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1 ผู้ชว่ยสัตวแพทย์ 2 ญ 18-35 313 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์

2 พนักงานทัว่ไป 1 ช 20-45 313 ไม่จ ากดัวุฒิ คลินิกเมตตารักษาสัตว์
1.ขบัรถยนต์ได้     
  2.เวลาท างาน 
08.00-17.00 น.

3 พนักงานต้อนรับ 2 ญ 28-35 313 ม.6-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์
4 ชา่งตัดขนสัตว์ 1 ช/ญ 18-40 313 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ ไทยพุทธ

5
ชา่งควบคุมดูแล
เคร่ืองอดัภาพ

1 ช 18-40 350 ปวช.-ป.ตรี เทคนิคดิจติอลแล๊บ

1.จบสาขาชา่งกล  
  2.สามารถอา่น
ซอฟแวร์
ภาษาองักฤษ       
  3. เวลาท างาน 
08.00-19.00 น.

6 พนักงานบัญชี 1 ญ 18-40 10000 ปวช.-ป.ตรี ร้าน บีที กาเม้นท์
เวลาท างาน 
08.00-17.00 น

7 ชา่งเยบ็ผ้า 20 ช/ญ 18-40 313 ไม่จ ากดัวุฒิ ร้าน บีที กาเม้นท์
เวลาท างาน 
08.00-17.00 น

8 หัวหน้าไลน์ผลิต 1 ช 23-30 12000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ชยัเจริญมารีน (200)
 จ ากดั

9 พนักงานบัญชี 1 ญ 25-35 10000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ชยัเจริญมารีน (200)
 จ ากดั

ไทยพุทธ

10
ผู้จดัการฝ่ายการเงิน
และการบัญชี

1 ญ 30-35 15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

11 ผู้จดัการฝ่ายบุคคล 1 ช 30-35 15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

มีประสบการณ์
เป็นผู้จดัการอยา่ง
น้อย 3-5 ปี

12 ผู้ชว่ยผู้จดัการทัว่ไป 1 ช 35-45 20000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

13 ล่ามภาษาองักฤษ 1 ช/ญ 20-35 15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

14 ล่ามภาษาจนี 1 ช 18-30 15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปตัตานี
ประจ าเดอืน เมษายน 2563
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15 เจา้หน้าทีฝ่่ายจดัซ้ือ 1 ช 25-45 13000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

1.เพศชายต้องผ่าน
เกณฑ์ทหาร         
 2.มีประสบการณ์
อยา่งน้อย 3-5 ป.ี

16
พนักงานดูแลความ
ปลอดภัย (จป.วิชาชพี)

1 ช 18-30 15000 ป.ตรี
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

1. พนักงานดูแล
ความปลอดภัย     
(จป.วิชาชพี)       
 2.มีประสบการณ์ 
3-5 ปี

17 ผู้จดัการเขต 12 ช/ญ 25-40 50000 ไม่จ ากดัวุฒิ
บริษัท เดอร์ม่า เมดดิค 
ประเทศไทย จ ากดั

1.เป็นผู้จดัการเขต
พืน้ทีแ่ต่ละอ าเภอๆ
ละคน                
   2. มี
ประสบการณ์ จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ

18 พนักงานขายทัว่ไป 10 ช/ญ 20-40 10000 ม.6-ป.ตรี
บริษัท เดอร์ม่า เมดดิค 
ประเทศไทย จ ากดั

1.มีประสบการณ์   
 1 ปี ท ายอดให้ได้ 
1000 หลอด/เดือน
                       
 2.ขอ้ตกลงอื่นๆ
ขึ้นอยู่กบับริษัท

19 ชา่งกลโรงงาน 1 ช 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 
คอร์ปอเรชั่น จ ากดั

20 ชา่งเชื่อม 2 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 
คอร์ปอเรชั่น จ ากดั

มีประสบการณ์ จะ
พิจารณาพิเศษ

21 พนักงานส่วนพีซีไลน์ 2 ช/ญ 25-35 313 ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากดั

22 พนักงานไอที 2 ช/ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากดั

23 เจา้หน้าทีฝ่่ายบุคคล 1 ญ 25-45 10000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากดั

มีประสบการณ์

24 ชา่งซ่อมบ ารุงซีมเมอร์ 3 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากดั

