
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.ก่อสร้าง ขึน้ไป

2.เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

มีใบขับขีร่ถยนต์

1.รักงานบริการ

2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

4.มีประสบการณ์ด้านการขายพิจาณาพิเศษ

5.เวลาท างานกะเช้า 08.00-17.00 น.

6.เวลาท างานกะสาย 10.00 - 19.00 น.

1.มีโอที 1.ขับรถยนต์ได้

2.หยุดงานทกุวนัศุกร์ 2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

3. เวลาท างาน 08.00 - 17.30 น.

5 ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ 1 ช 20-30 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ชนนัต์มอเตอร์ จ ากัด 127-131 4 พิพิธ อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000
ท างานจันทร์-เสาร์                                           
    เวลา 08.00-17.00 น.

6 ช่างแอร์ 1 ช 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ชนนัต์มอเตอร์ จ ากัด 127-131 4 พิพิธ อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000
ท างานจันทร์-เสาร์                                           
   เวลา 08.00-17.00 น.

7 ช่างไอที 1 ช/ญ 22-35 313 ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง 3/10 4 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 มีประสบการพิจารณาเปน็พิเศษ

หจก.พรแก้วก่อสร้าง

ปตัตานี 94000เมือง

สะบารัง เมือง ปตัตานี 940004 พนกังานขับรถแม็คโค 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวฒิุ

16 อาเนาะรู

22/54 5 หนองจิก

3 พนกังานขาย 2 ช 18-30 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท ศูนย์การค้าไดอานา่ (ปตัตาน)ี

บานา เมือง ปตัตานี 94000ปวช-ป.ตรี. บริษัท อัลทเิมทริช จ ากัด 1262 พนกังานขนส่งสินค้า 2 ช 21-30 10,000

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000ดีมัน่คง พร็อพเพอร์ต้ี
215/15-

16
หนา้

สงเคราะห์

ต าแหน่งงานวา่งจังหวดัปตัตานี
ส านักงานจัดหางานจังหวดัปตัตานี

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564

1 โฟร์แมน 2 ชาย 24-35
15000-
20000

ปวส.-ป.ตรี



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

8 พนกังานวจิัยพัฒนา 1 ช/ญ 21-35 15,000 ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง 3/10 4 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 เพศชายผ่านเกณฑ์ทหาร

1.เพศชายผ่านเกณฑ์ทหาร

2.ปวส.ช่างกล

 1.ปวส.ช่างกล

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด  3.พิจารณาบรรจุเปน็พนกังาน รายเดือน

4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

 1.ปวส.ช่างเชือ่ม

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด  3.พิจารณาบรรจุเปน็พนกังาน รายเดือน

4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

 1.ปวส.ช่างไฟฟ้า

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด  3.พิจารณาบรรจุเปน็พนกังาน รายเดือน

4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

ช่วงเวลาท างาน 10.00 - 19.00 น.

15 ช่างเคาะสี 1 ช 20-45 313 ปวช.-ป.ตรี อูเ่บสท์ 2/1 3 ยะรัง จะบงัติกอ เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์

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

มีประสบการณ์94000ยะรัง จะบงัติกอ เมือง ปตัตานี2/1 3

เมืองยะรัง อาเนาะรู

14 ช่างสี 1 ช 20-45

บริษัท เทคโนเวลิด์ จ ากัด

313 ไม่จ ากัดวฒิุ อูเ่บสท์

ปวส.-ป.ตรี

6 2

ปตัตานี 9400061,6313 พนกังานขาย 1 ญ 18-25 313

หนองจิก ปตัตานี

ปตัตานี 94170

12 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20-40 94170313 ปวส.-ป.ตรี

ปวส.-ป.ตรี 6 2 ทา่ก าช า

ทา่ก าช า

หนองจิก

หนองจิก ปตัตานี 94170

11 ช่างเชือ่ม 1 ช 20-40 313

313 ปวส.-ป.ตรี 6 2 ทา่ก าช า

บางเขาบริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง 3/10 4 หนองจิก ปตัตานี 94170

10 ช่างกลโรงงาน 1 ช 20-40

313 ปวส.-ป.ตรี9 ช่างซ่อมบ ารุงโรงงงาน 4 ช 21-35



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.ช่างสี (รถใหญ่)

2.เวลาท างาน 08.30-17.00 น.

