
ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1 พนกังานเสิร์ฟ 4 ช/ญ 18-25 313 ม.3-ม.6 โรงแรมเซาทเ์ทร์ินววิ 399 4 หนองจิก รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 เวลาปฏบิติังานต้ังแต่ 16.00 - 01.00 น.

2 พนกังานบาร์น้ํา 2 ช 18-30 313 ม.6 - ป.ตรี โรงแรมเซาทเ์ทร์ินววิ 399 4 หนองจิก รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 เวลาปฏบิติังานต้ังแต่ 16.00 - 01.00 น.

3 แคชเชียร์ 1 ญ 20-35 9,390 ปวช.-ป.ตรี โรงแรมเซาทเ์ทร์ินววิ 399 4 หนองจิก รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 เวลาปฏบิติังานต้ังแต่ 16.00 - 01.00 น.

1 มีประสบการณ์ด้านการบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม

2 เวลาปฏบิติังานต้ังแต่ 16.00-01.00 น.

5 กุก๊ 4 ช/ญ 20-40 9,390 ม.3 - ป.ตรี โรงแรมเซาทเ์ทร์ินววิ 399 4 หนองจิก รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

6 ผู้ช่วยกุก๊ 1 ช/ญ 20-35 9,390 ม.3 - ป.ตรี โรงแรมเซาทเ์ทร์ินววิ 399 4 หนองจิก รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

1.จบการตลาด,คอมพิวเตอร์

2.ชอบงานขาย มีความอดทน

3.โสด มัน่ใจในตัวเอง

4.ขับขีร่ถยนต์ได้พิจารณาเปน็พิเศษ

5.เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1. ป.ตรี (การบญัช)ี

2. มีประสบการณ์ทางด้านบญัชี

3. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

10 พนกังานคียร์ข้อมูล 2 ช/ญ 20-35 9,390 ป.ตรี สํานกังานบญัชีอรัญญาและเพื่อน 103/34 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000 ทํางานจันทร์ - เสาร์

11 พนกังานขาย 1 ญ 23-35 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านวฑูิรย์สหกิจ 2 มายอ อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

อยูต่รงข้ามเกษตรอําเภอ

เวลาทํางาน 07.00- 17.00 น.

ต าแหน่งงานวา่งจังหวดัปตัตานี

ประจ าเดือน กันยายน 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวดัปตัตานี

ปตัตานี 940008 หจก.เคเอ็นพี เซาเทร์ิน มาร์เก็ตต้ิง 2009 98/2 10 หนองจิก สะบารัง เมืองพนกังานขาย 1 20-30 9,500 ปวส.-ป.ตรี

18,000

ปวส.-ป.ตรี12 ช่างควบคุมงาน 2 ช 20-40 9,390 บริษัท ภคภณก่อสร้าง จํากัด เมือง ปตัตานีพระยาเมือง 94000รูสะมิแล

ป.6 - ป.ตรี โรงแรมเซาทเ์ทร์ินววิ 399 4 หนองจิก รูสะมิแล

9/47

7 พนกังานสจ๊วต (ล้างจาน) 1 ญ 20-35 9,390 เมือง ปตัตานี 94000

เมืองหวัหนา้บญัชี9 1 ช/ญ 28-35 ปตัตานี 9400017/8 4 รูสะมิแลป.ตรี บริษัท ชูเกียรต์ยนต์ จํากัด

หนองจิก รูสะมิแล4 กัปตัน (หอ้งอาหาร) 1 ญ 25-35 9,390 ม.3 - ป.ตรี โรงแรมเซาทเ์ทร์ินววิ 399 4

ญ

เมือง ปตัตานี 94000
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13 ช่างปนู 1 ช 20-40 9,390 ปวช.-ป.ตรี บริษัท ภคภณก่อสร้าง จํากัด 9/47 พระยาเมือง รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 เวลาทํางาน 07.00- 17.00 น.

14 ช่างไม้ 4 ช 18-40 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท ภคภณก่อสร้าง จํากัด 9/47 พระยาเมือง รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 เวลาทํางาน 07.00- 17.00 น.

