
ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง 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.

2 พนักงานบัญชี 1 ญ 23-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี ร้านวฑูิรย์สหกิจ 2 มายอ อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

3 พนักงานขาย 1 ญ 23-35 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านวฑูิรย์สหกิจ 2 มายอ อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

4 ช่างไม้ 4 ช 18-40 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท ภคภณก่อสร้าง จํากัด 78/1 มะกรูด สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 เวลาทํางาน 07.00- 17.00 น.

5 ช่างเหล็ก 4 ช 18-40 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท ภคภณก่อสร้าง จํากัด 78/2 มะกรูด สะบารัง เมือง กทม 94001 เวลาทํางาน 07.00- 17.00 น.

6 กรรมกร 10 ช 18-55 313 ไม่จํากัดวฒิุ บริษัท ภคภณก่อสร้าง จํากัด 78/3 มะกรูด สะบารัง เมือง นนทบุรี 94002 เวลาทํางาน 07.00- 17.00 น.

7 พนักงานบัญชี 2 ญ 22-35 9,390 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จํากัด 3/2 4 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170

8 แรงงานทั่วไป 2 ช 22-40 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จํากัด 3/2 4 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170

9 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 22-35 9,390 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง จํากัด 3/10 4 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170 มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

10 พนักงานฝ่ายจดัซ้ือ 2 ช/ญ 22-35 9,390 ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง จํากัด 3/10 4 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170 มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

11 แรงงานทั่วไป 25 ช/ญ 22-35 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง จํากัด 3/10 4 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170

1.เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
ปัตตานี184 8 นาเกลือ บางเขาบริษัท ดาต้า อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด เมือง12 ช่างซ่อมบํารุงโรงงงาน 1 ช 25-40 940009,390 ปวส.-ป.ตรี

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2565
ส านักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี

1 ช 20-30 9,500 ปัตตานี 940001 หจก.เคเอ็นพี เซาเทิร์น มาร์เก็ตต้ิง 2009 98/2 เมือง10 หนองจกิ สะบารังปวส.-ป.ตรีพนักงานขาย



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

1.ผ่านเกณฑ์ทหาร

2.เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

3. หยุดสัปดาห์ละ 1 วนั

1. เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

2. มีประสบการณ์ 2 ปี

สาขาวทิยาศาสตร์อาหาร

และเทคโนโลยีการอาหาร

1.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.พ้นเกณฑ์ทหาร

1.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.ผ่านเกณฑ์ทหาร

3.เวลาทํางาน 08.30-17.30 น.

ปัตตานี 9400013 บริษัท ดาต้า อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด เมืองช 30-45 9,390 ไม่จํากัดวฒิุ 184
ช่างเล่ือยไม้                          
   (เล่ือยสายพานฉากซ้าย)

3

20-35

บริษัท สหพันธฟ์ูดส์ จํากัด20-35 13,000 บานา

8 นาเกลือ บางเขา

94000

15

16

เมือง ปัตตานี 94000

17

ป.ตรี 97/15

ปัตตานี97/15 นาเกลือ บานา

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 ญ

ป.ตรี (การบัญช)ี

20

ป.ตรีพนักงานบัญชี 2 ช/ญ บริษัท สหพันธฟ์ูดส์ จํากัด เมือง

94000ป.ตรี

เมือง ปัตตานีนาเกลือ

13,000 94000

ศูนย์รวมฟ่นสีรถยนต์วฒิุการ                
 ช่างเซอร์วสิ

175/84 14 นาเกลือ บานา

ปัตตานี

ช่างสี 2 ช 18-40 313 ปวช.-ป.ตรี

14 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด มหาชน 301 4 รูสะมิแล เมืองพนักงานขายสินสินค้า 2 ช 20-35 10,000 ม.3 - ป.ตรี 94000
ค่าน้าํมันรถ               