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

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

20 แม่บา้น 1 ญ 25-35 9,500 ไม่จ ากัดวฒิุ คลินกิเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 ไทยพุทธ

21 ช่างตัดขนสัตว์ 2 ช/ญ 20-40 9,500 ม.3-ป.ตรี คลินกิเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 ไทยพุทธ

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

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

24 พนกังานบญัชี 2 ญ 23-35 9,390 ป.ตรี
หจก.ส านกังานบญัชีอรัญญา และ
เพื่อน

103/34 8
เกษม

ส าราญ
บานา เมือง ปตัตานี 94000 เวลาท างาน 08.30-17.30 น.

25 ช่างเย็บผ้า 1 ญ 20-40 313 ไม่จ ากัดวฒิุ ร้านนนัสปอร์ต
เจริญ

ประดิษ
สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1.สามารถคุมงานได้

2.ท าแพทเทนิได้
94000สะบารัง เมือง ปตัตานี315 ไม่จ ากัดวฒิุ

ปตัตานเีจริญการช่าง

ร้านนนัสปอร์ต
เจริญ

ประดิษฐ์

ปตัตานี 94000

26 หวัหนา้คุมงาน     (เย็บผ้า) 1 ญ 35-45

17 ช่างสี 1 ช 24-40 313 ปวช-ป.ตรี. 83 5 รูสะมิแล เมือง



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.มีประสบการณ์ขายวสัดุ 2 ปี

2.คล่องแคล่วมีความรอบคอบ

3.อัธยาศัยดี และมีความอดทน

4.จิตใจดี

5.หยุดทกุวนัศุกร์ของสัปดาห์

6.เวลาท างาน 07.30-17.00 น.

1.มีประสบการณ์ขายวสัดุ 2 ปี

2.คล่องแคล่วมีความรอบคอบ

3.อัธยาศัยดี และมีความอดทน

4.จิตใจดี

5.หยุดทกุวนัศุกร์ของสัปดาห์

6.เวลาท างาน 07.30-17.00 น.

1.มีประสบการณ์ขายวสัดุ 2 ปี

2.คล่องแคล่วมีความรอบคอบ

3.อัธยาศัยดี และมีความอดทน

4.จิตใจดี

5.หยุดทกุวนัศุกร์ของสัปดาห์

6.เวลาท างาน 07.30-17.00 น.

1. อัธยาศัยดี และมีความอดทน

2. รักความสะอาดเรียบร้อย

3. เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

1.ค่าคอมมิชชัน่ 1.พนกังานขาย 3 จว. ปตัตานี

2.ประกันอุบติัเหตุ ยะลา และนริวาส

2.มีใบขับขีร่ถยนต์

3.เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

1.มีใบขับขีป่ระเภท 2

2.ขนส่งสินค้า 3 จว.

3.ถ้าไม่มีวฒิุ แต่มีประสบการณ์

จะพิจารณาเปน็พิเศษ

1.โสด

2.ผ่านเกณฑ์ทหาร

3.ท างานจันทร์-เสาร์

ปตัตานี 94000 มีประกันชีวติ12000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปตัตาน ีสนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์  (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/1 เดชา

94170 โบนสั

33 ผู้จัดการฝ่ายการขาย 2 ช 25-40

ไม่จ ากัดวฒิุ

สะบารัง เมือง

บริษัท พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง จ ากัด 173/1 1 ดอนรัก

หนองจิก ปตัตานี1 ดอนรัก

หนองจิก ปตัตานี

94170

32 พนกังานขนส่งสินค้า 2 ช 20-45 313

ปวส.-ป.ตรี บริษัท พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง จ ากัด 173/131 พนกังานขายสินค้า 2 ช/ญ 20-45 313

