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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

มีประกันอุบติัเหตุ

ชุดยูนฟิอร์ม

มีประกันอุบติัเหตุ

ชุดยูนฟิอร์ม

1. ต้องผ่านการฉีดวคัซีนมาแล้ว

2. เก่งภาษาอังกฤษ

3. โสด

1. ต้องการเพศชาย 1 หญิง 1

2. สามารถเข้าทํางานเปน็กะได้

 สามารถเข้าทํางานเปน็กะได้

1. มีใบขับขี่

2. เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

7 พนกังานส่ิงแวดล้อม 1 ช 20-40 313 ม.6-ป.ตรี
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) สาขาปตัตาน

136/1 1 สิโรรส เขาตูม ยะรัง ปตัตานี 94160 เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1.ปวส.ก่อสร้าง ขึน้ไป

2.เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1. ต้องผ่านการฉีดวคีันมาแล้ว 1 เข็ม

2. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1.โอที 1.ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

2.เบี้ยขยัน 2.เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

อาเนาะรูบริษัท ศูนย์การค้าไดอานา่ (ปตัตาน)ี9,390 ม.6-ป.ตรี

ดี ซีซี แอบล้าง (คาร์แคร์)

เมือง ปตัตานี 9400016

หนองจิก

94000ปตัตานี

ปตัตานี 94170

12 พนกังานขาย 1 ญ 20-35

11 พนกังานล้างรถ 2 ช/ญ 18-40 313 ไม่จํากัดวฒิุ

4/54 7 รามโกมุท บานา เมือง

โคก
จันทร์

2 เพชรเกษม ตุยง

10 ช่างผ้าม่าน 2 ช 21-40 313 ม.3-ป.ตรี หจก.โยลันดาเดอร์ เทน่โฮม 2019

ปตัตานี 94000ม.6-ป.ตรี บริษัท อัลทเิมทริช จํากัด 1269 เสมียน 1 ญ 20-30 313

215/15
-16

บานา เมือง

หนา้
สงเคราะห์

รูสะมิแล เมือง

941601

ปตัตานี 940008 โฟร์แมน 2 ชาย 24-35
15000-
20000

ปวส.-ป.ตรี ดีมัน่คง พร็อพเพอร์ต้ี

สิโรรส เขาตูม ยะรัง ปตัตานีม.6-ป.ตรี
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) สาขาปตัตาน

136/1

94000

6 พนกังานขับรถ 1 ช 20-40 313

ป.ตรี บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด 368 8 บานา

เมือง ปตัตานี8 บานา

เมือง ปตัตานี

94000

5 หวัหนา้แผนกซูริมิ 1 ช 20-35 15,000

ป.ตรี บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด 3684
เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบ
คุณภาพวตัถุดิบ

2 ช/ญ 20-35 15,000

ปตัตานี 91480 มีโบนสั313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท บา้นกล้วย (2017) จํากัด 15/2 2

94000 เวลาทํางาน 08.30 - 17.30 น.

3 เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ 1 ช/ญ 22-35

ป.ตรี

นาประดู่ โคกโพธิ์

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาปตัตานี
300/60

-61
4 รูสะมิแล

ปตัตานี 94000รูสะมิแล เมือง

เมือง ปตัตานี

เวลาทํางาน 08.30 - 17.30 น.

2 ตัวแทนขายประกัน 1 ช/ญ 25-40 12,000

บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาปตัตานี
300/60

-61
4

ต าแหน่งงานวา่งจังหวดัปตัตานี
ส านักงานจัดหางานจังหวดัปตัตานี

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564

1 ผู้จัดการสาขา 1 ช/ญ 25-40 12,000 ป.ตรี



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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.มีโอที 1.ขับรถยนต์ได้

2.หยุดงานทกุวนัศุกร์ 2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

3. เวลาทํางาน 08.00 - 17.30 น.

1.มีโอที 1.ขับรถยนต์ได้

2.หยุดงานทกุวนัศุกร์ 2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

3. เวลาทํางาน 08.00 - 17.30 น.

