
ต าแหนง่งาน คุณวุฒิ จ านวน
ที่ต้องการ เพศ อายุ รายวัน เดือน

1 บจก.ภมูทิร เมนเธอร์ 75/11 ม.2 ต.บางหลวง ช่างยนต์ ช 18 ปขีึน้ไป ปวช-ปวส. 5 ตามที่ตกลง
อ.เมอืง จ.ปทุมธานี ช่างไฟฟ้ารถยนต์ ช 18 ปขีึน้ไป ปวช-ปวส. 2 ตามที่ตกลง
โทร.02-1474917

2 บจ.กเด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 59 ม.1 ต.สวนพริกไทย วิศวกรไฟฟ้า ช/ญ 22-30 ปี ป.ตรี 2 ตามที่ตกลง
 อ.เมอืง จ.ปทุมธานี วิศวกรโยธา ช/ญ 22-30 ปี ป.ตรี 2 ตามที่ตกลง
โทร.02-9595811 วิศวกรโยธา (ภาคี) ช/ญ ไมจ่ ากดั ป.ตรี 2 ตามที่ตกลง

วิศวกรขาย ช/ญ 25 ปขีึน้ไป ป.ตรี 2 ตามที่ตกลง
พนกังานเขียนแบบ ช/ญ 20 ปขีึน้ไป ป.ตรี 2 ตามที่ตกลง

พนกังานบญัชี ช/ญ 25 ปขีึน้ไป ป.ตรี 2 ตามที่ตกลง
3 บจก.บางกอกอนิเตอร์ 99/1 ม.2 ต.บางกะดี พนกังานคุมเคร่ืองจักร ช/ญ 18-40 ปี ปวช-ปวส. 5 11,000 ขึน้ไป

เนชัน่แนลสโตก อ.เมอืง จ.ปทุมธานี พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 18-40 ปี ขัน้ต่ า ป.6 5 350
โทร.091-5761271 พนกังานจัดส่งสินค้า ช 18-40 ปี ขัน้ต่ า ป.6 5 350

พนกังานขับรถบรรทุก ช 20-45 ปี ขัน้ต่ า ป.6 2 11,000 ขึน้ไป
พนกังานขับรถฟอล์คลิฟท์ ช 18-40 ปี ขัน้ต่ า ป.6 2 11,000 ขึน้ไป

โฟร์แมนฝ่ายผลิต ช 18-40 ปี ปวช-ปวส. 2 12,000 ขึน้ไป
ผู้จัดการโรงงาน ช/ญ 35-50 ปี ป.ตรี-ป.โท 1 ตามที่ตกลง

ผู้จัดการจัดส่งสินค้า ช 18-45 ปี ขัน้ต่ า ป.6 5 350
พนกังานคนพิการ ช/ญ 18-45 ปี ขัน้ต่ า ป.6 2 350

อตัราค่าจ้าง

ทะเบยีนผลการใหบ้ริการนายจา้ง/สถานประกอบการ
โครงการศูนยต์รีเทพเพ่ือการจา้งงานครบแบบวงจร

ส านักงานจดัหางานจงัหวัดปทมุธานี
ประจ าเดอืนตลุาคม 2560

ล าดับ ชือ่สถานประกอบการ ที่อยู/่โทรศัพท์



4 บจก.สยามลูบริแค้นท์ 28/8 ม.3 ซ.ใจเอือ้ ช่างซ้อมบ ารุง ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั มาก ตามที่ตกลง
 ต.บางขะแยง อ.เมอืง ช่างกล ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั มาก ตามที่ตกลง

จ. ปทุมธานี ช่างยนต์ ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั มาก ตามที่ตกลง
โทร.02-9753925 พนกังานขับรถยก ช ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั มาก ตามที่ตกลง

5 หจก.จตุจักรซุปเปอร์ 2/502 ม.18 ต.ล าลูกกา พนกังานขับรถหกล้อ ช/ญ 18 ปขีึน้ไป ไมจ่ ากดั 1 ตามที่ตกลง
ขนส่งล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี พนกังานขับรถสิบล้อ ช/ญ 18 ปขีึน้ไป ไมจ่ ากดั 1 ตามที่ตกลง

โทร.081-9230798 พนกังานขับรถตู้คอนเทนเนอร์ ช/ญ 18 ปขีึน้ไป ไมจ่ ากดั 1 ตามที่ตกลง
พนกังานขับรถยกของ ช/ญ 18 ปขีึน้ไป ไมจ่ ากดั 1 ตามที่ตกลง

ช่างกอ่สร้าง,เทปนู,ต่อเติมบา้น ช/ญ 18 ปขีึน้ไป ไมจ่ ากดั 1 ตามที่ตกลง
6 บจก.การ์กวัร์ แสบ 733/700 ม.8 ต.คูคต หวัหนา้ฝ่ายผลิต ญ 25 ปขีึน้ไป ป.ตรี 2 ตามที่ตกลง