เดือนละ 3,300 บาท

1 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี

บานา

หจก.ฟอร์ไลท์ ดี.ซี.
2/96-
97

19

21

23 บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด

9,5001

9,390พนักงานดูแลระบบ 1 ช/ญ 20

ปัตตานี

ปัตตานีบริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด 281

บานา เมือง 94000

เมืองบานา ปัตตานี281 8 94000

8281ช่างซ่อมบํารุงโรงงงาน 1 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี

พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ 1 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี 8 94000เมือง

24 ปัตตานี เบฟเวอเรจ 109พนักงานขับรถขายสินค้า ช 25-40 ปวช.-ป.ตรี

ร้านวงัคิงอะไหล่ยนต์ 400/15 4

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด

ยะรัง 94000จะบังติกอ เมือง ปัตตานี

ปวช.-ปวส ร้านวงัคิงอะไหล่ยนต์ เมือง

ผู้ช่วยช่างยนต์ 1 ช 25-40 9,390 ไม่จํากัดวฒิุ 94000

รูสะมิแล

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี

400/15 4 94000ปัตตานี18 ช่างยนต์ 1 ช 25-40 12,000

22 2 ญ 20-40 9,390 ป.ตรีพนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.ผ่านเกณฑ์ทหาร

3.เวลาทํางาน 08.30-17.30 น.

มีประกันอุบัติเหตุ

ชุดยูนิฟอร์ม

1.จบช่างไฟฟ้า

2.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2.หยุดทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์

20-40 10,000

94160 อาหารกลางวนั, ยูนิเฟอร์ม

อาหารกลางวนั, ยูนิเฟอร์ม

ช่างเชือ่ม 1 ช 20-40 10,000 ปวช.-ป.ตรี 1 สิโรรส

ปวช.-ป.ตรี
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) สาขาปัตตาน

136/1 1 94160สิโรรส เขาตูม ยะรัง ปัตตานี

ยะรัง

ปัตตานี

ปัตตานี
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) สาขาปัตตาน

136/1

368

27

29

32

อาหารกลางวนั, ยูนิเฟอร์ม1 สิโรรส เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 94160

เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

10,000 ปวช.-ป.ตรี
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) สาขาปัตตาน

136/134

94160 อาหารกลางวนั, ยูนิเฟอร์ม31

ช่างไฟฟ้า 1 ช 20-40

ช่างยนต์33

10,000 ปวช.-ป.ตรี
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) สาขาปัตตาน

136/1 1

ปัตตานี

เขาตูม ยะรัง

ป.ตรี

บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด 94000ช 20-35 15,000 ปวส.- ป.ตรี

1 ช

15,000

บานา 94000ช่างกลโรงงงาน บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด 368 8

8 บานา เมือง

สิโรรส

เขาตูม

25 9,500 ปวช.-ป.ตรี 94000ผู้ช่วยพนักงานขาย 1 ช 25-35 ปัตตานี เบฟเวอเรจ 109 ปัตตานีเมืองจะบังติกอยะรัง

เมือง

36 เสมียน 1 เมือง313 ปวส-ป.ตรี ปัตตานี 94000126

ยะรัง อาหารกลางวนั, ยูนิเฟอร์ม94160ปัตตานี136/1
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) สาขาปัตตาน

บานา

20-40ช

ช่างซ่อมบํารุงโรงงงาน 1 ช 20-40

1 ช

15,000

313 94150บางปู

ช่างไฟฟ้า 1 ช

1 เขาตูมสิโรรส1หัวหน้าวศิวกรรม

ญ 20-30

26 ผู้จดัการสาขา บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาปัตตานี1 ช/ญ 25-40 12,000 ป.ตรี

