
ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.โสด และกล้าแสดงออก

2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

3.หยุดงานทุกวนัอาทิตย์

มีประกันสังคม 1.มีความรู้ความเข้าใจในงานช่าง

ช่างโครงการ 1 ช 20-40 10,000 ปวช.-ป.ตรี บริษัท กรีนทรี เอ็นเตอร์ไพรส์ 71 อุดมวถิี อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 2.สามารถเรียนรู้งานได้

3.มีใบอนุญาตขับขีร่ถยนต์

3 แม่บ้าน 4 ญ 30-40 328 ม.6-ป.ตรี นาเกลือ วลิล่ารีสอร์ท 103/55 นาเกลือ บานา เมือง ปัตตานี 94000

4 คนสวน 2 ช 30-40 328 ม.3-ป.ตรี นาเกลือ วลิล่ารีสอร์ท 103/55 นาเกลือ บานา เมือง ปัตตานี 94000

5 ผู้ช่วยคนขับรถ 2 ช 20-25 328 ม.3-ป.ตรี บริษัท อัลทิเมทริช จํากัด 126/1 11 นาเกลือ บานา เมือง ปัตตานี 94000
มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้าง งานกระจก 
ผ้า อลูมิเนียม

6 โฟร์แมน 1 ช 35-45 9,840 ปวส.-ป.ตรี ร้าน เจช็อป กลาสแอนด์อลูมินัม่
147/37

-38
6 สามัคคี รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

7 พนักงานในครัว 3 ช 28-40 328 ม.3-ป.ตรี ภัตตาคารลอนดอนปัตตานี 89/15 - - ยะรัง อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000

1 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2 เวลาปฏิบัติงานต้ังแต่ 07.00-17.00 น.

1.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2.เวลาปฏิบัติงานต้ังแต่ 08.00 - 17.00 น.

10 พนักงานขัดโต๊ะ 1 ช/ญ 20-35 328 ไม่จํากัดวฒิุ ร้านนาเดียประดับบเรือน 2 167 24 รามโกมุท อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีที่พักให้

11 พนักงานทาสีโต๊ะ 1 ข/ญ 18-35 328 ไม่จํากัดวฒิุ ร้านนาเดียประดับเรือน 2 167 24 รามโกมุท อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 9400 มีที่พักให้

ร้านมูยูสแตนเล & ซัฟฟาย 56/9 - 1 - รูสะมิแล เมือง ปัตตานี

โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

9 ช่างเชือ่ม 1 ช 25-40 94000ปวช.-ป.ตรี

บริษัท บ้านกล้วย (2017) จํากัด 15/2 - 2 - นาประดู่1 เลขานุการ 1 ช/ญ 20-40 12,000 ปวช.-ป.ตรี

328

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี

-3 941808 พนักงานขับรถสิบล้อ 5 ช 20-50 600  หจก.อามานโยธากิจ 29 - ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานีไม่จํากัดวฒิุ
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ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.จบการตลาด,คอมพิวเตอร์

2.ชอบงานขาย มีความอดทน

3.โสด มัน่ใจในตัวเอง

4.ขับขีร่ถยนต์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

5.เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1. ป.ตรี (การบัญช)ี

2. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี

3. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1.สามารถทํางานล่วงเวลาได้

2.สามารถทํางานนอกสถานที่หรือต่างจงัหวดั

3.มีความรู้ด้านบัญชี

16 พนักงานขาย 1 ญ 23-35 328 ปวช.-ป.ตรี ร้านวฑูิรย์สหกิจ 2 มายอ อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

อยูต่รงข้ามเกษตรอําเภอ

เวลาทํางาน 07.00- 17.00 น.

18 ช่างปูน 1 ช 20-40 328 ปวช.-ป.ตรี บริษัท ภคภณก่อสร้าง จํากัด 9/47
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 เวลาทํางาน 07.00- 17.00 น.

19 ช่างไม้ 4 ช 18-40 328 ม.6-ป.ตรี บริษัท ภคภณก่อสร้าง จํากัด 9/47
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 เวลาทํางาน 07.00- 17.00 น.