เพชรเกษม รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000ไม่จ ากัดวฒิุ ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค 83/1 530 แม่บา้น 1 ญ 20-40 313

เพชรเกษม รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000ไม่จ ากัดวฒิุ ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค 83/1 529 พนกังานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-40 313

94000ไม่จ ากัดวฒิุ ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค 83/1 5313

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค

เพชรเกษม รูสะมิแล เมือง ปตัตานี

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

28 พนกังานขับรถแม็คโค 1 ช 20-40

27 พนกังานขาย 1 ช/ญ 18-45 313 83/1ไม่จ ากัดวฒิุ 5 เพชรเกษม



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.ค่าจ้าง 9390-12000 บาท/
เดือน

2.ประกันชีวติ

1.โสด

2.สามารถขับรถยนต์ได้

3.เวลาท างาน 08.30-16.30 น.

1.โสด

2.สามารถขับรถยนต์ได้

3.เวลาท างาน 08.30-16.30 น.

37 พนกังานซักรีด 1 ญ 25-40 313 ม.3-ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปตัตาน ีสนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์     (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/1 เดชา สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1. ต้องการด่วน

2. ขับรถยนต์ได้ พิจารณาเปน็พิเศษ

1.มีประสบการณ์ซ่อมบ ารุงโรงงานอย่างนอ้ย 2 ปี

2..ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

40 ผู้จัดการโรงน้ าแข็ง 1 ช 25-35 15,000 ป.ตรี บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จ ากัด 143 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

41 พนกังานขับรถพ่วง 2 ช 25-40 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จ ากัด 143 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000 มีใบขับขีป่ระเภท 3

42 เจ้าหนา้ที่บนัทกึข้อมูล 1 ช/ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จ ากัด 143 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์

43 ที่ปรึกษาโครงการ ตะกาฟุล 12 ช/ญ 22-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทเมืองไทยประกันชีวติ 9/28-30 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 1.เวลาท างาน 09.00-15.30 น.

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

ปตัตานี 9400012000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จ ากัด 143 8

เมือง ปตัตานีเดชา สะบารัง

บานา เมือง

94000

39 หวัหนา้ช่างซ่อมบ ารุงโรงงาน 1 ช 30-40

ม.3-ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปตัตาน ีสนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์  (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/138 แม่บา้น 1 ญ 25-40 313

ปตัตานี 94000 มีประกันชีวติ9,500 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปตัตาน ีสนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/1 เดชา

94000 มีประกันชีวติ

36 เสมียนส านกังาน 2 ช/ญ 20-40

ปวส.-ป.ตรี

สะบารัง เมือง

บริษัท เอไอเอ ปตัตาน ีสนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/1 เดชา สะบารัง

เมือง ปตัตานีเดชา สะบารัง

เมือง ปตัตานี

94000

35 พนกังานไอที 2 ช/ญ 23-40 10,000

ปวส.-ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปตัตาน ีสนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์  (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/134 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 25-45 9420



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

45 พนกังานขาย 2 ญ 18-35 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านวฑูิรย์สหกิจ 2 มายอ อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000

46 พนกังานบญัชี 1 ญ 21-35 10000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000

 1.มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

2.มีใบขับขีร่ถยนต์

48 แคชเชียร์ 1 ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 ไม่ใส่ผ้าคลุม

49 พนกังานต้อนรับ (โรงแรม) 2 ญ 22-35 10000 ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

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

51 พนกังานเสิร์ฟ 6 ช/ญ 20-35 313 ไม่จ ากัดวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภบิาลอาหาร
ส าหรับผู้สัมผัสอาหาร

52 พนกังานในครัว 2 ญ 20-45 313 ไม่จ ากัดวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภบิาลอาหาร
ส าหรับผู้สัมผัสอาหาร