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ช่างเทคนคิ,ช่างซ้อมบ ารุง ช 20-35 ปขีึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 3 ตามที่ตกลง
โทร.02-9989120 ช่างไฟฟ้า ช 20-35 ปขีึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 2 ตามที่ตกลง

พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 18-35 ปขีึน้ไป ป.6 ขึน้ไป มาก 310
เจ้าหนา้ที่บญัชี ญ 22 ปขีึน้ไป ป.ตรี 2 ตามที่ตกลง
ช่างแมพ่ิมพ์ ช 20 ปขีึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 1 ตามที่ตกลง

เจ้าหนา้ที่ประสานงานต่างประเทศ ญ 22 ปขีึน้ไป ป.ตรี 1 ตามที่ตกลง
พนกังานคลังสินค้า ช 20 ปขีึน้ไป ม.3 1 310
เด็กติดรถส่งของ ช 18 ปขีึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1 310

แมบ่า้น ญ 25 ปขีึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1 310
บจก.ไลน ์อนิสทรูเมนท์ 38/52 ม.3 ต.ล าลูกกา ช่างไฟฟ้า ช 20 ปขีึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2 ตามที่ตกลง

7 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ช่างเชือ่ม ช 20 ปขีึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2 ตามที่ตกลง
โทร.086-5515034

8 บจก.เจ ซี เอส.อลุตร้าโซนคิ 801/58-59 ม.8 ต.คูคต วิศวกร ช 25-35 ปี ป.ตรี 1 18,000-20,000 
 (ประเทศไทย) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ช่างเทคนคิ ช 25-35 ปี ปวช.-ปวส. 5 13,000 บ.

โทร.02-5324845



9 บจก.เอน็จีเนยีร์พลาสติก 30/52 ม.7 ต.ลาดสวาย พนกังานโตร์ ช/ญ 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 2 9,500 บ.
โปรดักส์ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี เจ้าหนา้ที่ควบคุมคุณภาพ ช/ญ 23-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 13,000 บ.

โทร.02-9945900-7 ช่างฉีด ช/ญ 23-35 ปี ปวช.-ปวส. 2 13,000 บ.
ช่างเขียนแบบ ช/ญ 23-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 18,000 บ.

ช่าง CNC ช/ญ 23-35 ปี ปวช.-ปวส. 2 15,000 บ.
พนกังาน QC ช/ญ 18-35 ปี ม.3-ปวส. 10 310

พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 18-35 ปี ม.3-ปวส. 20 310
10 แกรนดรัลส์ รีสอร์ท 11 ต.ประชาธิปตัย์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ช/ญ 40-50 ปี ไมจ่ ากดั 2 ตามที่ตกลง

อ.ธัญบรีุ จ.ปทุมธานี ผู้จัดการแผนกบญัชี ช/ญ 30-50 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 ตามที่ตกลง
โทร.091-0371067 ผู้จัดการแผนกตอนรับ ช/ญ 30-50 ปี ปวส.-ป.ตรี 3 ตามที่ตกลง

พนกังานบญัชีรายรับ ช/ญ 25-50 ปี ปวส.-ป.ตรี 6 ตามที่ตกลง
พนกังานบญัชีรายจ่าย ช/ญ 25-50 ปี ปวส.-ป.ตรี 6 ตามที่ตกลง

พนกังานตอนรับ ช/ญ 25-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 6 ตามที่ตกลง
พนกังานบคุคล ช/ญ 25-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 ตามที่ตกลง

กุก๊/เซฟ ช/ญ 30-45 ปี ปวส.-ป.ตรี 3 ตามที่ตกลง
คนล้างจาน ช/ญ 25-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 ตามที่ตกลง

แมบ่า้น ช/ญ 25-45 ปี ปวส.-ป.ตรี 8 ตามที่ตกลง
พนกังานจัดเล้ียง/เสริฟ ช/ญ 25-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 5 ตามที่ตกลง

พนกังานธุรการ ช/ญ 30-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 ตามที่ตกลง
พนกังานรับจองหอ้งพัก ช/ญ 25-45 ปี ปวส.-ป.ตรี 3 ตามที่ตกลง

11 บจก.เค แอนด์ จี 98/28 ม.2 ต.บงึน้ ารักษ์ พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 25 ปขีึน้ไป ไมจ่ ากดั 3 350
เจนเนอรัล เทรดด้ิง อ.ธัญบรีุ จ.ปทุมธานี พนกังานแพ็กสินค้า ช/ญ 25 ปขีึน้ไป ไมจ่ ากดั 3 350

