
ล าดบั
ที่

ต าแหน่งงาน
จ านว

น
เพศ อายุ

อัตรา
ค่าจา้ง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดกิาร เงื่อนไข

1 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 ญ
18-
35

313 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์

2 พนักงานทัว่ไป 1 ช
20-
45

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
คลินิกเมตตารักษาสัตว์

1.ขับรถยนต์ได้ 2.เวลา
ท างาน 08.00-17.00 น.

3 พนักงานต้อนรับ 2 ญ
18-
35

313 ม.6-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์

4 ช่างตัดขนสัตว์ 1 ช/ญ
18-
40

313 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ ไทยพุทธ

5
ช่างควบคุมดูแลเคร่ือง
อดัภาพ

1 ช
18-
40

350 ปวช.-ป.ตรี เทคนิคดิจิตอลแล็บ

1.จบสาขาช่างกล       
            2.สามารถ
อา่นซอฟแวร์
ภาษาองักฤษได้         
             3.เวลา
ท างาน 08.00-19.00 น.

6 พนักงานบัญชี 1 ญ
18-
40

10000 ปวช.-ป.ตรี ร้าน บี ที กาเมน้ท์
เวลาท างาน 
08.00-17.00 น.

7 พนักงานขาย (หน้าร้าน) 1 ช/ญ
18-
35

313 ม.3-ป.ตรี ร้าน บี ที กาเมน้ท์

8 ช่างเย็บผ้า 20 ช/ญ
18-
40

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
ร้าน บี ที กาเมน้ท์

เวลาท างาน 
08.00-17.00 น.

9 หวัหน้าไลน์ผลิต 1 ช
23-
30

12000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ชัยเจริญมารีน 
(200) จ ากดั

10 พนักงานบัญชี 1 ญ
25-
35

10000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ชัยเจริญมารีน 
(200) จ ากดั

ไทยพุทธ

11
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และการบัญชี

1 ญ
30-
35

15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น
 เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

12 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 ช
30-
35

15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น
 เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

มปีระสบการณ์เป็น
ผู้จัดการอย่างน้อย 3-5
 ปี

13 ผู้ช่วยผู้จัดการทัว่ไป 1 ช
35-
45

20000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น
 เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

14 ล่ามภาษาองักฤษ 1 ช/ญ
20-
35

15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น
 เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปตัตานี
ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563



ล าดบั
ที่

ต าแหน่งงาน
จ านว

น
เพศ อายุ

อัตรา
ค่าจา้ง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดกิาร เงื่อนไข

15 ล่ามภาษาจีน 1 ช
18-
30

15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น
 เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

16 เจ้าหน้าทีฝ่่ายจัดซ้ือ 1 ช
25-
45

13000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น
 เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

1.เพศชายต้องผ่าน
เกณฑ์ทหาร   2.มี
ประสบการณ์อย่างน้อย
    3-5 ปี

17
เจ้าหน้าทีค่วาม
ปลอดภยั       (จป.
วิชาชีพ)

1 ช
18-
30

15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น
 เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

1. พนักงานดูแลความ
ปลอดภยั (จป.วิชาชีพ)
 2.มปีระสบการณ์ 3-5
 ปี

18 ผู้จัดการเขต 12 ช/ญ
25-
40

50000
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
บริษัท เดอร์มา่ เมดดิค
 ประเทศไทย จ ากดั

 1.เป็นผู้จัดการเขต
พืน้ทีแ่ต่ละอ าเภอๆละ
คน                        
2. มปีระสบการณ์ จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ

19 พนักงานขายทัว่ไป 10 ช/ญ
20-
40

10000 ม.6-ป.ตรี
บริษัท เดอร์มา่ เมดดิค
 ประเทศไทย จ ากดั

 1.มปีระสบการณ์ 1 ปี
 ท ายอดใหไ้ด้ 1000 
หลอด/เดือน           
2.ข้อตกลงอื่นๆขึ้นอยู่
กบับริษัท

20 ช่างกลโรงงาน 1 ช
20-
35

313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ไทยเทค รับ
เบอร์      คอร์ปอเรชั่น
 จ ากดั