1.ประกันอุบติัเหตุ สามารถขับรถโชเล่ได้

2.มีรถสามล้อให้

54
ตัวแทนประกันชีวติและ          
 ที่ปรึกษาทางการเงิน

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

55 ช่างกลึง 5 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนา ชายแดนใต้ 3/2 4 เพชรเกษม บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170

56 ช่างไฟฟ้า 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนา ชายแดนใต้ 3/2 4 เพชรเกษม บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170

57 ช่างเชือ่ม 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนา ชายแดนใต้ 3/2 4 เพชรเกษม บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170

58 พนกังานบญัชี 1 ญ 22-40 313 ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนา ชายแดนใต้ 3/2 4 เพชรเกษม บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 จบด้านบญัชี

ปตัตานี 94000313

สะบารัง เมือง113/3 โรงอ่าง

ตะลุโบะ เมือง

ม.3.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส

ไม่จ ากัดวฒิุ ศูนย์ไอครีมแมกโนเลีย  8/3 853 พนกังานขาย 4 ช/ญ 25-40

31347 พนกังานประจ าลานจอดรถ 2 ช 24-40 ปตัตานี 94000



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

59 พนกังานทั่วไป 3 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวฒิุ บริษัท ปาล์มพัฒนา ชายแดนใต้ 3/2 4 เพชรเกษม บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170

60 พนกังานไอที 2 ช/ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททลัซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

61 พนกังานบญัชี 3 ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททลัซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

62 พนกังานขาย 2 ช/ญ 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททลัซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

63 พนกังานขับรถยนต์ 3 ช 25-35 313 ม.6.-ป.ตรี หจก.เมททลัซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

64 พนกังานส่งสินค้า 2 ช 20-45 313 ม.6.-ป.ตรี หจก.เมททลัซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 พนกังานส่งสินค้า (เหล็ก)

65 พนกังานทั่วไป 2 ช 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททลัซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

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

 7/35 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
 1. โบนสัรายไตรมาสและรายป ี
   2.ค่ารักษาพยาบาล            
     3.ทอ่งเที่ยว ต่างประเทศ

1. ระหวา่งเรียนรู้งานมีเงินเดือนให้

2. ท างาน Part time

3.ท างานดี มีการเล่ือนต าแหนง่ให้

68 หวัหนา้คุมคนงาน 1 ช 25-35 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์ 3 ปขีึน้ไป

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

70 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000

1.มีรถยนต์ขับ 1.ขับรถยนต์ได้

2.ประกันชีวติ 2.สามารถใช้กล้องแนวระดับได้

3.โอที 3.ผ่านเกณฑ์ทหาร

72 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตาน ีดีไลท์ 146/48 6 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 ขับรถโชเล่ได้

อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000ปวส.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/171 ช่างส ารวจ 2 ช 22-35 313

ปตัตานี 94000313 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิน่ทองไทยปตัตาน ี(1991) โดย
 นางสิริวรรณ นลิรัตน์

 7/35 หนองจิก67 ตัวแทนประกันชีวติ 4 ช/ญ 20-38 สะบารัง เมือง



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

73 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

75 พนกังานจัดซ้ือ 1 ญ 20-35 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.ปตัตานไีทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

76 คนสวน 2 ช 20-45 313 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.ปตัตานไีทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

77 ช่างคุมเคร่ืองจักร 2 ช 20-35 313 ปวช..-ป.ตรี หจก.ปตัตานไีทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

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

79
พนกังานรักษาความปลอดภยั 
(ยาม)

1 ช 20-40 313 ป.6.-ป.ตรี หจก.ปตัตานไีทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 สามารถอ่านหนงัสือได้ และเขียนได้

80 พนกังานเพาะเล้ียง 2 ช 20-40 313 ป.6.-ป.ตรี หจก.ปตัตานไีทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 สามารถอ่านหนงัสือได้ และเขียนได้

