
ล าดับ
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจา้ง วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
รหัส 

ไปรษณี
ย์

สวัสดิการ เงื่อนไข

1.จบสาขาบริหาร หรือการตลาด

2.มีประสบการ์ ด้านงานขาย

3.มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

4.ผ่านเกณฑ์ทหาร

5.ท างาน เสาร์-พฤหัสบดี

1.รักงานบริการ

2.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

4.มีประสบการณ์ด้านการขายพิจาณา
พิเศษ

5.เวลาท างานกะเช้า 08.00-17.00 น.

6.เวลาท างานกะสาย 10.00 - 19.00 น.

1.มีโอที 1.ขับรถยนต์ได้

2.หยดุงานทุกวนัศุกร์ 2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

3. เวลาท างาน 08.00 - 17.30 น.

4 ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ 1 ช 20-30 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ชนันต์มอเตอร์ จ ากดั 127-131 4 พิพิธ อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000
ท างานจันทร์-เสาร์                          
 เวลา 08.00-17.00 น.

5 ช่างแอร์ 1 ช 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ชนันต์มอเตอร์ จ ากดั 127-131 4 พิพิธ อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000
ท างานจันทร์-เสาร์                          
 เวลา 08.00-17.00 น.

6 ช่างไอที 1 ช/ญ 22-35 313 ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง 3/10 4 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 มีประสบการพิจารณาเป็นพิเศษ

7 พนักงานวจิัยพัฒนา 1 ช/ญ 21-35 15,000 ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง 3/10 4 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 เพศชายผ่านเกณฑ์ทหาร

ไม่จ ากดัวฒิุ หจก.พรแกว้กอ่สร้าง3 พนักงานขับรถแม็คโค 1 ช 20-40 313

ช 30-50

ม.6-ป.ตรี บริษัท ศูนยก์ารค้าไดอาน่า (ปัตตาน)ี2 พนักงานขาย 2 ญ 18-30 313

12,000 ปวส.-ป.ตรี บริษัท อบินูอฟัฟาน คอนกรีต จ ากดั

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปตัตานี
ส านักงานจัดหางานจังหวัดปตัตานี

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2564

1 หัวหน้าฝ่ายขาย 1 หนองจิก ปัตตานี 94170

16 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000

22/54 5 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

295/11 4 ตุยง



ล าดับ
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจา้ง วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
รหัส 

ไปรษณี
ย์

สวัสดิการ เงื่อนไข

1.เพศชายผ่านเกณฑ์ทหาร

2.ปวส.ช่างกล

 1.ปวส.ช่างกล

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอร์ปอเรชั่น จ ากดั  3.พิจารณาบรรจุเป็นพนักงาน รายเดือน

4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

 1.ปวส.ช่างเชื่อม

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอร์ปอเรชั่น จ ากดั  3.พิจารณาบรรจุเป็นพนักงาน รายเดือน

4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

 1.ปวส.ช่างไฟฟ้า

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอร์ปอเรชั่น จ ากดั  3.พิจารณาบรรจุเป็นพนักงาน รายเดือน

4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

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

15 ช่างเชื่อม 1 ช 24-40 313 ปวช-ป.ตรี. ปัตตานีเจริญการช่าง 83 5 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 เวลาท างาน 08.30-17.00 น.

1.ช่างสี (รถใหญ่)

2.เวลาท างาน 08.30-17.00 น.
ปัตตานีเจริญการช่าง

มีประสบการณ์

16 ช่างสี 1 ช 24-40 313 ปวช-ป.ตรี.