15 ช่างเหล็ก 4 ช 18-40 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท ภคภณก่อสร้าง จํากัด 9/47 พระยาเมือง รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 เวลาทํางาน 07.00- 17.00 น.

16 กรรมกร 10 ช 18-55 313 ไม่จํากัดวฒิุ บริษัท ภคภณก่อสร้าง จํากัด 9/47 พระยาเมือง รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 เวลาทํางาน 07.00- 17.00 น.

17 พนกังานบญัชี 2 ญ 25-35 9,390 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จํากัด 3/2 4 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170

18 แรงงานทั่วไป 2 ช 25-40 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จํากัด 3/2 4 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170

19 พนกังานบญัชี 2 ช/ญ 25-35 9,390 ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง จํากัด 3/10 4 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 มีประสบการณ์อย่างนอ้ย 3 ปี

20 เสมียน 2 ช/ญ 22-35 9,390 ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง จํากัด 3/10 4 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

21 ช่างไฟฟ้า 2 ช 22-35 9,390 ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง จํากัด 3/10 4 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

22 ช่างซ่อมบํารุงโรงงงาน 1 ช 25-40 9,390 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ดาต้า อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 184 8 นาเกลือ บานา เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์อย่างนอ้ย 2 ปี

1.เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

2.มีประสบการณ์อย่างนอ้ย 2 ปี

1. เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

2. มีประสบการณ์ 2 ปี

สาขาวทิยาศาสตร์อาหาร

และเทคโนโลยีการอาหาร

23 บริษัท ดาต้า อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 9400030-45 9,390

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

313

บานา ปตัตานี184ไม่จํากัดวฒิุ
ช่างเล่ือยไม้                    
(เล่ือยสายพานฉากซ้าย)

3 ช

เมือง

เมือง ปตัตานี

เมือง8 นาเกลือ

เมือง ปตัตานี

นาเกลือ

97/15

9400013,000

นาเกลือบริษัท สหพันธฟ์ูดส์ จํากัด

ช 18-40

9400013,000

97/15 นาเกลือ ปตัตานี

บานา

บานาบริษัท สหพันธฟ์ูดส์ จํากัด

25

26

ป.ตรีญ 20-351

20-35

24

ป.ตรี (การบญัช)ีป.ตรีพนกังานบญัชี 2 ช/ญ

ศูนย์รวมฟ่นสีรถยนต์วฒิุการ          ช่าง
เซอร์วสิ

175/84 14ช่างสี ปวช.-ป.ตรี บานา2 94000
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1.ค่าเบี้ยเล้ียง 1.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.ค่าน้ํามันรถ 500/เดือน 2.พ้นเกณฑ์ทหาร

1.ค่าเบี้ยเล้ียง 1.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.ค่าน้ํามันรถ 500/เดือน 2.พ้นเกณฑ์ทหาร

1.เวลาทํางาน 08.00 -17.00 น.

2.มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

หา้งหุ้นส่วนจํากัด วชัระคอนกรีต 841 ตุยง หนองจิก ปตัตานี 94170 ชุดยูนฟิอร์ม เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

มีประกันอุบติัเหตุ

ชุดยูนฟิอร์ม

1.จบช่างไฟฟ้า

2.มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

25-35

34 พนกังานบญัชี 2

หวัหนา้แผนกรับวตัถุดิบ

38

25-35 เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.ชุดยูนฟิอร์มหนองจิก ปตัตานีหา้งหุ้นส่วนจํากัด วชัระคอนกรีต 841

