
ต าแหน่งงาน คุณวุฒิ จ านวน

ทีต้่องการ เพศ อายุ รายวัน เดือน
1 บจก.เบทาโกร เกษตร 34/16 ม.11 ซ.ไอยรา 5/4 วิศวกร ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.ตรี 2 ตามตกลง

อุตสาหกรรม ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 19 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 20 ตามตกลง
จ.ปทุมธานี พนักงานควบคุมคุณภาพ(QC) ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 20 ตามตกลง
โทร 095-2043669

2 บจก.บุญวนิช บิสิเนส 36/65 ม.2 ต.คลองสาม พนักงานส ารวจภัยรถยนต์ ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 20 15000
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร 02-5040997
089-7639242

3 บจก.สเป็มโก้ 61/41 ม.6 ต.ล าลูกกา ช่างซ่อมบ ารุง ช 22-35 ปวช.-ปวส. 3 ตามตกลง
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ช่างเชื่อม ช 22-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 2 ตามตกลง
โทร 087-7171570 ช่างประกอบ ช 22-35 ไม่จ ากัดวุฒิ 2 ตามตกลง
02-9069248

4 บจก.ก.ภัทรค้าไม้ 96/162 ม.7 ต.คลองสอง หัวหน้าช่างยนต์ ช 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 20,000+
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ช่างซ่อมบ ารุง ช 23 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 2 15,000+
โทร 02-9016020 หนักงจัดส่ง ช 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10 15,000                       

พนังงานขับรถ 4 ล้อ - 10 ล้อ ช 26 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 4 15,000 - 20,000 

อัตราค่าจ้าง

ทะเบียนผลการให้บริการนายจ้าง/สถานประกอบการ
โครงการศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์ 2560

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศัพท์
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5 บจก.เคาน์เตอร์ แอ็ค-แท็กซ์ 381/11 ม.6 ต.บางพลู บัญชี,การเงิน,ธุรการ ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวส.,ป.ตรี 3 11,000                       
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร 083-7037552

6 บจก.ซัมม่า เอ็น.เค. 63/9 ม.3 ต.บางพลู วิศวกร Production ช/ญ 20-35 ป.ตรี เคร่ืองกล 5 15,000                       
คอนเทรคต้ิง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ช่างเทดนิคโรงงาน ช/ญ 18-35 ปวช.-ปวส. 5 330

โทร 02-5671341 ช่างเทดนิค QC ช/ญ 18-35 ปวส.เคร่ืองกลโรงงาน 5 330
7 บจก.ลินิซ่ี แซนนิทารี แวร์ 153/1 ม.3 ต.บางพูน พนักงานขับรถ ช/ญ 30 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1 9,000                         

อ.เมือง จ.ปทุมธานี ธุรการ ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1 9,000                         
โทร 086-6681118
02-9761559

8 บจก.บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 55/46-48 ม.14 ต.คลองหนึ่ง พนักงาน ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 30 345 9,500                         
(เคหะคลองหลวง) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 20 14,000                       

084-4585433 ผู้จัดการร้าน ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 20 19,000                       
9 บจก.สากลเอนเนอยี 15 ม.1  ต.เชียงรากน้อย คนสวน ช/ญ 20-35 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 1 308

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน ช/ญ 25-40 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 1 ตามโครงสร้างบริษัท
โทร 02-5937217 เจ้าหน้าทีแ่ผนก IT ช/ญ 25-45 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 1 ตามโครงสร้างบริษัท

เจ้าหน้าทีก่ารเงินอาวุโส ช/ญ 25-35 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป 1 ตามโครงสร้างบริษัท
10 บจก.เบท เตอร์เวย์ 442 ถ.ปทุมธาน-ีบางเลน ช่างอาคาร ช 20-30 ปวช.-ปวส. 1 12,000+

ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว เจ้าหน้าทีส่ถิติ ช 20-30 ปวช.-ปวส. 1 12,000+
จ.ปทุมธานี พนักงานขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ช 20-35 ม.3 ขึ้นไป 20 9,300+
โทร 02-5990999 พนักงานจัดส่งสินค้า ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 20 9,300+
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พนักงานคลังสินค้า ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 10 9,300+
คนสวน ช 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 2 9,300+
พยาบาลวิชาชีพ ช 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1 20,000+