ไม่จ ากดัวฒิุ อูเ่บสท์13 ช่างสี 1 ช 20-45 313

12

313 ปวส.-ป.ตรี

ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 ช 22-35 9,400 ปวส.-ป.ตรี

1 ช 20-40 313

ร้านกติติยานยนต์

11 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20-40

ปวส.-ป.ตรี

ปวส.-ป.ตรี9 ช่างกลโรงงาน 1 ช 20-40 313

10 ช่างเชื่อม

ปวส.-ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง8 ช่างซ่อมบ ารุงโรงงงาน 4 ช 21-35 313

หนองจิก ปัตตานี 94170

3/10 4 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170

94170

6 2 ท่าก าช า หนองจิก ปัตตานี 94170

เมือง ปัตตานี

6 2 ท่าก าช า หนองจิก ปัตตานี

94000

ยะรัง จะบังติกอ เมือง ปัตตานี 94000

หนองจิก รูสะมิแล

83 5 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

50/15 4

6 2 ท่าก าช า

2/1 3



ล าดับ
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจา้ง วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
รหัส 

ไปรษณี
ย์

สวัสดิการ เงื่อนไข

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

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

19 แม่บ้าน 1 ญ 25-35 9,500 ไม่จ ากดัวฒิุ คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ไทยพุทธ

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

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

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

23 พนักงานบัญชี 2 ญ 23-35 9,390 ป.ตรี
หจก.ส านักงานบัญชีอรัญญา   และ
เพื่อน

103/34 8
เกษม

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

24 ช่างเยบ็ผ้า 1 ญ 20-40 313 ไม่จ ากดัวฒิุ ร้านนันสปอร์ต
เจริญ

ประดิษ
สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1.สามารถคุมงานได้

2.ท าแพทเทินได้

1.มีประสบการณ์ขายวสัดุ 2 ปี

2.คล่องแคล่วมีความรอบคอบ

3.อธัยาศัยดี และมีความอดทน

4.จิตใจดี

5.หยดุทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์

6.เวลาท างาน 07.30-17.00 น.

26 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-45 313 ไม่จ ากดัวฒิุ ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค

ร้านนันสปอร์ต25 หัวหน้าคุมงาน     (เยบ็ผ้า) 1 ญ 35-45 315 ไม่จ ากดัวฒิุ
เจริญ

ประดิษฐ์
สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

83/1 5
เพชร
เกษม

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000



ล าดับ
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจา้ง วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
รหัส 

ไปรษณี
ย์

สวัสดิการ เงื่อนไข

1.มีประสบการณ์ขายวสัดุ 2 ปี

2.คล่องแคล่วมีความรอบคอบ

3.อธัยาศัยดี และมีความอดทน

4.จิตใจดี

5.หยดุทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์

6.เวลาท างาน 07.30-17.00 น.

1.มีประสบการณ์ขายวสัดุ 2 ปี

2.คล่องแคล่วมีความรอบคอบ

3.อธัยาศัยดี และมีความอดทน

4.จิตใจดี

5.หยดุทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์

6.เวลาท างาน 07.30-17.00 น.

1. อธัยาศัยดี และมีความอดทน

2. รักความสะอาดเรียบร้อย

3. เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

1.ค่าคอมมิชชั่น 1.พนักงานขาย 3 จว. ปัตตานี

2.ประกนัอบุัติเหตุ ยะลา และนริวาส

2.มีใบขับขี่รถยนต์

3.เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

1.มีใบขับขี่ประเภท 2

2.ขนส่งสินค้า 3 จว.

3.ถ้าไม่มีวฒิุ แต่มีประสบการณ์

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.โสด

2.ผ่านเกณฑ์ทหาร

3.ท างานจันทร์-เสาร์

1.ค่าจ้าง 9390-12000
 บาท/เดือน

2.ประกนัชีวติ

9420 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิ่นทอง)

มีประกนัชีวติ

33 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 25-45

ปวส.-ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิ่นทอง)

โบนัส

32 ผู้จัดการฝ่ายการขาย 2 ช 25-40 12000

บริษัท พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง จ ากดั31 พนักงานขนส่งสินค้า 2 ช 20-45 313 ไม่จ ากดัวฒิุ

บริษัท พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง จ ากดั30 พนักงานขายสินค้า 2 ช/ญ 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี

29 แม่บ้าน 1 ญ 20-40 313 ไม่จ ากดัวฒิุ ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค

313 ไม่จ ากดัวฒิุ ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค28 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-40

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค27 พนักงานขับรถแม็คโค 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากดัวฒิุ 83/1 5
เพชร
เกษม

รูสะมิแล เมือง

เมือง ปัตตานี 94000

ปัตตานี

5
เพชร
เกษม

รูสะมิแล เมือง

94000

83/1 5
เพชร
เกษม

รูสะมิแล

ปัตตานี 94000

173/1 1 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 94170

83/1

1 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 94170

เดชา สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

 1-1/1 เดชา สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

173/1

 1-1/1



ล าดับ
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจา้ง วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
รหัส 

ไปรษณี
ย์

สวัสดิการ เงื่อนไข

1.โสด

2.สามารถขับรถยนต์ได้

3.เวลาท างาน 08.30-16.30 น.

