
ต ำแหน่งงำน คุณวฒิุ จ ำนวน
ทีต้่องกำร เพศ อำยุ รำยวนั เดือน

1 บจก.วพีีเอส พลำสติก 28/125 ม.5 ต.ล ำลูกกำ พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ปี ป.6 ขึน้ไป 20 310
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ช่ำงเทคนิค ช 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 5 310

โทร.02-9871491 พนักงำนกำรตลำด ช/ญ 20-35 ปี ม.6-ปวส. 1 ตำมตกลง
พนักงำนบัญชี ช/ญ 20-35 ปี ม.6-ปวส. 1 ตำมตกลง

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ม.3-ม.6 20 310
2 คุณ รติชำ ปฏิทัศน์ 9 ม3 ต.บ้ำนปทุม คนท ำสวน ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัด 2 310

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี แม่บ้ำนบุคคล ญ 20 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัด 1 310
โทร.086-3415575

3 บจก.มำบุญครองศิริชัย 99/9 ม.2 ต.บำงกะดี ช่ำงซ้อมบ ำรุงเคร่ืองเป่ำขวด ช 18-40 ปี ปวช.-ปวส. 4 ตำมตกลง
 25 มำร์เก็ตต้ิง อ.เมือง จ.ปทุมธำนี พนักงำนขับรถ 6 ล้อ ช 18-40 ปี ม.3 ขึน้ไป 2 ตำมตกลง

โทร.085-9298194 พนักงำนจัดส่ง ช 18-40 ปี ไม่จ ำกัด 7 310
พนักงำนขคัดขวด พลำสติก ญ 18-35 ปี ไม่จ ำกัด 12 310

ผู้ช่วยบัญชี ญ 18-35 ปี ม.6-ปวส. 1 9,300-10,000
พนักงำนขำย ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ขึน้ไป 1 ตำมตกลง

4 บจก.แฮปปิก้รอบรูป 166 68/18 ม.3 ต.บึงยีโ่ถ พนักงำนบัญชี ช/ญ 25-45 ปี ปวช-ป.ตรี 1 ตำมตกลง
อ.ธญับุรี จ.ปทุมธำนี เจ้ำทีธ่รุกำร ช/ญ 25-45 ปี ม.6-ป.ตรี 1 ตำมตกลง
โทร.02-5773759 พนักงำนขับรถ ช 25-45 ปี ไม่จ ำกัด 1 ตำมตกลง

คนงำนทัว่ไป ช/ญ 25-45 ปี ไม่จ ำกัด 1 ตำมตกลง
5 บจก.เอส.พ.ีดับบลิว.ซันไชน์ 111 ม.1 ต.บ้ำนใหม่ เช็คเกอร์ (เซ็คสินค้ำขึน้รก) ญ 30 ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 3 9,800+

อ.เมือง จ.ปทุมธำนี พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัด 20 310
โทร.02-9616686
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6 บจก.พีบี เทคโนโลย ี 899 ม.4 ต.คลองสี วศิวกรออกแบบ ช/ญ 24-40 ปี ปวช. ขึน้ไป 2 ตำมตกลง
แอนด์ เซอร์วสิ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี วศิวกรไฟฟ้ำ ช 24-40 ปี ปวช. ขึน้ไป 2 ตำมตกลง

โทร.02-1598647 พนักงำนขำย ช 24-40 ปี ปวช. ขึน้ไป 2 ตำมตกลง
พนักงำนขำย ช/ญ 24-40 ปี ปวช. ขึน้ไป 2 ตำมตกลง

6 บจก.ปทุมรีไซเคิล 40 ต.คูบำงหลวง พนักงำนบัญชี ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ปวส.ปตรี 2 ตำมตกลง
อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี ช่ำงไฟฟ้ำ ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ปวส.ปตรี 2 ตำมตกลง

โทร.02-9794313 ช่ำงยนต์ ช 18 ปีขึน้ไป ปวส.ปตรี 3 ตำมตกลง
ช่ำงแอร์ (รถ+บ้ำน) ช 18 ปีขึน้ไป ปวส.ปตรี 2 ตำมตกลง

พนักงำนทัว่ไป ช 18 ปีขึน้ไป ปวส.ปตรี 4 ตำมตกลง
7 บจก.ซีพีแรม 177 ม.4 ระแหง นักวจิัยและพัฒนำ (R&D) ช/ญ 22 ปีขึน้ไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง

อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำที ่QC ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 1 ตำมตกลง
โทร.02-9098100 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 18 ปีขึน้ไป ปวช-ปวส. 1 ตำมตกลง

พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1 ตำมตกลง
11 บจก.สหไทยกำรพิมพ์ 6 ม.3 ต.หน้ำไม้ เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชี ญ 25 ปีขึน้ไป ป.ตรี 2 13000 ขึน้ไป

และบรรจุภัณท์ อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำที ่QC ช 24 ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 2 12,000 ขึน้ไป
โทร.02-1945570 ช่ำงเทคนิค ช 25 ปีขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 2 12,000 ขึน้ไป

