
ต ำแหน่งงำน คุณวฒิุ จ ำนวน
ที่ต้องกำร เพศ อำยุ รำยวนั เดือน

1 ร้ำนสมเจริญ เฟอร์นิเจอร์ ตลำดรังสิต ต.ประชำธปิัตย์ พนักงำนขำย ญ 18-35 ปี ปวช-ปวส. 2 ตำมตกลง
อ.ธญับุรี จ.ปทุมธำนี พนักงำนขับรถ ช 18-35 ปี ไม่จ ำกัด 1 ตำมตกลง
โทร.090-5691649

2 บจก. ไฮ-คิว พลำส 1501,1351 ต.คลองหนึ่ง ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช 20-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 2 10,000-15,000
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี ช่ำงเทคนิคฉีดพลำสติก ช/ญ 22-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 3 10,000-15,000

โทร.02-9081148-9 Technician CNC ช 22-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 3 10,000-15,000
พนักงำนขับรถ ช 22-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 2 10,000 ขึ้นไป

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป มำก 310
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 2 310

3 บจก.ทีเอ็นที ออล เซอร์วสิ 99/27 ม.6 ต.ลำดสวำย ช่ำงเทคนิค ช 18 ปีขึ้นไป ม.3-ป.ตรี 3 ตำมตกลง
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ผู้ช่วยช่ำงเทคนิค ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 3 ตำมตกลง
โทร.081-6892053 เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำ ช 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง

4 บจก.เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียร่ิง 81/9 ม.2 ต.สำมโคก ช่ำงเชื่อม ช 18-45 ปี ไม่จ ำกัด 3 10,000-12,000
อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี พนักงำนขับรถ+ผุช่วยช่ำง ช 18-40 ปี ป.6-ปวช. 3 10,000-11,000

โทร.02-9791404 ผู้ช่วยช่ำง ช 18-45 ปี ไม่จ ำกัด 3 9,000-10,000
5 บจก.ฟิตจัด ฟิตเนส 9/1 ม2 ต.บ้ำนกลำง พนักงำนเคำเตอร์ ช/ญ 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 12,000-

อ.เมือง จ.ปทุมธำนี
โทร.084-6519104

อัตรำค่ำจ้ำง

ทะเบียนผลการให้บรกิารนายจ้าง/สถานประกอบการ
โครงการศูนย์ตรเีทพเพ่ือการจ้างงานครบแบบวงจร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2560

ล ำดับ ชื่อสถำนประกอบกำร ที่อยู/่โทรศัพท์



6 บจก.วไีอว ี 29/60 ม.5 ต.คูคต ช่ำงไฟฟ้ำ ช 25-40 ปี ปวช.-ปวส. 5 11,000-12,000
อินเตอร์เนชั้นแนล อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ช่ำงกระจก/อลุมิเนียม ช 25-40 ปี ม.6-ปวส. 5 ตำมตกลง

โทร.02-9957470
6 บจก.อำรยะ อะไหล่ยนต์ 19/11  ม.3 ต.คลองหนึ่ง ช่ำงกลึง ช 21-50 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 20,000-

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำที่ธรุกำร ญ 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 ตำมตกลง
โทร.02-9020081-6 หัวหน้ำสโตร์ ช/ญ 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง

ช่ำงเชื่อม ช 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง
ผู้ช่วยช่ำง ช 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง
ช่ำงเคร่ือง ช 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป มำก ตำมตกลง

พนักงำนขำย ช/ญ 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง
พนักงำนขับรถบรรทุก ช 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง

พนักงำนบัญชี ช 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง
7 บจก.บิซิเนส 555 ต.คลองเตย พนักงำน 7-11 ช/ญ 18-30 ปี ม.3 10 10,000-

เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ อ.คลองเตย กรุงเทพฯ พนักงำนเติมน้ ำมัน ช/ญ 18-30 ปี ป.6 5 10,000-
โทร.02-2397328

11 บจก.เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี 99 ม.8 ต.คูคต เลขำนุกำร ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 13,000-
(มหำชน) อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำที่บัญชี ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 2 13,000-

โทร.02-5314320 เจ้ำหน้ำที่บัญชี-เร่งรัดหนี้สิน ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 3 13,000-
เจ้ำหน้ำที่บัญชี-งบกำรเงิน ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 13,000-

พนักงำนแคชเชียร์ ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 11,000-
เจ้ำหน้ำที่เทคโนยีสำรสนเทศ ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 3 13,000-

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 5 13,000-
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 13,000-
เจ้ำหน้ำที่กรำฟฟิก ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง



ผู้จัดกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง
เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี 2 13,000-

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยั ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 15 370
พนักงำนแคชเชียร์ตู้เก็บเงิน ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 3 370

พนักงำนแม่บ้ำน ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 15 370
ช่ำงไฟฟ้ำ ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 4 11,000-
ช่ำงประปำ ช 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 3 11,000-
ช่ำงแอร์ ช 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 5 11,000-