1.โสด

2.สามารถขับรถยนต์ได้

3.เวลาท างาน 08.30-16.30 น.

36 พนักงานซักรีด 1 ญ 25-40 313 ม.3-ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิ่นทอง)

 1-1/1 เดชา สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1. ต้องการด่วน

2. ขับรถยนต์ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

1.มีประสบการณ์ซ่อมบ ารุงโรงงานอยา่ง
น้อย 2 ปี

2..ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

39 ผู้จัดการโรงน้ าแข็ง 1 ช 25-35 15,000 ป.ตรี บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จ ากดั 143 8 บานา เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

40 พนักงานขับรถพ่วง 2 ช 25-40 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จ ากดั 143 8 บานา เมือง ปัตตานี 94000 มีใบขับขี่ประเภท 3

41 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ช/ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จ ากดั 143 8 บานา เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์

42
ที่ปรึกษาโครงการ          ตะ
กาฟุล

12 ช/ญ 22-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทเมืองไทยประกนัชีวติ 9/28-30 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 1.เวลาท างาน 09.00-15.30 น.

43 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตะกาฟุล 10 ช/ญ 22-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทเมืองไทยประกนัชีวติ 9/28-30 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 1.เวลาท างาน 09.00-15.30 น.

44 พนักงานขาย 2 ญ 18-35 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านวฑูิรยส์หกจิ 2 มายอ อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000

45 พนักงานบัญชี 1 ญ 21-35 10000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส 113/3 โรงอา่ง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

 1.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
ม.3.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส46 พนักงานประจ าลานจอดรถ 2 ช 24-40 313

ปวส.-ป.ตรี บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จ ากดั38
หัวหน้าช่างซ่อม          บ ารุง
โรงงาน

1 ช 30-40 12000

313 ม.3-ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิ่นทอง)

มีประกนัชีวติ

37 แม่บ้าน 1 ญ 25-40

ปวส.-ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิ่นทอง)

35 เสมียนส านักงาน 2 ช/ญ 20-40 9,500

มีประกนัชีวติ10,000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา 
ด่านสุวรรณ์ (ภาคถิ่นทอง)

34 พนักงานไอที 2 ช/ญ 23-40 เดชา สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

เดชา สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

เดชา สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

143 8 บานา เมือง ปัตตานี 94000

113/3 โรงอา่ง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

 1-1/1

 1-1/1

 1-1/1



ล าดับ
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจา้ง วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
รหัส 

ไปรษณี
ย์

สวัสดิการ เงื่อนไข

2.มีใบขับขี่รถยนต์

47 แคชเชียร์ 1 ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส 113/3 โรงอา่ง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ไม่ใส่ผ้าคลุม

48 พนักงานต้อนรับ (โรงแรม) 2 ญ 22-35 10000 ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส 113/3 โรงอา่ง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

49 แม่บ้าน (โรงแรม) 2 ญ 18-40 313 ไม่จ ากดัวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส 113/3 โรงอา่ง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

50 พนักงานเสิร์ฟ 6 ช/ญ 20-35 313 ไม่จ ากดัวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส 113/3 โรงอา่ง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร                
 การสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้สัมผัส
อาหาร

51 พนักงานในครัว 2 ญ 20-45 313 ไม่จ ากดัวฒิุ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส 113/3 โรงอา่ง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร                
 การสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้สัมผัส
อาหาร