11 บจก.คิว.พ.ีพี 48/53 ม.7 ต.คูคต Messenger ช 25-35 ม.3 ขึ้นไป 1 11,000                       
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ช่างแอร์ ช 25-35 ม.3 ขึ้นไป 2 11,000                       
โทร 02-9006900 ต่อ 5 วิศวกรเคร่ืองกล ช 25-35 ป.ตรี 2 15,000                       

วิศวกรไฟฟ้า ช 25-35 ป.ตรี 2 15,000                       
เจ้าหน้าทีบ่ัญชี ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 1 13,000                       
ช่างไฟฟ้า ช 22-35 ปวส.-ป.ตรี 1 11,000                       
พนักงานขับรถ ช 30-45 ม.3-ป.ตรี 1 11,000                       

12 บจก.คอสมอสบริวเวิอร์ 77 ม.1 ต.ล าไทร พนักงานขับรถ ช 25-35 ป.6-ปวช. 4 9,240-9,500 
ประเทศไทย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร ช 25-35 ปวช.-ปวส. 6 9,700-14,000 

โทร 035-7449206 พนักงานขับรถส านักงาน ช 25-35 ม.6-ปวส. 1 9,240-11,000 

035-744928 ซุปเปอร์ไวเซอร์ การผลิต ช 25-35 ป.ตรี (วิทยาศาสตร์) 2 20,400                       
ซุปเปอร์ไวเซอร์ คลังพัสดุ ช 25-35 ป.ตรี (โลจิสติกส์) 1 20,400                       

13 บจก.เอเบิล อินดัสตรีส์ 48/1-2 ม.1 ต.คลองหนึ่ง ช่างผู้ช านาญการด้านการม้วนท่อตะเข็บตรงช 25-38 ไม่จ ากัด
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ช่างกลโรงงาน ฝ่ายผลิต ช 20-38 ปวส. ขึ้นไป
โทร 02-5168431-5 ต่อ 104 ช่างกลโรงงานฝ่าย ซ่อมบ ารุง ช 30-35 ปวส. ขึ้นไป

ช่างเชื่อม ระดับเกรด A และ B ช 20-38 ป.6 ขึ้นไป
พนักงานขับรถสิบล้อ ช 21 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป
พนักงานฝ่ายผลิต ช 21 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป
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14 บจก.99 ฮาร์โอเท็กซัท 355/20 ม.15 ต.คูคต ช่างเซอร์วิส ช 25-30 ปวช.-ป.ตรี 3 12,000-40,000
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 02-5367959
02-5318439

15 บจก.ธีญบุรีฮอนด้าคาร์ส 139 ม.4 ต.รังสิต ทีป่รึกษาการขาย ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 5 ไม่ระบุ
ธัญบุรี ปทุมธานี บัญชี,แคชเชียร์ ญ 20 ปีขึ้นไป ปสว. ขึ้นไป 3 ไม่ระบุ
โทร 081-2691490
089-9242077

16 บจก.เบทเตอร์เวย์ (ปท.) 442 ถ.รามค าแหง ต.สพานสูง ผู้จัดการประจ าเขต จ.ปทุมธานี ญ 24-40 ปวช.-ป.ตรี 2 17,900                       
อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพฯ
โทร 02-9170000 ต่อ 234

17 บจก.สยามเคหะมินิแพค 23/3-10 ม.1 ต.ท้ายเกาะ ช่างเชื่อม ช 18-50 ไม่จ ากัด 2 10,000                       
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
โทร 02-1993962
02-1993964

18 บจก.วิสค์คอนแอนด์ครัมพ์ส 19/48 ม.3 ต.คลองส่ี ช่างเขียนแบบ ช 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 1 15,000-30,000
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ช่างไฟฟ้า ช 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 2 12,000                       
โทร 02-1528931 ช่างเคร่ืองกล ช 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 2 12,000                       

19 บจก.เบทาโกรเกษตร 34/16 ม.114 ต.คลองสอง วิศวกร 1 ตามโครงสร้างบริษท

อุตสาหกรรม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พนักงานฝ่ายผลิต ไม่จ ากัด 20 ตามโครงสร้างบริษท

