
ล าดบั
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

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

ไปรษณีย์
เบอร์โทร สวัสดกิาร เงื่อนไข

1.มีประสบการณ์

2.หยุดวันอาทิตย์

3.เวลาท างาน 09.00-17.00 น.

2 ช่างเย็บหนัง 15 ช/ญ 22-35 313 ไม่จ ากัดวุฒิ
บริษทั ซูเพร์ิบ ครีเอชัน่ เฟอร์นิเจอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

141 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 090-9751735 เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

3 พนักงานขับรถเครน 3 ช 20-45 10,000 ไม่จ ากัดวุฒิ นายกูปา นาเปาะ 59/4 2 ท่าน้ า
ปะนา
เระ

ปัตตานี 94130 087-2960518 มีค่าคอมมิชัน่ มีประสบการณ์

4 ช่างก่อสร้าง 10 ช 18-45 313 ม.3-ป.ตรี หจก.เอส.บี.คอนสตรัคชัน่ 108/78 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000
089-
9744744,089-
5999994

มีประสบการณ์

5 ช่างแอร์ 1 ช 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี บริษทั ชนันต์มอเตอร์ จ ากัด 127-131 4 พพิธิ อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000
081-
4450440,073-
349151

ท างานจันทร์-เสาร์                  
เวลา 08.00-17.00 น.

6 พนักงานวิจัยพฒันา 1 ช/ญ 21-35 15,000 ป.ตรี บริษทั ชายแดนใต้ฟูด้โพรเซลซ่ิง 3/10 4 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 094-8888884 เพศชายผ่านเกณฑ์ทหาร

7 ผู้จัดการทัว่ไป 1 ช/ญ 21-35 15,000
ป.ตรี 

(บริหาร)
บริษทั ชายแดนใต้ฟูด้โพรเซลซ่ิง 3/10 4 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 094-8888884 เพศชายผ่านเกณฑ์ทหาร

1.เพศชายผ่านเกณฑ์ทหาร

2.ปวส.ช่างกล

9 พนักงานขายนม 10 ช/ญ 18-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.ดัชมิลล์ปัตตานี 9/39 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 073-313825
มีประสบการณ์ด้านการขาย
พจิาณา เป็นพเิศษ

094-8888884บริษทั ชายแดนใต้ฟูด้โพรเซลซ่ิง หนองจิก ปัตตานี

94001ปรีดา อาเนาะรู เมือง ปัตตานี

94170ปวส.-ป.ตรี

ร้านริมการช่าง 120/6

3/10 4 บางเขา8 ช่างซ่อมบ ารุงโรงงงาน 4 ช 21-35 313

ต าแหน่งงานว่างจงัหวัดปัตตานี
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

1 ช่างเชือ่ม 4 ช 20-50 314 ปวช-ปวส. 086-9606423
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ล าดบั
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

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

ไปรษณีย์
เบอร์โทร สวัสดกิาร เงื่อนไข

10 หวัหน้าพนักงานขาย 5 ช/ญ 18-40 313 ม.6-ป.ตรี หจก.ดัชมิลล์ปัตตานี 9/39 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 073-313825 มีประสบการณ์พจิาณาเป็นพเิศษ

 1.ปวส.ช่างกล

บริษทั ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอรปอเรชัน่ จ ากัด
 3.พจิารณาบรรจุเป็นพนักงาน 
รายเดือน

4.เงินพเิศษตามลักษณะงาน

 1.ปวส.ช่างไฟฟา้

 2.ทดลองงาน 3 เดือน

 3.พจิารณาบรรจุเป็นพนักงาน   
รายเดือน

 4.เงินพเิศษตามลักษณะงาน

 1.ปวส.ช่างยนต์

 2.ทดลองงาน 3 เดือน

 3.พจิารณาบรรจุเป็นพนักงาน 
รายเดือน

 4.เงินพเิศษตามลักษณะงาน

 1.ปวส.ช่างเชือ่ม

 2.ทดลองงาน 3 เดือน

 3.พจิารณาบรรจุเป็นพนักงาน 
รายเดือน

 4.เงินพเิศษตามลักษณะงาน

15 ช่างเคาะสี 1 ช 20-45 313 ปวช.-ป.ตรี อูเ่บสท์ 2/1 3 ยะรัง จะบังติกอ เมือง ปัตตานี 94000 073-349253 มีประสบการณ์