12 บจก.โซรอนไบโอเทคโนโลยี 183 ตึกรีเจ้นส์ ต.ลุมพินี เจ้ำหน้ำทีธ่รุกำรขำย ช/ญ 23 ปีขึน้ไป ปวช. ขึน้ไป 5 ตำมตกลง
(ประเทศไทย)  อ.ปทุมวนั กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย (เซลล์) ช/ญ 25 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 10 ตำมตกลง

โทร.092-1495921
13 บจก.แฟค 99 เอ็นจิเนียร่ิง 101/16 ม.15 ต.คลองหนึง่ ช่ำงไฟฟ้ำ ช 18-45 ปี ปวช. ขึน้ไป 2 13,000-

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี หัวหน้ำจัดซ้ือ ช/ญ 35-25 ปี ป.ตรี 1 13,000-
โทร.02-1904181

14 บจก.มุนโทะ 20 ม.19 ต.คูคต ช่ำงไฟฟ้ำ ช 30-40 ปี ปวช. ขึน้ไป 1 12,000-15,000
อ.ลฎลูกกำ จ.ปทุมธำนี พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18 ปีขึน้ไป ม.3 2 310

โทร.063-2089994
15 บจก.บำงกอกอินเตอร์ 99/1 ม.2 ต.บำงกระดี ผจก.บัญชีโรงงำน ช/ญ 30-50 ปี ป.6-ป.ตรี 1 ตำมตกลง

เนชัน่แนลสโตน อ.เมือง จ.ปทุมธำนี โฟร์แมนฝ่ำยผลิต ช/ญ 25-45 ปี ป.6-ปวส. 2 ตำมตกลง
โทร.091-5761271 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-45 ปี ป.6 ขึน้ไป 3 350

พนักงำนจัดส่งสินค้ำ ช/ญ 18-45 ปี ป.6 ขึน้ไป 3 350



16 บจก.สิงโต ไฟฟ้ำ ปทุมธำนี 45/17 ม.3 ต.บ้ำนกลำง ช่ำงไฟฟ้ำ ช 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัด 10 310
อ.เมือง จ.ปทุมธำนี ช่ำงก่อสร้ำง ช 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัด 20 310
โทร.095-1759246

17 บจก.พ.ีเค.เอ็น โปรดักส์ 4/239 ม.3 ต.คลองหนึง่ พนักงำนทัว่ไป ช/ญ 30-50 ปี ไม่จ ำกัด 1 310
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี ผู้ช่วยช่ำงเชือ่ม ช 30-50 ปี ไม่จ ำกัด 1 400

โทร.02-5169320
18 บจก.เดอะเฟร์ส 123/326 ต.พลับพลำ พนักงำนบัญชี ช/ญ 18-45 ปี ปวช ขึน้ไป 3 ตำมตกลง

กูด แมน กรุ๊ป อ.วงัทองหลำง กรุงเทพฯ เจ้ำหน้ำทีบุ่คคล HR ช/ญ 18-45 ปี ปวส.-ปตรี 1 ตำมตกลง
โทร.025309050

19 บจก.โม้เก้น (ประเทศไทย) 9 ม.12 ต.บึงค ำพร้อม ผู้แทนขำยวำงสเปค M ญ 18-35 ปี ป.ตรี 1 15,000-20,000
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ผู้แทนขำยโครงกำร M ญ 18-35 ปี ป.ตรี 4 15,000-20,000
โทร.081-5646201 พนักงำนซ่อมบ ำรุง D ช 18-35 ปี ป.ตรี 1 310

จนท.ควบคุมคุณภำพ M ช 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 2 12,000-15,000
พนักงำนปฏิบัติกำร QC/PACKING ช 18-35 ปี ป.6 ขึน้ไป 8 310
จนท.บรรจุผลิตภัณฑ์ส ำร็จรูป M ช 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 1 12,000-15,000

พนักงำนคลังสินค้ำ D ช 18-35 ปี ม.6 ขึน้ไป 7 310
เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชีสต๊อก M ญ 18-35 ปี ป.ตรี 1 15,000-20,000

พนักงำนติดต้ัง D ช 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 1 310
เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยผลิต SURFACE ช 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 1 12,000-15,000

เจ้ำหน้ำทีจ่ัดหำ M ญ 18-35 ปี ม.6-ป.ตรี 1 15,000-20,000
พนักงำนคลังสินค้ำกึง่พร้อมขำย D ช 18-35 ปี ม.6 ขึน้ไป 5 310

จนท.ประกันคุณภำพ M ช 18-35 ปี ม.6-ป.ตรี 2 12,000-15,000
เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติกำร M ช 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 1 12,000-15,000

20 คุณธนภัทร เกือทำน 555/126 ม.1 ต.บำงคูวดั พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ช 20-35 ปี ไม่จ ำกัด 3 310
ตลำดนัดบ้ำนกลำง อ.เมือง จ.ปทุมธำนี พนักงำนจรำจล ช 20-35 ปี ไม่จ ำกัด 3 310

โทร.095-1136221 แม่บ้ำน ญ 20-35 ปี ไม่จ ำกัด 2 310
095-1136321 พนักงำนขำย ญ 20-35 ปี ไม่จ ำกัด 4 310