พนักงำนควบคุมกำรก่อสร้ำง ช 20 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 1 ตำมตกลง
12 บจก.ซีทีเอ็มเอส เทคโนโลยี 598/9 ต.คูคต วศิวกรไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส์ ช 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี 3 14,000-19,000

อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ช่ำงเทคนิค ช 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด มำก 9,000-12,000
โทร.02-5317111 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด มำก 9,000-12,000

บัญชี ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 2 9,000 ขึ้นไป
ธรูกำร/บุคคล ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 2 9,000 ขึ้นไป

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 2 12,000 ขึ้นไป
ช่ำงยนต์ ช 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 2 10,000 ขึ้นไป

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภยั ช 25 ขึ้นไป ไม่จ ำกัด 2 400
ผู้ช่วยช่ำง ช 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด มำก 9,000 ขึ้นไป
แม่บ้ำน ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 1 230

พนักงำนขับรถ ช 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 1 10,000 ขั้นไป
13 บจก.ดูโฮม 185/5 ม.4 ต.รังสิต ผู้จัดกำร ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ ช/ญ 30-45 ปี ป.ตรี ขึ้นไป 10 ตำมตกลง

อ.ธญับุรี จ.ปทุมธำนี พนักงำนตรวจเช็คคลังสินค้ำ ช 21-35 ปี ปวส. ขึ้นไป 50 14,000 ขึ้นไป
โทร.02-5779888 พนักงำนตรวจสอบภำยใน ช 21-35 ปี ปวส. ขึ้นไป 10 14,000 ขึ้นไป

ธรุกำรแผนกต่ำงๆ ช/ญ 21-35 ปี ปวส. ขึ้นไป 10 12,000 ขึ้นไป



พนักงำนแครเชียร์ ญ 21-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 10 11,700 ขึ้นไป
ผู้ช่วยพนักงำนแครเชียร์ ญ 21-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 20 10,500 ขึ้นไป

พนักงำนขำย PC ช/ญ 21-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 30 9,300 ขึ้นไป
หัวหน้ำทีมขำยกระเบื้อง ช/ญ 21-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 10 10,400 ขึ้นไป

พนักงำนคลังสินค้ำ ช 21-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 50 9,300 ขึ้นไป
แม่บ้ำน/รปภ./คนสวน ช/ญ 21-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 20 9,300 ขึ้นไป

พนักงำนขับรถโพร์คดริฟ ช 21-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 20 10,400 ขึ้นไป
ช่ำงวอ่มบ ำรุง ช 21-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 20 10,000 ขึ้นไป

14 บจก.สยำมแบตร่ีอินดัสทรี 28/7 ม.3 ต.บำงขะแยง เจ้ำหน้ำที่ จป.วชิำชิพ ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี 3 18,000 ขึ้นไป
อ.เมือง จ.ปทุมธำนี นักเคมี (วจิัยและพัฒนำ) ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี 2 15,000 ขึ้นไป
โทร.02-9752780-8 เจ้ำหน้ำที่บัญชี ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี 3 13,000 ขึ้นไป

ช่ำงเทคนิค ช ไม่จ ำกัด ปวส.-ป.ตรี 10 12,000 ขึ้นไป
เจ้ำหน้ำที่ธรุกำร ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี 2 11,500 ขึ้นไป

ช่ำงไฟฟ้ำ ช ไม่จ ำกัด ปวส. ขึ้นไป 10 11,000 ขึ้นไป
ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช ไม่จ ำกัด ปวช.-ปวส. 10 11,000 ขึ้นไป

ช่ำงเทคนิคกำรผลิต ช ไม่จ ำกัด ปวส. ขึ้นไป 10 11,000 ขึ้นไป
พนักงำนควบคุมคุณภำพ QC ช ไม่จ ำกัด ปวส. ขึ้นไป 3 11,000 ขึ้นไป

พนักงำนพัสดุ ช/ญ ไม่จ ำกัด ม.6 ขึ้นไป 10 10,000 ขึ้นไป
พนักงำน QC. บริกำร ช/ญ ไม่จ ำกัด ม.6 ขึ้นไป 5 10,000 ขึ้นไป

พนักงำนปฎบิัติกำรด้ำนเทคนิค ช ไม่จ ำกัด ม.6 ขึ้นไป 5 9,500 ขึ้นไป
พนักงำนขับรถ ช ไม่จ ำกัด ป.6 ขึ้นไป 5 9,500 ขึ้นไป

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช ไม่จ ำกัด ป.6 ขึ้นไป 15 310
พนักงำนกริด ช ไม่จ ำกัด ป.6 ขึ้นไป 15 310



15 บจก.เสริมสุข 63 ม.3 ต.บำงขะแยง พนักงำนขำยพรีเซลล์ ช/ญ 20-40 ปี ม.6-ป.ตรี 20 20,000-25,00
อ.เมือง จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำที่ส่ิงแวดล้อม ช/ญ 20-40 ปี ป.ตรี 2 ตำมตกลง
โทร.02-9753501 เจ้ำหน้ำที่ จป.วชิำชิพ ช/ญ 21 ปีขึ้นไป ปวส.ป.ตรี 4 ตำมตกลง