ท่าก าช า หนองจิก ปัตตานี 94170

073424152-3ปัตตานี 94170

073424152-3

2 ท่าก าช า หนองจิก

14 ช่างกลึง/เชือ่ม 1 ช 20-40 313 2

ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ไทยเทค รับเบอร์        คอร
ปอเรชัน่ จ ากัด

6

ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ไทยเทค รับเบอร์        คอร
ปอเรชัน่ จ ากัด

6

ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ไทยเทค รับเบอร์    คอร
ปอเรชัน่ จ ากัด

6

13 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 313

ปัตตานี 94170

073-424152-3ปัตตานี 94170

073424152-312 ช่างไฟฟา้ 1 ช 20-40 313

6 2 ท่าก าช า หนองจิก

2 ท่าก าช า หนองจิก

11 ช่างกลโรงงาน 1 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี
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ล าดบั
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

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

ไปรษณีย์
เบอร์โทร สวัสดกิาร เงื่อนไข

16 พนักงานทัว่ไป 1 ญ 18-45 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านภาเจริญ 9 พพิจิ อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 073-348098 มีประสบการณ์

1.สามารถท างานล่วงเวลา และ
ออกนอกพืน้ทีไ่ด้
2.ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
สามารถสอนงานได้

1.สามารถท างานล่วงเวลา และ
ออกนอกพืน้ทีไ่ด้

2.ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
สามารถสอนงานได้

19 ช่างเชือ่ม 1 ช 24-40 313 ปวช-ป.ตรี. ปัตตานีเจริญการช่าง 83 5 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 073-334395 เวลาท างาน 08.30-17.00 น.

1.ช่างสี (รถใหญ่)

2.เวลาท างาน 08.30-17.00 น.

21 ช่างเคาะสี 1 ช 24-40 313 ปวช-ป.ตรี. ปัตตานีเจริญการช่าง 83 5 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 073-334395 เวลาท างาน 08.30-17.00 น.

22 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 ญ 20-35 313 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
073-333170,088-
5866770

073-333170, 1.ขับรถยนต์ได้

088-5866770 2.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

24 พนักงานต้อนรับ 2 ญ 22-35 313 ม.6-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
073-333170,088-
5866770

25 แม่บ้าน 1 ญ 25-35 313 ไม่จ ากัดวุฒิ คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
073-333170,088-
5866770

26 ช่างตัดขนสัตว์ 1 ช/ญ 20-40 313 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
073-333170,088-
5866770

ไทยพทุธ

1.มีประสบการณ์พจิารณาเป็น
พเิศษ

2.เวลาท างาน 07.50 - 17.00 น.
เมือง ปัตตานี 94000 073-414425ร้านพงศ์อะไหล่ 263/9 11 นาเกลือ

สะบารังไม่จ ากัดวุฒิ คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก

บานา

ปัตตานี 94000

27 แม่บ้าน 1 ญ 18-45 313

313

ไม่จ ากัดวุฒิ

เมือง ปัตตานี 94000 073-334395

23 พนักงานทัว่ไป 1 ช 20-45 เมือง

รูสะมิแล288/13 23 6 ปากน้ า

รูสะมิแล313 ปวช-ป.ตรี. ปัตตานีเจริญการช่าง 83 5

ปวช.-ป.ตรี เมือง ปัตตานี 94000 073-332626

20 ช่างสี 1 ช 24-40

18 ช่างแอร์ 2 ช 18-35 313

ปากน้ า

ร้านอรุณแอร์

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 073-332626ปวช.-ป.ตรี ร้านอรุณแอร์ 288/13 23 617 ช่างไฟฟา้ 2 ช 18-35 313
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ล าดบั
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

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

ไปรษณีย์
เบอร์โทร สวัสดกิาร เงื่อนไข

1.สามารถคุมงานได้

2.ท าแพทเทินได้

29 หวัหน้าช่างเย็บผ้า 2 ญ 18-40 313 ม.3-ป.ตรี ร้าน กามาลสปอร์ต 50
เจริญ

ประดิษฐ์
สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 093-2299635 เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

มีประสบการณ์พจิารณาพเิศษ

เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

1.มีประสบการณ์ขายวัสดุ 2 ปี

2.คล่องแคล่วมีความรอบคอบ

3.อัธยาศัยดี และมีความอดทน

4.จิดใจดี

5.หยุดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

6.เวลาท างาน 07.30-17.00 น.

