
ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ
อัตรำ

ค่ำจ้ำง
วุฒิ ช่ือสถำนประกอบกำร เลขท่ี ซอย หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส 

ไปรษณีย์
สวัสดิกำร เง่ือนไข

1.จบการตลาด,คอมพิวเตอร์

2.ชอบงานขาย มีความอดทน

3.โสด ม่ันใจในตัวเอง

4.ขับข่ีรถยนต์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

5.เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

2 พนักงานขาย 1 ญ 23-35 313 ปวช.-ป.ตรี ร้านวิฑูรย์สหกิจ 2 มายอ อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

3 ช่างควบคุมงาน 1 ช 20-40 9,390 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ภคภณก่อสร้าง จ ากัด 78/1 มะกรูด สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 เวลาท างาน 07.00- 17.00 น.

4 ช่างก่อสร้าง 1 ช 20-40 9,390 ปวช.-ป.ตรี บริษัท ภคภณก่อสร้าง จ ากัด 78/1 มะกรูด สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 เวลาท างาน 07.00- 17.00 น.

5 ช่างไม้ 4 ช 18-40 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท ภคภณก่อสร้าง จ ากัด 78/1 มะกรูด สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 เวลาท างาน 07.00- 17.00 น.

6 ช่างเหล็ก 4 ช 18-40 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท ภคภณก่อสร้าง จ ากัด 78/2 มะกรูด สะบารัง เมือง กทม 94001 เวลาท างาน 07.00- 17.00 น.

7 กรรมกร 10 ช 18-55 313 ไม่จ ากัดวุฒิ บริษัท ภคภณก่อสร้าง จ ากัด 78/3 มะกรูด สะบารัง เมือง นนทบุรี 94002 เวลาท างาน 07.00- 17.00 น.

8 พนักงานบัญชี 2 ญ 25-35 9,390 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จ ากัด 3/2 4 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170

9 แรงงานท่ัวไป 2 ช 25-40 313 ม.6-ป.ตรี บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จ ากัด 3/2 4 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170

10 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 25-35 9,390 ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง จ ากัด 3/10 4 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

11 เสมียน 2 ช/ญ 22-35 9,390 ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง จ ากัด 3/10 4 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดปัตตำนี

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดปัตตำนี

ปัตตานี 940001 หจก.เคเอ็นพี เซาเทิร์น มาร์เก็ตต้ิง 2009 98/2 10 หนองจิก สะบารัง9,500 ปวส.-ป.ตรี เมืองพนักงานขาย 1 ช 20-30



ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ
อัตรำ

ค่ำจ้ำง
วุฒิ ช่ือสถำนประกอบกำร เลขท่ี ซอย หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส 

ไปรษณีย์
สวัสดิกำร เง่ือนไข

12 ช่างไฟฟ้า 2 ช 22-35 9,390 ป.ตรี บริษัท ชายแดนใต้ฟู้ดโพรเซสซ่ิง จ ากัด 3/10 4 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

13 ช่างซ่อมบ ารุงโรงงงาน 1 ช 25-40 9,390 ปวส.-ป.ตรี บริษัท ดาต้า อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 184 8 นาเกลือ บานา เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

1.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

1.ผ่านเกณฑ์ทหาร

2.เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

3. หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

1. เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

2. มีประสบการณ์ 2 ปี

สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

และเทคโนโลยีการอาหาร

1.ค่าเบ้ียเล้ียง 1.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.ค่าน้ ามันรถ 500/เดือน 2.พ้นเกณฑ์ทหาร

1.ค่าเบ้ียเล้ียง 1.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.ค่าน้ ามันรถ 500/เดือน 2.พ้นเกณฑ์ทหาร

1.เวลาท างาน 08.00 -17.00 น.