ดีซีซี แอบล้าง คาร์แคร์

ปวส.-ป.ตรี

134

368

หา้งหุ้นส่วนจํากัด วชัระคอนกรีต

94170

หนองจิกไม่จํากัดวฒิุ

9,390

281

29

ร้านวงัคิงอะไหล่ยนต์ รูสะมิแลผู้ช่วยช่างยนต์ 1 ช 20-35

94170

ตุยง

281

เมือง

2

ตุยง

ปตัตานี

ช/ญ

ปวส.- ป.ตรี บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด

820-3540

บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด1

หวัหนา้ฝ่ายวจิัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์

ปวส.- ป.ตรี 368บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด ปตัตานี

94000

94000

36

บริษัท ปตัตานผีลิตภณัฑ์อาหาร จํากัด

10,000

9,390

ไม่จํากัดวฒิุ

เสมียนไลนผ์ลิต

20-40 313 ม.6-ป.ตรีญ

ปตัตานีพนกังานล้างรถ

เมืองบานา ปตัตานี30

31

94000บริษัท ปตัตานผีลิตภณัฑ์อาหาร จํากัด 281 8

32 แม่บา้นคลังสินค้า 1

8

94170

บานา

พนกังานขับรถโม่ปนู 25-40 หนองจิก

400/15 4

เมือง

ตุยง

4 841

ช 18-40

ช

1 ญ

2

3

เมือง

94000

รูสะมิแล

ปตัตานี

94000ปตัตานี27 ช่างยนต์ 2 ช 4ร้านวงัคิงอะไหล่ยนต์ 400/15

28

20-35 12,000

35 พนกังานขาย

พนกังานประกันคุณภาพ 1

20-40 313

ญ

ปวช.-ปวส

15,000

1 ช

20-35

9,390

ม.6-ป.ตรี

ปวส.-ป.ตรี

ญ

37

9,390

ผู้จัดการสาขา บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาปตัตานี1 ช/ญ 25-40 12,000 ป.ตรี

หวัหนา้ฝ่ายผลิตซูริมิ

เวลาทํางาน 08.30 - 17.30 น.300/60-61 4 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

เมือง

บานา

1 ช/ญ39

20-35 15,000 ปวส.- ป.ตรี เมือง368

บริษัท ปตัตานผีลิตภณัฑ์อาหาร จํากัด

8

8

บานา 94000

บานา

เมืองม.3-ป.ตรี20-40 313

9,390 ไม่จํากัดวฒิุ

ปตัตานี

บานา

ปตัตานี 94000

เมือง

ปตัตานี

94000ปตัตานี8ญ

ไม่จํากัดวฒิุ บริษัท ปตัตานผีลิตภณัฑ์อาหาร จํากัด33 ช/ญ 18-50 313 281 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000พนกังานตัดปลา 150
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1.มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

2. ผ่านเกณฑ์ทหาร

1.มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

2. ผ่านเกณฑ์ทหาร

1.มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

2.หยุดทกุวนัศุกร์ของสัปดาห์

1.เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

2. สาขา ช่างยนต์,ช่างกลเกษตร,    ช่าง
อุสหกรรม

3. ผ่านเกณฑ์ทหาร

1. ต้องผ่านการฉีดวคีันมาแล้ว 1 เข็ม

2. มีประสบการณ์อย่างนอ้ย 1 ปี

2. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

มีประสบการณ์ 3 ปขีึน้ไป

1.ผ่านการอบรมนวดไทยหรือสปา

พร้อมมีใบประกาศนยีบตัรรับรอง

2.มีประสบการณ์ จะพิจารณาเปน็พิเศษ

3.เวลาทํางน 10.00 - 20.00 น.

