
ต าแหน่งงาน คุณวฒิุ จ านวน
ทีต้่องการ เพศ อายุ รายวนั เดือน

1 บจก.โอริส อิเล็กทริค 18/8 ม.2 ต.บ้านใหม่ พนักงานขาย ช/ญ 20-55 ปี ปงช.-ป.ตรี มาก 12,000-
อ.เมือง จ.ปทุมธานี เสมียน ช/ญ 20-45 ปี ม.3 ขึน้ไป 1 9,000-
โทร.089-069322 พนักงานขับรถส่งของ ช/ญ 25-45 ปี ม.3 ขึน้ไป 1 1,1000-

2 บจก.บ.ีเอ็ม.ควอลิต้ี ฟูด้ 25/1 ต.บางปรอก เจ้าหน้าทึธ่รุการ ญ 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 5 10,000-15,000
อ.เมือง จ.ปทุมธานี พนักงานจัดส่ง ช 18-35 ปี ป.6-ป.ตรี 6 340
โทร.02-9780916 พนักงาน QC ช/ญ 20-40 ปี 20-ป.ตรี 3 310

พนักงานคลังสินค้า ช 20-40 ปี ป.6-ป.ตรี 10 310
พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18-40 ปี ป.6-ป.ตรี 15 310

3 บจก.เมืองไทยประกันชีวติ 27/20-21 ต.บางปรอด ทีป่รึกษาประกันชีวติ ช/ญ 20 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัด มาก ตามตกลง
(มหาชน) สาขาปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าทีธ่รุการเขต ช/ญ 25 ปีขึน้ไป ป.ตรี 5 ตามตกลง

โทร.086-3550890 ทีป่รึกษาทางการเงิน ช/ญ 22 ปีขึน้ไป ป.ตรี 5 ตามตกลง
02-5811744

4 หจก. อลงกรณ์ ฟอร์คลิฟท์ 81/243 ม.5 ต.บางเด่ือ พนักงานธรุการ ช/ญ 20 ปีขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 2 9,000-
แอนด์ เซอร์วสิ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ช่างช านาญการ ช 25 ปีขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 2 10,000-

โทร.088-9932826 แม่บ้าน ญ 25 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัด 2 9,000-
คนสวน ช 25 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัด 1 9,000-

5 บจก.กรุงไทยน้ าทิพย์ 25 ม.7 ต.สวนพริกไทย พนักงาน QC ญ 18-45 ปี ม.3 ขึน้ไป มาก ตามตกลง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี พนักงานฝ่ายผลิต ช 18-40 ปี ป.6 ขึน้ไป มาก ตามตกลง
โทร.083-0965424 ช่างไฟฟ้า ช 23-45 ปี ปวส. ขึน้ไป 2 ตามตกลง

พนักงานติดรถส่งของ 6 ล้อ ช 20-45 ปี ไม่จ ากัด 1 ตามตกลง
พนักงานคนพิการ ช/ญ 20-45 ปี ไม่จ ากัด 1 ตามตกลง
เจ้าหน้าทีจ่ัดซ้ือ ญ 23-35 ปี ป.ตรี 1 ตามตกลง

หัวหน้าฝ่ายบุคคล ช/ญ 30-40 ปี ป.ตรี 1 ตามตกลง
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6 บจก.สรัลวชิญ์ คอนสตรัคชัน่ 43/184 ม.4 ต.คลองสาม เจ้าหน้าทีธ่รุการและบุคคล ช/ญ 20-35 ปี ม.6 ขึน้ไป 2 ตามตกลง
โปรดักส์ กรุ๊ป อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าทีอ่อฟแบบและสถาปนิก ช 20-35 ปี ป.ตรี 2 ตามตกลง

โทร.02-0016667 เจ้าหน้าทีธ่รุการหน้างาน ช 25-40 ปี ม.3 ขึน้ไป 4 ตามตกลง
6 บจก.ฟูด้กราวต้ีิ  18/14 ม.1 ต.คลองสาม พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 10 310

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พนักงานขาย ช/ญ 25 ปีขึน้ไป ป.ตรี 5 ตามตกลง
โทร.092-2792135 เจ้าหน้าทีธ่รุการ ช/ญ 26 ปีขึน้ไป ป.ตรี 3 ตามตกลง

7 บจก.คอมมูนิต้ี ปาร์ค 2/1 ต.ประชาธปิัตย์ เจ้าหน้าทีค่อมพิวเตอร์ ญ 20-35 ปี ปวส. 1 310
ดีเวล็อปเม้นต์ อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี พนักงานบัญชี ญ 20-35 ปี ปวส. 1 310

โทร.092-2239040 พนักงานขับรถ ช 20-35 ปี ไม่จ ากัด 1 310
11 บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 100 ต.ปรชาธปิัตย์ พนักงานขาย ช 20 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2 12,500-

สาขารังสิต อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี พนักงานจัดเลียงสินค้า ช 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 3 11,500-
โทร.02-9585699 พนักงานบริการลูกค้า ช/ญ 20 ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 1 13,500-

พนักงานบริการพิเศษ ช/ญ 20 ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 1 13,500-
พนักงานแคชเขียร์ ช/ญ 19 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 1 12,000-