2.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

สาขาช่างเช่ือม หรือช่างกลโรงงาน

เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัชระคอนกรีต 841 ตุยง หนองจิก ปัตตานี 94170 ชุดยูนิฟอร์ม เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

94000บานา

ชุดยูนิฟอร์ม24 พนักงานบัญชี 2 ญ 25-35 9,390

14 บริษัท ดาต้า อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ปัตตานี184 8 นาเกลือ

ปวส.-ป.ตรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัชระคอนกรีต

เมือง

94170

ช่างเล่ือยไม้            

(เล่ือยสายพานฉากซ้าย)
3 ช 30-45 9,390

13,00020-35

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เมือง ปัตตานี97/15

ไม่จ ากัดวุฒิ

ปวส.-ป.ตรี

841

ดีซีซี แอบล้าง คาร์แคร์

ตุยง หนองจิก ปัตตานี

13,000

บานา

บานา

บริษัท สหพันธ์ฟูดส์ จ ากัด

16

17

18

ป.ตรี บริษัท สหพันธ์ฟูดส์ จ ากัด1 ญ 20-35

ป.ตรี (การบัญชี)

21

ป.ตรีพนักงานบัญชี 2 ช/ญ ปัตตานี

94000

97/15 นาเกลือ

94000

นาเกลือ

94000

ศูนย์รวมฟ่นสีรถยนต์วุฒิการช่างเซอร์วิส 175/84

เมือง

เมือง ปัตตานีนาเกลือ บานาช่างสี 2 ช 18-40 313 ปวช.-ป.ตรี

15 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด มหาชน 301 4 รูสะมิแล เมืองม.3 - ป.ตรีพนักงานขายสินสินค้า 2 ช 20-35 10,000 94000 ค่าน้ ามันรถ เดือนละ 3,300 บาทปัตตานี

14

94170ไม่จ ากัดวุฒิ ตุยง หนองจิก ปัตตานี

281

2

20

22

23 บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด

9,3903

9,390พนักงานล้างรถ 2 ช 18-40

ปัตตานี

ปัตตานีบริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 281

บานา

134

20-40 313 ปวช.-ป.ตรี 940008

94000เมืองบานา

เมือง

พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ 3 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี 8

ช่างซ่อมบ ารุงโรงงงาน 1

25 พนักงานขาย ญ 25-35

400/15 4ผู้ช่วยช่างยนต์ 1 ช 20-35

ช

94000

รูสะมิแล

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี

ปัตตานี 94000

9,390 ไม่จ ากัดวุฒิ

ปวช.-ปวส ร้านวังคิงอะไหล่ยนต์

ร้านวังคิงอะไหล่ยนต์

เมือง400/15 419 ช่างยนต์ 2 ช 20-35 12,000



ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ
อัตรำ

ค่ำจ้ำง
วุฒิ ช่ือสถำนประกอบกำร เลขท่ี ซอย หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส 

ไปรษณีย์
สวัสดิกำร เง่ือนไข

เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

มีประกันอุบัติเหตุ

ชุดยูนิฟอร์ม

1.จบช่างไฟฟ้า

2.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

1.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2.หยุดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

35

ปวส.-ป.ตรี

อาหารกลางวัน, ยูนิเฟอร์ม

อาหารกลางวัน, ยูนิเฟอร์ม

ช่างเช่ือม 1 ช 20-40 10,000 ปวช.-ป.ตรี ปัตตานี 94160

20-40 10,000 ปวช.-ป.ตรี
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน)

 สาขาปัตตาน
136/1 1 94160สิโรรส เขาตูม ยะรัง ปัตตานี

บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน)

 สาขาปัตตาน
136/1

368บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากัด

1

30

32

สิโรรส

1 สิโรรส เขาตูม ยะรัง

เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

ช

10,000 ปวช.-ป.ตรี
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน)

 สาขาปัตตาน
136/137

94160 อาหารกลางวัน, ยูนิเฟอร์ม34

ช่างไฟฟ้า 1 ช 20-40

ช่างยนต์36 1

บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน)

 สาขาปัตตาน
1 สิโรรส เขาตูม ยะรัง ปัตตานีช่างซ่อมบ ารุงโรงงงาน 1 ช 20-40 10,000 ปวช.-ป.ตรี

ช่างกลโรงงงาน บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากัด 368 8 บานา

15,000 ปวส.- ป.ตรี 8 บานา

1 ช เมือง

ปัตตานี 9400020-35 เมือง

ยะรัง

ปัตตานี 94160 อาหารกลางวัน, ยูนิเฟอร์ม

26 10,000

9,390

ไม่จ ากัดวุฒิ

3

94170ตุยง หนองจิก

25 พนักงานขาย ญ 25-35

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัชระคอนกรีต 841 ปัตตานีพนักงานขับรถโม่ปูน 4 ช 25-40