25
ชา่งซ่อมบ ารุงบอย
เลอร์ (หม้อไอน้ า)

3 ช 18-35 313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากดั

26
พนักงานซ่อมบ ารุง
ไลน์ผลิต

5 ช 18-35 313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากดั

27 พนักงานขบัรถยนต์ 3 ช 18-45 313 ม.3-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากดั

28
พนักงานขบัรถยก 
(fork lift)

5 ช 18-45 313 ม.3-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากดั
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29 แรงงานด้านการผลิต 50 ช/ญ 18-35 313 ไม่จ ากดัวุฒิ
บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์
อาหาร จ ากดั

30 ชา่งกลโรงงาน 1 ช 30-40 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท เอสเคปัตตานี 
ทรานสปอรต์

ผ่านเกณฑ์ทหาร

31 ชา่งยนต์ 1 ช 30-40 313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท เอสเคปัตตานี 
ทรานสปอรต์

32 พนักงานขาย 1 ช/ญ 22-45 313 ไม่จ ากดัวุฒิ
บริษัท พ.ีเอส.เจ.เทรดด้ิง 
จ ากดั

1.พนักงานขายเขต
ยะลาและนราธิวาส
  2.มีบ้านพักให้    
    3.น้ ามันรถ      
       4. มี
ประสบการณ์

33 ผู้จดัการฝ่ายการขาย 6 ช 25-40 12000 ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี 
(สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์)

ประกนัชวีิต

1.โสด                
   2.ผ่านเกณฑ์
ทหาร  3.ท างาน
จนัทร์-เสาร์

34 ทีป่รึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 25-45 9390 ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี 
(สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์)

1.ค่าจา้ง 
9240-12000
 บาท/เดือน   
  2.ประกนั
ชวีิต

35
เจา้หน้าทีค่วบคุม
คุณภาพ (คิวซี)

1 ช 24-45 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีคอนกรีต 
จ ากดั

1.ปวส.กอ่สร้าง     
  2.สามารถขบั
รถยนต์ได้

36
พนักงานขาย       
(นอกสถานที)่

1 ช 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีคอนกรีต 
จ ากดั

1.สาขาการตลาด   
  2.สามารถขบั
รถยนต์ได้

37
พนักงานขาย      
(ประจ าร้าน)

1 ช/ญ 25-45 313 ไม่จ ากดัวุฒิ
บริษัทปัตตานีคอนกรีต 
จ ากดั

1.มีทักษะในการ
ส่ือสาร               
    2.สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้.

38 พนักงานขบัรถ 6 ล้อ 1 ข 20-40 313 ไม่จ ากดัวุฒิ
บริษัทปัตตานีคอนกรีต 
จ ากดั

มีใบขบัขี่ประเภท 2

39 พนักงานขบัรถ 10 ล้อ 5 ช 25-40 313 ม.3-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีคอนกรีต 
จ ากดั

40 พนักงานบัญชี 2 ญ 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากดั

สาขาบัญชี

41 เลขานุการ 1 ญ 25-40 10000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากดั

โสด
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42 พนักงานคลังสินค้า 1 ช/ญ 18-40 313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากดั

43 ชา่งซ่อมบ ารุงโรงงาน 1 ช 30-40 12000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากดั

1.มีประสบการณ์
ซ่อมบ ารุงโรงงาน
อยา่งน้อย   2 ปี   
                       
  2.ผ่านเกณฑ์
ทหารแล้ว

44 พนักงานขบัรถพ่วง 2 ช 25-40 313 ป.6-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากดั

มีใบขบัขี่ประเภท 3

45 ผู้จดัการฝ่ายตะกาฟุล 15 ญ 20-40 17000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทเมืองไทยประกนัชวีิต

46 ชา่งสี 3 ช 25-45 313 ปวช.-ป.ตรี ปัตตานีเจริญการชา่ง

47 ชา่งเชื่อม 5 ช 25-45 313 ปวช.-ป.ตรี ปัตตานีเจริญการชา่ง
มีประสบการณ์   
พิจราณาเป็นพิเศษ

48 ชา่งไฟฟ้า 1 ช 18-35 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านบังหมัดไฟฟ้า มีเบีย้ขยนั

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

49 ชา่งเชื่อม 1 ช 18-35 313 ไม่จ ากดัวุฒิ ร้านบังหมัดไฟฟ้า

1.มีประสบการณ์
พิจารณาพิเศษ     
   2.เวลาท างาน 
08.00-17.00 น.