20 ช่างเหล็ก 4 ช 18-40 328 ม.6-ป.ตรี บริษัท ภคภณก่อสร้าง จํากัด 9/47
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 เวลาทํางาน 07.00- 17.00 น.

21 กรรมกร 10 ช 18-55 328 ไม่จํากัดวฒิุ บริษัท ภคภณก่อสร้าง จํากัด 9/47
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 เวลาทํางาน 07.00- 17.00 น.

22 ช่างเชือ่ม 1 ช 20-35 328 ม.6-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จํากัด 3/2 4 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170

สํานักงานบัญชีอรัญญาและเพื่อน

บริษัท ภคภณก่อสร้าง จํากัด

9,840 ป.ตรี 94000

อาเนาะรู เมือง ปัตตานี มีที่พักให้

15 พนักงานคียร์ข้อมูล 2 ช/ญ 20-35 เมือง ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี
พระยา
เมือง

รูสะมิแล

9400013 หจก.เคเอ็นพี เซาเทิร์น มาร์เก็ตต้ิง 2009 98/2 10 หนองจกิ สะบารังพนักงานขาย เมือง1 ญ 20-30 9,840 ปวส.-ป.ตรี

18,000

ปวส.-ป.ตรี

103/34

94000เมือง17 ช่างควบคุมงาน 2 ช 20-40 328

รามโกมุท12
พนักงานกวนปูน               (เทชุด
โต๊ะ)

3 ช 18-35 328 94000

บานา

ไม่จํากัดวฒิุ

8

9/47

9400017/8 4 เมือง14 1 ช/ญ 28-35 ปัตตานีหัวหน้าบัญชี รูสะมิแล

ร้านนาเดียประกับเรือน 2

ป.ตรี บริษัท ชูเกียรต์ยนต์ จํากัด
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ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

23 ช่างยนต์ 1 ช 20-35 328 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จํากัด 3/2 4 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170

24 ช่างกลโรงงาน 1 ช 20-35 328 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จํากัด 3/2 4 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170

25 แรงงานทั่วไป 2 ช 25-40 328 ม.6-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จํากัด 3/2 4 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170

1.ป.ตรี วทิยาศาสตร์การอาหาร

2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

1.ป.ตรี ด้านโลจติิก

2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

28 ช่างซ่อมบํารุงโรงงงาน 1 ช 25-40 9,840 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ดาต้า อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 184 8 นาเกลือ บานา เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

1.เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

สาขาวทิยาศาสตร์อาหาร

และเทคโนโลยีการอาหาร

1.มีใบขับขีร่ถยนต์

2.ผ่านเกณฑ์ทหาร

1.ค่าเบี้ยเล้ียง

2.ค่าน้าํมันรถ 
500/เดือน

ปดิรับสมัคร เน่ืองจากนายจ้างปดิกิจการ

1.ค่าเบี้ยเล้ียง ชัว่คราว

2.ค่าน้าํมันรถ 
500/เดือน

สะบารัง เมือง- วรคามิน ปัตตานี 94000ป.ตรี โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ 51 ช/ญ 22-35

เมือง

94000- วรคามิน สะบารัง

5 สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000-

โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ 5

ป.ตรี โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์

เมือง ปัตตานี

วรคามิน

94000

32 ครูภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี

33 ครูเอกสังคม 1

สะบารัง ปัตตานี35 พนักงานขับรถยนต์ 2 ช 25-45 โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ 5

3/10 4 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170

วรคามิน

ปัตตานี 94170

27 พนักงานขนส่งสินค้า 1 ช/ญ 22-35 9,840 ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง จํากัด

บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง จํากัด 3/10 4 บางเขา หนองจกิ26 ฟู้ดซายน์ 1 ช/ญ 22-35 9,840 ป.ตรี

94000
ช่างเล่ือยไม้                     
(เล่ือยสายพานฉากซ้าย)

29 3

34 ครูสอนคอมพิวเตอร์

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ช/ญ 22-35

1

20-35

30-45 9,840 บานา ปัตตานี184 เมืองไม่จํากัดวฒิุ บริษัท ดาต้า อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 8 นาเกลือช