20-35 15,000 ปวส.- ป.ตรี

84-86 2ปวช.-ป.ตรี

368

เวลาทํางาน 08.30 - 17.30 น.
300/60

-61
4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี

35 ช่างไฟฟ้ากําลัง 1 ช 20-40

28

ช่างเชือ่ม 1

20-35

30

ปัตตานี

บริษัท อัลทิเมทริช จํากัด

ดาเนียฟ้า

ปัตตานี 94000บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด

94000

เมือง

ปัตตานี

8 บานา

ยหร่ิง

ปวส.- ป.ตรี



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

2. สาขา ช่างยนต์,ช่างกลเกษตร,    ช่าง
อุสหกรรม

3. ผ่านเกณฑ์ทหาร

1. ต้องผ่านการฉีดวคีันมาแล้ว 1 เข็ม

2. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

3. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1. ต้องผ่านการฉีดวคีันมาแล้ว 1 เข็ม

2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1.จบการเงินและบัญชี

2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

3.มีความสามารถด้านวเิคราะห์

4.เวลาทํางาน 08.00 - 16.00 น.

41

42

ไทยพุทธ

มีประสบการณ์ 3 ปีขึน้ไป

38

43

ปัตตานีปวส.-ป.ตรี

132/8

9,390

นาเกลือหัวหน้าแผนกรับวตัถุดิบ

132/8

47

48

49

เมือง45 หัวหน้าแผนกฝ่ายขาย 1 ญ

ปัตตานี 9400023-35 12,000 ป.ตรี บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด 8 นาเกลือ บานา

พนักงานเคร่ืองปิดฝา 1 ญ 18-35 313 ม.3- ป.ตรี

94000132/8 8 ปัตตานี

บานา ปัตตานี8 94000นาเกลือ บานา

1 ช/ญ 23-35 12,000 ป.ตรี

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่า (ปัตตาน)ี

9,390

20-35 16

อาเนาะรูม.6-ป.ตรี

94000อาเนาะรู

นู
ซัน

ตารา

94000

94000

44

บ่อทอง หนองจกิ

บานา

บานา

16 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี

ปัตตานี

ม.6-ป.ตรี บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่า (ปัตตาน)ี

บานา

ปากน้าํ สะบารัง เมือง

37 3 ช 22-30 9,500 ปวส.-ป.ตรี ปัตตานีช่างบริการทั่วไป 94170

ปวส.-ป.ตรี เมือง

บริษัท คูโบต้าปัตตานีจกัรกล

โรงเรียนปัญญาวทิย์

หจก.โยลันดาเดอร์ เท่นโฮม 2019

รามโกมุท

175/4

1 ญ 25-40 9,390

แคชเขียร์ 1 ญ 20-35 9,390

เจา้หน้าที่ จป.วชิาชีพ 1

ช46

40

8

ช

เมือง16

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

ปัตตานี 94000

สะบารัง

39

20-35

ช่างติดต้ังวอลเปเปอร์

ธรุการ

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่า (ปัตตาน)ีพนักงานคลังสินค้า 1

ม.3-ป.ตรี

94000

ปัตตานี 94000

94000

บานา

เมือง5 ปากน้าํ

ช่างเย็บผ้าม่าน 1

380 4/54 7

บริษัท ซี สยาม ทราเวล จํากัด 39/24

1 ช 20-40

4/54 7

บานา

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

รามโกมุท เมือง

พนักงานต้อนรับ

บานาไม่จํากัดวฒิุ หจก.โยลันดาเดอร์ เท่นโฮม 2019

ปวช.-ป.ตรี

ช/ญ 20-40 330

แคชเชียร์ 1 หญิง 20-40 9,390

22-35 9,390

เมือง

94000ปวส.-ป.ตรี บริษัท ซี สยาม ทราเวล จํากัด 39/24 52 หญิง



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

 1.ปวส.ช่างเชือ่ม

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
 3.พิจารณาบรรจเุป็นพนักงาน         ราย
เดือน

4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

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

คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
 3.พิจารณาบรรจเุป็นพนักงาน       ราย
เดือน
4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

มีโบนัส

มีโบนัส

57 ช่างเชือ่ม 1 ช 24-40 313 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.