39 313 ม.6 - ป.ตรีผู้ช่วยคนขับรถ 1 เมือง126

อาหารกลางวัน, ยูนิเฟอร์ม94160ปัตตานี

ปัตตานี

33 ป.ตรี15,00020-40ช ยะรัง136/1
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน)

 สาขาปัตตาน
เขาตูมสิโรรส1

บานา

ช่างเช่ือม 1

ช่างไฟฟ้า

ช

20-35 15,000 ปวส.- ป.ตรี

84-86 2 บางปู

เขาตูม

136/1

ปวช.-ป.ตรี

ช

27 ผู้จัดการสาขา บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขาปัตตานี1 ช/ญ 25-40 12,000 ป.ตรี

94150ยหร่ิง ปัตตานี

94000

20-35 15,000 ปวส.- ป.ตรี

เวลาท างาน 08.30 - 17.30 น.
300/60

-61
4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี

38 ช่างไฟฟ้าก าลัง 1 ช 20-40

31 1 ช

1หัวหน้าวิศวกรรม

ดาเนียฟ้า

บริษัท อัลทิเมทริช จ ากัด

313

28-35

ปัตตานี 94000บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จ ากัด

94000

เมือง

ปัตตานี 94000

368 8 บานา



ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ
อัตรำ

ค่ำจ้ำง
วุฒิ ช่ือสถำนประกอบกำร เลขท่ี ซอย หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส 

ไปรษณีย์
สวัสดิกำร เง่ือนไข

1.เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

2. สาขา ช่างยนต์,ช่างกลเกษตร,    

ช่างอุสหกรรม

3. ผ่านเกณฑ์ทหาร

1. ต้องผ่านการฉีดวัคีนมาแล้ว 1 เข็ม

2. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

3. เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

1. ต้องผ่านการฉีดวัคีนมาแล้ว 1 เข็ม

2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2. เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

1.จบการเงินและบัญชี

2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

3.มีความสามารถด้านวิเคราะห์

4.เวลาท างาน 08.00 - 16.00 น.

1.ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวคอม

1.ชุดยูนิเฟอร์ม 2.สามารถเปล่ียนเวรกะได้

2.อาหารวันละ 1 ม้ือ 3.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

1.ผ่านการอบรมนวดไทยหรือสปา

พร้อมมีใบประกาศนียบัตรรับรอง
2.มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็น

พิเศษ
3.เวลาท างน 10.00 - 20.00 น.

44

41

45

9,390

23-35

หัวหน้าแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต 1 เมืองป.ตรี

132/8

47

49 12,000

16

ป.ตรี

ช/ญ 28-40

ม.3-ป.ตรี

หัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ 1 ช

เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

อาเนาะรูบริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่า (ปัตตานี)

94170ปัตตานี

46 หนองจิก

40

94000ปัตตานี

94000

ปัตตานี

บ่อทอง หนองจิก

รูสะมิแล

โรงเรียนปัญญาวิทย์

นาเกลือ บานา8

4

นูซันตารา

94000รูสะมิแล เมือง ปัตตานี

ปัตตานี

ปวส.-ป.ตรี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว

บานา

399

3 ช 22-30 9,500 ปวส.-ป.ตรีช่างบริการท่ัวไป 175/4 8

ปวส.-ป.ตรี เมือง

บริษัท คูโบต้าปัตตานีจักรกล

บานา

4/54

ช/ญ48

39

43

เมือง

313 ม.6 - ป.ตรี

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1

ผู้ช่วยคนขับรถ 1 เมือง

ช 22-30 9,390

126

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด

วีสปาจากุซซ่ี 300/83

ปัตตานี

1

1

ม.3-ป.ตรี

ช/ญ

ธุรการ

บริษัท ซี สยาม ทราเวล จ ากัด

พนักงานนวดสปา 5

42

18-55

ช่างติดต้ังวอลเปเปอร์

12,000

380 ปัตตานี

94000

94000ปัตตานี

94000

94000

สะบารัง เมือง ปัตตานี

บานา

ปัตตานี

7

บานา

39/24 5 ปากน้ า

ช

ญ 25-40 9,390

ปากน้ า

รามโกมุท เมืองบานา 94000

94000

94000

เมือง

1 ช 20-40

บริษัท อัลทิเมทริช จ ากัด28-35

20-40 330 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.โยลันดาเดอร์ เท่นโฮม 2019