81 พนกังานบรรจุน้ าแข็ง 2 ช 18-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โรงน้ าแข็งบา้นดี 43 10 บานา เมือง ปตัตานี 94000 สามารถเข้ากะได้

1. มีใบขับขีป่ระเภท 2

2.ผ่านเกณฑ์ทหาร

83 พี่เล้ียงเด็ก 1 ญ 20-40 313 ม.6-ป.ตรี หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 หยุดวนัศุกร์ของสัปดาห์

84 พนกังานตรวจเช็คสินค้า 2 ช/ญ 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 มีที่พัก

1.มีใบขับขีป่ระเภท 3

2.สามารถใช้เครนได้

3.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1.มีใบขับขีป่ระเภท 2

2.ขับสิบล้อพ่วงและใช้เครนได้

3.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

87 ช่างยนต์ 2 ช 20-35 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170

88 ช่างไฟฟ้า 3 ช 20-35 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170

89 พนกังานขับรถเครน 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 มีใบขับขีร่ถยนต์

124/1 บางเขา หนองจิก

94170

ปตัตานี 9417086 พนกังานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง

บางเขา หนองจิก ปตัตานีไม่จ ากัดวฒิุ หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1

94000

85 พนกังานขับรถ 10 ล้อ 1 ช 20-40 313

ปวส.-ป.ตรี หจก.โรงน้ าแข็งบา้นดี 43 10 บานา

เมือง ปตัตานีปากน้ า สะบารัง

เมือง ปตัตานี

94000

82 พนกังานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 25-45 313

ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตานไีทยแสงทอง 34/974 พนกังานบญัชี 1 ญ 22-35 313



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

90 พนกังานขาย 1 ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท โพสท ์2020 จ ากัด 1/109 1 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

1.โสด

2.สามารถเข้ากะได้

1.โสด

2.สามารถเข้ากะได้

94 พนกังานขับรถ 1 ช 25-35 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากัด 368 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000 พื้นที่การท างาน กรุงเทพมหานคร

95 ช่างซ่อมบ ารุงโรงงงาน 1 ช 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากัด 368 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000

96 พนกังานขาย 3 ญ 20-35 313 ปวช.-ป.ตรี บริษัท เค ซี อาร์ อินเตอร์พลัส จ ากัด 400/72

โรงแรม
ปาร์ค    
อินทาวน์
 ปตัตานี

เมือง ปตัตานี 94000

97 พนกังานบญัชี 3 ญ 20-35 313 ปวช.-ป.ตรี บริษัท เค ซี อาร์ อินเตอร์พลัส จ ากัด 400/72

โรงแรม
ปาร์ค    
อินทาวน์
 ปตัตานี

เมือง ปตัตานี 94000

98 พนกังานการตลาด 5 ช/ญ 20-35 313 ปวช.-ป.ตรี บริษัท เค ซี อาร์ อินเตอร์พลัส จ ากัด 400/72

โรงแรม
ปาร์ค    
อินทาวน์
 ปตัตานี

เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

99 ช่างเย็บหนงั 20 ช/ญ 18-35 313 ไม่จ ากัดวฒิุ
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชัน่ เฟอร์นเิจอร์
 ประเทศไทย จ ากัด

141 1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 สามารถใช้จักรเย็บผ้าได้

100 ช่างติดต้ังวอลเปเปอร์ 2 ช 21-35 330 ม.3-ป.ตรี ร้นปตัตานผ้ีาม่าน 4/54 7 รามโกมุท บานา เมือง ปตัตานี 94000 มีความรู้ด้านช่างทั่วไปพิจารณาพิเศษ

101 พนกังานโรงน้ าแข็ง 2 ช 18-35 313 ใม่จ ากัดวฒิุ โรงน้ าแข็งหลอดซอฟา ปตัตานี 58 1 ตะลุโบะ เมือง ปตัตานี 94000