59 ช่างเคาะสี 1 ช 24-40 313 ปวช-ป.ตรี. ปัตตานีเจริญการช่าง 83 5 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 เวลาทํางาน 08.30-17.00 น.

60 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 ญ 20-35 9,500 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจกิ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ไทยพุทธ

61 แม่บ้าน 1 ญ 25-35 9,500 ไม่จํากัดวฒิุ คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจกิ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ไทยพุทธ

ปิดรบัสมคัร

เน่ืองจากได้บรรจุคนเข้าท างานแล้ว

51

52

94000

พนักงานยกของ 1 ช 18-35 313

บานา

ป.6-ป.ตรี

56 พนักงานธรุการ 1 ช/ญ 350 ปวช.-ป.ตรี

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด 132/8

2/1

บานา813 ญ 18-40 313 ป.6-ป.ตรี นาเกลือ

ยะรัง จะบังติกอ

54 1 ช

20-40

30-45

20-40

1 ช

24-40

94000

ปัตตานีเจริญการช่าง

ปัตตานี

94000

58 1 ปวช-ป.ตรี.

53 ช่างเชือ่ม 1

94000รูสะมิแล เมืองช

ช

พนักงานตัดปลา

50 ผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ

ช่างสี

ช่างไฟฟ้า

8 ปัตตานี

2

5

6

อูเ่บสท์

ท่ากําชํา

ปวส.-ป.ตรี

นาเกลือ

6

313

313

ปวส.-ป.ตรี

 บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

ยะรัง

เมือง132/8 บานา

หนองจกิ

83

2

เมือง

ปัตตานี 94000

94170ปัตตานีท่ากําชํา

ปัตตานี

20-40

313

3

หนองจกิ

ป.ตรี

ปัตตานี

ปัตตานี

94170

25,000

132/8 8 นาเกลือ บานา บานาบริษัท รอแยลฟู้ดส์ จํากัด

55 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20-40 จะบังติกอ เมือง ปัตตานี 940003350 ปวช.-ป.ตรี อูเ่บสท์ 2/1



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

62 ช่างตัดขนสัตว์ 2 ช/ญ 20-40 9,500 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจกิ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ไทยพุทธ

63 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 20-35 9,500 ปวส.-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจกิ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ไทยพุทธ

64 พนักงานขาย 1 ญ 20-35 9,500 ปวส.-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจกิ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ไทยพุทธ

65 ช่างเย็บผ้า 1 ญ 20-40 313 ไม่จํากัดวฒิุ ร้านนันสปอร์ต
เจริญ

ประดิษ
สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1.สามารถคุมงานได้

2.ทําแพทเทินได้

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

1.โสด

2.ผ่านเกณฑ์ทหาร

3.ทํางานจนัทร์-เสาร์

1.ค่าจา้ง 9390-12000 
บาท/เดือน

2.ประกันชีวติ

บริษัท เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา         
   ด่านสุวรรณ์  (ภาคถิน่ทอง)

ปวส.-ป.ตรี

69 ช

68

ปวส.-ป.ตรี25-40 12000

9420

ผู้จดัการฝ่ายการขาย

94170

2 20-45

313

สะบารัง

94000

10 ช/ญ 25-45

สะบารัง เมือง

ปัตตานี

ช/ญ หนองจกิดอนรักบริษัท พ.ีเอส.เจ.เทรดด้ิง จํากัด

สะบารังหัวหน้าคุมงาน          (เย็บผ้า) 9400035-45
เจริญ

ประดิษฐ์
ไม่จํากัดวฒิุ

เดชา

เมือง

173/1

บริษัท เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา         
    ด่านสุวรรณ์  (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/1

1

1

2

70 ที่ปรึกษาทางการเงิน

พนักงานขายสินค้า

2

67 ปวส.-ป.ตรี

 1-1/1

ญ66

ปัตตานี

เดชา

ร้านนันสปอร์ต

20-45

315

313 ไม่จํากัดวฒิุ ปัตตานี 94170

มีประกันชีวติ

ปัตตานี

บริษัท พ.ีเอส.เจ.เทรดด้ิง จํากัด 173/1 1 ดอนรัก หนองจกิพนักงานขนส่งสินค้า ช

94000

โบนัส

ปัตตานี

เมือง



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.โสด

2.สามารถขับรถยนต์ได้

3.เวลาทํางาน 08.30-16.30 น.

