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1 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 ญ 18-35 313 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์

2 พนักงานทัว่ไป 1 ช 20-45 313 ไม่จ ากัดวฒิุ คลินิกเมตตารักษาสัตว์
1.ขับรถยนต์ได้ 2. 
เวลาท างาน 
08.00-17.00 น.

3 พนักงานต้อนรับ 2 ญ 18-35 313 ม.6-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์
4 พนักงานขาย 3 ข/ญ 18-50 313 ปวส.-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์
5 ช่างตัดขนสัตว์ 1 ช/ญ 18-40 313 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ ไทยพุทธ

6 พนักงานขาย 9 ญ 25-40 313 ไม่จ ากัดวฒิุ บริษัท เจ.เอส ปัตตานี -ค่าคอมมิชชัน่

1.มีประสบการณ์
ด้านการขายจะ
พิจารณาพิเศษ   
2.เป็นงานขายที่
ต้องลงพืน้ที ่12 
อ าเภอๆละคน

7 พนักงานบัญชี 2 ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ชัยเจริญมารีน(2002)
 จ ากัด

ไทยพุทธ

8
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและ
การบัญชี

1 ญ 30-35 15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชัน่ 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

9 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 ช 30-35 15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชัน่ 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีประสบการณ์ 
เป็นผู้จัดการ 
อยา่งน้อย 3-5

10 ผู้ช่วยผู้จัดการทัว่ไป 1 ช 35-45 20000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชัน่ 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

11 ล่ามภาษาจีน 1 ช 18-30 15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชัน่ 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

12 เจ้าหน้าทีฝ่่ายจัดซ้ือ 1 ช 35-45 13000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชัน่ 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

1.เพศชายต้องผ่าน
เกณฑ์ทหาร 2.มี
ประสบการณ์
อยา่งน้อย 3-5 ปี

13
พนักงานดูแลความ
ปลอดภัย (จป.วชิาชีพ)

1 ช 18-30 15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชัน่ 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

1.พนักงานดูแล
ความปลอดภัย 
(จป.วชิาชีพ)     
2.มีประสบการณ์ 
3-5 ปี

14 ผู้จัดการเขต 12 ช/ญ 25-40 50000 ไม่จ ากัดวฒิุ
บริษัท เดอร์ม่า เมดดิค 
ประเทศไทย จ ากัด

1.ป็นผู้จัดการเขต
พืน้ทีแ่ต่ละ
อ าเภอ ๆ ละคน 
2.มีประสบการณ์
จะพิจารณาเป็น
พิเศษ

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปตัตานี
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563
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15
พนักงานงานขายประจ า
ร้าน

10 ช/ญ 20-40 50000 ม.6-ป.ตรี
บริษัท เดอร์ม่า เมดดิค 
ประเทศไทย จ ากัด

1.มีประสบการณ์ 
5 ปี ต้องมียอด 
2500 หลอด/
เดือน               
          2.
ข้อตกลงอืน่ๆ 
ขึน้อยูก่ับบริษัท

16 พนักงานขายทัว่ไป 10 ช/ญ 20-40 10000 ม.3-ป.ตรี
บริษัท เดอร์ม่า เมดดิค 
ประเทศไทย จ ากัด

1.มีประสบการณ์ 
1 ปี ท ายอดให้ได้ 
1000 หลอด     
2.ข้อตกลงอืน่ ๆ 
ขึน้อยูก่ับบริษัท

17 ช่างกลโรงงาน 1 ช 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด

18 ช่างเชือ่ม 2 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด

มีประสบการณ์ 
จะพิจารณาพิเศษ

19 พนักงานส่วนพีซีไลน์ 2 ช/ญ 25-35 313 ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากัด

20 พนักงานไอที 2 ช/ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากัด

21 เจ้าหน้าทีฝ่่ายบุคคล 1 ญ 25-45 10000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากัด

มีประสบการณ์

22 ช่างซ่อมบ ารุงซีมเมอร์ 3 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากัด

23
พนักงานซ่อมบ ารุงไลน์
ผลิต

5 ช 18-35 313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากัด

24
ช่างซ่อมบ ารุงบอยเลอร์ 
(หม้อไอน้ า)