21 ช่างเชื่อม 2 ช
20-
40

313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท ไทยเทค รับ
เบอร์      คอร์ปอเรชั่น
 จ ากดั

มปีระสบการณ์ จะ
พิจารณาพิเศษ

22 พนักงานส่วนพีซีไลน์ 2 ช/ญ
25-
35

313 ป.ตรี
บริษัท ปัตตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั

23 พนักงานไอที 2 ช/ญ
18-
35

313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั

24 ช่างซ่อมบ ารุงซีมเมอร์ 3 ช
20-
40

313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั

25
ช่างซ่อมบ ารุงบอยเลอร์ 
(หมอ้ไอน้ า)

3 ช
18-
35

313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั

26
พนักงานซ่อมบ ารุงไลน์
ผลิต

5 ช
18-
35

313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั

27
พนักงานขับรถยก (fork
 lift)

5 ช
18-
45

313 ม.3-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั

28 แรงงานด้านการผลิต 50 ช/ญ
18-
35

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
บริษัท ปัตตานี
ผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั
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29
ช่างซ่อมเคร่ือง
อเิล็กทรอนิกส์

1 ช
20-
30

313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท พี เอส กรุ๊ป (5)
 จ ากดั

มใีบขับขี่รถยนต์

1.พนกังานขายเขตยะลา

2.มบี้านพักให้

3.น้ ามนัรถ

4. มปีระสบการณ์

31 ผู้จัดการฝ่ายการขาย 6 ช
25-
40

12000 ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี 
(สนง.สวณา ด่าน
สุวรรณ์)

ประกนัชีวิต
1.โสด 2.ผ่านเกณฑ์
ทหาร       3.ท างาน
จันทร์-เสาร์

32 ทีป่รึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ
25-
45

9420 ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี 
(สนง.สวณา ด่าน
สุวรรณ์)

ประกนัชีวิต
1.ค่าจ้าง 9240-12000
 บาท/เดือน

1.ปวส.กอ่สร้าง

2.สามารถขับรถยนต์ได้

34
พนักงานขาย (นอก
สถานที่)

1 ช
25-
45

313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีคอนกรีต
 จ ากดั

1.สาขาการตลาด      
2.สามารถขับรถยนต์ได้

1.มทีักษะในการส่ือสาร

2.สามารถใคอมพิว
เตอร์ได้

36 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ข
20-
40

308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
บริษัทปัตตานีคอนกรีต
 จ ากดั

มใีบขับขี่ประเภท 2

37 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 5 ช
25-
40

313 ม.3-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีคอนกรีต
 จ ากดั

38 พนักงานบัญชี 2 ญ
20-
40

313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากดั

สาขาบัญชี

39 เลขานุการ 1 ญ
25-
40

10000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากดั

โสด

1.มปีระสบการณ์ซ่อม
บ ารุงโรงงานอย่างน้อย
 2 ปี

2.ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

41 พนักงานขับรถพ่วง 2 ช
25-
40

313 ป.6-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากดั

มใีบขับขี่ประเภท 3

42 ผู้จัดการฝ่ายตะกาฟุล 15 ญ
20-
40

17000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัทเมอืงไทยประกนั
ชีวิต

1.มปีระสบการณ์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ

2.เวลาท างาน
08.00-17.00 น.

18-
35

313 ปวช.-ป.ตรี ร้านบังหมดัไฟฟ้า มเีบีย้ขยัน

ช1ช่างซ่อมบ ารุงโรงงาน40

43 ช่างไฟฟ้า 1 ช

บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากดั

ปวส.-ป.ตรี12000
30-
40

บริษัทปัตตานีคอนกรีต
 จ ากดั

35
พนักงานขาย (ประจ า

ร้าน)
1 ช/ญ

25-
45

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
บริษัทปัตตานีคอนกรีต

 จ ากดั

บริษทั พ.ีเอส.เจ.เทรดด้ิง 
จ ากดั

30

33
เจ้าหน้าทีค่วบคุม
คุณภาพ (คิวซี)

1 ช
24-
45

313 ปวส.-ป.ตรี

พนักงานขาย 1 ช/ญ
22-
45

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
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1.มปีระสบการณ์
พิจารณาพิเศษ

2.เวลาท างาน 
08.00-17.00 น.