สาขาช่างอุตสาหกรรมโรงงาน

ช่างกล และช่างยนต์

พนกังานไลนผ์ลิต

บานา

94000

51 หวัหนา้แผนกช่างซ่อมบํารุง 1 ช/ญ 28-35 12,000

พนกังานกราฟฟิก ปตัตานีบริษัท เอดีพี  ฟาตอน ี1442 จํากัด

368 บานา

77/6

บริษัท คูโบต้าปตัตานจีักรกล 175/4

บริษัท เอดีพี  ฟาตอน ี1442 จํากัดพนกังานการตลาด

84-86

3 8

24-35

2

16

8

28-40 ป.ตรี บริษัท ศูนย์การค้าไดอานา่ (ปตัตาน)ี

300/83

22-30

15,0001

313

รูสะมิแล

1

ช 24-351

วสีปาจากุซซ่ี

49

45

41

ปวช.-ป.ตรี

หจก.โยลันดาเดอร์ เทน่โฮม 2019

บานา เมือง

12,000 ปวช.-ป.ตรี บานา

ปวช.-ป.ตรี ปตัตานี 94000

ช/ญ เมือง20-40 94000ปตัตานี

94000

94170

42

ช่างบริการทั่วไป

ช

หวัหนา้แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต

43

อาเนาะรู

เมือง ปตัตานี

บางปู

ปตัตานี

หนองจิก ปตัตานี

20

ป.ตรี

9,500 ปวส.-ป.ตรีช

46

18-55

ช่างติดต้ังวอลเปเปอร์

ช/ญ50

ม.3-ป.ตรี380

ช/ญ

พนกังานนวดสปา 5

132/8

12,000

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด 94000

เมือง

รามโกมุท ปตัตานี4/54 7

94000ปตัตานี

9,390

ม.3-ป.ตรี

313

เมืองบานา

94150ยหร่ิง ปตัตานี

94000

ช่างไฟฟ้ากําลัง 1 ดาเนยีฟ้า

5

8

เมือง

ช

5

1 ช 20-40

44 20-40

บอ่ทอง

บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัดไม่จํากัดวฒิุ

77/6

พนกังานคลังสินค้า 1 ช 20-40 9,390 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ศูนย์การค้าไดอานา่ (ปตัตาน)ี

แคชเชียร์ 1 ญ 20-40 9,390 ม.6-ป.ตรี

16

บริษัท ศูนย์การค้าไดอานา่ (ปตัตาน)ี 16 ปตัตานี 94000

อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000

เมือง

เมือง

นาเกลือ

47

48 อาเนาะรู



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.สาขาด้านวทิยาศาสตร์ทางอาหาร

2. เทคโนโลยีการผลิตอาหาร หรือสาขา
อืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

1.สาขาการตลาดหรือสาขาอืน่ๆที่
เกีย่วข้อง
2. มีประสบการณ์ทางด้านการจัดซ้ือ

จัดจ้างอย่างนอ้ย 5 ปี

1.สาขาวทิยาศาสตร์การอาหาร

2.เทคโนโลยีทางชีวภาพ,เคมี หรือสาขา

อืน่ๆที่เกีย่วข้อง

1.สาขาวทิยาศาสตร์การอาหาร

2.เทคโนโลยีการผลิตอาหาร,ประมง

หรือสาขาอืน่ๆที่เกีย่วข้อง

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

1.สาขาทางด้านวทิยาศาสตร์ทางอาหาร

2.เทคโนโลยีการผลิตอาหาร, ประมง

หรือสาขาอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

 1.ปวส.ช่างเชือ่ม

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
 3.พิจารณาบรรจุเปน็พนกังาน           
รายเดือน

4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

หวัหนา้แผนกแพ็คกิง้ 1

54 ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ

ช/ญ

10

55

56

58

หวัหนา้แผนกฆ่าเชือ้

59

18-35

ป.ตรี

ป.6

52

8

บานา

12,000

บานา

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

12,000

318

94000

23-35

53 พนกังานเคร่ืองปดิฝา

ช/ญ

หวัหนา้แผนกรับวตัถุดิบ

60

132/8

เมือง8

นาเกลือ บานา ปตัตานี

23-35

1 บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

313 ป.6-ป.ตรี

ป.ตรี

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

พนกังานตัดปลา

ช

1 ช/ญ

ช/ญ

940001 30-45ช/ญ

12,000 นาเกลือ บานา

23-35

20-40

18-45

1ช่างเชือ่ม61

ช/ญ

132/8

ปตัตานี

6

นาเกลือ

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

8

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

2 หนองจิก ปตัตานี

8

8

313

94000

94000

ปตัตานี

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด 132/8 8 เมือง

นาเกลือ132/8

25,000  บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

ป.ตรี

132/8

ป.ตรี

1 132/8

94000

ปตัตานี 94000

ปตัตานี

ป.ตรี

บานา

ทา่กําชํา

132/8 8 นาเกลือ บานา บานา

เมือง

นาเกลือ

บานา

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

8 นาเกลือ บานา

เมือง

เมือง

เมือง

นาเกลือ

พนกังานหอ้งปรุงซอส 2 ช/ญ 18-35 318 ป.6-ป.ตรี 132/8

บานา

94170ปวส.-ป.ตรี

94000

ปตัตานี 94000

ปตัตานี

ปตัตานี



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

 1.ปวส.ช่างไฟฟ้า
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
 3.พิจารณาบรรจุเปน็พนกังาน           
รายเดือน
4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

63 ช่างเชือ่ม 1 ช 24-40 313 ปวช-ป.ตรี. ปตัตานเีจริญการช่าง 83 5 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 เวลาทํางาน 08.30-17.00 น.

