
ล าดับที่ ต าแหน่งงาน
จ านว

น
เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

1.ผ่านเกณฑ์ทหาร

2.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

1.มีประสบการณ์

2.หยุดวันอาทิตย์

3.เวลาท างาน 09.00-17.00 น.

3 ช่างเย็บหนัง 15 ช/ญ 1 313 ไม่จ ากัดวุฒิ
บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

4 พนักงานขับรถเครน 3 ช 20-45 10,000 ไม่จ ากัดวุฒิ นายกูปา นาเปาะ มีค่าคอมมิชั่น มีประสบการณ์

5 ช่างก่อสร้าง 10 ช 18-45 313 ม.3-ป.ตรี หจก.เอส.บ.ีคอนสตรัคชั่น มีประสบการณ์

6 ช่างแอร์ 1 ช 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ชนันต์มอเตอร์ จ ากัด
ท างานจันทร์-เสาร์                      
เวลา 08.00-17.00 น.

7 พนักงานวิจัยพัฒนา 1 ช/ญ 21-35 15,000 ป.ตรี
บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพร
เซลซ่ิง

เพศชายผ่านเกณฑ์ทหาร

1.เพศชายผ่านเกณฑ์ทหาร

2.ปวส.ช่างกล

9 พนักงานขายนม 10 ช/ญ 18-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.ดัชมิลล์ปัตตานี
มีประสบการณ์ด้านการขายพิจาณา  
เป็นพิเศษ

10 หัวหน้าพนักงานขาย 5 ช/ญ 18-40 313 ม.6-ป.ตรี หจก.ดัชมิลล์ปัตตานี มีประสบการณ์พิจาณาเป็นพิเศษ

1.ปวส.ช่างกล

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอรปอเรชั่น จ ากัด
 3.พิจารณาบรรจุเป็นพนักงาน ราย
เดือน

4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

 1.ปวส.ช่างไฟฟ้า

 2.ทดลองงาน 3 เดือน

 3.พิจารณาบรรจุเป็นพนักงาน ราย
เดือน

 4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

 1.ปวส.ช่างยนต์

ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์   
 คอรปอเรชั่น จ ากัด

13 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 313

ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์   
 คอรปอเรชั่น จ ากัด

12 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20-40 313

313 ปวส.-ป.ตรี11 ช่างกลโรงงาน 1 ช 20-40

313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพร
เซลซ่ิง

8 ช่างซ่อมบ ารุงโรงงงาน 4 ช 21-35

313 ปวช-ปวส. ร้านริมการช่าง2 ช่างเชื่อม 4 ช 20-50

บริษัท ปัตตานีฮอนด้าคาร์ 
จ ากัด

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี
ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2563

1 ช่างยนต์ 2 ช 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน
จ านว

น
เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

 2.ทดลองงาน 3 เดือน

 3.พิจารณาบรรจุเป็นพนักงาน ราย
เดือน

 4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

 1.ปวส.ช่างเชื่อม

 2.ทดลองงาน 3 เดือน

 3.พิจารณาบรรจุเป็นพนักงาน ราย
เดือน

 4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

15 ช่างเคาะสี 1 ช 20-45 313 ปวช.-ป.ตรี อู่เบสท์ มีประสบการณ์

16 พนักงานทั่วไป 1 ญ 18-45 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านภาเจริญ มีประสบการณ์

17 ช่างเชื่อม 1 ช 24-40 313 ปวช-ป.ตรี. ปัตตานีเจริญการช่าง เวลาท างาน 08.30-17.00 น.

1.ช่างสี (รถใหญ)่

2.เวลาท างาน 08.30-17.00 น.

19 ช่างเคาะสี 1 ช 24-40 313 ปวช-ป.ตรี. ปัตตานีเจริญการช่าง เวลาท างาน 08.30-17.00 น.