โทร.094-4833907 พนกังานตรวจสอบคุณภาพ (QC) ช/ญ 25 ปขีึน้ไป ปวส.ขึน้ไป 3 12,000 บ.
12 บจก.สกายมลิกี้  28,30,32 ต.ประชาธิปตัย์ พนกังานขาย ช/ญ 18 ปขีึน้ไป ไมจ่ ากดั มาก ตามที่ตกลง

อ.ธัญบรีุ จ.ปทุมธานี พนกังานคลังสินค้า ช/ญ 18 ปขีึน้ไป ไมจ่ ากดั 2 ตามที่ตกลง
โทร.086-0738111 พนกังานขับรถ (ด่วน) ช 18 ปขีึน้ไป ไมจ่ ากดั 4 ตามที่ตกลง

เจ้าหนา้ที่ธุรการ ญ 18 ปขีึน้ไป ไมจ่ ากดั 1 ตามที่ตกลง



13 บจก.อโีนเว รับเบอร์ 63 ม.6 ตประชาธิปตัย์ ช่างซ่อมบ ารุงในโรงงาน ช 18 ปขีึน้ไป ปวช.-ปวส. 1 ตามที่ตกลง
(ประเทศไทย) มหาชน อ.ธัญบรีุ จ.ปทุมธานี ช่างซ่อมบ ารุงภายในอาคาร ช 18 ปขีึน้ไป ปวช.-ปวส. 1 ตามที่ตกลง

โทร.087-5029600 ช่างไฟฟ้า ช 18 ปขีึน้ไป ปวช.-ปวส. 1 ตามที่ตกลง
ช่างเทคนคิ ช 18 ปขีึน้ไป ปวช.-ปวส. 1 ตามที่ตกลง

14 บจก.อาร์.เค โพลิสเชอร์ 78/12 ม.7 บางเตย ช่างเทคนคิ ช 20-40 ปี ม.3-ปวส. 3 310
 แอนด์ พาร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

โทร.081-4553688
15 มหาวิทยาชินวัตร 99 ม.10 ต.บางเตย ช่างเทคนคิ ช 22-35 ปี ปวช.ขึน้ไป 4 ตามที่ตกลง

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เจ้าหนา้ที่หอ้งสมคุร ญ 22-33 ปี ป.ตรี 1 ตามที่ตกลง
โทร.02-5990072 เจ้าหนา้ที่หอพัก ญ 22-35 ปี ป.ตรี 1 ตามที่ตกลง

17 บจก.เค.เอ.ซี.ไอ.เอน็จิเนยีร่ิง 81/9 ม.2 ต.สามโคก ช่างเชือ่ม ช 18-45 ปี ไมจ่ ากดั 3 10,000-12,000
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พนกังานขับรถ+ผู้ช่วยช่าง ช 18-40 ปี ป.6-ปวช. 3 10,000-11,000

โทร.02-9791404 ผู้ช่วยช่าง ช 18-45 ปี ไมจ่ ากดั 3 9,000-10,000
18 บจก.ควฟฟราล- 27/7 ม.3 ต.บางโพธิ์เหนอื ช่างไฟฟ้า ช 20-35 ปขีึน้ไป ปวช.ขึน้ไป 1 10,000-15,000

เอกชนาวิศวกรรม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ช่างเทคนคิซ่อมมอเตอร์ ช 20-35 ปขีึน้ไป ปวช.ขึน้ไป 1 10,000-15,000
โทร.02-5931070 ช่างติดต้ังกระเช้าละนัง่ร้าน ช 20-35 ปขีึน้ไป ปวช.ขึน้ไป 1 10,000-15,000

19 บจก.ไทยสเปเชียวแกส๊ 700/38 ม.1 ต.สามโคก พนกังานขับรถบรรทุก ช ม.3 ขึน้ไป 15 10,000 ขึน้ไป
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พนกังานผลิต ช ม.3 ขึน้ไป 10 10,000 ขึน้ไป
โทร.098-5264145 ช่างเชือ่ม ช ปวช. ขึน้ไป 5 ตามที่ตกลง

20 บจก.โจ สเกอร์ ดิสทริบวิชัน่ 48/9 ม.6 อ.ลาดหลุมแกว้ เจ้าหนา้ที่ IT ช/ญ 25-30 ปี ป.ตรี 1 17,000 บ.
อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธาน ี เจ้าหนา้ที่ธุรการขนส่ง ญ 25-30 ปี ปสว.-ปตรี 1 ตามที่ตกลง

โทร.096-8879306 เจ้าหนา้ที่คลังสินค้า ช/ญ 25-30 ปี ปวส. 3 ตามที่ตกลง
เจ้าหนา้ที่ธุรการ ญ 25-30 ปี ปวส.-ป.ตรี 3 ตามที่ตกลง

เกด็กติดรถ ช 25-30 ปี ม.6 2 ตามที่ตกลง