1.ค่าคอมมิชชัน่ 1.พนักงานขาย 3 จว. ปัตตานี

2.ประกัน
อุบัติเหตุ

ยะลา และนริวาส

2.มีใบขับขีร่ถยนต์

3.เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

โบนัส 1.มีใบขับขีป่ระเภท 2

พนักงานขับรถยนต์ 2 ช 20-45 313 ไม่จ ากัดวุฒิ บริษทั พ.ีเอส.เจ.เทรดด้ิง จ ากัด 173/1 1 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 94170 073-450560 2.ขนส่งสินค้า 3 จว.

3.ถ้าไม่มีวุฒิ แต่มีประสบการณ์

จะพจิารณาเป็นพเิศษ

33

313 ปวส.-ป.ตรี บริษทั พ.ีเอส.เจ.เทรดด้ิง จ ากัด 173/1 132 พนักงานขายสินค้า 2 ช/ญ

เมือง ปัตตานี 94000
091-3163632, 
086-2900903

ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 94170 073-45056020-45

ไม่จ ากัดวุฒิ31 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-45 313

เมือง ปัตตานี 94000 093-2299635

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค 83/1 5
เพชร
เกษม

ร้าน กามาลสปอร์ต

รูสะมิแล

50

เมืองไม่จ ากัดวุฒิ ร้านนันสปอร์ต
เจริญ

ประดิษฐ์
สะบารัง

เจริญ
ประดิษฐ์

สะบารัง

94000
084-6321751, 
0816092810

30 พนักงานเย็บผ้า 5 ญ 18-45 313

315

ไม่จ ากัดวุฒิ

28
หวัหน้าคุมงาน     
(เย็บผ้า)

1 ญ 35-45 ปัตตานี
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ล าดบั
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

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

ไปรษณีย์
เบอร์โทร สวัสดกิาร เงื่อนไข

1.โสด

2.ผ่านเกณฑ์ทหาร

3.ท างานจันทร์-เสาร์

1.ค่าจ้าง 
9240-12000 
บาท/เดือน

2.ประกันชีวิต

1.โสด

2.สามารถขับรถยนต์ได้

3.เวลาท างาน 08.30-16.30 น. 
หมดเขตวันรับสมัคร ธ.ค. 63

1.โสด

2.สามารถขับรถยนต์ได้

3.เวลาท างาน 08.30-16.30 น. 
หมดเขตวันรับสมัคร ธ.ค. 63

1.ปวส.ก่อสร้าง

2.สามารถขับรถยนต์ได้

39 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ข 20-40 308 ปวส.-ป.ตรี บริษทัปัตตานีคอนกรีต จ ากัด 36/3 4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000
073-331809,073-
332222

มีใบขับขีป่ระเภท 2

1.มีประสบการณ์ซ่อมบ ารุง
โรงงานอย่างน้อย   2 ปี

2..ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

41 พนักงานขับรถพว่ง 2 ช 25-40 313 ปวส.-ป.ตรี บริษทัปัตตานีปลาป่น (1988) จ ากัด 143 8 บานา เมือง ปัตตานี 94000
089-
7332444,073-
414177

มีใบขับขีป่ระเภท 3

42
ทีป่รึกษาโครงการ     
     ตะกาฟลุ

12 ช/ญ 22-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี บริษทัเมืองไทยประกันชีวิต 9/28-30 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
091-
6388835,093575
5939

1.เวลาท างาน 09.00-15.30 น.

เมือง ปัตตานี 94000
089-
7332444,073-
414177

ปวส.-ป.ตรี บริษทัปัตตานีปลาป่น (1988) จ ากัด 143 8

รูสะมิแลปวส.-ป.ตรี บริษทัปัตตานีคอนกรีต จ ากัด 36/3 4

บานา40
หวัหน้าช่างซ่อม       
   บ ารุงโรงงาน

1 ช 30-40

313

12000

มีประกันชีวิต

38
เจ้าหน้าทีค่วบคุม
คุณภาพ (คิวซี)

1 ช 24-45 เมือง ปัตตานี 94000
     073-331809,  
  073-332222

37 เสมียนส านักงาน 2 ช/ญ 20-40 9,500

086-9599408 , 
073-331932-3

ปวส.-ป.ตรี
บริษทั เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/1 เดชา สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
086-9599408 , 
073-331932-3

มีประกันชีวิต10,000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/1 เดชา สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
086-9599408 , 
073-331932-3

36 พนักงานไอที 2 ช/ญ 23-40

9420 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/1 เดชา

เมือง
บริษทั เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/1 เดชา สะบารัง ปัตตานี 94000
086-9599408 , 
073-331932-3

มีประกันชีวิต

35 ทีป่รึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 25-45

ปวส.-ป.ตรี34 ผู้จัดการฝ่ายการขาย 2 ช 25-40 12000
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43 เจ้าหน้าทีฝ่่ายตะกาฟลุ 10 ช/ญ 22-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี บริษทัเมืองไทยประกันชีวิต 9/28-30 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
091-
6388835,093575
5939

1.เวลาท างาน 09.00-15.30 น.