20 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 ญ 20-35 313 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์

1.ขับรถยนต์ได้

2.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

22 พนักงานต้อนรับ 2 ญ 22-35 313 ม.6-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์

23 แม่บ้าน 1 ญ 25-35 313 ไม่จ ากัดวุฒิ คลินิกเมตตารักษาสัตว์

24 ช่างตัดขนสัตว์ 1 ช/ญ 20-40 313 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ ไทยพุทธ

25 ช่างเย็บผ้า 1 ญ 20-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ ร้านนันสปอร์ต มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1.สามารถคุมงานได้

2.ท าแพทเทินได้

1.มีประสบการณ์ขายวัสดุ 2 ปี

2.คล่องแคล่วมีความรอบคอบ

3.อัธยาศัยดี และมีความอดทน

4.หยุดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

5.เวลาท างาน 07.30-17.00 น.

1.ค่าคอมมิชชั่น 1.พนักงานขาย 3 จว. ปัตตานี

บริษัท พ.ีเอส.เจ.เทรดด้ิง 
จ ากัด

28 พนักงานขายสินค้า 2 ช/ญ 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี

ร้านเจ๊ะดีซีเมนต์บล็อค27 พนักงานขาย 1 ช/ญ 18-45 313 ไม่จ ากัดวุฒิ

ร้านนันสปอร์ต26
หัวหน้าคุมงาน  (เย็บ
ผ้า)

1 ญ 35-45 315 ไม่จ ากัดวุฒิ

ไม่จ ากัดวุฒิ คลินิกเมตตารักษาสัตว์21 พนักงานทั่วไป 1 ช 20-45 313

ปวช-ป.ตรี. ปัตตานีเจริญการช่าง18 ช่างสี 1 ช 24-40 313

ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์   
 คอรปอเรชั่น จ ากัด

14 ช่างกลึง/เชื่อม 1 ช 20-40 313

ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์   
 คอรปอเรชั่น จ ากัด

13 ช่างยนต์ 1 ช 20-40 313



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน
จ านว

น
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2.ประกัน
อุบัติเหตุ

ยะลา และนริวาส

2.มีใบขับขี่รถยนต์

3.เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

โบนัส 1.มีใบขับขี่ประเภท 2

พนักงานขับรถยนต์ 2 ช 20-45 313 ไม่จ ากัดวุฒิ
บริษัท พ.ีเอส.เจ.เทรดด้ิง 
จ ากัด

2.ขนส่งสินค้า 3 จว.

3.ถ้าไม่มีวุฒิ แต่มีประสบการณ์

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

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. หมด
เขตวันรับสมัคร ธ.ค. 63

1.โสด

2.สามารถขับรถยนต์ได้

3.เวลาท างาน 08.30-16.30 น. หมด
เขตวันรับสมัคร ธ.ค. 63

1.ปวส.ก่อสร้าง

2.สามารถขับรถยนต์ได้

35 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ข 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีคอนกรีต 
จ ากัด

มีใบขับขี่ประเภท 2

1.มีประสบการณ์ซ่อมบ ารุงโรงงาน   
 อย่างน้อย 2 ปี

2..ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

37 ผู้จัดการโรงน้ าแข็ง 1 ช 25-35 15,000 ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากัด

มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

38 พนักงานขับรถพ่วง 2 ช 25-40 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากัด

มีใบขับขี่ประเภท 3

39
ที่ปรึกษาโครงการ     
     ตะกาฟุล

12 ช/ญ 22-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 1.เวลาท างาน 09.00-15.30 น.

40 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตะกาฟุล 10 ช/ญ 22-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 1.เวลาท างาน 09.00-15.30 น.

1..มีความรู้เกี่ยวกับสายไฟรถยนต์
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

313 ปวส.-ป.ตรี ร้านยูเนี่ยนซาวด์41 ช่างประดับยนต์ 1 ช 20-30

12000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีปลาป่น 
(1988) จ ากัด

36
หัวหน้าช่างซ่อม       
   บ ารุงโรงงาน

1 ช 30-40

313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัทปัตตานีคอนกรีต 
จ ากัด

มีประกันชีวิต

34
เจ้าหน้าที่ควบคุม
คุณภาพ (คิวซี)

1 ช 24-45

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

33 เสมียนส านักงาน 2 ช/ญ 20-40 9,500

มีประกันชีวิต10,000 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี 
สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์ 
(ภาคถิ่นทอง)

32 พนักงานไอที 2 ช/ญ 23-40

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

มีประกันชีวิต

31 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 25-45

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

29

30 ผู้จัดการฝ่ายการขาย 2 ช 25-40 12000

บริษัท พ.ีเอส.เจ.เทรดด้ิง 
จ ากัด

28 พนักงานขายสินค้า 2 ช/ญ 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี
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2.ท างานจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00 
18.00 น.

