
ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหสั 

ไปรษณยี์
เบอรโ์ทร ผู้ประสานงาน สวัสดกิาร เงื่อนไข

1 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 ญ 20-35 313 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
073-333170,088-
5866770

2 พนักงานทั่วไป 1 ช 20-45 313 ไม่จ ากัดวฒิุ คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
073-333170,088-
5866770

1.ขับรถยนต์ได้ 2.เวลาท างาน 
08.00-17.00 น.

3 พนักงานต้อนรับ 2 ญ 22-35 313 ม.6-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
073-333170,088-
5866770

4 ช่างตัดขนสัตว์ 1 ช/ญ 20-40 313 ม.3-ป.ตรี คลินิกเมตตารักษาสัตว์ 118 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
073-333170,088-
5866770

ไทยพทุธ

5
พนักงานตรวจสอบ
คุณภาพเศษยาง

1 ช/ญ 30-40 9,500 ปวส.-ป.ตรี บริษทั ยางไทยปกัษใ์ต้ จ ากัด 299 4
เพชร
เกษม

ตุยง หนองจิก ปตัตานี 94170
073-437089-
91,0898692344

 1.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.
 2.หมดเขตรับสมัคร               
   31/07/2563

6
พนักงานแผนก
ส่งออก

1 ช/ญ 25-40 9,500 ปวส.-ป.ตรี บริษทั ยางไทยปกัษใ์ต้ จ ากัด 299 4
เพชร
เกษม

ตุยง หนองจิก ปตัตานี 94171
073-437089-
91,0898692345

 1.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.
 2.หมดเขตรับสมัคร               
   31/07/2564

7 พนักงานไลน์ผลิต 1 ช/ญ 25-40 9,500 ปวส.-ป.ตรี บริษทั ยางไทยปกัษใ์ต้ จ ากัด 299 4
เพชร
เกษม

ตุยง หนองจิก ปตัตานี 94171
073-437089-
91,0898692345

 1.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.
 2.หมดเขตรับสมัคร               
   31/07/2564

8 พนักงานบญัชี 1 ญ 18-40 10000 ปวส.-ป.ตรี ร้าน บ ีที กาเม้นท์ 12/1 2 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 092-9355289 เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

9
พนักงานขาย     
(หน้าร้าน)

1 ช/ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี ร้าน บ ีที กาเม้นท์ 12/1 2 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 092-9355289

10 ช่างเย็บผ้า 20 ช/ญ 18-40 313 ปวส.-ป.ตรี ร้าน บ ีที กาเม้นท์ 12/1 2 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 092-9355289 เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

11 หวัหน้าไลน์ผลิต 1 ช 23-30 12000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ชัยเจริญมารีน (200) 
จ ากัด

364 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000 073-414444-5

12 พนักงานบญัชี 1 ญ 25-35 10000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ชัยเจริญมารีน (200) 
จ ากัด

364 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000 073-414444-5 ไทยพทุธ

13
พนักงานขับรถยก 
(fork lift)

2 ช 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

281 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000
073-414333-
6,081-9573778

14 พนักงานขับรถยนต์ 2 ช 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ปตัตานีผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากัด

281 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000 073-414333-6

ต าแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี
ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2563

คุณสุนันทา   คงอนันต์

คุณณัฐชินี ยูโซะ

คุณกาแม เจ๊ะโก๊ะ

คุณสะพนีะ นาแว

คุณสุนทร
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15
พนักงานตรวจสอบ
สินค้า

1 ญ 23-35 313 ปวส.-ป.ตรี
ศูนย์การค้าไดอาน่าคอม
เพล็กซ์ จ ากัด (ปตัตานี)

16 อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000 073-335944
1.สุขภาพแข็งแรง                  
 2.มีความคล่องแคล่ววอ่งไว

16
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และการบญัชี

1 ญ 30-35 15000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ซูเพร์ิบ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

อาคาร
ดอน

บอสโก
 141

1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 073-420437

17 ผู้จัดการฝ่ายบคุคล 1 ช 30-35 15000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ซูเพร์ิบ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

อาคาร
ดอน

บอสโก
 141

1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 073-420437
มีประสบการณ์เปน็ผู้จัดการ
อย่างน้อย 3-5 ปี

18 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป 1 ช 35-45 20000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ซูเพร์ิบ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

อาคาร
ดอน

บอสโก
 141

1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 073-420437

19 ล่ามภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 20-35 15000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ซูเพร์ิบ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

อาคาร
ดอน

บอสโก
 141

1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 073-420437

20 ล่ามภาษาจีน 1 ช 18-30 15000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ซูเพร์ิบ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