1.มีประสบการณ์ พจิารณาเป็น
พเิศษ

2.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

1.มีประสบการณ์พจิารณาพเิศษ

2.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

1.ช่างกระจกอลูมิเนียม

2.มีประสบการณ์

1..มีความรู้เกีย่วกับสายไฟรถยนต์
จะพจิารณาเป็นพเิศษ

2.ท างานจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00
 18.00 น.

48 พนักงานขาย 2 ญ 18-35 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านวิฑูรย์สหกิจ 2 มายอ อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000
0-7334-
9308/081-
4794266

49 เจ้าหน้าทีจ่ัดซ้ือ (สโตร์) 1 ญ 23-35 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมเซาเทิรน์วิว 399 4 หนองจิก รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 073-450570-72
มีมนุษย์สัมพนัธ์ดี และมีความ
อดทนสูง

50 พนักงานบัญชี 1 ญ 21-35 10000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลีฟวิง่เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
073-323333,093-
7277717

1.พนักงานบัญชี     .

 1.มีประสบการณ์พจิารณาเป็น
พเิศษ

2.มีใบขับขีร่ถยนต์

52 แคชเชียร์ 1 ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลีฟวิง่เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
073-323333,093-
7277717

ไม่ใส่ผ้าคลุม

เมืองโรงแรม ริเวอร์ ลีฟวิง่เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง 94000
073-323333,093-
7277717

ม.3.-ป.ตรี

ปัตตานี 94000 081-6097400

51
พนักงานประจ าลาน
จอดรถ

2 ช 24-40 313 ปัตตานี

ยะหร่ิงร้านบังหมัดไฟฟา้ 69 2 บางปู

เมือง

ปวส.-ป.ตรี

ปวส.-ป.ตรี ร้านยูเนีย่นซาวด์  263/1 นาเกลือ บานา

313 ปัตตานี 94150 084-3968870

47 ช่างประดับยนต์ 1 ช 20-30 313

313 ยะหร่ิง ปัตตานี 94150 084-3968870

46 ช่างกระจกอลูมิเนียม 1 ช 20-40

ปวส.-ป.ตรี ร้านบังหมัดไฟฟา้ 69 2 บางปู45 ช่างเชือ่ม 1 ช 18-35

มีเบีย้ขยัน313 ปวส.-ป.ตรี ร้านบังหมัดไฟฟา้ 69 2 บางปู ยะหร่ิง ปัตตานี 9415044 ช่างไฟฟา้ 1 ช 18-35 084-3968870
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53
พนักงานต้อนรับ 
(โรงแรม)

2 ญ 22-35 10000 ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลีฟวิง่เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
073-323333,093-
7277717

มีประสบการณ์พจิารณาพเิศษ

54 แม่บ้าน (โรงแรม) 3 ญ 18-40 308 ไม่จ ากัดวุฒิ โรงแรม ริเวอร์ ลีฟวิง่เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
073-323333,093-
7277717

55 พนักงานเสิร์ฟ 6 ช/ญ 20-35 313 ไม่จ ากัดวุฒิ โรงแรม ริเวอร์ ลีฟวิง่เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
073-323333,093-
7277717

56 พนักงานในครัว 2 ญ 20-45 313 ไม่จ ากัดวุฒิ โรงแรม ริเวอร์ ลีฟวิง่เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
073-323333,093-
7277717

มีประสบการณ์พจิารณาพเิศษ

57 พนักงานบาร์น้ า 3 ช/ญ 23-40 313 ม.3 - ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลีฟวิง่เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
073-323333,093-
7277717

สามารถท าน้ าผลไม้ และค็อกเทลได้

1.ประกัน
อุบัติเหตุ

สามารถขับรถโชเล่ได้

2.มีรถสามล้อให้

59 เสมียน 1 ญ 25-35 313 ปวช.-ป.ตรี ศูนย์ไอครีมแมกโนเลีย  8/3 8 ตะลุโบะ เมือง ปัตตานี 94000 0805571636
ท างานทีส่าขา 2 ยะรัง             
(รับคนในพืน้ที่)