30

31

ผู้ช่วยช่างยนต์

ญ

บริษัท สหพันธฟ์ูดส์ จํากัด

4 รูสะมิแล

เมือง ปัตตานี97/15

เมือง

นาเกลือ

นาเกลือ

บานา

บานา

13,000

9,840

9,840

9,840

9,840

13,000 ป.ตรี (การบัญช)ีป.ตรีพนักงานบัญชี 2 ช/ญ

ร้านวงัคิงอะไหล่ยนต์

ปัตตานี 94000

-

94000บริษัท สหพันธฟ์ูดส์ จํากัด

1

20-35

9,840

ปวช.-ป.ตรี

ช

400/1520-35

400/1520-35

94000ปัตตานี

94000ปัตตานี

36 ช่างยนต์ 2 ช

37

เมือง12,000

เมือง

4ร้านวงัคิงอะไหล่ยนต์ รูสะมิแล

ไม่จํากัดวฒิุ

ปวช.-ปวส

97/15

ป.ตรี



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.เวลาทํางาน 08.00 -17.00 น.

2.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วชัระคอนกรีต 841 ตุยง หนองจกิ ปัตตานี 94170 ชุดยูนิฟอร์ม

มีประกันอุบัติเหตุ

ชุดยูนิฟอร์ม

1.จบช่างไฟฟ้า

2.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ปดิรับสมัคร เน่ืองจากบรรจุคนเข้าท างาน
เรียบร้อยแล้ว

บานา

25-35

ช

47 พนักงานบัญชี 1

43 พนักงานบัญชี 2 ญ 25-35 ชุดยูนิฟอร์มหนองจกิ ปัตตานี

เมือง ปัตตานี 94000

841ห้างหุ้นส่วนจํากัด วชัระคอนกรีต

8368

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วชัระคอนกรีต

บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด

ดีซีซี แอบล้าง คาร์แคร์

9,840

9,84038 134

บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด

ปวส.-ป.ตรี

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด

ญ 25-40

พนักงานล้างรถ 2

บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด

หัวหน้าฝ่ายผลิตซูริมิ

ช 18-40

ปวส.-ป.ตรี

2

94000281 8

15,000

ไม่จํากัดวฒิุ

281

ไม่จํากัดวฒิุ

ปวส.-ป.ตรี

94170

ตุยง

281

94170

หนองจกิ

ปวส.- ป.ตรี 368

48 ช/ญ1

หัวหน้าฝ่ายวจิยัและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

1

ปัตตานี

94000

40

ญ ม.6-ป.ตรี

ม.6-ป.ตรี 94000

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด

เสมียนไลน์ผลิต

พนักงานขับรถโม่ปูน 25-40 หนองจกิ4

ตุยง

บานา

94170

ปัตตานีบริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด

841

3

1

10,000

9,840

ไม่จํากัดวฒิุ

ญ 20-40 328

ปัตตานี

เมือง8

ตุยง

เมืองบานา328

พนักงานประกันคุณภาพ

15,000

ญ

ช/ญ

46

44 พนักงานขาย

45

ผู้จดัการสาขา บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาปัตตานี1 ช/ญ 25-40 12,000

20-35 94000

94000 เวลาทํางาน 08.30 - 17.30 น.
300/60

-61
4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี

49

20-35 15,000 ปวส.- ป.ตรี

ช/ญ

94000

ปัตตานี8 เมือง

ปัตตานี368

ป.ตรี

เมือง

8

ปัตตานี

บานา

บานา

ปัตตานี

บานา เมือง

ม.3-ป.ตรี

39

41 แม่บ้านคลังสินค้า 1 ญ 20-40 328

1

20-40

8

328 9400042 เมือง ปัตตานี18-50 281 8 บานาพนักงานตัดปลา 150



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

51 หัวหน้าแผนกตัดหัวปลา 1 ช/ญ 20-35 328 ม.6-ป.ตรี บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด 368 8 บานา เมือง ปัตตานี 94000

1.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผ่านเกณฑ์ทหาร

1.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผ่านเกณฑ์ทหาร

1.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2.หยุดทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์

1.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2.หยุดทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์

1.เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

2. สาขา ช่างยนต์,ช่างกลเกษตร,    ช่าง
อุสหกรรม

3. ผ่านเกณฑ์ทหาร

1. ต้องผ่านการฉีดวคีันมาแล้ว 1 เข็ม

2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

มีประสบการณ์ 3 ปีขึน้ไป

1.ผ่านการอบรมนวดไทยหรือสปา

พร้อมมีใบประกาศนียบัตรรับรอง

2.มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เวลาทํางน 10.00 - 20.00 น.

