
ต ำแหน่งงำน คุณวุฒิ จ ำนวน

ทีต้่องกำร เพศ อำยุ รำยวัน เดือน
1 บจก.กรุงกวี 115/12 ม.3 ต.บึงยี่โถ พนักงำนเสิร์ฟ ช/ญ 18-35 ม.3 ขึ้นไป 8 300

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี พนักงำนต้อนรับ ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมประสบกำรณ์
โทร 02-5772891-3

2 บจก.โฮยำเลนซ์ ไทยแลนด์ 853 ต.ประชำธิปัตย์ ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช 21-35 ปวส.ไฟฟ้ำ 3 ไม่ระบุ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี ช่ำงเทคนิค ช 21-35 ปวส.อุตสำหกรรม / ทุกสำขำ 10 ไม่ระบุ
โทร 02-9012021 เจ้ำหน้ำทีส่โตร์ ช 21-35 ปวส.บริหำรธุรกิจ 1 ไม่ระบุ

3 TES .Amm(Thailind) 101/108 ม.20 ตฃ.คลองหนึ่ง Markerting Officeer ช/ญ 20-35 ป.ตรี 1 18,000
Co.,Ltd อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำทีคี่ย์ข้อมูล ช/ญ 20-35 ปวช.-ปวส. 2 10,000

โทร 081-8073397
4 บจก.อำร์พีเอส เทคโนโลยีส์ 101/96 ม.20 ซ.นวนคร 7 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 20-25 ปวช.-ปวส.(ไฟฟ้ำก ำลัง) 1 11,000

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง วิศวกร New part ช/ญ 25-35 ป.ตรี (วิศวกรรม) 1 ตำมประสบกำรณ์
จ.ปทุมธำนี
โทร 02-5290535-9 ต่อ 
101-102

5 บมจ.สยำมแมคโคร 39 ม.7 ต.คลองสอง พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10 11,000

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบุคคล ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 12,000
โทร 086-3500400

อัตรำค่ำจ้ำง

ทะเบียนผลการให้บริการนายจ้าง/สถานประกอบการ
โครงการศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ประจ าเดอืนมกราคม 2560

ล ำดับ ชื่อสถำนประกอบกำร ทีอ่ยู่/โทรศัพท์
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6 บจก.ผลิตภัณฑ์อำหำร 7/3 ม.1 ต.คลองหนึ่ง ผู้ช่วยผู้ผลิต ช ไม่เกิน 40 ไม่เกิน ม.6 8 310
เซ็นทรัล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี ผู้ช่วยพนักงำนทดสอบ ญ ไม่เกิน 40 ไม่เกิน ม.6 4 310

โทร 02-5168811-5
7 บจก.พ.ี พัฒนำเอ็นจิเนียร่ิง 11/7 ม.14 ต.คลองสอง พนักงำนส่งของ ช 30-40 ม.3 ขึ้นไป 1 300

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี พนักงำนขับรถ ช 30-40 ม.3 ขึ้นไป 1 300
โทร 02-9099498 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-40 ม.3 ขึ้นไป 5 300

8 บจก.เมกำ ออโต้โมบิล 59/3 ม.4 ต.บ้ำนใหม่ ช่ำงยนต์ ช 25 ปีขึ้นไป ปวส.(ช่ำงยนต์) 2 10,000
ติวำนนท์ อ.เมือง จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรรับรถ ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวส.ทุกสำขำ 2 10,000

โทร 02-5013535

9 บจก.อุตสำหกรรม 100/11 ม.1 ต.สำมโคก พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-35 ม.3-ม.6 30 310
พรมสยำม อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี

โทร 02-9772800
10 บจก.อินคอนโทรล 5/196 ม.2 ต.ลำดสวำย ช่ำงไฟฟ้ำ ช 22-30 ปวช. ขึ้นไป 3 ตำมตกลง

อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี เซลล์ ช/ญ 25-35 ป.ตรี 1 ตำมตกลง
โทร 02-1501620

11 บจก.เนเชอรัลยูนิต 27/12 ม.1 ต.บึงค ำพร้อย เจ้ำหน้ำที ่Draftman ช/ญ 25-40 ปวส.-ป.ตรี 2 ตำมตกลง
อ.เมือง จ.ปทุมธำนี พนักงำนขับรถ ช 28-45 ม.3 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง
โทร 02-5775288 เจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบคุณภำพ QC ช/ญ 25-35 ปวช.ขึ้นไป 2 ตำมตกลง
091-1198598 ช่ำงซ่อมบ ำรุงทัว่ไป ช 22-45 ปวช.ขึ้นไป 2 ตำมตกลง