1.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2.ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 2 เข็ม

1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 2 เข็ม

ปัตตานี 1.มีใบขับขีป่ระเภท 3

2.ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 2 เข็ม

1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 2 เข็ม

1. มีใบขับขีป่ระเภท 2

2.ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 2 เข็ม

1.มีประสบการณ์ซ่อมบํารุงโรงงานอย่างน้อย
 2 ปี

2..ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

ไทยพุทธ

80 คนงานทั่วไป 2 ช 20-40 313 ไม่จํากัดวฒิุ บริษัทเกษมกิจปัตตานีปลาป่น จํากัด 283 8 นาเกลือ บานา เมือง ปัตตานี 94000 เวลาทํางาน 14.00 - 22.00 น.

81 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.

78 94000บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัดช 30-40 12000 ปวส.-ป.ตรี เมือง

143

143

8

8

15,00074

94000

ปัตตานี 94000

บานาบริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัดพนักงานขับรถพ่วง 2 ช 25-40

76 เจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ช/ญ 25-35

ผู้จดัการโรงน้าํแข็ง 1 ช 25-35

75

1

94000ปัตตานี

94000

94000ปัตตานี

313 ปวส.-ป.ตรี เมือง

บานา

ใม่จํากัดวฒิุช 20-35

บานา

พนักงานขับรถ 10 ล้อ 2 ช 25-40

313

หัวหน้าช่างซ่อม       บํารุงโรงงาน

94000ปัตตานี

บานา

79 บานา

บานา

พนักงานบัญชี 1

พนักงานหน้าร้าน 1

313 ไม่จํากัดวฒิุ บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัด

143

ปัตตานี

8

143

บานา313 บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัด เมือง

ป.ตรี

บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัด 143313

บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัด

8

143

8

8

143

72 20-40ช/ญ

ช่างไฟฟ้า 94000

เมือง

71 ช/ญ

77

บานา

2

บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัด

พนักงานไอที เมืองสะบารังเดชา 1-1/1 94000ปัตตานี23-40 ปวส.-ป.ตรี10,000
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา       
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิน่ทอง)

ปวช.-ป.ตรี

ปวส.-ป.ตรี บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จํากัด

143

8

เมือง

เมือง

เมือง

เมือง

2 ช 20-35 400 ปวช.-ป.ตรี73

ปัตตานี

8

มีประกันชีวติ

เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.ปัตตานี



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

82 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.

83 เจา้หน้าที่ฝ่ายบุคคล 2 ช/ญ 25-35 10,000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

84 พนักงานบัญชี 2 ญ 21-35 10,000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

 1.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2.มีใบขับขีร่ถยนต์

86 แคชเชียร์ 2 ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ไม่ใส่ผ้าคลุม

87 พนักงานต้อนรับ (โรงแรม) 3 ญ 22-35 10000 ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

88 แม่บ้าน (โรงแรม) 2 ญ 18-40 313 ไม่จํากัดวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

89 พนักงานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 20-35 313 ไม่จํากัดวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร                 
การสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้สัมผัสอาหาร

90 พนักงานในครัว 5 ญ 20-45 313 ไม่จํากัดวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร                 
การสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู้สัมผัสอาหาร