1.สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล,วศิวกรรมไฟฟ้า

หรือสาขาอืน่ๆที่เกีย่วข้อง

2.มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

อย่างน้อย 5 ปี

บริษัท เอดีพี  ฟาตอนี 1442 จํากัด

2 บางปู ยหร่ิง 94150

ปัตตานี

25,000

3

18-55

1หัวหน้าแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต

94000

20-35

พนักงานกราฟฟิก

55

ช่างไฟฟ้ากําลัง

ช่างเชือ่ม 1 ช 20-40 328 ปวช.-ป.ตรี

20-40 328 368

ปวส.- ป.ตรี เมือง

บริษัท คูโบต้าปัตตานีจกัรกล 175/4

บริษัท เอดีพี  ฟาตอนี 1442 จํากัด

ดาเนียฟ้า 84-86

16

8

28-40

328

22-30

84-86

61 ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรม 1 ช/ญ

5

50

ช 24-351

พนักงานการตลาด

พนักงานรายวนัไลน์ผลิต

หัวหน้าแผนกรับวตัถุดิบ

24-35 15,000

368บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด

1 ปวช.-ป.ตรี

ช/ญ

1

300/83

52

12,000

57

8

59

วสีปาจากุซซ่ี

58

ช/ญ

2

4/54

บางปู

8

7

94170

94000

ปัตตานี

ปัตตานี

เมือง

ปัตตานีบานา

หนองจกิ

บานา

รูสะมิแล

94000

นาเกลือ บานา

อาเนาะรู

เมือง ปัตตานี

เมือง

ปัตตานี 94000

เมืองบานา

5

ช

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่า (ปัตตาน)ี

ช

ป.ตรี

ปวส.-ป.ตรี

380 หจก.โยลันดาเดอร์ เท่นโฮม 2019

ปัตตานี

77/6

20

ป.ตรี

9,840

ช่างติดต้ังวอลเปเปอร์

ช่างบริการทั่วไป

12,000พนักงานนวดสปา

ม.3-ป.ตรี

54

53

ช

ช/ญ60

9,840

ม.3-ป.ตรี

94000ปัตตานี

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด 94000

เมือง

รามโกมุท

ปวช.-ป.ตรี ดาเนียฟ้า

132/8

ปัตตานี

94000

94000

9,840 8

1 ช 20-40

เมืองบานา

94150ยหร่ิง ปัตตานี

1 ช 20-40

56

20-35

ปวช.-ป.ตรี

บ่อทอง

เมือง

บานา

ปัตตานี

บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัดไม่จํากัดวฒิุ

577/6



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.สาขาการตลาดหรือสาขาอืน่ๆที่เกีย่วข้อง

2. มีประสบการณ์ทางด้านการจดัซ้ือ

จดัจา้งอย่างน้อย 5 ปี

1.สาขาวทิยาศาสตร์การอาหาร

2.เทคโนโลยีทางชีวภาพ,เคมี หรือสาขา

อืน่ๆที่เกีย่วข้อง

1.สาขาวทิยาศาสตร์การอาหาร

2.เทคโนโลยีการผลิตอาหาร,ประมง

หรือสาขาอืน่ๆที่เกีย่วข้อง

66 ช่างซีมเมอร์ 1 ช/ญ 20-35 10,000 ปวช.-ป.ตรี บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด 132/8 8 นาเกลือ บานา เมือง ปัตตานี 94000 สาขาช่างกลโรงงงาน

67
พนักงานรักษา          ความ
ปลอดภัย

1 ช/ญ 18-45 328 ม.3-ป.ตรี บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด 132/8 8 นาเกลือ บานา เมือง ปัตตานี 94000