4.มีใบขับขีป่ระเภท 2

 1.ปวส.ช่างเชือ่ม

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
 3.พิจารณาบรรจุเปน็พนกังาน ราย
เดือน

4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

 1.ปวส.ช่างไฟฟ้า

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
 3.พิจารณาบรรจุเปน็พนกังาน ราย
เดือน
4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

18 พนกังานขาย 1 ญ 18-25 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท เทคโนเวลิด์ จํากัด 61,63 ยะรัง อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000 ช่วงเวลาทํางาน 10.00 - 19.00 น.

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

21 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.

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

83 5 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

มีประสบการณ์

22 ช่างสี 1 ช 24-40 313 ปวช-ป.ตรี. ปตัตานเีจริญการช่าง

จะบงัติกอ ปตัตานี 94000อูเ่บสท์ 2/1 3 ยะรัง

94170

19 ช่างสี 1 ช 20-45 313 ไม่จํากัดวฒิุ

ปวส.-ป.ตรี

เมือง

6 2 ทา่กําชํา หนองจิก

หนองจิก ปตัตานี2 ทา่กําชํา

ปตัตานี

94170

17 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20-40 313

313 ปวส.-ป.ตรี 616 ช่างเชือ่ม 1 ช 20-40

หจก.พรแก้วก่อสร้าง
5 หนองจิก

ปตัตานี 94000เมือง

สะบารัง เมือง ปตัตานี 9400015 พนกังานขับรถพ่วง 1 ช 20-40 313 ม.6-ป.ตรี

22/54 5 หนองจิก สะบารังไม่จํากัดวฒิุ หจก.พรแก้วก่อสร้าง

22/54

เมือง ปตัตานี 94000

14 พนกังานขับรถแม็คโค 1 ช 20-40 313

16 อาเนาะรู13 พนกังานคลังสินค้า 1 ช 20-35 9,390 ม.6-ป.ตรี บริษัท ศูนย์การค้าไดอานา่ (ปตัตาน)ี



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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

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

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

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

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

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

1. เวลาทํางาน 17.00 - 08.00 น.

2. กะกลางคืน

3. ต้องผ่านการฉีดวคัซีนมาแล้ว

1. เวลาทํางาน 08.30-17.30 น.

2. ต้องผ่านการฉีดวคัซีนมาแล้ว

31 ช่างเย็บผ้า 1 ญ 20-40 313 ไม่จํากัดวฒิุ ร้านนนัสปอร์ต
เจริญ

ประดิษ
สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1.สามารถคุมงานได้

2.ทําแพทเทนิได้

1.มีประสบการณ์ขายวสัดุ 2 ปี

2.คล่องแคล่วมีความรอบคอบ

3.อัธยาศัยดี และมีความอดทน

4.จิตใจดี

5.หยุดทกุวนัศุกร์ของสัปดาห์

6.เวลาทํางาน 07.30-17.00 น.

94000

เมือง ปตัตานี 94000

เมือง ปตัตานี

33 พนกังานขาย 1 ช/ญ 18-45 313 83/1

ไม่จํากัดวฒิุ

หจก.สํานกังานบญัชีอรัญญาและเพื่อน

ไม่จํากัดวฒิุ

ร้านนนัสปอร์ต
เจริญ

ประดิษฐ์
สะบารัง

5 เพชรเกษม รูสะมิแลร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค

32
หวัหนา้คุมงาน          
(เย็บผ้า)

1 ญ 35-45 315

เกษม
สําราญ

บานา เมือง

94000ปตัตานี

ปตัตานี 9400030 แม่บา้นทําความสะอาด 1 ญ 25-40 313 ไม่จํากัดวฒิุ

103/34 8
เกษม

สําราญ
บานา เมืองปวส.-ป.ตรี หจก.สํานกังานบญัชีอรัญญาและเพื่อน

103/34 8

29 พนกังานต้อนรับ 1 ญ 20-35 313



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง 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.เวลาทํางาน 07.30-17.00 น.

1.มีประสบการณ์ขายวสัดุ 2 ปี

2.คล่องแคล่วมีความรอบคอบ

3.อัธยาศัยดี และมีความอดทน

4.จิตใจดี

5.หยุดทกุวนัศุกร์ของสัปดาห์

6.เวลาทํางาน 07.30-17.00 น.