45 ช่างกระจกอลูมเินียม 1 ช
20-
40

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
ร้านบังหมดัไฟฟ้า

1.ช่างกระจกอลูมเินียม
 2.มปีระสบการณ์

46 ช่างวอลเปเปอร์ 1 ช
18-
35

330 ม.3-ป.ตรี ร้านปัตตานีผ้ามา่น

47 ช่างประดับยนต์ 1 ช
20-
30

313 ปวช.-ป.ตรี ร้านยูเนี่ยนซาวด์

1..มคีวามรู้เกี่ยวกบั
สายไฟรถยนต์จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ    
2.ท างานจันทร์-เสาร์ 
เวลา 09.00 18.00 น.

48 พนักงานขายสินค้า 2 ช/ญ
18-
35

313 ม.6-ป.ตรี ร้านวิฑูรย์สหกจิ

49 พนักงานบัญชี 1 ญ
21-
35

10000 ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง 1.พนักงานบัญชี     .

50
พนักงานประจ าลาน
จอดรถ

2 ช
24-
40

313 ม.3-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง

1.มปีระสบการณ์ 
พิจารณาเป็น พิเศษ   
2.มใีบขับขี่รถยนต์      
  .

51 แคชเชียร์ 1 ญ
18-
35

313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง ไมใ่ส่ผ้าคลุม

52
พนักงานต้อนรับ 
(โรงแรม)

2 ญ
22-
35

10000 ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง
มปีระสบการณ์   
พิจารณาพิเศษ

53 แมบ่้าน (โรงแรม) 3 ญ
18-
40

308
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง

54 พนักงานเสริฟ 6 ช/ญ
20-
35

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง

55 พนักงานในครัว 2 ญ
20-
45

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง

มปีระสบการณ์
พิจารณาพิเศษ

56 พนักงานขาย 3 ช/ญ
28-
41

313
8าช/ญ.-

8.ม
ศูนย์ไอครีมแมกโนเลีย

1.ประกนั
อบุัติเหตุ    
      2.มี
รถสามล้อให้

สามารถขับรถโชเล่พ่วง
ข้างได้

57
ตัวแทนประกนัชีวิต
และทีป่รึกษาทางการเงิน

30 ญ
25-
45

10000
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
ส านักงาน คุณลลิดา 
กล้ิงเล็ก (AIA)

58 พนักงานไอที 2 ช/ญ
25-
35

313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

59 พนักงานบัญชี 3 ญ
25-
35

313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
ร้านบังหมดัไฟฟ้า44 ช่างเชื่อม 1 ช

18-
35
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60 พนักงานขาย 2 ช/ญ
25-
45

313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

61 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช
25-
35

313 ม.6-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

62 พนักงานส่งสินค้า 2 ช
20-
45

313 ม.6-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์
พนักงานส่งสินค้า 
(เหล็ก)

63 พนักงานทัว่ไป 3 ช
25-
35

313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

64 ทีป่รึกษาทางการเงิน 20 ญ
20-
35

10000 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิ่นทองไทย
ปัตตานี (1991) โดย 
นางสิริวรรณ นิลรัตน์

1. โบนัส    
      ราย
ไตรมาส
และ 2.ค่า
รักษาพยาบา
ล3.
ท่องเทีย่ว
ต่างประเทศ

65 เลขานุการหน่วยงาน 4 ญ
20-
40

10000 ม.6-ป.ตรี
หจก.ถิ่นทองไทย
ปัตตานี (1991) โดย 
นางสิริวรรณ นิลรัตน์

1.มปีระสบการณ์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ      
                            
 2.ทดลองงาน 3 เดือน 
     .

66 วิศวกรรมโยธา(กอ่สร้าง) 1 ช
25-
40

15000 ป.ตรี หจก.เธียรปรีชากอ่สร้าง
1.วิศวกรรมโยธา
(กอ่สร้าง)     .