70 ช่างกล 1 ช 18-40 328 ปวช.-ป.ตรี บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 6 2 ท่ากําชํา หนองจกิ ปัตตานี 94170 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 1.ปวส.ช่างเชือ่ม

2.ทดลองงาน 3 เดือน
 3.พิจารณาบรรจเุป็นพนักงาน                 
  รายเดือน

4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

 1.ปวส.ช่างไฟฟ้า
2.ทดลองงาน 3 เดือน
 3.พิจารณาบรรจเุป็นพนักงาน                 
    รายเดือน
4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

ผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ

10

64

63

65

68

62

หัวหน้าแผนกฆ่าเชือ้

69

18-35 8พนักงานเคร่ืองปิดฝา บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด ปัตตานี132/8 เมืองบานานาเกลือ

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

94000

94000

94000ปัตตานี

นาเกลือ บานา23-35 ป.ตรี

ป.6-ป.ตรี333

ช/ญพนักงานตัดปลา

12,000

ปวช.-ป.ตรี328

นาเกลือ

1 30-45ช/ญ

ช

1 ช/ญ

ช

18-45 328 ป.6-ป.ตรี

1ช่างเชือ่ม71

ช่างไฟฟ้า72 1

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

นาเกลือ

18-40 2

18-40

8

ท่ากําชํา

2 ท่ากําชํา

8132/8

132/8

132/8

8132/8

หนองจกิ

6

94000

ช/ญ

25,000  บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

ป.ตรี

ป.6-ป.ตรี

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด นาเกลือ

นาเกลือ บานา

เมือง

ปัตตานี

หนองจกิ

6

8

เมือง

1

328

2 ช/ญ 18-35 333

ป.ตรี

พนักงานห้องปรุงซอส

ปัตตานี

บานา

บานา

เมือง

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ 1 1 ช/ญ 23-35 12,000

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด 132/8 8

ปัตตานี

เมือง ปัตตานี

ปัตตานี

ปวช.-ป.ตรี

บานา

94170

94170

94000

ปัตตานี 94000

บานา



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

73 คิวซี (ฝ่ายผลิต) 1 ช/ญ 18-40 328 ปวช.-ป.ตรี บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 6 2 ท่ากําชํา หนองจกิ ปัตตานี 94170

74 ช่างเชือ่ม 1 ช 24-40 328 ปวช-ป.ตรี. ปัตตานีเจริญการช่าง 83 5 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 เวลาทํางาน 08.30-17.00 น.

1.ช่างสี (รถใหญ่)

2.เวลาทํางาน 08.30-17.00 น.

76 ช่างเคาะสี 1 ช 24-40 328 ปวช-ป.ตรี. ปัตตานีเจริญการช่าง 83 5 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 เวลาทํางาน 08.30-17.00 น.

77 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 ญ 20-35 9,840 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจกิ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ไทยพุทธ

78 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 20-35 9,840 ปวส.-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจกิ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ไทยพุทธ

79 พนักงานขาย 1 ญ 20-35 9,840 ปวส.-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจกิ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ไทยพุทธ

80 ช่างเย็บผ้า 2 ญ 20-40 328 ไม่จํากัดวฒิุ ร้านนันสปอร์ต
เจริญ

ประดิษ
สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1.ค่าคอมมิชชัน่ 1.พนักงานขาย 3 จว. ปัตตานี

2.ประกันอุบัติเหตุ ยะลา และนริวาส

2.มีใบขับขีร่ถยนต์

3.เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1.มีใบขับขีป่ระเภท 2

2.ขนส่งสินค้า 3 จว.

3.ถ้าไม่มีวฒิุ แต่มีประสบการณ์

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช/ญ81 พนักงานขายสินค้า 328

82 2 20-45

2

ปัตตานีเจริญการช่าง

20-45

ปวช-ป.ตรี.24-40

328ช

ช่างสี75 1

บริษัท พ.ีเอส.เจ.เทรดด้ิง จํากัด

94000ปัตตานี

ปัตตานี

83ช 328

1

รูสะมิแล

ดอนรัก

ปัตตานี 94170 โบนัสบริษัท พ.ีเอส.เจ.เทรดด้ิง จํากัด 173/1 1 ดอนรัก หนองจกิพนักงานขนส่งสินค้า

5

ไม่จํากัดวฒิุ

ปวส.-ป.ตรี 173/1 94170หนองจกิ

เมือง



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.โสด

2.ผ่านเกณฑ์ทหาร

3.ทํางานจนัทร์-เสาร์
1.ค่าจา้ง 
9390-12000 
บาท/เดือน

2.ประกันชีวติ

1.โสด

2.สามารถขับรถยนต์ได้

3.เวลาทํางาน 08.30-16.30 น.