1.ช่างสี (รถใหญ่)

2.เวลาทํางาน 08.30-17.00 น.

65 ช่างเคาะสี 1 ช 24-40 313 ปวช-ป.ตรี. ปตัตานเีจริญการช่าง 83 5 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 เวลาทํางาน 08.30-17.00 น.

66 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 ญ 20-35 9,500 ม.3-ป.ตรี คลินกิเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 ไทยพุทธ

67 พนกังานต้อนรับ 1 ญ 20-35 9,500 ปวส.-ป.ตรี คลินกิเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 ไทยพุทธ

68 พนกังานขาย 1 ญ 20-35 9,500 ปวส.-ป.ตรี คลินกิเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 ไทยพุทธ

69 ช่างเย็บผ้า 2 ญ 20-40 313 ไม่จํากัดวฒิุ ร้านนนัสปอร์ต เจริญประดิษ สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1.สามารถคุมงานได้

2.ทําแพทเทนิได้

1.ค่าคอมมิชชัน่ 1.พนกังานขาย 3 จว. ปตัตานี

2.ประกันอุบติัเหตุ ยะลา และนริวาส

2.มีใบขับขีร่ถยนต์

3.เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

313ช/ญ71 พนกังานขายสินค้า

ช

1 ปวช-ป.ตรี.24-40 313

2 20-45

หวัหนา้คุมงาน (เย็บผ้า)

บริษัท พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง จํากัด

20-40

เจริญประดิษฐ์

94170

315

ปวส.-ป.ตรี313

เมือง

2

94170หนองจิกดอนรัก

70

ช่างสี ช

ช่างไฟฟ้า

1

62 1

64 94000

ปตัตานี

ปตัตานี

94000

ปตัตานี

ปตัตานเีจริญการช่าง

ญ

เมือง

35-45

ทา่กําชํา

1 ปตัตานี

สะบารัง

6

ร้านนนัสปอร์ต

83

173/1

หนองจิก

5

ปวส.-ป.ตรี

ไม่จํากัดวฒิุ

รูสะมิแล



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.มีใบขับขีป่ระเภท 2

2.ขนส่งสินค้า 3 จว.

3.ถ้าไม่มีวฒิุ แต่มีประสบการณ์

จะพิจารณาเปน็พิเศษ

1.โสด

2.ผ่านเกณฑ์ทหาร

3.ทํางานจันทร์-เสาร์

1.ค่าจ้าง 9390-12000
 บาท/เดือน

2.ประกันชีวติ

1.โสด

2.สามารถขับรถยนต์ได้

3.เวลาทํางาน 08.30-16.30 น.

1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 2 เข็ม

1.มีประสบการณ์ซ่อมบํารุงโรงงานอย่าง
นอ้ย 2 ปี

2..ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

1.รถยกขนาด 6 ล้อ

2.รถยกขนาด 10 ล้อ

1.ไทยพุทธ

2.มีประสบการณ์ในการซ้ือขายปลา

ที่สะพานปลาพิจารณาพิเศษ

ไทยพุทธ

81 คนงานทั่วไป 2 ช 20-40 313 ไม่จํากัดวฒิุ บริษัทเกษมกิจปตัตานปีลาปน่ จํากัด 283 8 นาเกลือ บานา เมือง ปตัตานี 94000 เวลาทํางาน 14.00 - 22.00 น.

82 ที่ปรึกษาโครงการตะกาฟุล 12 ช/ญ 22-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทเมืองไทยประกันชีวติ 9/28-30 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 1.เวลาทํางาน 09.00-15.30 น.