1.ประกนัอบุัติเหตุ สามารถขับรถโชเล่ได้

2.มีรถสามล้อให้

53
ตัวแทนประกนัชีวติและที่
ปรึกษาทางการเงิน

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

54 ช่างกล 5 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนา ชายแดนใต้ 3/2 4
เพชร
เกษม

บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170

55 ช่างยนต์ 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนา ชายแดนใต้ 3/2 4
เพชร
เกษม

บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170

56 ช่างเชื่อม 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนา ชายแดนใต้ 3/2 4
เพชร
เกษม

บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170

57 พนักงานบัญชี 1 ญ 22-40 313 ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนา ชายแดนใต้ 3/2 4
เพชร
เกษม

บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 จบด้านบัญชี

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

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

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

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

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

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

ไม่จ ากดัวฒิุ ศูนยไ์อครีมแมกโนเลีย52 พนักงานขาย 4 ช/ญ 25-40 313

ม.3.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิง่ เพลส46 พนักงานประจ าลานจอดรถ 2 ช 24-40 313 113/3 โรงอา่ง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

 8/3 8 ตะลุโบะ เมือง ปัตตานี 94000



ล าดับ
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจา้ง วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
รหัส 

ไปรษณี
ย์

สวัสดิการ เงื่อนไข

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

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

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

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 พนักงานส่งสินค้า (เหล็ก)

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

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

64 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ญ 20-35 10000 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิ่นทองไทยปัตตานี (1991) โดย 
นางสิริวรรณ นิลรัตน์

 7/35 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

1. โบนัสรายไตรมาส
และรายปี               
  2.ค่ารักษาพยาบาล  
  3.ท่องเที่ยว 
ต่างประเทศ

1. ระหวา่งเรียนรู้งานมีเงินเดือนให้

2. ท างาน Part time

3.ท างานดี มีการเล่ือนต าแหน่งให้

66 หัวหน้าคุมคนงาน 1 ช 25-35 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชากอ่สร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

67 วศิวกรรมโยธา(กอ่สร้าง) 1 ช 25-40 15000 ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชากอ่สร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 วศิวกรรมโยธา(กอ่สร้าง)     .

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

69 ช่างคุมงาน 4 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชากอ่สร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000

70 คนงานทั่วไป 20 ช 25-45 313 ไม่จ ากดัวฒิุ หจก.เธยีรปรีชากอ่สร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1.มีรถยนต์ขับ 1.ขับรถยนต์ได้

2.ประกนัชีวติ 2.สามารถใช้กล้องแนวระดับได้

3.โอที 3.ผ่านเกณฑ์ทหาร

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

73 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

75 พนักงานจัดซ้ือ 2 ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

74 พนักงานบัญชี 2 ญ 22-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชากอ่สร้าง71 ช่างส ารวจ 2 ช 22-35

ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิ่นทองไทยปัตตานี (1991) โดย 
นางสิริวรรณ นิลรัตน์

65 ตัวแทนประกนัชีวติ 4 ช/ญ 20-38 313 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000

ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 9400034/9

 25/1

 7/35
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สวัสดิการ เงื่อนไข

76 คนสวน 2 ช 20-45 313 ป.6.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

77 ช่างคุมเคร่ืองจักร 2 ช 20-35 313 ปวช..-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

78 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 25-45 313 ป6.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีใบขับขี่ประเภท 2

79 พนักงานโรงน้ าแข็ง 2 ช 20-40 313 ป.6.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ผ่านเกณฑ์ทหาร

80
พนักงานรักษา    ความ
ปลอดภัย (ยาม)

2 ช 20-40 313 ป.6.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 สามารถอา่นหนังสือได้ และเขียนได้

81 พนักงานเพาะเล้ียง 2 ช 20-40 313 ป.6.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 สามารถอา่นหนังสือได้ และเขียนได้

82 พนักงานบรรจุน้ าแข็ง 2 ช 18-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โรงน้ าแข็งบ้านดี 43 10 บานา เมือง ปัตตานี 94000 สามารถเข้ากะได้