1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 2 เข็ม

1.มีประสบการณ์ซ่อมบํารุงโรงงานอย่างน้อย
 2 ปี

2..ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

1.รถยกขนาด 6 ล้อ

2.รถยกขนาด 10 ล้อ

1.ไทยพุทธ

2.มีประสบการณ์ในการซ้ือขายปลา

ที่สะพานปลาพิจารณาพิเศษ

สามารถเวยีนกะได้

ไทยพุทธ

92 คนงานทั่วไป 2 ช 20-40 328 ไม่จํากัดวฒิุ บริษัทเกษมกิจปัตตานีปลาป่น จํากัด 283 8 นาเกลือ บานา เมือง ปัตตานี 94000 เวลาทํางาน 14.00 - 22.00 น.

93 ที่ปรึกษาโครงการ           ตะกาฟุล 12 ช/ญ 22-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทเมืองไทยประกันชีวติ
9/28-
30

หนองจกิ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 1.เวลาทํางาน 09.00-15.30 น.

90 บานา 94000บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัด 143 8

87 หัวหน้าช่างซ่อมบํารุงโรงงาน

84

พนักงานหน้าร้าน 1

1

86 1 ช

ป.6-ป.ตรี

ช 20-35 328 ม.6-ป.ตรี

ช

25-40

8 เมือง

94000ปัตตานี

94000

เมือง ปัตตานี

บานา

94000

8ช/ญ บานาใม่จํากัดวฒิุ 143บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัด

ไม่จํากัดวฒิุ

94000

บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัด

8 บานา

ปัตตานี

328

23-40 ปวส.-ป.ตรี10,000

ปัตตานี

เมืองสะบารัง
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี  สนง.สวณา   ด่าน
สุวรรณ์ (ภาคถิน่ทอง)

12000

25-45

พนักงานขับรถยก

บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัด

 1-1/1

143

143

ปวส.-ป.ตรี30-40

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้จดัการโรงน้าํแข็ง

2

ช

328

85 ช/ญพนักงานไอที

91

10

25-35

ช/ญ

88

ผู้จดัการฝ่ายการขาย 2 1200083

ปวส.-ป.ตรี

ปวส.-ป.ตรี25-40

9840

20-35

เสมียนโรงน้าํแข็ง

15,000

บริษัท เอไอเอ ปัตตานี  สนง.สวณา   ด่าน
สุวรรณ์  (ภาคถิน่ทอง)

ปัตตานี 94000เดชา สะบารัง มีประกันชีวติ

บริษัท เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา   ด่านสุวรรณ์
  (ภาคถิน่ทอง)

เมือง

บานา

ปัตตานีเดชา

เมือง

ปัตตานี

มีประกันชีวติ

8

บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัด

 1-1/1

94000

143

 1-1/1

143

สะบารัง

เดชา ปัตตานี

เมือง

เมือง

8

ช

ปัตตานีพนักงานฝ่ายจดัซ้ือปลาสะพานปลา 2 ช/ญ

3 บานา20-40 328

ป.ตรี

เมือง

94000เมือง

94000

89

2

บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัด



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

94 เจา้หน้าที่ฝ่ายตะกาฟุล 10 ช/ญ 22-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทเมืองไทยประกันชีวติ
9/28-
30

หนองจกิ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 1.เวลาทํางาน 09.00-15.30 น.