1.ประกันอุบัติเหตุ สามารถขับรถโชเล่ได้

2.มีรถสามล้อให้

92
ตัวแทนประกันชีวติและที่ปรึกษา
ทางการเงิน

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

2
4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

สะบารัง 94000

ตะลุโบะ

ปัตตานีช

8 8/3

85

25-40 ศูนย์ไอครีมแมกโนเลียไม่จํากัดวฒิุ

โรงอ่าง113/3โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลสม.3.-ป.ตรี

313

พนักงานประจําลานจอดรถ 3132

ช/ญ4พนักงานขาย

24-40 เมือง

ปัตตานี91 94000เมือง



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

93 พนักงานไอที 2 ช/ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

94 พนักงานบัญชี 3 ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

95 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

96 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 25-35 313 ม.6.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

97 พนักงานส่งสินค้า 2 ช 20-45 313 ม.6.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 พนักงานส่งสินค้า (เหล็ก)

98 พนักงานทั่วไป 2 ช 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

99 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ญ 20-35 10000 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิน่ทองไทยปัตตานี (1991) โดย นาง
สิริวรรณ นิลรัตน์

 7/35 หนองจกิ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

1. โบนัสรายไตรมาสและ
รายปี                        
      2.ค่ารักษาพยาบาล  
        3.ท่องเที่ยว 
ต่างประเทศ

1. ระหวา่งเรียนรู้งานมีเงินเดือนให้

2. ทํางาน Part time

3.ทํางานดี มีการเล่ือนตําแหน่งให้

101 หัวหน้าคุมคนงาน 1 ช 25-35 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์ 3 ปีขึน้ไป

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

103 พนักงานขับรถเคร่ืองจกัร 2 ช 20-40 313 ไม่จํากัดวฒิุ หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1                        อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

104 ช่างเชือ่ม 2 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1                        อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000

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

หนองจกิ100 ตัวแทนประกันชีวติ สะบารัง 7/35
หจก.ถิน่ทองไทยปัตตานี (1991) โดย นาง
สิริวรรณ นิลรัตน์

ปวส.-ป.ตรี4 ช/ญ 20-38 313 ปัตตานีเมือง 94000



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.มีรถยนต์ขับ 1.ขับรถยนต์ได้

2.ประกันชีวติ 2.สามารถใช้กล้องแนวระดับได้

3.โอที 3.ผ่านเกณฑ์ทหาร

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

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

1.มีความรับผิดชอบงาน

2.มีประสบการณืพิจารณาพิเศษ

1. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผ่านเกณฑ์ทหาร

111 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 25-45 313 ป6.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้าํ สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีใบขับขีป่ระเภท 2

112 พี่เล้ียงเด็ก 1 ญ 20-40 313 ม.6-ป.ตรี หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170 หยุดวนัศุกร์ของสัปดาห์

1.มีใบขับขีป่ระเภท 3

2.สามารถใช้เครนได้

3.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1.มีใบขับขีป่ระเภท 2

2.ขับสิบล้อพ่วงและใช้เครนได้

3.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

115 ช่างยนต์ 2 ช 20-35 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจกิ ปัตตานี 94170