1. มีใบขับขี่ประเภท 2

2.ผ่านเกณฑ์ทหาร

84 พี่เล้ียงเด็ก 1 ญ 20-40 313 ม.6-ป.ตรี หจก.เอม็เอสนวตักรรมกอ่สร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 หยดุวนัศุกร์ของสัปดาห์

85 พนักงานตรวจเช็คสินค้า 2 ช/ญ 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เอม็เอสนวตักรรมกอ่สร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 มีที่พัก

1.มีใบขับขี่ประเภท 3

2.สามารถใช้เครนได้

3.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1.มีใบขับขี่ประเภท 2

2.ขับสิบล้อพ่วงและใช้เครนได้

3.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

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

89 ช่างไฟฟ้า 3 ช 20-35 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เอม็เอสนวตักรรมกอ่สร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170

90 พนักงานขับรถเครน 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากดัวฒิุ หจก.เอม็เอสนวตักรรมกอ่สร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 มีใบขับขี่รถยนต์

91 พนักงานขาย 1 ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท โพสท์ 2020 จ ากดั 1/109 1 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

1.โสด

2.สามารถเข้ากะได้
รูสะมิแล92 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 ช 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี ปัตตานีเอน็เตอร์

ไม่จ ากดัวฒิุ หจก.เอม็เอสนวตักรรมกอ่สร้าง87 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-40 313

86 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากดัวฒิุ หจก.เอม็เอสนวตักรรมกอ่สร้าง

83 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โรงน้ าแข็งบ้านดี 94000

บางเขา หนองจิก ปัตตานี

10 บานา เมือง ปัตตานี

94170

บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170

1 เมือง ปัตตานี 94000

43

124/1

124/1

1/172
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1.โสด

2.สามารถเข้ากะได้

95 ช่างไฟฟ้า 1 ข 25-35 313 ป.ตรี บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากดั 368 8 บานา เมือง ปัตตานี 94000

96
เจ้าหน้าที่          ความ
ปลอดภัย       ในการท างาน
วชิาชีพ

1 ช 25-35 15,000 ป.ตรี บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากดั 368 8 บานา เมือง ปัตตานี 94000 ป.ตรีอาชีวอนามัย  และความปลอดภัย

97 พนักงานขับรถ 1 ช 25-35 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากดั 368 8 บานา เมือง ปัตตานี 94000 พื้นที่การท างาน กรุงเทพมหานคร

98 พนักงานขาย 3 ญ 20-25 313 ปวช.-ป.ตรี บริษัท เค ซี อาร์ อนิเตอร์พลัส จ ากดั 400/72

โรงแรม
ปาร์ค   

 อนิ
ทาวน์ 

เมือง ปัตตานี 94000

99 พนักงานบัญชี 3 ญ 20-25 313 ปวช.-ป.ตรี บริษัท เค ซี อาร์ อนิเตอร์พลัส จ ากดั 400/72

โรงแรม
ปาร์ค   

 อนิ
ทาวน์ 

เมือง ปัตตานี 94000

100 ช่างเยบ็หนัง 20 ช/ญ 18-35 313 ไม่จ ากดัวฒิุ
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ 
ประเทศไทย จ ากดั

141 1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 สามารถใช้จักรเยบ็ผ้าได้

101 ช่างติดต้ังวอลเปเปอร์ 2 ช 21-35 330 ม.3-ป.ตรี ร้นปัตตานีผ้าม่าน 4/54 7 รามโกมุท บานา เมือง ปัตตานี 94000 มีความรู้ด้านช่างทั่วไปพิจารณาพิเศษ

102 พนักงานโรงน้ าแข็ง 2 ช 18-35 313 ใม่จ ากดัวฒิุ โรงน้ าแข็งหลอดซอฟา ปัตตานี 58 1 ตะลุโบะ เมือง ปัตตานี 94000

103 พนักงานขับรถ 2 ช 20-35 313 ใม่จ ากดัวฒิุ โรงน้ าแข็งหลอดซอฟา ปัตตานี 58 1 ตะลุโบะ เมือง ปัตตานี 94000 มีใบขับขี่รถยนต์