แคชเชียร์ 1 หญิง 20-40 9,390

ช่างเย็บผ้าม่าน

หจก.โยลันดาเดอร์ เท่นโฮม 2019

ปวช.-ป.ตรี

4/54 7 รามโกมุท

ปวส.-ป.ตรี บริษัท ซี สยาม ทราเวล จ ากัด 39/24พนักงานต้อนรับ 2 หญิง 22-35 9,390 5 สะบารัง เมือง ปัตตานี

มีประสบการณ์ 3 ปีข้ึนไป



ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ
อัตรำ

ค่ำจ้ำง
วุฒิ ช่ือสถำนประกอบกำร เลขท่ี ซอย หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส 

ไปรษณีย์
สวัสดิกำร เง่ือนไข

 1.ปวส.ช่างเช่ือม

บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
 3.พิจารณาบรรจุเป็นพนักงาน         

รายเดือน

4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

 1.ปวส.ช่างไฟฟ้า
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ 2.ทดลองงาน 3 เดือน

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
 3.พิจารณาบรรจุเป็นพนักงาน       

รายเดือน
4.เงินพิเศษตามลักษณะงาน

56 ช่างเช่ือม 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.

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

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

53

52

50

23-35 132/8

นาเกลือ บานา

49

บานา

12,000

23-35 12,000 ป.ตรี

ป.ตรีหัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ 1 ช

94000

นาเกลือ บานา8

8

ปัตตานีบานา

นาเกลือ13

23-35

ช

ป.6-ป.ตรี

ป.ตรี12,000

หัวหน้าแผนกประกัน

คุณภาพ

ญพนักงานตัดปลา 18-45

หัวหน้าแผนกแพ็คก้ิง 1 ช/ญ

1 ช

940001 30-45ช

20-40

313

1

57 1 ปวช-ป.ตรี.24-40 313

54

20-4055

94000

6

รูสะมิแล เมือง

94170ท่าก าช า ปัตตานี

51 ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ

ช

ช่างสี

ช่างไฟฟ้า

ช

ช่างเช่ือม 1

ปวส.-ป.ตรี

8

83

ปวส.-ป.ตรี

ปัตตานีเจริญการช่าง

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด

313

ท่าก าช า

2

2

บานาบริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด 132/8

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด

132/8

94170หนองจิก ปัตตานี6

ปัตตานี

บานา

8132/8

นาเกลือ บานา

313

5

หนองจิก

ปัตตานี

 บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด

94000

ป.ตรี

ปัตตานี

94000

ปัตตานี 94000

25,000

บานา บานา ปัตตานี

เมือง

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จ ากัด 132/8 8 นาเกลือ



ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ
อัตรำ

ค่ำจ้ำง
วุฒิ ช่ือสถำนประกอบกำร เลขท่ี ซอย หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส 

ไปรษณีย์
สวัสดิกำร เง่ือนไข

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

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

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

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

64 ช่างเย็บผ้า 1 ญ 20-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ ร้านนันสปอร์ต
เจริญ

ประดิษ
สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1.สามารถคุมงานได้

2.ท าแพทเทินได้

1.ค่าคอมมิชช่ัน 1.พนักงานขาย 3 จว. ปัตตานี

2.ประกันอุบัติเหตุ ยะลา และนริวาส

2.มีใบขับข่ีรถยนต์

3.เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

1.มีใบขับข่ีประเภท 2

2.ขนส่งสินค้า 3 จว.

3.ถ้าไม่มีวุฒิ แต่มีประสบการณ์

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.โสด

2.ผ่านเกณฑ์ทหาร

3.ท างานจันทร์-เสาร์

1.ค่าจ้าง 9390-12000 บาท/

เดือน

2.ประกันชีวิต

9420

ช/ญ66

20-45

ผู้จัดการฝ่ายการขาย68 ช

67

ปวส.-ป.ตรี25-40 12000

2 ช

94000

ปวส.-ป.ตรีพนักงานขายสินค้า

10 ช/ญ 25-45

2

บริษัท พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง จ ากัด

ปวส.-ป.ตรี

2

เมือง

20-45 313

เมือง

ปัตตานี

69 ท่ีปรึกษาทางการเงิน

สะบารัง
หัวหน้าคุมงาน             

(เย็บผ้า)