95 เจา้หน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 25-35 10,000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ปัตตานี 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

96 พนักงานบัญชี 1 ญ 21-35 10,000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ปัตตานี 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

97 แคชเชียร์ 1 ญ 18-35 328 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ปัตตานี 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ไม่ใส่ผ้าคลุม

98 แม่บ้าน (โรงแรม) 2 ญ 18-40 328 ไม่จํากัดวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ปัตตานี 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

1.ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล

อาหารสําหรับผู้สัมผัสอาหาร

2.ครัวไทย

3.ครัวจนี

1.ประกันอุบัติเหตุ 1.สามารถขับรถโชเล่ได้

2.มีรถสามล้อให้ 2.เขตอําเภอเมือง และยะรัง

101
ตัวแทนประกันชีวติและ   ที่
ปรึกษาทางการเงิน

10 ญ 25-45 10000 ปวส.-ป.ตรี สํานักงาน คุณลลิดา กล้ิงเล็ก (AIA)
297/13

2
4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

102 พนักงานไอที 2 ช/ญ 25-35 328 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

103 พนักงานบัญชี 3 ญ 25-35 328 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

104 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25-45 328 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

99 พนักงานในครัว 3 ช/ญ

25-40

ไม่จํากัดวฒิุ

พนักงานขาย 4 328 65/23

328

ศูนย์ไอครีมแมกโนเลีย สะบารัง ปัตตานีปากน้าํ เมือง100 94000ไม่จํากัดวฒิุช/ญ

20-45 เมือง ปัตตานี 94000โรงแรม ริเวอร์ ปัตตานี 113/3 โรงอ่าง สะบารัง



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

105 พนักงานขับรถยนต์ 6 ล้อ 3 ช 25-35 328 ม.6.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

106 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ญ 20-35 10000 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิน่ทองไทยปัตตานี (1991)                   
  โดย นางสิริวรรณ นิลรัตน์

 7/35 หนองจกิ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

1. โบนัสรายไตร
มาสและรายปี      
                      
  2.ค่า
รักษาพยาบาล     
3.ท่องเที่ยว 
ต่างประเทศ

1. ระหวา่งเรียนรู้งานมีเงินเดือนให้

2. ทํางาน Part time

3.ทํางานดี มีการเล่ือนตําแหน่งให้

108 หัวหน้าคุมคนงาน 1 ช 25-35 9840 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์ 3 ปีขึน้ไป

109 วศิวกรรมโยธา(ก่อสร้าง) 1 ช 25-40 15000 ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1                        อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 วศิวกรรมโยธา(ก่อสร้าง)     .

110 โฟร์แมน 3 ช 20-40 9840 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1                        อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

111 ช่างเชือ่ม 2 ช 20-40 9840 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1                        อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 ต้องการด่วน

112 ช่างไฟ รถยนต์ 1 ช 20-40 9840 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1                        อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

113 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 9840 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000

1.มีรถยนต์ขับ 1.ขับรถยนต์ได้

2.ประกันชีวติ 2.สามารถใช้กล้องแนวระดับได้

3.โอที 3.ผ่านเกณฑ์ทหาร

115 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 5 ช/ญ 20-35 328 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานี ดีไลท์ 146/48 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 ขับรถโชเล่ได้

116 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-45 328 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานี ดีไลท์ 146/48 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 ขับรถโชเล่ได้

1.มีความรับผิดชอบงาน

2.มีประสบการณืพิจารณาพิเศษ
พนักงานบัญชี

22-35 หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง

20-38

ญ

9840 94000

94000

ปัตตานี

4

ช่างสํารวจ

1 ปวส.-ป.ตรี117

107

2

328

114 ช

328ช/ญตัวแทนประกันชีวติ ปวส.-ป.ตรี  7/35 94000เมืองสะบารัง

ปัตตานีสะบารัง

หนองจกิ
หจก.ถิน่ทองไทยปัตตานี (1991)      โดย นาง
สิริวรรณ นิลรัตน์

ปวส.-ป.ตรี

ปัตตานี

เมือง

หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

อาเนาะรู 25/1

34/921-40 ปากน้าํ เมือง



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผ่านเกณฑ์ทหาร

119 คนสวน 2 ช 20-45 328 ไม่จํากัดวฒิุ หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้าํ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

120 พนักงานเพาะเล้ียง 2 ช 20-40 9,840 ไม่จํากัดวฒิุ หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้าํ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