60
ตัวแทนประกันชีวิต
และทีป่รึกษาทางการ
เงิน

10 ญ 25-45 10000 ปวส.-ป.ตรี ส านักงาน คุณลลิดา กล้ิงเล็ก (AIA) 297/132 4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 073-349888

61 พนักงานขาย 5 ช/ญ 23-45 313 ปวส.-ป.ตรี บริษทั มิตรซูทักษณิ จ ากัด 57 4
เพชร
เกษม

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 073-450580 มีประสบการพจิารณาพเิศษ

62 นักบัญชี 1 ญ 20-35 15,000 ป.ตรี บริษทั ปัตตานีคอมเมอร์เชียล 52 4
เพชร
เกษม

ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 94170 073-319170-2

63 พนักงานบัญชี 1 ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี บริษทั ปัตตานีคอมเมอร์เชียล 52 4
เพชร
เกษม

ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 94170 073-319170-2

64 ช่างยนต์ 5 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี บริษทั ปัตตานีคอมเมอร์เชียล 52 4
เพชร
เกษม

ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 94170 073-319170-2

ปัตตานี 94000 0805571636ศูนย์ไอครีมแมกโนเลีย  8/3 8 ตะลุโบะ เมือง58 พนักงานขาย 4 ช/ญ 25-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ
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65 ช่างกล 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี บริษทั ปาล์มพฒันา ชายแดนใต้ 3/2 4
เพชร
เกษม

บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 073-437476

66 ช่างยนต์ 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี บริษทั ปาล์มพฒันา ชายแดนใต้ 3/2 4
เพชร
เกษม

บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 073-437476

67
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ
คุณภาพ

1 ช/ญ 20-40 15,000 ป.ตรี บริษทั ปาล์มพฒันา ชายแดนใต้ 3/2 4
เพชร
เกษม

บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 073-437476

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

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000
073-334441,083-
6545004,073-
334494

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

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000
073-334441,083-
6545004,073-
334494

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

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000
073-334441,083-
6545004,073-
334494

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

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000
073-334441,083-
6545004,073-
334494

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

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000
073-334441,083-
6545004,073-
334494

พนักงานส่งสินค้า (เหล็ก)

73 พนักงานทัว่ไป 3 ช 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000
073-334441,083-
6545004,073-
334494

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

 7/35 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
0-1990-1253,073-
332159

1. โบนัสราย
ไตรมาสและ
รายปี    2.ค่า
รักษาพยาบาล 
3.ท่องเทีย่ว 
ต่างประเทศ

1.มีประสบการณ์ พจิารณาเป็น
พเิศษ

2.ทดลองงาน 3 เดือน
เมือง

หจก.ถิน่ทองไทยปัตตานี (1991) โดย
 นางสิริวรรณ นิลรัตน์

 7/35 หนองจิก สะบารัง 94000
0-1990-1253,073-
332159

ปวส.-ป.ตรี75 เลขานุการหน่วยงาน 4 ญ 20-40 10000 ปัตตานี
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76
วิศวกรรมโยธา
(ก่อสร้าง)

1 ช 25-40 15000 ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 0-7334-9096 วิศวกรรมโยธา(ก่อสร้าง)     .

77 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 0-7334-9096

78 ช่างคุมงาน 4 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 0-7334-9096

79 คนงานทัว่ไป 20 ช 25-45 313 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 0-7334-9096 มีประสบการณ์พจิารณาพเิศษ

80 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานี ดีไลท์ 146/48 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 073-710491 ขับรถโชเล่ได้

81 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานี ดีไลท์ 146/48 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 073-710491 ขับรถโชเล่ได้

82 พนักงานขาย 1 ช 30-35 313 ปวส.-ป.ตรี บริษทั อัลทิเมท ริช 126 8 นาเกลือ บานา เมือง ปัตตานี 94000 082-4333341

1.สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้

2.ท างานจันทร์-เสาร์

84 พนักงานขับรถ 1 ช 25-40 313 ม.6-ป.ตรี บริษทั อัลทิเมท ริช 126 8 นาเกลือ บานา เมือง ปัตตานี 94000 082-4333341 มีใบขับขีป่ระเภท 2