เจริญ

ประดิษฐ์

ปัตตานี

35-45 94000ไม่จ ากัดวุฒิ

94170หนองจิกดอนรัก

ปัตตานี

บริษัท เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา ด่าน

สุวรรณ์  (ภาคถ่ินทอง)
 1-1/1

สะบารัง

315ญ65 1

สะบารัง

173/1

เดชา

เดชา

บริษัท เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา ด่าน

สุวรรณ์  (ภาคถ่ินทอง)

313 ไม่จ ากัดวุฒิพนักงานขนส่งสินค้า ปัตตานี 94170

มีประกันชีวิต

โบนัสบริษัท พี.เอส.เจ.เทรดด้ิง จ ากัด 173/1 1 ดอนรัก หนองจิก

 1-1/1

ร้านนันสปอร์ต

เมือง ปัตตานี 94000

1



ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ
อัตรำ

ค่ำจ้ำง
วุฒิ ช่ือสถำนประกอบกำร เลขท่ี ซอย หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส 

ไปรษณีย์
สวัสดิกำร เง่ือนไข

1.โสด

2.สามารถขับรถยนต์ได้

3.เวลาท างาน 08.30-16.30 น.

1. มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

2.ต้องผ่านการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม

1.มีประสบการณ์ซ่อมบ ารุงโรงงาน

อย่างน้อย 2 ปี

2..ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

ไทยพุทธ

74 คนงานท่ัวไป 2 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ บริษัทเกษมกิจปัตตานีปลาป่น จ ากัด 283 8 นาเกลือ บานา เมือง ปัตตานี 94000 เวลาท างาน 14.00 - 22.00 น.

75
ท่ีปรึกษาโครงการ          

ตะกาฟุล
12 ช/ญ 22-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

9/28-

30
หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 1.เวลาท างาน 09.00-15.30 น.

76 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตะกาฟุล 10 ช/ญ 22-35 15,000 ปวส.-ป.ตรี บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
9/28-

30
หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 1.เวลาท างาน 09.00-15.30 น.

77 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 2 ช/ญ 25-35 10,000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟว่ิง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

78 พนักงานบัญชี 2 ญ 21-35 10,000 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟว่ิง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

 1.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2.มีใบขับข่ีรถยนต์

80 แคชเชียร์ 2 ญ 18-35 313 ปวส.-ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟว่ิง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 ไม่ใส่ผ้าคลุม

72 30-40

8

ช

ม.3.-ป.ตรี

9400015,000 14371 1 ช 25-35ผู้จัดการโรงน้ าแข็ง

12000 ปวส.-ป.ตรี 143

บานา ปัตตานี

94000ปัตตานี

บานา เมือง ปัตตานี 94000

873 ช/ญ

หัวหน้าช่างซ่อมบ ารุงโรงงาน 1

พนักงานประจ าลานจอดรถ 279 ปัตตานีสะบารัง 94000เมือง

บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จ ากัด

ใม่จ ากัดวุฒิ

โรงแรม ริเวอร์ ลิฟว่ิง เพลส313

บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จ ากัด313

70 ช/ญ

โรงอ่าง113/3

143

พนักงานไอที เมืองสะบารังเดชา 1-1/1

เมืองบานาพนักงานหน้าร้าน 1

บริษัทปัตตานีปลาป่น (1988) จ ากัด

94000ปัตตานี23-40 ปวส.-ป.ตรี10,000
บริษัท เอไอเอ ปัตตานี สนง.สวณา ด่าน

สุวรรณ์ (ภาคถ่ินทอง)
2

24-40

8

20-35

ช

ป.ตรี

มีประกันชีวิต

เมือง



ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ
อัตรำ

ค่ำจ้ำง
วุฒิ ช่ือสถำนประกอบกำร เลขท่ี ซอย หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส 

ไปรษณีย์
สวัสดิกำร เง่ือนไข

81 พนักงานต้อนรับ (โรงแรม) 3 ญ 22-35 10000 ป.ตรี โรงแรม ริเวอร์ ลิฟว่ิง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

82 แม่บ้าน (โรงแรม) 2 ญ 18-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟว่ิง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