67 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช
20-
40

313 ม.3-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชากอ่สร้าง

68 พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 1 ช
20-
45

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
หจก.เธียรปรีชากอ่สร้าง มใีบขับขี่ประเภท 2

69 พนักงานขับรถบดทัว่ไป 1 ช
20-
45

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
หจก.เธียรปรีชากอ่สร้าง

70 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ
20-
35

313 ม.6-ป.ตรี หจก.ปัตตานี ดีไลท์ ขับรถโชเล่พ่วงข้างได้

71 พนักงานขาย 10 ช/ญ
20-
45

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
หจก.ปัตตานี ดีไลท์ ขับรถโชเล่พ่วงข้างได้

72 หวัหน้าจัดการทัว่ไป 1 ช
25-
45

313 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ปัตตานีไทยแสง
ทอง

มคีวามรับผิดชอบงาน/
ส่ือสารเข้าใจง่าย

73 พนักงานจัดซ้ือ 2 ญ
20-
35

313 ม.3-ป.ตรี
หจก.ปัตตานีไทยแสง
ทอง

มปีระสบการณ์พิจ
ราณาเป็นพิเศษ

74 คนสวน 2 ช
20-
45

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
หจก.ปัตตานีไทยแสง
ทอง

มปีระสบการณ์พิจ
ราณาเป็นพิเศษ

75 ช่างคุมเคร่ืองจักร 2 ช
20-
35

313 ม.3-ป.ตรี
หจก.ปัตตานีไทยแสง
ทอง



ล าดบั
ที่

ต าแหน่งงาน
จ านว

น
เพศ อายุ

อัตรา
ค่าจา้ง

วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดกิาร เงื่อนไข

76
พนักงานขับรถ (ทุก
น้ าแข็ง)

2 ช
20-
45

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
หจก.ปัตตานีไทยแสง
ทอง

77 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช
25-
45

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
หจก.ปัตตานีไทยแสง
ทอง

มใีบขับขี่ประเภท 2

78 พนักงานโรงน้ าแข็ง 2 ช
20-
40

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
หจก.ปัตตานีไทยแสง
ทอง

ผ่านเกณฑ์ทหาร

79 พนักงานบรรจุน้ าแข็ง 2 ช
18-
45

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
หจก.โรงน้ าแข็งบ้านดี สามารถเข้ากะได้

80 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช
25-
45

313
ไมจ่ ากดั

วุฒิ
หจก.โรงน้ าแข็งบ้านดี ผ่านเกณฑ์ทหาร

81 พนักงานตรวจเช็คสินค้า 2 ช/ญ
20-
40

313 ปวส.-ป.ตรี
หจก.เอม็เอสนวัฒ
กรรมกอ่สร้าง

 มทีีพ่ัก

82 พนักงานตรวจรับสินค้า 5 ช
25-
45

313 4าช.-.4.บ
หจก.เอเอส 
บริหารธุรกจิ

1.มปีระสบการณ์
พิจารณาเป็นพิเศษ      
                            
 2.มใีบขับขี่รถยนต์ 
และสามารถลงพืน้ทีไ่ด้

83
พนักงานรับโทรศัพท์ 
(call center)

10 ญ
22-
30

313 4าญ.-.4.บ
หจก.เอเอส 
บริหารธุรกจิ

84 ช่างเชื่อม 1 ช
20-
45

313
ซอยชช.-
ซอย.ว 3

หา้งหุน้ส่วน เกรนน์เดล

1.มปีระสบการณ์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ     
 2.ผ่านเกณฑ์ทหาร    
 3.เวลาท างาน 
08.00-17.00 น.

85 พน้กงานขาย 8 ช/ญ
20-
35

313 ปวส.-ป.ตรี
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เอส 
ซอฟร่ี

มโีบนัสราย
เดือน

1.มปีระสบการณ์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ      
                            
 2.เวลาท านาน 
08.00-17.00 น.

86 ช่างเชื่อม 2 ช
20-
45

313 ปวช.-ป.ตรี ร้านนิยมค้าไฮโครลิค

1.มปีระสบการณ์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ     
 2.เวลาท างาน 
08.00-17.00 น.

87 ช่างยนต์ 1 ช
20-
27

313 ม.3-ป.ตรี
บริษัท พินิตมอเตอร์ 
2555 จ ากดั

มโีบนัส
1.วันท างานจันทร์-เสาร์
           2.เวลา 
08.00-17.00 น.

รวม 61 ต าแหน่ง 339 อัตรา สถานประกอบการ 33 แห่ง