อาคาร
ดอน

บอสโก
 141

1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 073-420437

21 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซ้ือ 1 ช 25-45 13000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ซูเพร์ิบ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

อาคาร
ดอน

บอสโก
 141

1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 073-420437   1.เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร
   2.มีประสบการณ์อย่างน้อย   
        3-5 ป.ี

22
พนักงานดูแลความ
ปลอดภยั          
(จป.วชิาชีพ)

1 ช 18-30 15000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั ซูเพร์ิบ ครีเอชั่น 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

อาคาร
ดอน

บอสโก
 141

1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 073-420437
1. พนักงานดูแลความปลอดภยั 
(จป.วชิาชีพ) 2.มีประสบการณ์ 
3-5 ปี

คุณธญัชนก  พทุธรักษ์
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23 ผู้จัดการเขต 12 ช/ญ 25-40 50000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั เดอร์ม่า เมดดิค 
ประเทศไทย จ ากัด

 21/1 2 สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
0941289216 
,0864903829

1.เปน็ผู้จัดการเขตพืน้ที่แต่ละ
อ าเภอๆละคน                      
   2. มีประสบการณ์ จะ
พจิารณาเปน็พเิศษ

24 พนักงานขายทั่วไป 10 ช/ญ 20-40 10000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั เดอร์ม่า เมดดิค 
ประเทศไทย จ ากัด

 21/1 2 สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
0941289216 
,0864903829

 1.มีประสบการณ์ 1 ป ีท ายอด 
  ใหไ้ด้ 1000 หลอด/เดือน       
    2.ข้อตกลงอื่นๆขึ้นอยู่กับ
บริษทั

25 พนักงานขาย 1 ช/ญ 22-45 313 ปวส.-ป.ตรี บริษทั พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง จ ากัด 173/1 1 ดอนรัก หนองจิก ปตัตานี 94170 073-450560 คุณซัลมา

1.พนักงานขายเขตยะลา         
 2.มีบา้นพกัให ้                    
   3.น้ ามันรถ                       
      4. มีประสบการณ์

26 ผู้จัดการฝ่ายการขาย 6 ช 25-40 12000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั เอไอเอ ปตัตานี 
สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์ (ภาค
ถิ่นทอง)

 1-1/1 เดชา สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
086-9599408 , 
073-331932-3

ประกันชีวติ
1.โสด 2.ผ่านเกณฑ์ทหาร       
3.ท างานจันทร์-เสาร์

27 ที่ปรึกษาทางการเงิน 10 ช/ญ 25-45 9420 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั เอไอเอ ปตัตานี 
สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์ (ภาค
ถิ่นทอง)

 1-1/1 เดชา สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
086-9599408 , 
073-331932-3

1.ค่าจ้าง 
9240-12000 

บาท/เดือน         
2.ประกันชีวติ

28 พนักงานไอที 10 ช/ญ 23-40 10,000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั เอไอเอ ปตัตานี 
สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์ (ภาค
ถิ่นทอง)

 1-1/1 เดชา สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
086-9599408 , 
073-331932-3

ประกันชีวติ
1.โสด 2.สามารถขับรถยนต์ได้3.
เวลาท างาน 08.30-16.30 น. 
หมดเขตวนัรับสมัคร ธ.ค. 63

29 เสมียนส านักงาน 7 ช/ญ 20-40 9,500 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั เอไอเอ ปตัตานี 
สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์ (ภาค
ถิ่นทอง)

 1-1/1 เดชา สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
086-9599408 , 
073-331932-3

ประกันชีวติ
1.โสด 2.สามารถขับรถยนต์ได้3.
เวลาท างาน 08.30-16.30 น. 
หมดเขตวนัรับสมัคร ธ.ค. 63

30 แม่บา้นส านักงาน 4 ญ 20-40 9,500 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั เอไอเอ ปตัตานี 
สนง.สวณา ด่านสุวรรณ์ (ภาค
ถิ่นทอง)

 1-1/1 เดชา สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
086-9599408 , 
073-331932-3

ประกันชีวติ
1.โสด 2.สามารถขับรถยนต์ได้3.
เวลาท างาน 08.30-16.30 น. 
หมดเขตวนัรับสมัคร ธ.ค. 63

31
เจ้าหน้าที่ควบคุม
คุณภาพ (คิวซี)

1 ช 24-45 313 ปวส.-ป.ตรี บริษทัปตัตานีคอนกรีต จ ากัด 36/3 4 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000
073-331809,073-
332222