42 พนักงานขาย 2 ญ 18-35 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านวิฑูรย์สหกิจ

43 บาริสต้า 1 ญ 23-30 313 ม.6-ป.ตรี โรงแรมเซาเทิรน์วิว
บุคลิกภาพดี รักงานบริการ และมี
มนุษย์สัมพันธ์ดี

44 พนักงานบัญชี 1 ญ 21-35 10000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้ 1.พนักงานบัญชี     .

 1.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2.มีใบขับขี่รถยนต์

46 แคชเชียร์ 1 ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้ ไม่ใส่ผ้าคลุม

47
พนักงานต้อนรับ 
(โรงแรม)

2 ญ 22-35 10000 ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้ มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

48 แม่บ้าน (โรงแรม) 3 ญ 18-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้

49 พนักงานเสิร์ฟ 6 ช/ญ 20-35 313 ไม่จ ากัดวุฒิ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้

50 พนักงานในครัว 2 ญ 20-45 313 ไม่จ ากัดวุฒิ โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้ มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

51 พนักงานบาร์น้ า 3 ช/ญ 23-40 313 ม.3 - ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้ สามารถท าน้ าผลไม้ และค็อกเทลได้

1.ประกัน
อุบัติเหตุ

สามารถขับรถโชเล่ได้

2.มีรถสามล้อให้

53 เสมียน 1 ญ 28-35 313 ปวช.-ป.ตรี ศูนย์ไอครีมแมกโนเลีย
ท างานที่สาขา 2 ยะรัง (รับคนใน
พื้นที)่

54
ตัวแทนประกันชีวิต
และที่ปรึกษาทางการ
เงิน

10 ญ 25-45 10000 ปวส.-ป.ตรี
ส านักงาน คุณลลิดา กล้ิง
เล็ก (AIA)

55 พนักงานขาย 5 ช/ญ 23-45 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท มิตรซูทักษิณ จ ากัด มีประสบการพิจารณาพิเศษ

56 นักบัญชี 1 ญ 20-35 15,000 ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีคอมเมอร์
เชียล

57 พนักงานบัญชี 1 ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีคอมเมอร์
เชียล

58 ช่างยนต์ 5 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี
บริษัท ปัตตานีคอมเมอร์
เชียล

59 ช่างกล 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ปาล์มพัฒนา 
ชายแดนใต้

60 ช่างยนต์ 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษัท ปาล์มพัฒนา 
ชายแดนใต้

313 ไม่จ ากัดวุฒิ ศูนย์ไอครีมแมกโนเลีย52 พนักงานขาย 4 ช/ญ 25-40

313 ม.3.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิง้45
พนักงานประจ าลาน
จอดรถ

2 ช 24-40

313 ปวส.-ป.ตรี ร้านยูเนี่ยนซาวด์41 ช่างประดับยนต์ 1 ช 20-30
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61
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพ

1 ช/ญ 20-40 15,000 ป.ตรี
บริษัท ปาล์มพัฒนา 
ชายแดนใต้

62 พนักงานไอที 2 ช/ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89

63 พนักงานบัญชี 3 ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89

64 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89

65 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 25-35 313 ม.6.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89

66 พนักงานส่งสินค้า 2 ช 20-45 313 ม.6.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89 พนักงานส่งสินค้า (เหล็ก)

67 พนักงานทั่วไป 3 ช 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89

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

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

1.มีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

2.ทดลองงาน 3 เดือน

70 หัวหน้าคุมคนงาน 1 ช 25-35 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

71
วิศวกรรมโยธา
(ก่อสร้าง)

1 ช 25-40 15000 ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา(ก่อสร้าง)     .