1. อัธยาศัยดี และมีความอดทน

2. รักความสะอาดเรียบร้อย

3. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1.ค่าคอมมิชชัน่ 1.พนกังานขาย 3 จว. ปตัตานี

2.ประกันอุบติัเหตุ ยะลา และนริวาส

2.มีใบขับขีร่ถยนต์

3.เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

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

เมือง ปตัตานีเดชา สะบารัง 94000ปวส.-ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปตัตาน ีสนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์  (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/140 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 25-45 9420

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

 1-1/1 เดชา

94170 โบนสั

39 ผู้จัดการฝ่ายการขาย 2 ช 25-40

ไม่จํากัดวฒิุ

สะบารัง เมือง

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

หนองจิก ปตัตานี1 ดอนรัก

หนองจิก ปตัตานี

94170

38 พนกังานขนส่งสินค้า 2 ช 20-45 313

ปวส.-ป.ตรี บริษัท พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง จํากัด 173/137 พนกังานขายสินค้า 2 ช/ญ 20-45 313

เพชรเกษม รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000ไม่จํากัดวฒิุ ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค 83/1 536 แม่บา้น 1 ญ 20-40 313

เพชรเกษม รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000ไม่จํากัดวฒิุ ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค 83/1 535 พนกังานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-40 313

เพชรเกษม รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000ไม่จํากัดวฒิุ ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค 83/1 534 พนกังานขับรถแม็คโค 1 ช 20-40 313



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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.โสด

2.สามารถขับรถยนต์ได้

3.เวลาทํางาน 08.30-16.30 น.

1.โสด

2.สามารถขับรถยนต์ได้

3.เวลาทํางาน 08.30-16.30 น.

43 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.มีประสบการณ์ซ่อมบํารุงโรงงาน
อย่างนอ้ย 2 ปี

2..ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 2 เข็ม

ปตัตานี 1.มีใบขับขีป่ระเภท 3

2.ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 2 เข็ม

1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 2 เข็ม

1. มีใบขับขีป่ระเภท 2

2.ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 2 เข็ม

1. ไทยพุทธ

2.ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 2 เข็ม
บานา เมือง ปตัตานี 94000ไม่จํากัดวฒิุ บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จํากัด 143 851 แม่บา้น 1 ญ 25-40 313

บานา เมือง ปตัตานี 94000ไม่จํากัดวฒิุ บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จํากัด 143 850 พนกังานขับรถ 10 ล้อ 2 ช 25-40 313

บานา เมือง ปตัตานี 94000ปวส.-ป.ตรี บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จํากัด 143 849 เจ้าหนา้ที่บนัทกึข้อมูล 1 ช/ญ 25-35 313

8 บานา เมือง 94000313 ปวส.-ป.ตรี บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จํากัด 14348 พนกังานขับรถพ่วง 2 ช 25-40

บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จํากัด บานา

เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.94000

เมือง ปตัตานี 9400047 ผู้จัดการโรงน้ําแข็ง 1 ช 25-35 15,000 ป.ตรี

8 บานา เมือง ปตัตานี

143 8

400 ปวช.-ป.ตรี บริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จํากัด 143

บานาบริษัทปตัตานปีลาปน่ (1988) จํากัด 143 8 เมือง ปตัตานี 94000

46 ช่างไฟฟ้า 2 ช 20-35

12000 ปวส.-ป.ตรี

เมือง ปตัตานี 94000

45
หวัหนา้ช่างซ่อม          
บํารุงโรงงาน

1 ช 30-40

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

 1-1/1 เดชา สะบารัง44 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

42 เสมียนสํานกังาน 2 ช/ญ 20-40

ปวส.-ป.ตรี

สะบารัง เมือง

บริษัท เอไอเอ ปตัตาน ีสนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิน่ทอง)

 1-1/1 เดชา สะบารัง เมือง ปตัตานี41 พนกังานไอที 2 ช/ญ 23-40 10,000



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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

52
ที่ปรึกษาโครงการ        
ตะกาฟุล

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.