77 94000

75 ช/ญ

1 ช ปวส.-ป.ตรี30-40

ผู้จัดการโรงน้ําแข็ง บานา ปตัตานี15,000

8

บานา

เมือง

94000ปตัตานี

บานา เมือง ปตัตานี

94000

พนกังานหนา้ร้าน 1

พนกังานไอที

80 ช/ญ

76 1 ช

หวัหนา้ช่างซ่อมบํารุงโรงงาน

78 3 ช

ใม่จํากัดวฒิุ บานา143

ปวส.-ป.ตรี10,000

ปตัตานี

เมืองสะบารังเดชา 1-1/1

143

143 8

บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จํากัด313

บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จํากัด

94000ปตัตานี

บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จํากัด

ไม่จํากัดวฒิุ

94000

143 8

2 20-45

74 ที่ปรึกษาทางการเงิน

ช

72

73 ปวส.-ป.ตรี25-40ผู้จัดการฝ่ายการขาย 2 12000 เมือง ปตัตานี 94000

สะบารัง

2

8

ปวส.-ป.ตรี

บริษัท เอไอเอ ปตัตาน ี           
สนง.สวณา   ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิน่ทอง)

10

20-35

ช

ช/ญ 25-45 9420

25-35

12000

25-40 313

20-40 313

23-40

บริษัท เอไอเอ ปตัตาน ี           
สนง.สวณา   ด่านสุวรรณ์  (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/1 เดชา สะบารัง

 1-1/1

313 ไม่จํากัดวฒิุ ปตัตานี 94170

มีประกันชีวติ

บริษัท เอไอเอ ปตัตาน ี           
สนง.สวณา   ด่านสุวรรณ์  (ภาคถิน่ทอง)

เมือง ปตัตานีเดชา

เมือง

บริษัท พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง จํากัด 173/1 1 ดอนรัก หนองจิกพนกังานขนส่งสินค้า โบนสั

มีประกันชีวติ

94000

บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จํากัด

ป.ตรี

143 8

พนกังานขับรถยก บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จํากัด

ปตัตานีพนกังานฝ่ายจัดซ้ือสะพานปลา 2 ช/ญ ป.6-ป.ตรี บานา เมือง

94000เมือง

79



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

83 เจ้าหนา้ที่ฝ่ายตะกาฟุล 10 ช/ญ 22-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทเมืองไทยประกันชีวติ 9/28-30 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 1.เวลาทํางาน 09.00-15.30 น.

84 เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบคุคล 2 ช/ญ 25-35 10,000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000

85 พนกังานบญัชี 2 ญ 21-35 10,000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

 1.มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

2.มีใบขับขีร่ถยนต์

87 แคชเชียร์ 2 ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 ไม่ใส่ผ้าคลุม

88 พนกังานต้อนรับ (โรงแรม) 3 ญ 22-35 10000 ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

89 แม่บา้น (โรงแรม) 2 ญ 18-40 313 ไม่จํากัดวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000

90 พนกังานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 20-35 313 ไม่จํากัดวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร                
 การสุขาภบิาลอาหารสําหรับผู้สัมผัส
อาหาร

91 พนกังานในครัว 5 ญ 20-45 313 ไม่จํากัดวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร                
 การสุขาภบิาลอาหารสําหรับผู้สัมผัส
อาหาร

1.ประกันอุบติัเหตุ 1.สามารถขับรถโชเล่ได้

2.มีรถสามล้อให้ 2.เขตอําเภอเมือง และยะรัง

93
ตัวแทนประกันชีวติและที่
ปรึกษาทางการเงิน

10 ญ 25-45 10000 ปวส.-ป.ตรี สํานกังาน คุณลลิดา กล้ิงเล็ก (AIA) 297/132 4 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

94 พนกังานไอที 2 ช/ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททลัซิต้ี 89 14 5 พระยาเมือง รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

940002

25-40ช/ญพนกังานขาย

86

4

ปตัตานี313

สะบารัง

พนกังานประจําลานจอดรถ

313

สะบารัง เมืองโรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส

ปตัตานีศูนย์ไอครีมแมกโนเลียไม่จํากัดวฒิุ

โรงอ่าง113/3ม.3.-ป.ตรี

92 94000เมือง65/23 ปากน้ํา

24-40ช
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95 พนกังานบญัชี 3 ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททลัซิต้ี 89 14 5 พระยาเมือง รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