83 พนักงานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 20-35 313 ไม่จ ากัดวุฒิ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟว่ิง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร             

    การสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้

สัมผัสอาหาร

84 พนักงานในครัว 5 ญ 20-45 313 ไม่จ ากัดวุฒิ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟว่ิง เพลส 113/3 โรงอ่าง สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร             

    การสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้

สัมผัสอาหาร

1.ประกันอุบัติเหตุ สามารถขับรถโชเล่ได้

2.มีรถสามล้อให้

86
ตัวแทนประกันชีวิตและท่ี

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

297/13

2
4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

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

เมือง
รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

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

เมือง
รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

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

เมือง
รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

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

เมือง
รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

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

เมือง
รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 พนักงานส่งสินค้า (เหล็ก)

ปัตตานีตะลุโบะ8 8/325-40 31385 ศูนย์ไอครีมแมกโนเลียไม่จ ากัดวุฒิ เมืองช/ญ4พนักงานขาย 94000



ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ
อัตรำ

ค่ำจ้ำง
วุฒิ ช่ือสถำนประกอบกำร เลขท่ี ซอย หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส 

ไปรษณีย์
สวัสดิกำร เง่ือนไข

92 พนักงานท่ัวไป 2 ช 25-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.เมททัลซิต้ี 89 14 5
พระยา

เมือง
รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000

93 ท่ีปรึกษาทางการเงิน 10 ญ 20-35 10000 ปวส.-ป.ตรี
หจก.ถ่ินทองไทยปัตตานี (1991) โดย นางสิริ

วรรณ นิลรัตน์
 7/35 หนองจิก สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000

1. โบนัสรายไตรมาสและรายปี  

  2.ค่ารักษาพยาบาล             

 3.ท่องเท่ียว ต่างประเทศ

1. ระหว่างเรียนรู้งานมีเงินเดือนให้

2. ท างาน Part time

3.ท างานดี มีการเล่ือนต าแหน่งให้

95 หัวหน้าคุมคนงาน 1 ช 25-35 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  25/1 อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์ 3 ปีข้ึนไป

96 วิศวกรรมโยธา(ก่อสร้าง) 1 ช 25-40 15000 ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  25/1                        อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 วิศวกรรมโยธา(ก่อสร้าง)     .

97 พนักงานขับรถเคร่ืองจักร 2 ช 20-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  25/1                        อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

98 ช่างเช่ือม 2 ช 20-40 313 ปวช.-ป.ตรี หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง  25/1                        อาเนาะรู เมือง ปัตตานี 94000

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

1.มีรถยนต์ขับ 1.ขับรถยนต์ได้

2.ประกันชีวิต 2.สามารถใช้กล้องแนวระดับได้

3.โอที 3.ผ่านเกณฑ์ทหาร

101 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 5 ช/ญ 20-35 313 ปวส.-ป.ตรี หจก.ปัตตานี ดีไลท์ 146/48 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 ขับรถโชเล่ได้

102 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

1. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผ่านเกณฑ์ทหาร

105 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 25-45 313 ป6.-ป.ตรี หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง 34/9 ปากน้ า สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 มีใบขับข่ีประเภท 2

34/9ม.3-ป.ตรี

พนักงานบัญชี

ช่างเคร่ือง หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

ปัตตานี

เมือง ปัตตานีปากน้ า สะบารัง

94000

94000อาเนาะรู

ปวส.-ป.ตรีตัวแทนประกันชีวิต หนองจิก94 4  7/35

313

104 1

103

หจก.เธียรปรีชาก่อสร้าง

สะบารัง34/9หจก.ปัตตานีไทยแสงทอง

313 สะบารัง

313

หจก.ถ่ินทองไทยปัตตานี (1991) โดย นางสิริ

วรรณ นิลรัตน์
ปัตตานี

94000

ปัตตานี

ช/ญ

94000

เมืองช่างส ารวจ 2

313

ญ

20-35ช

21-40

20-38

22-35

ปวส.-ป.ตรี ปากน้ า

 25/1

1

100 ช ปวส.-ป.ตรี

เมือง

เมือง



ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ
อัตรำ

ค่ำจ้ำง
วุฒิ ช่ือสถำนประกอบกำร เลขท่ี ซอย หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส 