53 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.

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

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

 1.มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

2.มีใบขับขีร่ถยนต์

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

58
พนกังานต้อนรับ 
(โรงแรม)

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

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

60 พนกังานเสิร์ฟ 6 ช/ญ 20-35 313 ไม่จํากัดวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร             
    การสุขาภบิาลอาหารสําหรับผู้
สัมผัสอาหาร

61 พนกังานในครัว 2 ญ 20-45 313 ไม่จํากัดวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร             
    การสุขาภบิาลอาหารสําหรับผู้
สัมผัสอาหาร

1.ประกันอุบติัเหตุ สามารถขับรถโชเล่ได้

2.มีรถสามล้อให้

63
ตัวแทนประกันชีวติและ
ที่ปรึกษาทางการเงิน

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

2
4 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

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

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

94000ไม่จํากัดวฒิุ ศูนย์ไอครีมแมกโนเลีย  8/3 8 ตะลุโบะ

เมือง ปตัตานีโรงอ่าง สะบารัง

เมือง ปตัตานี

94000

62 พนกังานขาย 4 ช/ญ 25-40 313

ม.3.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส 113/356
พนกังานประจําลานจอด
รถ

2 ช 24-40 313



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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

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

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

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

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

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

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

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

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 พนกังานส่งสินค้า (เหล็ก)

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

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000

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

 7/35 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000

1. โบนสัรายไตรมาสและ
รายป ี                        
     2.ค่ารักษาพยาบาล   
       3.ทอ่งเที่ยว 
ต่างประเทศ

1. ระหวา่งเรียนรู้งานมีเงินเดือนให้

2. ทํางาน Part time

3.ทํางานดี มีการเล่ือนตําแหนง่ให้

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

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

74 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

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

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

เมือง ปตัตานี 94000หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1

เมือง 7/35 หนองจิก สะบารัง

อาเนาะรู75 ช่างสํารวจ 2 ช 22-35

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

313 ปวส.-ป.ตรี

71 ตัวแทนประกันชีวติ 4 ช/ญ 20-38 313 ปตัตานี 94000



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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.มีความรับผิดชอบงาน

2.มีประสบการณืพิจารณาพิเศษ

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

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

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

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

83
พนกังานรักษา    ความ
ปลอดภยั (ยาม)

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

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

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

1.มีใบขับขีป่ระเภท 3

2.สามารถใช้เครนได้

3.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1.มีใบขับขีป่ระเภท 2

2.ขับสิบล้อพ่วงและใช้เครนได้

3.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

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

89 พนกังานบญัชี 1 ญ 25-40 9,390 ปวช.-ป.ตรี หจก.เจริญก่อสร้างรวย 5/1 3 บานา เมือง ปตัตานี 94000 เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1. มีประสบการณ์ใช้เครนได้

2. เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

1.โสด

2.สามารถเข้ากะได้
940001 รูสะมิแล เมือง ปตัตานีปวส.-ป.ตรี ปตัตานเีอ็นเตอร์ 1/17291 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 ช 18-35 313

281/7 8 บานา เมือง

94170

ปตัตานี 9400090 พนกังานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 30-40 313 ไม่จํากัดวฒิุ ร้านนยิมค้าไฮโดรลิค

บางเขา หนองจิก ปตัตานีไม่จํากัดวฒิุ หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง 124/1

ปตัตานี 94170

87 พนกังานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-40 313

124/1 หนองจิก86 พนกังานขับรถ 10 ล้อ 1 ช 20-40

สะบารังหจก.ปตัตานไีทยแสงทอง

บางเขา

ปวส.-ป.ตรี

313 ไม่จํากัดวฒิุ หจก.เอ็มเอสนวตักรรมก่อสร้าง

34/9 ปากน้ํา78 พนกังานบญัชี 1 ญ 22-35 313 เมือง ปตัตานี 94000



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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1.โสด

2.สามารถเข้ากะได้

93 พนกังานขาย 3 ญ 20-35 313 ปวช.-ป.ตรี บริษัท เค ซี อาร์ อินเตอร์พลัส จํากัด 400/72