3 ช 18-35 313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากัด

25 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 18-45 313 ม.3-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากัด

26
พนักงานขับรถยก   (fork
 lift)

5 ช 18-45 313 ม.3-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากัด

27 แรงงานด้านการผลิต 50 ช/ญ 18-55 313 ไม่จ ากัดวฒิุ
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากัด

28 วศิวไฟฟ้าก าลัง 1 1 23-45 18000 ป.ตรี
บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดน
ใต้ จ ากัด

1.ป.ตรี วศิวไฟฟ้า
 2.มีใบ กว.       
3.ผ่านเกณฑ์ทหาร

29 พนักงานบัญชี 1 ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดน
ใต้ จ ากัด

30
ช่างซ่อมเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์

1 ช 20-30 313 ปวช.-ป.ตรี บริษัท พี เอส กรุ๊ป (5) จ ากัด มีใบขับขีร่ถยนต์
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31 พนักงานขาย 1 ช 22-45 313 ไม่จ ากัดวฒิุ
บริษัท พ.ีเอส.เจ.เทรดด้ิง 
จ ากัด

1.พนักงานขาย
เขตยะลา          
2.มีบ้านพักให้     
3.น้ ามันรถ        
 4. มีประสบการณ์

32 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขาย 2 ช/ญ 20-45 10000 ป.ตรี
บริษัท เอสทีสตีล (2001) 
ปัตตานี จ ากัด

1.รายได้ 
10,000-18,000
 บาท/เดือน    
2.ยนูิฟอร์ม

ใช้คอมพิวเตอร์ได้
คล่อง

33
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
คลังสินค้า

2 ช/ญ 20-45 10000 ป.ตรี
บริษัท เอสทีสตีล (2001) 
ปัตตานี จ ากัด

รายได้ 
10,000-20,000
 บาท/เดือน

1.มีความเป็นผู้น า
 2.ใช้คอมพิวเตอร์
ได้คล่อง

34 ผู้จัดการฝ่ายการขาย 6 ช 25-40 12000 ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี 
(สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์)

ประกันชีวติ

1.โสด 2.ผ่าน
เกณฑ์ทหาร     
3.ท างานจันทร์-
เสาร์

35 ทีป่รึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 25-45 9420 ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี 
(สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์)

1.ค่าจ้าง 
9240-12,000 
บาท/เดือน     
 2. ประกันชีวติ

1.โสด 2.ผ่าน
เกณฑ์ทหาร     
3.ท างานจันทร์-
เสาร์

36 คิวซี 1 ช 24-45 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัทปัตตานีคอนกรีต จ ากัด
1.ปวส.ก่อสร้าง   
2.สามารถขับ
รถยนต์ได้

37
พนักงานขาย        
(นอกสถานที่)

1 ช 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัทปัตตานีคอนกรีต จ ากัด

1.จบสาขา
การตลาด         
2.สามารถขับ
รถยนต์ได้

38
พนักงานขาย       
(ประจ าร้าน)

1 ช/ญ 25-45 313 ไม่จ ากัดวฒิุ บริษัทปัตตานีคอนกรีต จ ากัด

1.มีทักษะในการ
ส่ือสาร            
2.สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้

39 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ บริษัทปัตตานีคอนกรีต จ ากัด มีใบขับขีป่ระเภท 2

40 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 5 ช 25-40 313 ม.3-ป.ตรี บริษัทปัตตานีคอนกรีต จ ากัด

41 พนักงานบัญชี 2 ญ 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากัด

จบสาขาบัญชี

42 เลขานุการ 1 ญ 25-40 10000 ปวช.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากัด

โสด

43 ช่างซ่อมบ ารุงโรงงาน 1 1 30-40 12000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากัด

1.มีประสบการณ์
ซ่อมบ ารุงโรงงาน
อยา่งน้อย 2 ปี   
2.ผ่านเกณฑ์ทหาร



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

44 พนักงานขับรถพ่วง 2 ช 25-40 313 ป.6-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากัด

มีใบขับขีป่ระเภท 3

45 ผู้จัดการฝ่ายตะกาฟุล 15 ญ 20-40 17000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทเมืองไทยประกันชีวติ
46 ช่างสี 3 ง 25-45 313 ปวช.-ป.ตรี ปัตตานีเจริญการช่าง

47 ช่างเชือ่ม 5 ช 25-45 313 ปวช.-ป.ตรี ปัตตานีเจริญการช่าง
มีประสบการณ์พิจ
ราณาเป็นพิเศษ

48
พนักงานบริการ      หน้า
เคาร์เตอร์

1 ญ 20-40 313 ม.6-ป.ตรี ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค
เวลาท างาน 
07.30-17.00 น.