1.ปวส.ก่อสร้าง                    
  2.สามารถขับรถยนต์ได้

32 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ข 20-40 308 ปวส.-ป.ตรี บริษทัปตัตานีคอนกรีต จ ากัด 36/3 4 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000
073-331809,073-
332222

มีใบขับขี่ประเภท 2

33 ช่างซ่อมบ ารุงโรงงาน 1 ช 30-40 12000 ปวส.-ป.ตรี
บริษทัปตัตานีปลาปน่ (1988)
 จ ากัด

143 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000
089-
7332444,073-
414177

1.มีประสบการณ์ซ่อมบ ารุง
โรงงานอย่างน้อย   2 ป ี         
   2..ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

34 พนักงานขับรถพว่ง 2 ช 25-40 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษทัปตัตานีปลาปน่ (1988)
 จ ากัด

143 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000
089-
7332444,073-
414177

มีใบขับขี่ประเภท 3

คุณปทัมา  วรรณทองศรี

คุณอังคณา ทองศรี

คุณแวมูฮาหมัดรุสลัน

คุณสวณา   ด่านสุวรรณ์
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35 แม่บา้น 1 ญ 25-40 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษทัปตัตานีปลาปน่ (1988)
 จ ากัด

143 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000
089-
7332444,073-
414177

เวลาท างาน 06.00-15.00 น..

36
ที่ปรึกษาโครงการ 
ตะกาฟตุ

10 ช/ญ 22-40 12,000 ปวส.-ป.ตรี บริษทัเมืองไทยประกันชีวติ
9/28-
30

หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
088-
7893735,086-
4789497

คุณซารีหมะ   แวสะมีแล

37 ช่างไฟฟา้ 1 ช 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี ร้านบงัหมัดไฟฟา้ 69 2 บางปู ยะหร่ิง ปตัตานี 94150 084-3968870 มีเบีย้ขยัน
1.มีประสบการณ์ พจิารณาเปน็
พเิศษ 2.เวลาท างาน 
08.00-17.00 น.

38 ช่างเชื่อม 1 ช 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี ร้านบงัหมัดไฟฟา้ 69 2 บางปู ยะหร่ิง ปตัตานี 94150 084-3968870
1.มีประสบการณ์พจิารณาพเิศษ
  2.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

39 ช่างกระจกอลูมิเนียม 1 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี ร้านบงัหมัดไฟฟา้ 69 2 บางปู ยะหร่ิง ปตัตานี 94150 084-3968870
1.ช่างกระจกอลูมิเนียม          
 2.มีประสบการณ์

40 ช่างวอลเปเปอร์ 1 ช 18-35 330 ปวส.-ป.ตรี ร้านปตัตานีผ้าม่าน  4/54 7 บานา เมือง ปตัตานี 94000 073-332533 คุณจักรภทัร   พรพรมเพช็ร

41 ช่างประดับยนต์ 1 ช 20-30 313 ปวส.-ป.ตรี ร้านยูเนี่ยนซาวด์  263/1 นาเกลือ บานา เมือง ปตัตานี 94000 081-6097400 คุณธรีพงศ์ ช่วยทอง

1..มีความรู้เกี่ยวกับสายไฟ
รถยนต์จะพจิารณาเปน็พเิศษ   
2.ท างานจันทร์-เสาร์ เวลา 
09.00 18.00 น.

42 พนักงานขายสินค้า 2 ช/ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี ร้านวฑูิรย์สหกิจ 2 มายอ อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000
0-7334-9308/081-
4794266

คุณวฑูิรย์ อร่ามรัตน์

43 พนักงานบญัชี 1 ญ 21-35 10000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
073-323333,093-
7277717

1.พนักงานบญัชี     .

44
พนักงานประจ าลาน
จอดรถ

2 ช 24-40 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
073-323333,093-
7277717

1.มีประสบการณ์ พจิารณาเปน็
พเิศษ                                
  2.มีใบขับขี่รถยนต์        .

45 แคชเชียร์ 1 ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
073-323333,093-
7277717

ไม่ใส่ผ้าคลุม

46
พนักงานต้อนรับ 
(โรงแรม)

2 ญ 22-35 10000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
073-323333,093-
7277717

มีประสบการณ์   พจิารณาพเิศษ

47 แม่บา้น (โรงแรม) 3 ญ 18-40 308 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
073-323333,093-
7277717

48 พนักงานเสริฟ 6 ช/ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
073-323333,093-
7277717

49 พนักงานในครัว 2 ญ 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
073-323333,093-
7277717