96 พนกังานขาย 2 ช/ญ 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททลัซิต้ี 89 14 5 พระยาเมือง รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

97 พนกังานขับรถยนต์ 6 ล้อ 3 ช 25-35 313 ม.6.-ป.ตรี หจก.เมททลัซิต้ี 89 14 5 พระยาเมือง รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

98 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ญ 20-35 10000 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิน่ทองไทยปตัตาน ี(1991)      โดย 
นางสิริวรรณ นลิรัตน์

 7/35 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000

1. โบนสัรายไตรมาส
และรายป ี                
             2.ค่า
รักษาพยาบาล          
3.ทอ่งเที่ยว ต่างประเทศ

1. ระหวา่งเรียนรู้งานมีเงินเดือนให้

2. ทํางาน Part time

3.ทํางานดี มีการเล่ือนตําแหนง่ให้

100 หวัหนา้คุมคนงาน 1 ช 25-35 9390 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์ 3 ปขีึน้ไป

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

102 โฟแมน 3 ช 20-40 9390 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1                        อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

103 ช่างเชือ่ม 2 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1                        อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000 ต้องการด่วน

104 ช่างไฟ รถยนต์ 1 ช 20-40 9390 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1                        อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

105 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 9390 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000

1.มีรถยนต์ขับ 1.ขับรถยนต์ได้

2.ประกันชีวติ 2.สามารถใช้กล้องแนวระดับได้

3.โอที 3.ผ่านเกณฑ์ทหาร

22-35

20-38

ปตัตานีหจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง

4

ช่างสํารวจ106

99 ช/ญ สะบารัง 94000

94000

เมือง

9390

ตัวแทนประกันชีวติ

2

ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิน่ทองไทยปตัตาน ี(1991)      โดย 
นางสิริวรรณ นลิรัตน์

ปวส.-ป.ตรี

ปตัตานี

เมืองอาเนาะรู

 7/35 หนองจิก

 25/1ช

313
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107 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 5 ช/ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตาน ีดีไลท์ 146/48 6 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 ขับรถโชเล่ได้

108 พนกังานขาย 10 ช/ญ 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตาน ีดีไลท์ 146/48 6 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 ขับรถโชเล่ได้

1.มีความรับผิดชอบงาน

2.มีประสบการณืพิจารณาพิเศษ

1. มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

2. ผ่านเกณฑ์ทหาร

111 คนสวน 2 ช 20-45 313 ไม่จํากัดวฒิุ หจก.ปตัตานไีทยแสงทอง 34/9 ปากน้ํา สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000

112 พนกังานเพาะเล้ียง 2 ช 20-40 9,390 ไม่จํากัดวฒิุ หจก.ปตัตานไีทยแสงทอง 34/9 ปากน้ํา สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000

113 พนกังานจัดซ้ือ 2 ญ 20-35 9,390 ม.6-ป.ตรี หจก.ปตัตานไีทยแสงทอง 34/9 ปากน้ํา สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000

114 พนกังานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 25-45 313 ป6.-ป.ตรี หจก.ปตัตานไีทยแสงทอง 34/9 ปากน้ํา สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 มีใบขับขีป่ระเภท 2

1. ต้องการมุสลิม 1 อัตรา ไทยพุทธ 1 
อัตรา

2. มีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน

3.ขับรถยนต์ได้

116 ช่างยนต์ 2 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170

117 ช่างกล 2 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170

1.มีความรับผิดชอบ

2.มีความขยันพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ

1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

2.มีความรับผิดชอบ

94170หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก

3

ช 18-30

พนกังานบญัชี

ม.3-ป.ตรี

ปวส.-ป.ตรี

ม.6-ป.ตรีญ

ช่างเคร่ือง

เอ็นเตอร์ ไอที

พนกังานฝ่ายขาย 2 20-40 313

94000

สะบารัง เมือง ปตัตานี

94000

รูสะมิแล 94000

ปตัตานี

1

313 ปวส.-ป.ตรี

1/172 เมือง

รูสะมิแล1/172

18-30

เอ็นเตอร์ ไอที

110

ญ

115

1109

1

ปตัตานี

ปตัตานีเมือง

ปตัตานี

ช่างซ่อมปร้ินเตอร์

ช 313

34/9

313

3

หจก.ปตัตานไีทยแสงทอง

หจก.ปตัตานไีทยแสงทอง

94000

ปวส.-ป.ตรี

119

313

สะบารัง34/9

ปากน้ํา

1

118 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

20-35ช

21-40 ปากน้ํา เมือง
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1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