49 พนักงานส่งสินค้า 2 ช 23-40 313 ม.6-ป.ตรี ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค
1.มีใบขับขีร่ถยนต์
 2.เวลาท างาน 
07.30-17.

50 ช่างไฟฟ้า 1 ช 18-35 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านบังหมัดไฟฟ้า

1.มีประสบการณ์
 พิจารณาเป็น
พิเศษ 2.มีเบีย้ขยนั
           3.เวลา
ท างาน 
08.00-17.00 น.

51 ช่างเชือ่ม 1 ช 18-35 313 ไม่จ ากัดวฒิุ ร้านบังหมัดไฟฟ้า

1.มีประสบการณ์
พิจารณาพิเศษ    
 2. เวลาท างาน 
08.00-17.00 น..

52 ช่างกระจกอลูมิเนียม 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวฒิุ ร้านบังหมัดไฟฟ้า มีประสบการณ์
53 ช่างวอลเปเปอร์ 1 ช 18-35 330 ม.3-ป.ตรี ร้านปัตตานีผ้าม่าน

54 ช่างเยบ็ผ้า 1 20-35 330 ม.3-ป.ตรี ร้านปัตตานีผ้าม่าน
มีประสบการณ์
พิจารณาพิเศษ

55
พนักงานควบคุมสต๊อก
สินค้า

1 ญ 18-35 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านโพส ชานม ไข่มุก

56 พนักงานขาย 1 ญ 18-35 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านโพส ชานม ไข่มุก
57 พนักงานขายสินค้า 2 ช/ญ 18-35 313 ม.6-ป.ตรี ร้านวฑูิรยส์หกิจ

58 พนักงานนวดสปา 5 ญ 18-35 11000 ม.3-ป.ตรี ร้านวสีปาจากุซซี โบนัส
เวลาท างาน 09.30
 - 22.00 น.

59 ช่างปักจักรคอมฯ 1 ญ 20-45 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านเส้ือแชมป์ ใช้คอมพิวเตอร์ได้

60 แม่บ้าน 2 ญ 35-45 313 ม.6-ป.ตรี
โรงพยาบาลสิโรรส สาขา
ปัตตานี

โสด

61 พนักงานต้อนรับ (โรงแรม) 1 ช 20-30 313 ปวช.-ป.ตรี โรงแรมเซาท์เทิร์นววิ

62 พนักงานซักรีด 1 ญ 20-35 313 ป.6-ป.ตรี โรงแรมเซาท์เทิร์นววิ
63 พนักงานบัญชี 1 ญ 21-35 10000 ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้

64
พนักงานประจ า     ลาน
จอดรถ

2 ช 24-40 313 ม.3-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้
มีประสบการณ์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ

65 แคชเชียร์ 1 ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้ ไม่ใส่ผ้าคลุม

66 พนักงานต้อนรับ (โรงแรม) 2 ญ 22-35 10000 ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้
มีประสบการณ์
พิจารณาพิเศษ

67 แม่บ้าน (โรงแรม) 3 ญ 18-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้
68 พนักงานเสริฟ 6 ช/ญ 20-35 313 ไม่จ ากัดวฒิุ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้
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69 พนักงานในครัว 2 ญ 20-45 313 ไม่จ ากัดวฒิุ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้
มีประสบการณ์
พิจารณาพิเศษ

70 พนักงานขาย 3 ช/ญ 28-41 313 ป.6-ป.ตรี ศูนยไ์อครีมแมกโนเลีย

1.มี
ประกันสังคม 
2.ประกัน
อุบัติเหตุ        
3.มีรถสามล้อให้

สามารถขับรถ    
โชเล่ได้

71
ตัวแทนประกันชีวติและ
ทีป่รึกษาทางการเงิน

30 ญ 25-45 10000 ป.ตรี
ส านักงาน คุณลลิดา กล้ิงเล็ก
 (AIA)