121 พนักงานจดัซ้ือ 2 ญ 20-35 9,840 ม.6-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้าํ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

122 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 25-45 328 ป6.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้าํ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีใบขับขีป่ระเภท 2

1. ต้องการมุสลิม 1 อัตรา ไทยพุทธ 1 อัตรา

2. มีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน

3.ขับรถยนต์ได้

124 ช่างยนต์ 2 ช 20-40 328 ปวช.-ป.ตรี หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170

125 ช่างกล 2 ช 20-40 328 ปวช.-ป.ตรี หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170

1.มีความรับผิดชอบ

2.มีความขยันพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ

1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

2.มีความรับผิดชอบ

1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

2.มีความรับผิดชอบ

1.มีใจรักงานบริการ

2.มีความรับผิดชอบ

สะบารัง เมือง

328

ญ 18-30

18-30

บางเขา หนองจกิ 94170123

128

ญ

18-30

3

ช 1/172

ช่างเคร่ือง

124/1พนักงานฝ่ายขาย หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง

เอ็นเตอร์ ไอที

ม.6-ป.ตรี

328

เอ็นเตอร์ ไอที

แอดมินดูแลเพจ ปวส.-ป.ตรี1

2

18-30

ปากน้าํ

94000

ปัตตานี

ปัตตานี

94000เมือง

94000เมือง

940001 ปัตตานีเมือง

ปัตตานี1

รูสะมิแล

รูสะมิแล1/172

เอ็นเตอร์ ไอที

20-40

34/9ม.3-ป.ตรี

ปวส.-ป.ตรี

1118

1

ช่างซ่อมปร้ินเตอร์

ช 328

ปวส.-ป.ตรี

328

3 328

1/172

328

ปวส.-ป.ตรี

รูสะมิแล

127

ปัตตานี

94000หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

พนักงานขายชานม ญ129

126 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

20-35ช

เมือง ปัตตานี3 รูสะมิแลบริษัท โพสท์ 2020 จํากัด 1/109 1



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

130 ช่างเย็บผ้า 5 ช/ญ 20-40 328 ไม่จํากัดวฒิุ ร้าน กามาลสปอร์ต 50
เจริญ

ประดิษฐ์
สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

 - โสด

 - ที่พักฟรี

1. มีใบขับขีป่ระเภท 2-3

มีโบนัส 2. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1.มีความรู้มีประสบการณ์ซ่อมมอเตอร์ไซต์

2.มีความซ่ือสัตย์

3.วนัทํางานจนัทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00

1.เวลาทํางาน ตี 3 ถึง 10 โมงเช้า

(ขับรถส่งน้าํแข็ง)

2.มีใบขับขีร่ถยนต์ประเภท 2

1. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

2. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สถานประกอบการ 60 แห่ง

 

80 ต าแหน่ง 479 อัตรา

เมือง ปัตตานี 94000หจก.ธนาลิซซ่ิง 842 - สะบารังปวช.-ป.ตรี -ช 22-40 328

94000พนักงานขับรถ ช 20-30

ไม่จํากัดวฒิุ

9,840 ป.6.-ป.ตรี

328

328

5

ช136 ช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1

134

พนักงานขับรถโม่

ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์

จบสาขาการตลาด68

ปัตตานีเมือง

รามโกมุท บานา เมือง ปัตตานี 9400020-35 328 ปวช.-ป.ตรี 65/15ร้าน ต๋ีมอเตอร์ 2

หนองจกิ

มะกรูด

2/4

36/3ม.3-ป.ตรี รูสะมิแล4

บริษัท ธนาพัฒน์ดิลกโปรดักส์ชัน่ จํากัด

บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จํากัด

เมือง ปัตตานี

6 ปัตตานี

สะบารัง

พนักงานขับรถ 6 ล้อ135 3 ช 20-45

พนักงานขาย

131

ช/ญ

1

4

2

หจก.โรงน้าํแข็งบ้านดี

ปวช.-ป.ตรี

เมืองเก่า เฟอร์นิเจอร์ 1999

20-35 9840

ปัตตานี 94000

132

ช 25-40133

94160

94000

โคกโพธิ์

43 10 รามโกมุท บานา เมือง