102 พนกังานขับรถ 2 ช 20-35 313 ใม่จ ากัดวฒิุ โรงน้ าแข็งหลอดซอฟา ปตัตานี 58 1 ตะลุโบะ เมือง ปตัตานี 94000 มีใบขับขีร่ถยนต์

ปตัตานี 94000ป.ตรี บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากัด 368 893 เสมียน (ฝ่ายการตลาด) 1 ช/ญ 25-35 313

1/172

บานา เมือง

1 รูสะมิแล เมือง

940001

ปตัตานี 9400092 พนกังานขาย 1 ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี ปตัตานเีอ็นเตอร์

รูสะมิแล เมือง ปตัตานีปวส.-ป.ตรี ปตัตานเีอ็นเตอร์ 1/17291 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 ช 18-35 313



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

ป.ตรี การตลาด, การส่ือสารทางการตลาด

ท างาน จันทร์ - อาทติย์ (หยุดวนัศุกร์)

เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

1. มีใบขับขีป่ระเภท 2-3

มีโบนสั 2. เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

1.เวลาท างาน 07.30 - 17.00 น.

2. มีประสบการณ์ในการท างานอย่างนอ้ย 2 ปี

3. สามารถท างานล่วงเวลาได้

53 ต าแหน่ง 276 อัตรา สถานประกอบการ 41 แหง่ 

ปะนาเระ ปตัตานี 94130ปวส.-ป.ตรี หจก.ปะนาเระก่อสร้าง 54 2 ปะนาเระ

เมือง ปตัตานี 94000

111 ช่างกลโรงงาน 1 ช 30-40 9,500

ม.3-ป.ตรี บริษัท ปตัตานคีอนกรีต จ ากัด 36/3 4 รูสะมิแล110 พนกังานขับรถโม่ 3 ช 25-40 313

อานามัย
ตะลุโบะ

ตะลุโบะ เมือง ปตัตานี 94000ไม่จ ากัดวฒิุ หจก.ลียาฮาลาลฟู้ดส์ 68 9109 แรงงานฝ่ายผลิต 15 ช/ญ 18-35 313

ป.ตรี วทิยาศาสตร์การอาหร, เทคโนโลยีชีวภาพเคมี940009

ปตัตานี 94000 ปวส.ช่างกล12000 9
อานามัย
ตะลุโบะ

ตะลุโบะ เมือง68

ปตัตานีป.ตรี หจก.ลียาฮาลาลฟู้ดส์ 68

108 ช่างกลโรงงาน 1 ช 22-35

68

ปวส.-ป.ตรี หจก.ลียาฮาลาลฟู้ดส์

อานามัย
ตะลุโบะ

ตะลุโบะ เมือง107 เจ้าหนา้ที่ควบคุมคุณภาพ 2 ช/ญ 22-35 15000

เมือง

ป.ตรี วทิยาศาสตร์การอาหร, เทคโนโลยีชีวภาพเคมี
อานามัย
ตะลุโบะ

ปตัตานี 94000106 นกัการตลาดดิจิตอล 1 ช/ญ 23-35 12000

ปตัตานี 94000หจก.ลียาฮาลาลฟู้ดส์ 68 9ป.ตรี

68

ป.ตรี หจก.ลียาฮาลาลฟู้ดส์

ตะลุโบะ เมือง

9
อานามัย
ตะลุโบะ

ตะลุโบะ

105 ซุปเปอร์ไวเซอร์   (ฝ่ายผลิต) 2 ช/ญ 23-35 15000

9
อานามัย
ตะลุโบะ

ตะลุโบะ เมือง

จบสาขาการตลาด941606

ปตัตานี 94000104 พนกังานบญัชี 1 ญ 23-35 12000 ปวส.-ป.ตรี หจก.ลียาฮาลาลฟู้ดส์

มะกรูด โคกโพธิ์ ปตัตานีปวช.-ป.ตรี
บริษัท ธนาพัฒนดิ์ลกโปรดักส์ชัน่ 
จ ากัด

68103 พนกังานขาย 4 ช/ญ 20-35 313