12 บจก.ไทยริชฟูดส์ กรุ๊ป  37/7 ม.1 ต.บึงน้ ารักษ์ เจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย ช/ญ 19 ปีขึน้ไป ป.ตรี 2 ตามตกลง
อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าทีบ่ัญชี ช/ญ 19 ปีขึน้ไป ป.ตรี 2 ตามตกลง
โทร.084-6745394 เจ้าหน้าทีจ่ัดซ้ือ ช/ญ 19 ปีขึน้ไป ป.ตรี 2 ตามตกลง

เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ ช/ญ 19 ปีขึน้ไป ป.ตรี 2 ตามตกลง
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบคุณภาพ ช/ญ 19 ปีขึน้ไป ป.ตรี 2 ตามตกลง

13 บจก.กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร 17/9 ม.11 ต.ล าไทร เจ้าหน้าทีผ่ลิต ช/ญ 18-35 ปี ม.3-ปวส. 50 310
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที ่QC ช/ญ 18-35 ปี ม.3-ปวส. 10 310

โทร.02-1507885 เจ้าหน้าทีค่ลังสินค้า ช 18-35 ปี ม.3-ปวส. 10 310
หัวหน้า QC ช/ญ 22-35 ปี ป.ตรี 3 ตามตกลง

หัวหน้าฝ่ายผลิต ช/ญ 22-35 ปี ป.ตรี 3 ตามตกลง
เจ้าหน้าทีว่างแผนการผลิต ช/ญ 22-35 ปี ป.ตรี 3 ตามตกลง
เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย ช/ญ 22-35 ปี ป.ตรี 3 ตามตกลง

ช่างซ้อมบ ารุง ช 22-35 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตามตกลง
14 บจก.ไอทีทีไอซี เอ็นจิเนียร่ิง  55/161 ม.17 ต.บึงค าพร้อม ช่างเทคนิค ช 25-40 ปี ปวส. 3 12,000-15,000

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ช่างไฟฟ้า ช 25-40 ปี ปวส. 3 12,000-15,001



โทร.089-9273972 ช่างกล ช 25-40 ปี ปวส. 2 12,000-15,002
02-0029704 ช่างเชือ่ม ช 25-40 ปี ไม่จ ากัด 3 12,000-15,003

ช่างประปา ช 25-40 ปี ไม่จ ากัด 5 10,000-15,004
15 บจก.มอนเทอร์ร่ี อินเตอร์ 80/2 ม.6 ต.บึงค าพร้อม พนักงานยกกระเบือ้ง ช 22-40 ปี ไม่จ ากัด 4 9,000-

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ช 25-45 ปี ม.3 ขึน้ไป 2 10,000-
โทร.092-2784787



16 บจก.เคเอส เอ็น เนอร์ เซอร์วสิ 22/78 ม.2 ต.กระแชง เจ้าหน้าทีธ่รุการ ช/ญ 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 10,000-15,000
อ.เมือง จ.ปทุมธานี วศิวกรขาย ช/ญ 25-35 ปี ป.ตรี 2 20,000-
โทร.064-1879879

17 บจก.ดูบุยท์ ฟาร์อิสท์ 11/34 ม.6 ต.คลองสาม สโตร์ ช 20-40 ปี ม.3 ขึน้ไป 1 11,000-
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ช่างเชือ่ม ช 20-40 ปี ปวส. ขึน้ไป 2 11,500-

โทร.02-5240929
18 บจก.พอด์เคมีคอล 1/38 ม.4 ต.บึงค าพร้อม ผู้ช่วยนักวเิคราะห์ ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 8 ตามตกลง

อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ช่างซ้อมบ ารุง ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 10 ตามตกลง
โทร.094-1812510 ฝ่านผลิต ช/ญ 18-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 50 ตามตกลง

19  บจก.ธภีพ กรุ๊ป 32/2 ม.3 ต.คูคต เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน ช/ญ 25 ขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 10 ตามตกลง
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าทีธ่รุการต่างประทศ ช/ญ 25 ขึน้ไป ป.ตรี 3 ตามตกลง

โทร.02-9872128 เจ้าหน้าทีม่ัลติมีเดีย ช/ญ 25 ขึน้ไป ป.ตรี 3 ตามตกลง
พนักงานขับรถ 6 ล้อ ช 25 ขึน้ไป ไม่จ ากัด 2 ตามตกลง
พนักงานขับรถหัวลาก ช 25 ขึน้ไป ไม่จ ากัด 2 ตามตกลง

20 บจก.เอ็น.เอ็น.พ.ีโลจิติกส์ 2/150 ม.6 ต.คูคต เจ้าหน้าทีธ่รุการ ญ 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 3 12,000-15,000
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี พนักงานขับรถส่งสินค้า ช 20-40 ปี ม.3-ปวส. 5 12,000-18,000

โทร.02-9088973 พนักงานติดรถส่งสินค้า ช 18-40 ปี ม.3-ปวส. 5 10,000-12,000
พนักงานจัดเรียงสินค้า ช 18-40 ปี ม.3-ปวส. 3 10,000-14,000

หัวหน้าศูนยก์ระจายสินค้า ช 30-45 ปี ป.ตรี 2 20,000-28,000