โรงแรม
ปาร์ค    
อินทาวน์
 ปตัตานี

เมือง ปตัตานี 94000

94 พนกังานบญัชี 3 ญ 20-35 313 ปวช.-ป.ตรี บริษัท เค ซี อาร์ อินเตอร์พลัส จํากัด 400/72

โรงแรม
ปาร์ค    
อินทาวน์
 ปตัตานี

เมือง ปตัตานี 94000

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

โรงแรม
ปาร์ค    
อินทาวน์
 ปตัตานี

เมือง ปตัตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

96 ช่างยนต์ 2 ช 25-40 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านอูเ่จริญทรัพย์ 145/13 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปตัตานี 94180 อาหารมือ้เที่ยง  ซ่อมรถยนต์ 6 ล้อ และ 10 ล้อ

1. ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 1 เข็ม

2. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

1. ต้องผ่านการฉีดวคัซีนแล้ว 1 เข็ม

2. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

99 ช่างเย็บเส้ือโปโล 3 ช/ญ 20-40 313 ไม่จํากัดวฒิุ ร้าน กามาลสปอร์ต 50
เจริญ

ประดิษฐ์
สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

100 พนกังานขาย 1 ช 21-35 313 ปวช.-ป.ตรี บริษัท พินติมอเตอร์ สาขาปตัตานี 15/34 5 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 บริษัท อยูห่นา้โรงแรม ซี.เอส.ปตัตานี

 - โสด

 - ที่พักฟรี

มีโบนสั 2. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.
36/3 4 รูสะมิแล เมืองบริษัท ปตัตานคีอนกรีต จํากัด ปตัตานี 94000

จบสาขาการตลาด

103 พนกังานขับรถโม่ 3 ช 25-40 313 ม.3-ป.ตรี

โคกโพธิ์ ปตัตานี 94160ปวช.-ป.ตรี บริษัท ธนาพัฒนดิ์ลกโปรดักส์ชัน่ จํากัด 68 6102 พนกังานขาย 4 ช/ญ 20-35 313

2/4

มะกรูด

หนองจิก สะบารัง เมือง

940008

ปตัตานี 94000101 พนกังานขับรถ 1 ช 20-30 9,390 ป.6.-ป.ตรี เมืองเก่า เฟอร์นเิจอร์ 1999

นาเกลือ บานา เมือง ปตัตานีม.3-ป.ตรี บริษัท ไฮคิว แคนนิง่ (ปตัตาน)ี จํากัด 28298 พนกังานรับวตัถุดิบ 3 ช 18-40 313

เมือง ปตัตานี 94000ม.3-ป.ตรี บริษัท ไฮคิว แคนนิง่ (ปตัตาน)ี จํากัด 282 897 พนกังานเข็นตะกร้า 4 ช 18-40 313

1/172

นาเกลือ บานา

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



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

ไปรษณีย์
สวัสดิการ เงื่อนไข

1. เวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น.

2. มีประสบการณ์พิจารณาเปน็พิเศษ

1. มีประสบการณ์ 2 ปี

2.เวลาทํางาน 07.30-17.00 น.

1.เวลาทํางาน 07.30 - 17.00 น.

2. มีประสบการณ์ในการทํางานอย่าง
นอ้ย 2 ปี

3. สามารถทํางานล่วงเวลาได้

60 ต าแหน่ง 221 อัตรา สถานประกอบการ 43 แหง่

ปตัตานี 94130หจก.ปะนาเระก่อสร้าง 54 2 ปะนาเระ ปะนาเระ

ปะนาเระ ปตัตานี 94130

106 ช่างกลโรงงาน 1 ช 30-40 9,500 ปวส.-ป.ตรี

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

ปตัตานีรามโกมุท บานา เมือง 94000

105 พนกังานบญัชี 1 ญ 25-40 12,000

65/15104
ช่างซ่อมระบบไฟฟ้า
รถยนต์

1 ช 20-35 313 ปวช.-ป.ตรี ร้าน ต๋ีมอเตอร์ 2