50 ชา่งกระจกอลูมิเนียม 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากดัวุฒิ ร้านบังหมัดไฟฟ้า

1.ชา่งกระจก
อลูมิเนียม           
         2.มี
ประสบการณ์

51 ชา่งวอลเปเปอร์ 1 ช 18-35 330 ม.3-ป.ตรี ร้านปัตตานีผ้าม่าน

52 ชา่งเยบ็ผ้า 1 ญ 20-35 330 ม.3-ป.ตรี ร้านปัตตานีผ้าม่าน
1.มีประสบการณ์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ

53 ชา่งประดับยนต์ 1 ช 20-30 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านยเูนีย่นซาวด์

1..มีความรู้
เกี่ยวกบัสายไฟ
รถยนต์จะพิจารณา
เป็นพิเศษ    2.
ท างานจนัทร์-เสาร์ 
เวลา 09.00 18.00
 น.
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54 พนักงานขายสินค้า 2 ช/ญ 18-35 313 ม.6-ป.ตรี ร้านวิฑูรยส์หกจิ

55 พนักงานนวดสปา 5 ญ 18-35 11000 ม.3-ป.ตรี ร้านวีสปาจากซุซี โบนัส

5.มีประสบการณ์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ
 2.เวลาท างาน 
09.30 - 22.00 น.

56 พนักงานบัญชี 1 ญ 21-35 10000 ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง
1.พนักงานบัญช ี   
 .

57
พนักงานประจ าลาน
จอดรถ

2 ช 24-40 313 ม.3-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง

1.มีประสบการณ์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ
 2.มีใบขบัขี่รถยนต์
        .

58 แคชเชยีร์ 1 ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง ไม่ใส่ผ้าคลุม

59
พนักงานต้อนรับ 
(โรงแรม)

2 ญ 22-35 10000 ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง
มีประสบการณ์   
พิจารณาพิเศษ

60 แม่บ้าน (โรงแรม) 3 ญ 18-40 313 ไม่จ ากดัวุฒิ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง

61 พนักงานเสริฟ 6 ช/ญ 20-35 313 ไม่จ ากดัวุฒิ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง

62 พนักงานในครัว 2 ญ 20-45 313 ไม่จ ากดัวุฒิ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง
มีประสบการณ์
พิจารณาพิเศษ

63 พนักงานขาย 3 ช/ญ 28-41 313 8าช/ญ.-8.ม ศูนยไ์อครีมแมกโนเลีย

 1.มี
ประกนัสังคม 
2.ประกนั
อบุัติเหตุ    
3.มีรถสามล้อ
ให้

.สามารถขบัรถโชเล่
ได้

64
ตัวแทนประกนัชวีิต
และทีป่รึกษาทางการ
เงิน

30 ญ 25-45 10000 ไม่จ ากดัวุฒิ
ส านักงาน คุณลลิดา      
กล้ิงเล็ก (AIA)

65 พนักงานไอที 2 ช/ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

66 พนักงานบัญชี 3 ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

67 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

68 พนักงานขบัรถยนต์ 3 ช 25-35 313 ม.6-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์

69 พนักงานส่งสินค้า 2 ช 20-45 313 ม.6-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์
พนักงานส่งสินค้า 
(เหล็ก)

70 พนักงานทัว่ไป 3 ช 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์
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อัตรา
ค่าจา้ง

วฒิุ ชือ่สถานประกอบการ สวสัดกิาร เงื่อนไข

71 ทีป่รึกษาทางการเงิน 20 ญ 20-35 10000 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิ่นทองไทยปัตตานี 
(1991) โดย นางสิริวรรณ 
นิลรัตน์

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

72 เลขานุการหน่วยงาน 4 ญ 20-40 10000 ม.6-ป.ตรี
หจก.ถิ่นทองไทยปัตตานี 
(1991) โดย นางสิริวรรณ 
นิลรัตน์

1.มีประสบการณ์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ
 2.ทดลองงาน 3 
เดือน      .

