
ต ำแหน่งงำน คุณวฒิุ จ ำนวน
ทีต้่องกำร เพศ อำยุ รำยวนั เดือน

1 บจก.สกำยไลท์เทคโนโลยีอินเตอร์ 37/4-5 ม.4 ต.ท้ำยเกำะ เจ้ำหน้ำทีว่ำงแผนกำรผลิต ช 25 ปีขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 3 12,000-
อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี ผู้จัดกำรฝ่ำยคุณภำพ ช/ญ 35 ปีขึน้ไป ประสบกำรณ์ 3ปี 3 30,000-
โทร.02-101037779 เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย ช/ญ 25 ปีขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 10 15,000-

พนักงำนผลิต ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 30 325
เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชี ญ 25 ปีขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 5 12,000-
พนักงำนขับรถ ช 30 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 3 10,000-

เจ้ำหน้ำทีค่ลังสินค้ำและวตัถุดิบ ช/ญ 25 ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 2 10,000-
พนักงำนตรวจสอบ QC ญ 20 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 7 ตำมตกลง
พนักงำนแผนกซ่อมบ ำรุง ช 25 ปีขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 3 ตำมตกลง

2 บจก.ด๊อกไอดี เพ็ทโปรดักส์ 35/219 ม.2 ต.คลองสำม เจ้ำหน้ำทีธ่รุกำร ญ 22-28 ปี ปวช. ขึน้ไป 2 12,000-
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย ช/ญ 25 ปีขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 4 12,000-

โทร.094-1424165 คนงำนยกของ ช 22 ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 4 9,000-
3 บจก.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ 1/88 ม.3 ต.บำงโพธิเ์หนือ พนักงำนขำย ช/ญ 18-45 ปี ไม่จ ำกัด 20 9,300-

สำขำปทุมธำนี อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี พนักงำน PC ช/ญ 18-45 ปี ม.3 ขึน้ไป 40 9,300-
โทร.081-7683311

4 บจก.เอส พี แอ็ดวำนซ์ 69/56 ม.2 ต.คลองหนึง่ พนักงำนธรุกำรบัญชี ญ 18-35 ปี ปวส. ขึน้ไป 1 14,000-
คอร์เปอร์เรชั่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี ช่ำงเขียนแบบ ช 18-40 ปี ปวช. ขึน้ไป 1 12,000-

โทร.02-9012109 ช่ำงกลึง+ช่ำงมิลล่ิง ช 18-40 ปี ไม่จ ำกัด 4 12,000-
081-6226910 ช่ำงเชื่อม+ช่ำงประกอบ ช 18-40 ปี ไม่จ ำกัด 2 12,000-

5 บจก.บุญถำวรเซรำมิค 19/112 ม.3 ต.คลองหนึง่ พนักงำนคลังสินค้ำ ช 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป มำก 9,900-
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี เช็คเกอร์ ช 18-35 ปี ม..6 ขึน้ไป มำก 9,900-

โทร.02-9020203 ช่ำงอำคำรสถำนที่ ช 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 1 9,900-
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6 ร้ำนไกด์งำนป้ำย 12/34 ม.7 ต.ล ำลูกกำ ช่ำงเหล็ก ช 20-35 ปี ไม่จ ำกัด 2 12,000-15,000
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ช่ำงป้ำย (มีประสบกำรณ์) ช 20-35 ปี ไม่จ ำกัด 2 12,000-15,001
โทร.091-0536069

6 บจก.เอฟอำรืพี ไทยซัพพลำย 7 ม.3 ต.คลองหนึง่ วศิวกร ช/ญ 23-35 ปี ป.ตรี 2 15,000-18,000
สำขำที ่1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี พนักงำนธรุกำร (Office) ช/ญ 18-30 ปี ปวส. 1 9,300-12,000

โทร.02-902447-8 พนักงำนบุคคล ช/ญ 20-35 ปี ปวส. 1 10,000-12,000
02-9020473 พนักงำนขับรถ ช 25-45 ปี ป.6 ขึน้ไป 1 12,000-
02-5168311 พนักงำน QC / QA ช/ญ 18-30 ปี ม.3-ปวส. 1 9,300-10,000
02-5162979 พนักงำนเทคนิคกำรผลิต ช/ญ 18-30 ปี ปวช.-ปวส. 2 9,300-10,000
084-3887670 พนักงำนพ่นสี ช 18-55 ปี ป.6-ปวช. 5 350+
086-8821714 พนักงำนโป๊วสี ช 18-55 ปี ป6 ขึน้ไป 5 350+

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-55 ปี ป.6-ม.6 10 310
พนักงำนผลิต (เลย)์ ญ 18-55 ปี ป.6-ม.6 10 310
พนักงำนประกอบ ช 20-55 ปี ป.6-ปวส. 10 310

พนักงำนสโตร์ ช/ญ 18-55 ปี ม.3-ปวช. 1 9,300-10,000
พนักงำนเจียร์ ช 20-55 ปี ป.6-ม.6 2 350+

พนักงำนซ้อมบ ำรุง ช 18-55 ปี ปวช.-ปวส. 2 350+
พนักงำนช่ำงเชื่อม ช 18-55 ปี ป6 ขึน้ไป 2 350+

7 บจก.วำย-เด็ค (ประเทศไทย) 14/45 ม.10 ต.คลองหนึง่ ฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 20 130+
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี พนักงำน QC ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 5 130+

โทร.02-5203436 พนักงำนสโตร์ ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2 130+
TECHICAG ช 18 ปีขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 2 ตำมตกลง
PLANNING ช/ญ 30 ปีขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง

11 บจก.ซีอำร์ซี ไทวสัดุ 13/214 ม.2 ต.คลองหนึง่ หัวหน้ำแผกขำย ช/ญ 20-40 ปี ม.3 ขึน้ไป 3
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี หัวหน้ำแผกจัดส่งสินค้ำ ช/ญ 20-40 ปี ม.3 ขึน้ไป 1

โทร.0845688030 พนักงำนขำย ช/ญ 20-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 5
พนักงำนตรวจจับสินค้ำ ช 20-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 2

พนักงำนซ้อมบ ำรุง อำคำร ช 20-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 2
พนักงำนขำยโครงกำร (AE) ช/ญ 20-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 1
เจ้ำหน้ำทีป่้องกันกำรสูญเสีย ช/ญ 20-35 ปี ป.ตรี 1
เจ้ำหน้ำทีธ่รุกำร/เอกสำร ช/ญ 20-35 ปี ป.ตรี 2



12 บจก.เจ.พิพัฒน์ ออโต้พำร์ท 90/29 ม.7 ต.คลองหนึง่ จป. วชิำชีพ ช/ญ 21-35 ปี ป.ตรี 1 18,000-
อินดิสตร้ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี ช่ำงไฟฟ้ำ ช 21-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 12,000-

โทร.02-5164271-4 เด็กติดรถ ช 21-35 ปี ม.3-ม.6 2 310
13 บจก.เกรทวอลล (1988) 59 ม.2 ถ.ปทุมธำน-ีลำดหลุมแก้ว เจ้ำหน้ำทีค่วบคุมงำน ช 25 ปีขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 2 ตำมตกลง

อ.เมือง จ.ปทุมธำนี พนักงำนติดต้ัง ช 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัด 30 360+
โทร.081-9229319 ช่ำงเทคนิคกำรผลิต ช 18 ปีขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 1 ตำมตกลง

ช่ำงเทคนิคกำรติดต้ัง ช 18 ปีขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 2 ตำมตกลง
พนักงำน (คนพิกำร) ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัด 1 ตำมตกลง

14 บจก.เอส.บ.ีพี.ทิมเบอร์ กรุ๊ป 40/1 ม.2 ต.บ้ำนกลำง พนักงำนขับรถโฟลค์คลิฟท์ ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัด 5 ตำมตกลง
อ.เมือง จ.ปทุมธำนี พนักงำนรำยวนั (เรียงไม้) ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัด 10 ตำมตกลง
โทร.082-7829015 พนักงำนฝ่ำยขำยต่ำงจังหวดั ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัด 10 ตำมตกลง

02-8318200 พนักงำนขำยกรุงเทพ ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัด 4 ตำมตกลง
พนักงำนฝ่ำยขำยทำงโทรศัพท์ ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัด 10 ตำมตกลง

พนักงำนขับรถเทเลอร์ ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัด 2 ตำมตกลง
15 โรงพยำบำลล ำลูกกำ 46 ม.9 ต.ล ำไทร ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช/ญ 18-35 ปี ม.3 1 ตำมตกลง

อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ผู้ช่วยทัว่ไป ช/ญ 20-40 ปี ม.3 1 6,550
โทร.02-5631011 นำยช่ำงเทคนิค ช/ญ 20-40 ปี ปวช. 1 6,750               

16 บจก.กำร์กัวร์ แล็บ 733/700 ม.8 ต.คูคต หัวหน้ำฝ่ำยผลิต ญ 25 ปีขึน้ไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบัญชี ญ 22 ปีขึน้ไป ป.ตรี 2 13,000-15,000

โทร.02-9989120 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 20 310
ช่ำงไฟฟ้ำ,ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช 22 ปีขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 4 ตำมตกลง

พนักงำนฝ่ำยผลิต (คนพิกำร) ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1 310
17 บจก.เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น 55/7 ต.บึงค ำพร้อม พนักงำนบัญชี ช/ญ 20-30 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 15,000-

อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี พนักงำนขับรถ ช 18-50 ปี ป.6 2 12,000-
โทร.02-1599844

18 บจก.ไอรอนเทค 36/23 ม13 ต.บึงค ำพร้อม ช่ำงเชื่อม,ประกอบโลหะ ช 18-35 ปี ปวช-ปวส. 2 9,000-15,000
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี นักออกแบบ,เขียนแบบ,กรำฟิกดีไซน์ ช/ญ 22-30 ปี ปวช.ป.ตรี 1 9,000-20,000

โทร.02-1525440



19 บจก.อลำนำ เอ็นจิเนียร่ิง 1/862 ม.17 ต.คูคต วศิวกรโยธำ ช 25 ปีขึน้ไป ป.ตรี 1 18,000+
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ช่ำงเทคนิคไฟฟ้ำ ช 30 ปีขึน้ไป ปวส. 1 17,000-

โทร.02-0360953 วศิวกรโยธำ (นคำนำยก) ช 25 ปีขึน้ไป ป.ตรี 1 18,000-
ช่ำงเทคนิคโยธำ (นครนำยก) ช 25 ปีขึน้ไป ปวส. 1 16,000-
วศิวกรเคร่ืองกล (หำดใหญ)่ ช 25-35 ปี ป.ตรี 1 23,000-

วศิวกรผู้ช่วย (หำดใหญ)่ ช 25-35 ปี ป.ตรี 1 20,000-
20 บจก.ทีเอจี เทมเปอร์ เซฟต้ีกลำส 22/35 ม.3 ต.หน้ำไม้ พนักงำนทัว่ไป ช 21 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 15 310

อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี พนักงำนขับรถปิคอัพ ช 21 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 1 310
โทร.02-6519552 เจ้ำหน้ำที ่QC ญ 21 ปีขึน้ไป ปวช. 1 310

เจ้ำหน้ำทีป่ระมำณกำรลงทุน ช 21 ปีขึน้ไป ปวช. 1 310