1.ผ่านการทดลองงาน 3 เดือน

2.พดูภาษาอังกฤษได้พจิารณา
เป็นพเิศษ

86 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25-40 10,000 ปวส.-ป.ตรี ร้านเทพ ดี เวลลอปร์ 4/50 รามโกมุท บานา เมือง ปัตตานี 94000 081-7670646
พดูภาษาอังกฤษได้พจิารณาเป็น
พเิศษ

87 ธุรการ 1 ช/ญ 20-40 12,000 ปวช.-ป.ตรี ร้านเทพ ดี เวลลอปร์ 4/50 7 รามโกมุท บานา เมือง ปัตตานี 94000 081-7670646 มีประสบการณ์

1.มีความรับผิดชอบงาน

2.มีประสบการณืพจิารณาพเิศษ

89 พนักงานจัดซ้ือ 2 ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 08-1897-9497 มีประสบการณ์พจิราณาเป็นพเิศษ

73 คนสวน 2 ช 20-45 313 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 08-1897-9497 มีประสบการณ์พจิราณาเป็นพเิศษ

74 ช่างคุมเคร่ืองจักร 2 ช 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 08-1897-9497 มีประสบการณ์พจิราณาเป็นพเิศษ

ปัตตานี 94000 08-1897-949788 พนักงานบัญชี 2 ญ 22-35 313

บานา เมือง ปัตตานี 94000

ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง

10,000-
15,000

ป.ตรี ร้านเทพ ดี เวลลอปร์ 4/50 7 รามโกมุท

เมือง ปัตตานี 94000 082-4333341

85 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 25-35 081-7670646

บริษทั อัลทิเมท ริช 126 8 นาเกลือ บานา83 เสมียน 1 ญ 25-35 313 ป.ตรี
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ล าดบั
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

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

ไปรษณีย์
เบอร์โทร สวัสดกิาร เงื่อนไข

75 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 25-45 313 ม.3.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 08-1897-9497 มีใบขับขีป่ระเภท 2

76 พนักงานโรงน้ าแข็ง 2 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 08-1897-9497 ผ่านเกณฑ์ทหาร

77 พนักงานบรรจุน้ าแข็ง 2 ช 18-45 313 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.โรงน้ าแข็งบ้านดี 43 10 บานา เมือง ปัตตานี 94000 073-349058 สามารถเข้ากะได้

78 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โรงน้ าแข็งบ้านดี 43 10 บานา เมือง ปัตตานี 94000 073-349058 ผ่านเกณฑ์ทหาร

79
พนักงานตรวจเช็ค
สินค้า

2 ช/ญ 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เอ็มเอสนวัฒกรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 085-6409396  มีทีพ่กั

80 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.เอ็มเอสนวัฒกรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 085-6409396 มีใบขับขีป่ระเภท 2

81 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.เอ็มเอสนวัฒกรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 085-6409396 มีใบขับขีป่ระเภท 3

82 พนักงานขับรถเครน 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.เอ็มเอสนวัฒกรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 085-6409396 มีใบขับขีร่ถยนต์

83 ช่างคอมพวิเตอร์ 2 ช 20-30 9,400 ปวส.-ป.ตรี หจก.แนคส์ เน็ตเวิร์ค 1
ปัตตา

นี
รามา

ปัตตานี
ภริมย์

อานะรู เมือง ปัตตานี 94000 073-337009 เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

1.ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

2.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

1.ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

2.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

1.วันท างานจันทร์-เสาร์

2.เวลา 08.00-17.00 น.

รวม 52 ต าแหน่ง 292 อัตรา สถานประกอบการ 45 แหง่

313 เมือง ปัตตานี 94000 087-2851931 มีโบนัสปวส.-ป.ตรี บริษทั พนิิตมอเตอร์ 2555 จ ากัด 6/35-37 หนองจิก

ตุยง หนองจิก ปัตตานี2

สะบารัง

94170 094-5950411

86 ช่างยนต์ 1 ช 20-27

ปวส.-ป.ตรี ดี ซีซี แอบล้าง (คาร์แคร์)
โคก

จันทร์

ตุยงดี ซีซี แอบล้าง (คาร์แคร์)
โคก

จันทร์
2

เพชร
เกษม

เพชร
เกษม

ปัตตานี 94170 094-5950411

85 พนักงานขัดสีเบาะรถ 2 ช/ญ 21-40

ปวส.-ป.ตรี

500

84 พนักงานล้างรถ 2 ช/ญ 21-40 350 หนองจิก