73
วิศวกรรมโยธา
(กอ่สร้าง)

1 ช 25-40 15000 ป.ตรี หจก.เธียรปรีชากอ่สร้าง
1.วิศวกรรมโยธา
(กอ่สร้าง)     .

74 ชา่งซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 313 ม.3-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชากอ่สร้าง

75
พนักงานขบั
รถบรรทุกน้ า

1 ช 20-45 313 ไม่จ ากดัวุฒิ หจก.เธียรปรีชากอ่สร้าง

1.พนักงานขบั
รถบรรทุกน้ า        
     2.มีใบขบัขี่
ประเภท 2

76
พนักงานขบัรถบด
ทัว่ไป

1 ช 20-45 313 ไม่จ ากดัวุฒิ หจก.เธียรปรีชากอ่สร้าง

77 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 20-35 313 ม.6-ป.ตรี หจก.ปัตตานี ดีไลท์ ขบัรถโชเล่ได้

78 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-45 313 ไม่จ ากดัวุฒิ หจก.ปัตตานี ดีไลท์ ขบัรถโชเล่ได้

79 หัวหน้าจดัการทัว่ไป 1 ช 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง
มีความรับผิดชอบ
งาน/ส่ือสารเขา้ใจ
ง่าย

80 พนักงานจดัซ้ือ 2 ญ 20-35 313 ม.3-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง
มีประสบการณ์พิจ
ราณาเป็นพิเศษ

81 คนสวน 2 ช 20-45 313 ไม่จ ากดัวุฒิ หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง
มีประสบการณ์พิจ
ราณาเป็นพิเศษ

82 ชา่งคุมเคร่ืองจกัร 2 ช 20-35 313 ม.3-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

83
พนักงานขบัรถ (ทุก
น้ าแขง็)

2 ช 20-45 313 ไม่จ ากดัวุฒิ หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

84 พนักงานขบัรถ 6 ล้อ 2 ช 25-45 313 ไม่จ ากดัวุฒิ หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง มีใบขบัขี่ประเภท 2

85 พนักงานโรงน้ าแขง็ 2 ช 20-40 313 ไม่จ ากดัวุฒิ หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง ผ่านเกณฑ์ทหาร

86 พนักงานบรรจนุ้ าแขง็ 2 ช 18-45 313 ไม่จ ากดัวุฒิ หจก.โรงน้ าแขง็บ้านดี สามารถเขา้กะได้

87 พนักงานขบัรถ 6 ล้อ 2 ช 25-45 313 ไม่จ ากดัวุฒิ หจก.โรงน้ าแขง็บ้านดี ผ่านเกณฑ์ทหาร
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88
พนักงานตรวจเชค็
สินค้า

2 ช/ญ 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี
หจก.เอม็เอสนวัฒกรรม
กอ่สร้าง

 มีทีพ่ัก

89 พนักงานขบัรถ (โฟลิด) 2 ช 25-50 313 ปวช.-ป.ตรี
หจก.เอม็เอสนวัฒกรรม
กอ่สร้าง

มีใบขบัขี่ประเภท 2

90
พนักงานตรวจรับ
สินค้า

5 ช 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เอเอส บริหารธุรกจิ

1.มีประสบการณ์
พิจารณาเป็นพิเศษ 
 2.มีใบขบัขี่รถยนต์
 และสามารถลง
พืน้ทีไ่ด้

91
พนักงานรับโทรศัพท์ 
       (call center)

10 ญ 22-30 313 ป.ตรี หจก.เอเอส บริหารธุรกจิ

92 ชา่งเชื่อม 1 ช 20-45 313 ม.6-ป.ตรี ห้างหุน้ส่วน เกรนน์เดล

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

93 พน้กงานขาย 8 ช/ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอส ซอฟร่ี โบรายเดือน

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

94 ชา่งเชื่อม 2 ช 20-45 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านนิยมค้าไฮโครลิค

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

95 ชา่งยนต์ 1 ช 20-27 313 ม.3-ป.ตรี
บริษัท พินิตมอเตอร์ 2555 
จ ากดั

มีโบนัส

1.วันท างานจนัทร์-
เสาร์                 
  2.เวลา 
08.00-17.00 น.

รวม 66 ต าแหน่ง สถานประกอบการ 35 แห่ง361 อัตรา