104 พนักงานขาย 4 ช/ญ 20-35 313

ป.ตรี บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากดั

ปวส.-ป.ตรี

จบสาขาการตลาดบริษัท ธนาพัฒน์ดิลกโปรดักส์ชั่น จ ากดัปวช.-ป.ตรี

ปัตตานีเอน็เตอร์ 1

94 เสมียน (ฝ่ายการตลาด) 1 ช/ญ 25-35 313

93 พนักงานขาย 1 ญ 18-35 313 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

8 บานา เมือง ปัตตานี 94000

68 6 มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี 94160
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ล าดับ
ที่

ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ อัตราค่าจา้ง วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด
รหัส 

ไปรษณี
ย์

สวัสดิการ เงื่อนไข

1.ป.ตรี การจัดการทั่วไป

2.สามารถติดต่อประสานงานได้

1. ป.ตรี วทิยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยี

ชีวภาพเคม,ีหรือสาขาที่เกีย่วข้อง

2. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้

1. มีใบขับขี่ประเภท 2

2. มีประสบการณ์

1. มีใบขับขี่ประเภท 2-3

มีโบนัส 2. เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

1.เวลาท างาน 07.30 - 17.00 น.

2. มีประสบการณ์ในการท างานอยา่ง
น้อย 2 ปี

3. สามารถท างานล่วงเวลาได้

1.เวลาท างาน 07.30 - 17.00 น.

2. มีประสบการณ์ในการท างานอยา่ง
น้อย 2 ปี
3. สามารถท างานล่วงเวลาได้

44 ต าแหน่ง 298 อัตรา สถานประกอบการ 41 แหง่

หจก.ปะนาเระกอ่สร้าง114 ช่างกลโรงงาน 1 ช 30-40 9,500 ปวส.-ป.ตรี

ปวส.-ป.ตรี หจก.ปะนาเระกอ่สร้าง113 ช่างยนต์ 1 ช 30-40 9,500

ม.3-ป.ตรี บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จ ากดั112 พนักงานขับรถโม่ 3 ช 25-40 313

313 ม.3-ป.ตรี บริษัท รอแยลฟู้ดlส์ จ ากดั111 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-35

บริษัท รอแยลฟู้ดlส์ จ ากดั110 หัวหน้าส่วนประกนัคุณภาพ 1 ช 23-35 15000 ป.ตรี

ปวส.ช่างกล

109 แรงงานฝ่ายผลิต 15 ช/ญ 18-35 313 ไม่จ ากดัวฒิุ หจก.ลียาฮาลาลฟู้ดส์

ปวส.-ป.ตรี หจก.ลียาฮาลาลฟู้ดส์108 ช่างกลโรงงาน 1 ช 22-35 12000

หจก.ลียาฮาลาลฟู้ดส์

ป.ตรี วทิยาศาสตร์อาหร, 
เทคโนโลยชีีวภาพเคมี หรือสาขาอืน่      
 ที่เกีย่วข้อง

107 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 2 ช/ญ 22-35 15000 ป.ตรี

ป.ตรี หจก.ลียาฮาลาลฟู้ดส์106 ซุปเปอร์ไวเซอร์    (ฝ่ายผลิต) 2 ช/ญ 23-35 15000

ปวส.-ป.ตรี หจก.ลียาฮาลาลฟู้ดส์105 พนักงานบัญชี 1 ญ 23-35 12000 94000

ปัตตานี 94000

68 9
อานา

มัยตะลุ
โบะ

ตะลุโบะ เมือง ปัตตานี

9
อานา

มัยตะลุ
โบะ

ตะลุโบะ เมือง

9
อานา

มัยตะลุ
โบะ

ตะลุโบะ เมือง

ปัตตานี 94000

68 9
อานา

มัยตะลุ
โบะ

ตะลุโบะ เมือง ปัตตานี 94000

68

เมือง ปัตตานี 94000

68 9
อานา

มัยตะลุ
โบะ

ตะลุโบะ เมือง

บานา เมือง ปัตตานี

ปัตตานี 94000

132/8 8 นาเกลือ บานา

94000

36/3 4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

132/8 8 นาเกลือ

54 2 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 94130

54 2 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 94130
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