2.มีความรับผิดชอบ

1.มีใจรักงานบริการ

2.มีความรับผิดชอบ

1. ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 1 เข็ม

2. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1. ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 1 เข็ม

2. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

124 ช่างเย็บผ้า 5 ช/ญ 20-40 313 ไม่จํากัดวฒิุ ร้าน กามาลสปอร์ต 50 เจริญประดิษฐ์ สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

 - โสด

 - ที่พักฟรี

1. มีใบขับขีป่ระเภท 2-3

มีโบนสั 2. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

เวลาทํางาน ส่ีทุ่ม - 07.30 น.

เวลาทํางาน 09.00 - 18.00 น.

เวลาทํางาน ตี 3 ถึง 10 โมงเช้า

(ขับรถส่งน้ําแข็ง)

1. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

2. มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

รวม 79 ต าแหน่ง สถานประกอบการ 51 แหง่จ านวน 489 อัตรา

บานา เมือง ปตัตานี 94000129

บานา เมือง ปตัตานี 94000

หจก.โรงน้ําแข็งบา้นดี 43 10 รามโกมุท

พนกังานบรรจุน้ําแข็งหลอด หจก.โรงน้ําแข็งบา้นดี 43 10 รามโกมุท

พนกังานล้างกระสอบน้ําแข็ง 1 ช 18-45 313 ไม่จํากัดวฒิุ

128 2 ช 18-45 313

120

พนกังานเข็นตะกร้า 4 ช 18-40

ญ 18-30แอดมินดูแลเพจ

282

เอ็นเตอร์ ไอที1

8

8282

ปวส.-ป.ตรี

94000

94000บานา ปตัตานีเมือง

94000

นาเกลือ

เมือง1/172 1

พนกังานขับรถ ช 20-30

313

3 ช 18-40

ไม่จํากัดวฒิุ

9,390 ป.6.-ป.ตรี

313

313

313

ไม่จํากัดวฒิุ

313

ปวส.-ป.ตรี31318-30

บริษัท ไฮคิว แคนนิง่ (ปตัตาน)ี จํากัดม.3-ป.ตรี

ปตัตานี 94000รูสะมิแล

ช

123 พนกังานรับวตัถุดิบ

พนกังานขายชานม

122

131 ช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์

ญ

1

121

จบสาขาการตลาด68

นาเกลือ

94000

โคกโพธิ์

ปตัตานีเมือง

รามโกมุท บานา เมือง ปตัตานี 94000

รูสะมิแล

บานา

4

20-35 313 ปวช.-ป.ตรี 65/15ร้าน ต๋ีมอเตอร์ 2

36/3ม.3-ป.ตรี

20-35 313 6บริษัท ธนาพัฒนดิ์ลกโปรดักส์ชัน่ จํากัด ปตัตานี

สะบารัง

ปวช.-ป.ตรี

เมืองเก่า เฟอร์นเิจอร์ 1999 หนองจิก

มะกรูด

2/4

94160

ม.3-ป.ตรี ปตัตานี 94000

เมือง ปตัตานี

เมืองบริษัท ไฮคิว แคนนิง่ (ปตัตาน)ี จํากัด

บริษัท ปตัตานคีอนกรีต จํากัดพนกังานขับรถโม่

หจก.โรงน้ําแข็งบา้นดี

3

พนกังานขับรถ 6 ล้อ130 3 ช 20-45

พนกังานขาย

ปตัตานี

126

ช 25-40127

125

ช/ญ

1

4

2

43 10 รามโกมุท บานา เมือง 94000

บริษัท โพสท ์2020 จํากัด 1/109 1 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี
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