72 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

73 ช่างคุมงาน 4 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

74 คนงานทั่วไป 20 ช 25-45 313 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

75 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานี ดีไลท์ ขับรถโชเล่ได้

76 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานี ดีไลท์ ขับรถโชเล่ได้

77 พนักงานขาย 1 ช 30-35 313 ปวส.-ป.ตรี บริษัท อัลทิเมท ริช

78 พนักงานขับรถ 1 ช 25-40 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท อัลทิเมท ริช มีใบขับขี่ประเภท 2

1.ผ่านการทดลองงาน 3 เดือน

2.พูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็น
พิเศษ

80 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25-40 10,000 ปวส.-ป.ตรี ร้านเทพ ดี เวลลอปร์ พูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ

81 ธุรการ 1 ช/ญ 20-40 12,000 ปวช.-ป.ตรี ร้านเทพ ดี เวลลอปร์ มีประสบการณ์

1.มีความรับผิดชอบงาน

2.มีประสบการณืพิจารณาพิเศษ

83 พนักงานจัดซ้ือ 2 ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง มีประสบการณ์พิจราณาเป็นพิเศษ

84 คนสวน 2 ช 20-45 313 ป.6.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง มีประสบการณ์พิจราณาเป็นพิเศษ

85 ช่างคุมเคร่ืองจักร 2 ช 20-35 313 ปวช..-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง มีประสบการณ์พิจราณาเป็นพิเศษ

ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง82 พนักงานบัญชี 2 ญ 22-35 313

10,000-
15,000

ป.ตรี ร้านเทพ ดี เวลลอปร์79 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 25-35

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

69 เลขานุการหน่วยงาน 4 ญ 20-40



ล าดับที่ ต าแหน่งงาน
จ านว

น
เพศ อายุ อัตราค่าจ้าง วุฒิ ชื่อสถานประกอบการ สวัสดิการ เงือ่นไข

86 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 25-45 313 ป6.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง มีใบขับขี่ประเภท 2

87 พนักงานโรงน้ าแข็ง 2 ช 20-40 313 ป.6.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง ผ่านเกณฑ์ทหาร

88
พนักงานรักษา    
ความปลอดภัย (ยาม)

2 ช 20-40 313 ป.6.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง สามารถอ่านหนังสือได้ และเขียนได้

89 พนักงานเพาะเล้ียง 2 ช 20-40 313 ป.6.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง สามารถอ่านหนังสือได้ และเขียนได้

90 พนักงานบรรจุน้ าแข็ง 2 ช 18-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โรงน้ าแข็งบ้านดี สามารถเข้ากะได้

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

1.โสด หรือ แม่หม้าย

2.ขับรถยนต์ได้ อาศัยอยู่กับนายจ้าง

3.เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

93
พนักงานตรวจเช็ค
สินค้า

2 ช/ญ 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี
หจก.เอ็มเอสนวัฒกรรม
ก่อสร้าง

 มีที่พัก

94 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ
หจก.เอ็มเอสนวัฒกรรม
ก่อสร้าง

มีใบขับขี่ประเภท 2

95 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ
หจก.เอ็มเอสนวัฒกรรม
ก่อสร้าง

มีใบขับขี่ประเภท 3

96 พนักงานขับรถเครน 1 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ
หจก.เอ็มเอสนวัฒกรรม
ก่อสร้าง

มีใบขับขี่รถยนต์

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.

67 ต าแหน่ง 283 อัตรา  สถานประกอบการ 41 แห่ง

มีโบนัส
บริษัท พินิตมอเตอร์ 2555
 จ ากัด

99 ช่างยนต์ 1 ช 20-27 313 ปวส.-ป.ตรี

ดี ซีซี แอบล้าง (คาร์แคร์)98 พนักงานขัดสีเบาะรถ 2 ช/ญ 21-40 500 ปวส.-ป.ตรี

97 พนักงานล้างรถ 2 ช/ญ 21-40 350 ปวส.-ป.ตรี ดี ซีซี แอบล้าง (คาร์แคร์)

ปวส.-ป.ตรี
หจก.เอ็มเอสนวัฒกรรม

ก่อสร้าง
92 พี่เล้ียงเด็ก 1 ญ 20-35 313