โทร 095-2043669 พนักงานควบคุมคุณภาพ 20 ตามโครงสร้างบริษท
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20 มหาวิทยาลัยชินวัตร 99 ม.10 ต.บางเตย ช่างเทคนิค ช 22-35 ปวช/ปวส. 5 ตามโครงสร้างบริษัท
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าทีบ่ัญชี ช/ญ 22-30 ป.ตรี 2 ตามโครงสร้างบริษัท
โทร 20-5990000

21 บจก.สาล่ี พร้ินท์ต้ิง 19 ม.10 ต.คลองส่ี ผู้ช่วยช่าง ช 21-35 ม.3-ปวส. 5 9,000                         
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าทีข่ายงานพิมพ์ (Sales) ช/ญ 23-35 ปวส.-ป.ตรี 4 20,000                       
โทร 02-5296000 พนักงานผสมหมึก ช 25-35 ม.6-ปวส. 1 12,000-15,000

22 บจก.ฟันสวย 194 ต.ประชาธิปัตช แม่บ้าน ญ 30-50 ป.6 ขึ้นไป 4 9,000                         
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร.025673875

23 บจก.ฟาบริเนท 5/6 ม.6 ต.คลองหนึ่ง ฝ่ายผลิต ช/ญ 18-35 ม.3-ปวส. 10 310
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร 098-1187104
02-5249600

24 บมจ.คลาสสิค กรุ๊ป 20/38 ม.4 ต.บางยี่โถ พนักงานแพกสินค้า ญ 22-35 ม.3 ขึ้นไป 4 ตามตกลง
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พนักงานธุรการ ญ 22-35 ม.3-ปวช. 1 ตามตกลง
โทร 086-5433053

25 บจก.เอส.เอ.อะลูมินั่ม 390 ต.ประชาธิปัตย์ พนักงานขายหน้าร้าน ช/ญ 18-35 ปวช.ขึ้นไป 3 9,000-30,000

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าทีคุ่มโกดัง ช/ญ 18-45 ปวช.ขึ้นไป 2 9,000-30,000
โทร 02-56701313 บัญชีการเงิน ญ 25-45 ปวช.ขึ้นไป 1 9,000-30,000

คนขับรถ ช/ญ 25-45 ไม่จ ากัด 3 9,000-30,000
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26 บจก.เค.ซี.เอ็น.จิเนียร่ิง 81/9 ต.สามโคก ช่างไฟฟ้า ช 21-40 ปวช-ปวส. 3 12,000-14,000
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พนักงานขับรถ ช 21-40 ป.6-ม.3 1 9,5000-10,000
โทร 02-9791404 ช่างเชื่อม ช 21-40 ป.6-ปวส. 3 10,000-11,000

ผู้ช่วยช่าง ช 21-40 ป.6-ปวช. 2 9300-10,000
27 บจก.สหัสวรรษ์ การช่าง 08/352 ม.3 ต.คลองหนึ่ง ช่างเชื่อม ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 300

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ช่างปะปา ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 300
โทร 02-5162259 ช่างดักท์ ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 300

28 บจก.เพาเวอร์แพค แพท 56/4 ม.1 ต.คลองเจ็ด เจ้าหน้าทีค่วบคุมไฟโรงงาน ช 25-40 ปวช.-ป.ตรี 2 15,000                       
ฟอร์ม 2016 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าทีค่วบคุมเคร่ืองโมล์ ช 20-40 ปวช.-ป.ตรี 3 12,000                       

โทร 02-1502890 พนักงานบัญชี ญ 25-40 ปวช.-ป.ตรี 1 12,000                       
29 บจก.เอส เค บี โฮลเซล 37/1 ม.5 ต.บางหลวง พนักงานขับรถขนส่ง

อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร 083-3182233

30 บจก.วูดแลนด์ 87 ม.4 ต.บ้านฉาง พนักงานเอกสารบัญชีฝ่ายผลิต ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 1 10,000                       
อ.เมือง จ.ปทุมธานี ช่างซ้อมบ ารุง ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. 2 10,000                       
โทร 02-5871414-9 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ าเป็น 10 310 ตามโครงสร้างบริษัท
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