวส.-ป.ตรี 9000
หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

มีประกันสังคม

73 หัวหน้าโครงการ 1 ช 25-40 ป.ตรี 9000
25/1 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู

มีประกันสังคม,มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

74 พนักงานทัว่ไป 2 ช 18-35 ไม่จ ากัด 300
อ.เมือง จ.ปัตตานี

มีประกันสังคม,สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

75 พนักงานขับรถตัก 1 ช 25-45 ป.6-ม.6 300
หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

มีประกันสังคม,มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

76 พนักงานขาย 10 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากัด 300 หจก.ปัตตานี ดไีลท์ 

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

อ.เมือง จ.ปัตตานี

78 พนง.ขับรถน้ าแข็ง 2 ช 25-40 ป.6-ม.6 300
หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

79 พนักงานหน้าชาน 2 ช 20-35 ม.3-ป.ตรี 300
34/3 ถนนปากน้ า

80 พนักงานทัว่ไป 1 ช 20-35 ม.3-ป.ตรี 300
ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

81 หัวหน้าห้องสโตร์ 1 ญ 20-35 ม.6-ปวช. 300

82 ช่างคุมเคร่ือง 1 ช 20-35 ปวช.-ป.ตรี 300

มีประกันสังคม,สามารถขับรถโชเล่ได้

ขยัน,อดทน, ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่พิจารณาเป็นพิเศษ



เพศ อาย(ุป)ี วุฒิการศึกษา

ล้าดบั
ที่

ต้าแหน่งงาน จ้านวน
คุณสมบัติ

อัตรา
ค่าจ้าง/

วัน
ชื่อสถาประกอบการ เงื่อนไข/สวัสดกิาร

83 พนักงานขับรถบด 1 ช 25-40 ป.6-ม.6 300
หจก.พรแก้วก่อสร้าง

มีประกันสังคม,มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

84 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 300
22/54 ม.5

ต.รูสะมิแล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

85 ทีป่รึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 20-35 ม.3-ป.ตรี 300 หจก.เมธาวี 2010 กิจเจริญ

บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชวีิต จ้ากัด(มหาชน)

112/46 ซอยโคกส าโรง 

ต.รูสะมิแล อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

86 แม่บ้าน 2 ญ 25-40 ป..6-ม.6 300
หจก.ส.กมลวัฒนา

โสด

139/10 ถนนนาเกลือ

ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

  มีทีพ่ัก,มีประกันสังคม,มีโบนัส,เงินรายปี,โบนัส
ท่องเทีย่วต่างประเทศ,มีค่าคอมฯ,มีความรับผิดชอบ
,อดทน,มีใจรักงานบริการ



เพศ อาย(ุป)ี วุฒิการศึกษา

ล้าดบั
ที่

ต้าแหน่งงาน จ้านวน
คุณสมบัติ

อัตรา
ค่าจ้าง/

วัน
ชื่อสถาประกอบการ เงื่อนไข/สวัสดกิาร

87 พนักงานบัญชี 1 ญ 20-31 ปวส.-ป.ตรี 299
หจก.สยามภัณฑ์ เอส.อี.คอมเมอร์
เชยีล

170/20

ต.โคกโพธิ ์อ.โคกโพธิ ์จ.ปัตตานี

88 ช่างติดต้ังฝ้าเพดาน 2 ช 20-40 ไม่จ ากัด 300 หจก.แกรนน์เดล

89 ช่างทาสี 2 ช 20-40 ไม่จ ากัด 300 25/2 ซอย 3 ถนนยะรัง

90 ช่างก่อสร้าง 2 ช 20-40 ไม่จ ากัด 300 ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 

91 ช่างเชื่อม 2 ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 300

92 โฟร์แมน 1 ช 25-45 ปวส.-ป.ตรี 9000

93 พนักงานบัญชี 2 ญ 18-30 ปวส.-ป.ตรี 300 อู่เบส์ท
มีประกันสังคม,จบด้านบัญช,ีมีประสบการณ์
พิจารณาพิเศษ

94 ช่างเคาะ/ช่างเชื่อม 1 ช 18-35 ปวช.-ปวส. 300 2/31 ซอย 3 ถนนยะรัง
มีประกันสังคม,มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

95 พนักงานฝึกงาน 2 ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 300 ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 

มีประกันสังคม,โบนัส,เงินรายปี

มีประกันสังคม,โบนัส,เงินเดือนรายปี