72 พนักงานไอที 2 ช/ญ 25-35 308 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์
73 พนักงานบัญชี 3 ญ 25-35 313 ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์
74 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์
75 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์
76 พนักงานทัว่ไป 3 ช 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

77 ทีป่รึกษาทางการเงิน 20 ญ 20-35 10000 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิน่ทองไทยปัตตานี 
(1991) โดย นางสิริวรรณ 
นิลรัตน์

1. โบนัสรายไตร
มาสและรายปี   
2.ค่ารักษาพยาบ  
  2.ท่องเทีย่ว
ต่างประเทศ

78 หัวหน้าโครงการ 1 ช 25-40 15000 ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง
79 วศิวกรรมโยธา(ก่อสร้าง) 1 ช 25-40 15000 ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง
80 ช่างควบคุมงาน 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง
81 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 313 ม.3-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง
82 พนักงานขับรถบดทัว่ไป 1 ช 20-45 313 ม.3-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง
83 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 20-35 313 ม.6-ป.ตรี หจก.ปัตตานี ดีไลท์ ขับรถโชเล่ได้
84 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-45 313 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.ปัตตานี ดีไลท์ ขับรถโชเล่ได้

85 หัวหน้าจัดการทัว่ไป 1 ช 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง
มีความรับผิดชอบ
งาน/ส่ือสารเข้าใจ
ง่าย

86 พนักงานจัดซ้ือ 2 ญ 20-35 313 ม.3-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง
มีประสบการณ์พิจ
ราณาเป็นพิเศษ

87 คนสวน 2 ช 20-45 313 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง
มีประสบการณ์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ

88 ช่างคุมเคร่ืองจักร 2 ช 20-35 313 ม.3-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

89 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 25-45 313 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง มีใบขับขีป่ระเภท 2

90
พนักงานขับรถ         
(ทุกน้ าแข็ง)

2 ช 20-45 313 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

91 พนักงานโรงน้ าแข็ง 2 ช 20-40 308 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง ผ่านเกณฑ์ทหาร
92 พนักงานบรรจุน้ าแข็ง 2 ช 18-45 313 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.โรงน้ าแข็งบ้านดี สามารถเข้ากะได้

93 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 25-45 313 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.โรงน้ าแข็งบ้านดี
พนักงานขับรถ 6 
ล้อ,มีใบขับขี่
ประเภท2

94 พนักงานภารโรง 1 ช 25-45 313 ป.6-ป.ตรี หจก.โรงน้ าแข็งบ้านดี



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

95 พนักงานตรวจเช็คสินค้า 2 ช/ญ 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี
หจก.เอ็มเอสนวฒักรรม
ก่อสร้าง

มีทีพ่ัก

96 พีเ่ล้ียงเด็ก 2 ญ 20-40 313 ป.6-ป.ตรี
หจก.เอ็มเอสนวฒักรรม
ก่อสร้าง

ขับรถยนต์ได้

97 พนักงานขับรถ (โฟลิด) 2 ช 20-50 313 ปวช.-ป.ตรี
หจก.เอ็มเอสนวฒักรรม
ก่อสร้าง

1.มีใบขับขีร่ถยนต์
 2.มีทีพ่ัก

98
พนักงานรับโทรศัพท์ 
(call center)

10 ญ 22-30 313 ป.ตรี หจก.เอเอส บริหารธรุกิจ

99 ช่างเชือ่ม 1 ช 20-45 313 ม.6-ป.ตรี ห้างหุน้ส่วน เกรนน์เดล

1. มีประสบการณ์
 พิจารณาเป็น
พิเศษ 2.ผ่าน
เกณฑ์ทหาร 3.
เวลาท างาน 
08.00-17.00 น.

100 พนักงานบัญชี 1 ญ 20-45 9240 ปวช.-ป.ตรี
ห้างหุน้ส่วนจ ากัดลียา      
ฮาลาลฟูดส์

มีประสบการณ์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ

รวม 79 ต าแหน่ง 357 อัตรา สถานประกอบการ 38 แหง่