วศิวกรเคร่ืองกล/ไฟฟ้ำ ช 21 ปีขึ้นไป ป.ตรี 2 17,000 ขึ้นไป
พนักงำนขับรถสำยส่ง ช 21 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10 12,000-18,000
พนักงำนขับรถล ำเลียง ช 21 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5 12,000-18,000

พนักงำนขับรถขำย ช 21 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15 12,000-18,000
พนักงำนผู้ช่วยขำย ช 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 15 ตำมตกลง

พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ ช 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 20 ตำมตกลง
16 หจก.อเมซ่ิง เกรซ 203/41-42 ม.1 ต.หลักหก เจ้ำหน้ำที่บัญชี ช/ญ 20-40 ปี ปวส.ป.ตรี 3 13,000 ขึ้นไป

เฮลท์ โปรดักท์ อ.เมือง จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยไอที ช 23-40 ปี ป.ตรี 2 15,000 ขึ้นไป
โทร.02-9786481 ธรุกำรจัดซ้ือ ช/ญ 18-40 ปี ป.ตรี 2 13,000 ขึ้นไป
092-2255002 แพทย์แผนจีน ช/ญ 23-40 ปี ป.ตรี 2 15,000 ขึ้นไป

ช่ำงควบคุมเคร่ืองจักร ช/ญ 20-40 ปี ปวส.ป.ตรี 2 13,000 ขึ้นไป
ช่ำงไฟฟ้ำประจ ำอำคำร ช 20-40 ปี ปวส.ป.ตรี 2 15,000 ขึ้นไป

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ช/ญ 18-40 ปี ม.6-ป.ตรี 5 12,000 ขึ้นไป
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนต่ำงประเทศ ช/ญ 23-40 ปี ป.ตรี 3 18,000 ขึ้นไป
เจ้ำหน้ำที่ดูแลคลิงสินค้ำ(ห้องยำ) ช/ญ 20-40 ปี ปวส.ป.ตรี 2 20,000 ขึ้นไป

คนขับรถผู้บริหำร ช 20-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 12,000 ขึ้นไป
17 บจก.JIB Computer 21 แขวงสนำมบิน ผู้จัดกำรร้ำน ช/ญ 23-35 ปี ปวส. ขึ้นไป 2 ตำมตกลง

Group เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ พนักงำนขำย ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง
โทร.085-1224393 ช่ำงเทคนิค ช 23-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง

090-6510035 เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ ช/ญ 23-30 ปี ป.ตรี 5 ตำมตกลง
เจ้ำหน้ำที่บัญชี ญ 23-35 ปี ป.ตรี 3 ตำมตกลง



เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ญ 23-35 ปี ป.ตรี 3 ตำมตกลง
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ช 23-35 ปี ป.ตรี 5 ตำมตกลง
เจ้ำหน้ำที่ธรุกำร ช/ญ 23-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 5 ตำมตกลง

18 บจก.เกรทวอลล (1988) 59 ม.2 ต.บ้ำนฉำง พนักงำนติดต้ัง ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 1 360
อ.เมือง จ.ปทุมธำนี พนักงำนฝ่ำยผลิต ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 1 310
โทร.02-5813472 ช่ำงเทคนิคกำรผลิต ช 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2 ตำมตกลง
081-9229319 ช่ำงเทคนิคกำรติดต้ัง ช 18 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 4 ตำมตกลง

พนักงำนฝ่ำยผลิต (ผู้พิกำร) ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 1 310
19 บจก.ซุปเปอร์เซฟ 49/139 ม.1 ต.คลองสำม ผู้จัดกำรประจ ำสำขำ ช/ญ 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 4 16,000-21,000

คอร์ปอเรชั่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี ผู้ช่วยผู้จัดกำรประจ ำสำขำ ช/ญ 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 4 12,000-15,000
โทร.081-8301768 พนักงำนประจ ำสำขำ ช/ญ 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 10 9,500-12,000

หัวหน้ำส่วนบัญชี GL ช/ญ 25-40 ปี ป.ตรี 1 ตำมตกลง
หัวหน้ำส่วนบัญชีกำรเงิน ช/ญ 25-40 ปี ป.ตรี 1 ตำมตกลง
เจ้ำหน้ำที่บัญชีทรัพย์สิน ช/ญ 25-40 ปี ป.ตรี 1 ตำมตกลง

20 บจก.ซีอำร์ซี ไทยวสัดุ 13/214 ม.2 ต.คลองสอง พนักงำนขำย ช/ญ 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 10 9,500 -
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี พนักงำนตรวจสินค้ำ ช 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 9,500 ขึ้นไป

โทร.084-5688030 พนักงำนขำยโครงสร้ำงเหล็ก ช 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 9,500-
พนักงำนซ่อมบ ำรุงอำคำร ช 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 9,500-
พนักงำนขำยโครงกำร(AE) ช/ญ 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 11,000-