มีประสบการณ์พจิารณาพเิศษ

คุณอังคณา ทองศรี

คุณมูฮ าหมัด สะอะ

คุณธนาเศรษฐ์ อนันตชัย
นิธกิร



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหสั 

ไปรษณยี์
เบอรโ์ทร ผู้ประสานงาน สวัสดกิาร เงื่อนไข

50 พนักงานบาร์น้ า 3 ช/ญ 23-40 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรมลีเวอร์ ลีฟวิ้ง 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
073-323333,093-
7277717

สามารถท าน้ าผลไม้ และ
ค็อกเทลได้

51 พนักงานขาย 3 ช/ญ 28-41 313 ปวส.-ป.ตรี ศูนย์ไอครีมแมกโนเลีย  8/3 8 ตะลุโบะ เมือง ปตัตานี 94000 0805571636 คุณเบญจวรรณ
 1.ประกันอุบติัเหตุ
  2.มีรถสามล้อให้

1.สามารถขับรถโชเล่ได้          
2.ท างานที่สาขา 2 ยะรัง         
 (รับคนในพืน้ที่)

52
ตัวแทนประกันชีวติ
และที่ปรึกษา
ทางการเงิน

30 ญ 25-45 10000 ปวส.-ป.ตรี
ส านักงาน คุณลลิดา กล้ิงเล็ก 
(AIA)

297/1
32

4 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 073-349888 คุณลลิดา กล้ิงเล็ก

53 พนักงานไอที 2 ช/ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์ 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000
073-334441,083-
6545004,073-
334494

54 พนักงานบญัชี 3 ญ 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์ 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000
073-334441,083-
6545004,073-
334494

55 พนักงานขาย 2 ช/ญ 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์ 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000
073-334441,083-
6545004,073-
334494

56 พนักงานขับรถยนต์ 3 ช 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์ 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000
073-334441,083-
6545004,073-
334494

57 พนักงานส่งสินค้า 2 ช 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์ 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000
073-334441,083-
6545004,073-
334494

พนักงานส่งสินค้า (เหล็ก)

58 พนักงานทั่วไป 3 ช 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โชติชนินทร์ 14 5
พระยา
เมือง

รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000
073-334441,083-
6545004,073-
334494

59 ที่ปรึกษาทางการเงิน 20 ญ 20-35 10000 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิ่นทองไทยปตัตานี 
(1991) โดย นางสิริวรรณ 
นิลรัตน์

 7/35 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
0-1990-1253,073-
332159

1. โบนัสรายไตร
มาสและรายป ี    

 2.ค่า
รักษาพยาบาล 3.

ท่องเที่ยว 
ต่างประเทศ

60 เลขานุการหน่วยงาน 4 ญ 20-40 10000 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถิ่นทองไทยปตัตานี 
(1991) โดย นางสิริวรรณ 
นิลรัตน์

 7/35 หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000
0-1990-1253,073-
332159

1.มีประสบการณ์ พจิารณาเปน็
พเิศษ                                
  2.ทดลองงาน 3 เดือน      .

61
วศิวกรรมโยธา
(ก่อสร้าง)

1 ช 25-40 15000 ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000 0-7334-9096 วศิวกรรมโยธา(ก่อสร้าง)     .

62 ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000 0-7334-9096

คุณธนาเศรษฐ์ อนันตชัย
นิธกิร

คุณดวงดาว ขาวน้อย

อาจารย์ ศิริวรรณ (หน่วย
ถิ่นทองไทย)

คุณเปรมมนัส เธยีรปรีชา



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหสั 

ไปรษณยี์
เบอรโ์ทร ผู้ประสานงาน สวัสดกิาร เงื่อนไข

63
พนักงานขับ
รถบรรทุกน้ า

1 ช 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000 0-7334-9096
1.พนักงานขับรถบรรทุกน้ า     
2.มีใบขับขี่ประเภท 2

64
พนักงานขับรถบด
ทั่วไป

1 ช 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เธยีรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปตัตานี 94000 0-7334-9096

65 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ช/ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตานี ดีไลท์
146/4

8
6 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 073-710491 ขับรถโชเล่ได้

66 พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตานี ดีไลท์
146/4

8
6 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 073-710491 ขับรถโชเล่ได้

67 พนักงานขาย 1 ช 30-35 313 ปวส.-ป.ตรี บริษทั อัลทิเมท ริช 126 8 นาเกลือ บานา เมือง ปตัตานี 94000 082-4333341 ละหฮั์นนา สาและ

68 หวัหน้าจัดการทั่วไป 1 ช 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 08-1897-9497
มีความรับผิดชอบงาน/ส่ือสาร
เข้าใจง่าย

69 พนักงานจัดซ้ือ 2 ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 08-1897-9497
มีประสบการณ์พจิราณาเปน็
พเิศษ