เจ้ำหน้ำทีบุ่คคล ช/ญ 28-45 ป.ตรี 2 ตำมตกลง
12 บจก.สยำมชัยเซอร์วิส 11 ต.ประชำธิปัตย์ ช่ำงแอร์ ช 20-35 ไม่จ ำกัด 50 9,000-30,000

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำทีจ่ัดซ้ือ ญ 22-30 ปวส.ขึ้นไป 10 12,000-18,000
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โทร 02-9594200 เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน ญ 22-30 ปวส.ขึ้นไป 5 12,000-18,000
เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบุคคล ญ 22-30 ปวส.ขึ้นไป 5 12,000-18,000

13 หจก.เลิศบรรณวิชญ์ 89/60 ม.8 ต.ลำดสวำย พนักงำนบัญชี ญ 21-35 ปวส.-ป.ตรี 4 15,000
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ผู้ช่วยบัญชี ญ 21-35 ปวส. คอมฯ 2 13,000
โทร 086-3353217 พนักงำนรับ-ส่งเอกสำร ช 21-35 ม.3 - ม.6 1 15,000

15 บจก.โคโคบอร์ด 115/3 ม.1 ต.บ้ำนปทุม เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร / เลขำ ญ 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 12,000-15,000
อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ม.6-ปวส. 5 300 9,500
โทร 02-9798910

16 บจก. ว.ีเอ็น สตีล 188 ม.5 ต.บ้ำนกลำง ช่ำงติดต้ังและซ่อมบ ำรุง ช 20-35 ม.3 ขึ้นไป 30 9,000
อินมเตอร์เทรด อ.เมือง จ.ปทุมธำนี พนักงำนขำย ช/ญ 20-35 ปวส.ขึ้นไป มำก 13,000

โทร 092-2684286 พนักงำนส่งเสริมกำรขำย ช/ญ 20-30 ไม่จ ำกัดวุฒิ 8 13,000
พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 20-35 ม.6-ปวส. 5 9,000
พนักงำนขับรถกระบบ/6 ล้อ ช 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 9 9,000
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช 21-35 ม.6 ขึ้นไป 15 310
พนักงำนคลังสินค้ำ ช 21-35 ม.6 ขึ้นไป 5 310
ผู้จัดกำรสำขำ ช/ญ 21-35 ปวส.-ป.ตรี (ช่ำงก่อสร้ำง) 1 25,000
เจ้ำหน้ำทีอ่ำวุโส ช/ญ 35-40 ป.ตรี (บัญชี) 1 13,000
พนักงำนประจ ำเคร่ืองรีด/พับ ช 25-35 ม.6-ปวส.ทุกสำขำ 6 310
พนักงำนทัว่ไป ช/ญ 25-35 ม.3 4 310

17 โรงเรียนสำธิต 52/347 ม.1 ต.หลักหก แม่บบ้ำนหอพัก ญ 25-45 ป.6 ขึ้นไป 2 310
แห่งมหำวิทยำลัยรังสิต อ.เมือง จ.ปทุมธำนี แม่ครัว ช/ญ 25-50 ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง

โทร02-7927550 ผู้ช่วยแม่ครัว ช/ญ 25-50 ป.6 ขึ้นไป 2 310
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พนักงำนบริกำรห้องอำหำร ช/ญ 25-35 ป.6 ขึ้นไป 2 310
18 บจก.สยำมเอนริช 199/516 ม.4 ต.รังสิต ช่ำง CNC ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัดวุฒิ 1 ตำมตกลง

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี ช่ำง Milling ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัดวุฒิ 1 ตำมตกลง
โทร 02-5772689 ช่ำงเขียนแบบ ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัดวุฒิ 1 ตำมตกลง

19 บจก.บ.ีดี. แอลเทค 97/945 ม.1ต.บึงยี่โถ เจ้ำหน้ำทีก่ำรตลำด ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 5 9,000
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี พนักงำนขำยต่ำงจังหวัด ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 5 9,000
โทร 02-1529006 พนักงำนขำยกรุงเทพ-ปริมณฑล ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 5 9,000

20 บจก. โชคชัยฟูด้แอนด์ 294 ม.4 ต.คูคต ช่ำงเชื่อม ช 25-45 ม.3 ขึ้นไป 1 12,000
เรสเตอร์รองท์ อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี พนักงำนเสิร์ฟอำหำร ช/ญ 18-35 ม.3 ขึ้นไป 10 9,000-12,000

โทร 088-0922408 เจ้ำหน้ำทีดู่แลสวน ช 25-35 ไม่จ ำกัดวุฒิ 1 9,300
เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน ญ 23-40 ป.ตรี สำขำทีเ่กี่ยวข้อง 22 ตำมประสบกำรณ์
พนักงำนขับรถผู้บริหำร ช 25-48 ม.3 ขึ้นไป 2 ตำมประสบกำรณ์
พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-50 ไม่จ ำกัดวุฒิ 5 9,300