1. มีประสบการณ์ใช้เครนได้

2. เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

1.มีความรับผิดชอบ

2.มีความขยันพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ

1.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.มีความรับผิดชอบ

1.มีใจรักงานบริการ

2.มีความรับผิดชอบ

หจก.ปัตตานีไทยแสงทองม.3-ป.ตรี

เอ็นเตอร์ ไอที

สะบารัง34/9 ปากน้าํ

1/172

เมือง

313

1/172

116 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 30-40

รูสะมิแล

บานา

94000ปัตตานี

ปัตตานี

94000

ปัตตานี

109

ปัตตานี1/172

8

ปัตตานี 94170

หนองจกิ

เมือง ปัตตานี 94000313 ปวส.-ป.ตรี

เมือง ปัตตานี 94000ปวส.-ป.ตรี

ไม่จํากัดวฒิุ ร้านนิยมค้าไฮโดรลิค 281/7

1 รูสะมิแล เมือง

เอ็นเตอร์ ไอที 1

หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1ไม่จํากัดวฒิุ

ปวส.-ป.ตรี เอ็นเตอร์ ไอที313

118 พนักงานสต็อคสินค้า 1

ญ 18-30 313พนักงานขาย 3

110 1

ญ 18-30

ช

ช

119

113

117 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 3 18-30

114 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 20-40

94000

94000

94000

ปัตตานี

อาเนาะรู

พนักงานขับรถ 10 ล้อ

94170

เมือง

313 ปัตตานี

รูสะมิแล1

ช่างเคร่ือง 20-35ช

พนักงานบัญชี

313

ช่างสํารวจ 2 22-35 313

1

หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง21-40

ช

313

313

ญ

หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้างปวส.-ป.ตรี

ปากน้าํ

 25/1 เมือง

สะบารัง34/9 เมือง

ไม่จํากัดวฒิุ

1 ปวส.-ป.ตรี

106 ช

หนองจกิ20-40 บางเขา124/1หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง

บางเขา



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหัส 

ไปรษณยี์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

2.มีความรับผิดชอบ

1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

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
เจริญ

ประดิษฐ์
สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

125 พนักงานขาย 1 ช 21-35 313 ปวช.-ป.ตรี บริษัท พินิตมอเตอร์ สาขาปัตตานี 15/34 5 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 บริษัท อยูห่น้าโรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

 - โสด

 - ที่พักฟรี

1. มีใบขับขีป่ระเภท 2-3

มีโบนัส 2. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

เวลาทํางาน ตี 3 ถึง 10 โมงเช้า

(ขับรถส่งน้าํแข็ง)

1. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

2. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สถานประกอบการ 54 แห่ง

1/172 1 รูสะมิแล ปัตตานีเมืองช 18-30 313 ปวส.-ป.ตรี เอ็นเตอร์ ไอที

ญ 18-30

ปัตตานี313 ม.3-ป.ตรี

เอ็นเตอร์ ไอที 1/172

940008 บานา เมืองบริษัท ไฮคิว แคนนิง่ (ปัตตาน)ี จํากัด 282

หนองจกิ

8 นาเกลือ

2/4

นาเกลือ

94000

94000

เมือง ปัตตานีสะบารังเมืองเก่า เฟอร์นิเจอร์ 1999

รูสะมิแล เมือง1

ช 20-30

122 พนักงานเข็นตะกร้า 4 ช

ร้าน ต๋ีมอเตอร์ 2 65/15

313 ปวส.-ป.ตรี

ไม่จํากัดวฒิุ

9,390 ป.6.-ป.ตรีพนักงานขับรถ

ช่างซ่อมปร้ินเตอร์

18-40

ปัตตานี 94000

120

พนักงานขาย

3

130 ช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1

1

3

128

121 แอดมินดูแลเพจ 1

ปัตตานี 94160

ม.3-ป.ตรี

ปวช.-ป.ตรี313 จบสาขาการตลาดโคกโพธิ์

282

20-35

บานา เมือง ปัตตานี 94000

94000ปัตตานีเมือง

ช 20-35 313 ปวช.-ป.ตรี รามโกมุท

313 บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จํากัด

ช/ญ

36/3ม.3-ป.ตรี 4 รูสะมิแลพนักงานขับรถโม่

123 พนักงานรับวตัถุดิบ 3 ช 18-40 บานา

ช 25-40

127

126

ปัตตานี 94000

68

313

6บริษัท ธนาพัฒน์ดิลกโปรดักส์ชัน่ จํากัด4 มะกรูด

เมืองบริษัท ไฮคิว แคนนิง่ (ปัตตาน)ี จํากัด

94000 พนักงานขับรถ 6 ล้อ129 3 ช 20-45 313 หจก.โรงน้าํแข็งบ้านดี 43 10 รามโกมุท บานา เมือง ปัตตานี

54 ต าแหน่ง 312 อัตรา