70 คนสวน 2 ช 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 08-1897-9497
มีประสบการณ์พจิราณาเปน็
พเิศษ

71 ช่างคุมเคร่ืองจักร 2 ช 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 08-1897-9497

72
พนักงานขับรถ (ทุก
น้ าแข็ง)

2 ช 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 08-1897-9497

73 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 08-1897-9497 มีใบขับขี่ประเภท 2

74 พนักงานโรงน้ าแข็ง 2 ช 20-40 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปตัตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 08-1897-9497 ผ่านเกณฑ์ทหาร

75 พนักงานบรรจุน้ าแข็ง 2 ช 18-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โรงน้ าแข็งบา้นดี 43 10 บานา เมือง ปตัตานี 94000 073-349058 สามารถเข้ากะได้

76 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 25-45 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.โรงน้ าแข็งบา้นดี 43 10 บานา เมือง ปตัตานี 94000 073-349058 ผ่านเกณฑ์ทหาร

77
พนักงานตรวจเช็ค
สินค้า

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

124/1 บางเขา หนองจิก ปตัตานี 94170 085-6409396 คุณนูรีซ น เด็นยี  มีที่พกั

78 ช่างเชื่อม 1 ช 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี หา้งหุน้ส่วน เกรนน์เดล 25/2 3
จะบงัติ

กอ
เมือง ปตัตานี 94000

086-
9580340,0935748
543

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

79 พนักงานฝ่ายผลิต 3 ช/ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ลียาฮาลาลฟูด้ส์ 68 9
อนามัย
ตะลุโบะ

ตะลุโบะ เมือง ปตัตานี 94000 086-4005387 เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

80 พนักงานบญัชี 1 ญ 20-35 9,400 ปวส.-ป.ตรี หจก.ลียาฮาลาลฟูด้ส์ 68 9
อนามัย
ตะลุโบะ

ตะลุโบะ เมือง ปตัตานี 94000 086-4005387
1.มีประสบการณ์พจิารณาพเิศษ
  2.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

คุณอุดมศักด์ิ  คุรุปรีชารักษ์

คุณรอมล๊ะ ยูโซะ

คุณณัฐนนท์  พงษธ์ญัญะ

คุณเปรมมนัส เธยีรปรีชา

คุณสินีนาฎ  สุารรณโณ



ล าดบัที่ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ
อัตรา
ค่าจ้าง

วุฒิ ชือ่สถานประกอบการ เลขที่ ซอย หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด
รหสั 

ไปรษณยี์
เบอรโ์ทร ผู้ประสานงาน สวัสดกิาร เงื่อนไข

81 ช่างคอมพวิเตอร์ 2 ช 20-30 9,400 ปวส.-ป.ตรี หจก.แนคส์ เน็ตเวร์ิค 1
ปตัตา
นีรามา

ปตัตานี
ภริมย์

อานะรู เมือง ปตัตานี 94000 073-337009 คุณวลัิยลักษณ์ ศรีมหาไชย เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

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

จันทร์
2

เพชร
เกษม

ตุยง หนองจิก ปตัตานี 94170 094-5950411
1.ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว           
  2.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

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

จันทร์
2

เพชร
เกษม

ตุยง หนองจิก ปตัตานี 94170 094-5950411
1.ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว           
  2.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

84 พน้กงานขาย 5 ช/ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอส ซอฟร่ี
112/3

2
5 รูสะมิแล เมือง ปตัตานี 94000 0950965111 คุณคอลีเยาะ เจะมะ โบนัสรายเดือน

1.มีประสบการณ์ พจิารณาเปน็
พเิศษ                                
   2.เวลาท านาน 08.00-17.00
 น.

85 ช่างเชื่อม 2 ช 20-45 313 ปวส.-ป.ตรี ร้านนิยมค้าไฮโครลิค 281/7 8 บานา เมือง ปตัตานี 94000 073-414559 คุณวชิุตา  อินทองดี
1.มีประสบการณ์ พจิารณาเปน็
พเิศษ  2.เวลาท างาน 
08.00-17.00 น.

86 ช่างยนต์ 1 ช 20-27 313 ปวส.-ป.ตรี
บริษทั พนิิตมอเตอร์ 2555 
จ ากัด

6/35-
37

หนองจิก สะบารัง เมือง ปตัตานี 94000 087-2851931 คุณฮาท สาเมาะ มีโบนัส
1.วนัท างานจันทร์-เสาร์          
 2.เวลา 08.00-17.00 น.

รวม 27 ต าแหน่ง 275 อัตรา สถานประกอบการ 35 แห่ง

คุณภราดร ปณูยเกียรติ