ไปรษณีย์
สวัสดิกำร เง่ือนไข

106 พนักงานส่งสินค้า 1 ช 20-35 9390 ม.3-ป.ตรี หจก.เอ็มเอสนวัตกรรมก่อสร้าง 124/1 บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170

1.มีความรับผิดชอบ

2.มีความขยันพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ

1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

2.มีความรับผิดชอบ

1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

2.มีความรับผิดชอบ

1.มีใจรักงานบริการ

2.มีความรับผิดชอบ

1. ต้องผ่านการฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม

2. เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

1. ต้องผ่านการฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม

2. เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

113 ช่างเย็บผ้า 5 ช/ญ 20-40 313 ไม่จ ากัดวุฒิ ร้าน กามาลสปอร์ต 50
เจริญ

ประดิษฐ์
สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 เวลาท างาน 08.00-17.00 น.

114 พนักงานขาย 1 ช 21-35 313 ปวช.-ป.ตรี บริษัท พินิตมอเตอร์ สาขาปัตตานี 15/34 5 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 บริษัท อยู่หน้าโรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

 - โสด

 - ท่ีพักฟรี

1. มีใบขับข่ีประเภท 2-3

มีโบนัส 2. เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

เวลาท างาน ตี 3 ถึง 10 โมงเช้า

(ขับรถส่งน้ าแข็ง)

110

109 แอดมินดูแลเพจ 1 ญ 18-30 313 ปวส.-ป.ตรี

เอ็นเตอร์ ไอที

เอ็นเตอร์ ไอที 1/172

ช 18-30

ม.3-ป.ตรีพนักงานเข็นตะกร้า 4 ช 18-40 313 บริษัท ไฮคิว แคนน่ิง (ปัตตานี) จ ากัด 282

8

8

282

94000

94000บานา

94000

ปัตตานี

รูสะมิแล

1

ปัตตานีเมือง

รูสะมิแล เมือง

เมืองนาเกลือ

เมือง

1/172 1

รูสะมิแล

ปวส.-ป.ตรี

1/172เอ็นเตอร์ ไอที ปัตตานี

พนักงานขับรถ

ช่างซ่อมปร้ินเตอร์

ช

ช 20-30

111

107 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 3 18-30 1

313

พนักงานขายชานม

ไม่จ ากัดวุฒิ

9,390 ป.6.-ป.ตรี

313

313

94000ปวส.-ป.ตรี

94000

108

ปัตตานี

1

3

117 3พนักงานขับรถโม่

112 พนักงานรับวัตถุดิบ

โคกโพธ์ิ จบสาขาการตลาดปวช.-ป.ตรี

94000รูสะมิแล4 ปัตตานีเมือง25-40 บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จ ากัด 36/3ม.3-ป.ตรี

20-35 313

3 ช 18-40 บานา

เมืองเก่า เฟอร์นิเจอร์ 1999

4 มะกรูด

หนองจิก

นาเกลือ313

6บริษัท ธนาพัฒน์ดิลกโปรดักส์ช่ัน จ ากัด ปัตตานี 94160

ม.3-ป.ตรี ปัตตานี

2/4 เมือง ปัตตานีสะบารัง

94000เมืองบริษัท ไฮคิว แคนน่ิง (ปัตตานี) จ ากัด

หจก.โรงน้ าแข็งบ้านดี เมือง ปัตตานี 94000 พนักงานขับรถ 6 ล้อ118 3 ช 20-45 313

115

ช/ญ

43 10 รามโกมุท บานา

พนักงานขาย116 68

ช

รูสะมิแล เมือง ปัตตานี3 ญ 18-30 313 ปวส.-ป.ตรี 94000บริษัท โพสท์ 2020 จ ากัด 1/109 1



ล ำดับท่ี ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ
อัตรำ

ค่ำจ้ำง
วุฒิ ช่ือสถำนประกอบกำร เลขท่ี ซอย หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

รหัส 

ไปรษณีย์
สวัสดิกำร เง่ือนไข

1. เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

2. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

61 289 54

 

119 ช่างซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 รามโกมุท บานา เมือง ปัตตานี 94000ช 20-35 313 ปวช.-ป.ตรี 65/15ร้าน ต๋ีมอเตอร์ 2


