
จ านวน
คน รายวัน เดอืน

1 บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ท 19/30 ม.5 ถ.ล าลูกกา ช่างไฟฟ้า ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2 12000+

เอ็กซ์ปอร์ท จ ากัด ต.คูคต อ.ล าลูกกาจ.ปทุมธานี ช่างสี ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2 12000+

โทร 021012132 ช่างเชื่อม ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 2 12000+

พนักงานขับรถ ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 2 11000+

พนักงานคุมสต๊อก ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 3 12000+

พนักงานแพ็คสินค้า ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 5 11000+

2 บริษัทพีรุ่งเร่ืองบริการ 95/10 ม.3 ต.บางพูน พนักงานขับรถยนต์ ชาย 30 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1 15000

อ.เมือง จ.ปทุมธานี

โทร 02-1981519
3 บริษัทคฤหาสน์คอนสตาร์ชั่น 69/4 ม.5 ถ.ล าลูกกา พนักงานทัว่ไป ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัดวุฒิ 10 330/วัน

จ ากัด ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา

จ.ปทุมธานี โทร 02-9870047-8

4 บริษัทโตโยต้า เภตรายูสคาร์ 66 ม.3 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ทีป่รึกษาการขาย ช/ญ 23-38 ปี ม.3-ป.ตรี 5 325/วัน

ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

โทร 0875134747
5 ญาดา การช่าง 35/118 ม.3 ถ.เลียบคลองสาม กรรมกร ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 400/วัน

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ช่างเหล็ก ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 600/วัน

คุณวุฒิ
อัตราค่าจ้าง/บาท

ทะเบียนผลการให้บริการนายจ้าง/สถานประกอบการ

โครงการศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบแบบวงจร

ส านักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี

เดอืน ตลุาคม 2561

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ ทีอ่ยู่/โทรศัพท์ ต าแหน่งงานทีต่อ้งการ เพศ อายุ



จ.ปทุมธานี โทร 061-9352591 ช่างปูนกระเบือ้ง ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 5 500/วัน

ช่างโครงสร้าง ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 5 600/วัน

ช่างปูน ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 5 600/วัน

6 บริษัทอชิรพลแพ็คเกจจิ้ง 888 ม.21 ถ.นิมิตใหม่ ช่างพิมพ์ ช/ญ 25-40 ปี ป.6-ม.3 2 12000+

กรุ๊ป ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ช่างปัม้ไดคัท ชาย 25-35 ปี ป.6-ม.3 2 9000+

โทร 02-5691828 - 9 ช่างสลักงาน ชาย 25-35 ปี ป.6-ม.3 1 9000

พนักงานติดรถส่งของ ชาย 20-30 ปี ป.6-ม.3 3 325/วัน

พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 20-30 ปี ป.6-ม.3 5 325/วัน

7 บริษัททรัพย์อรุณเวช 12/828 ม.4 ต.บึงยี่โถ พนักงานขาย ช/ญ 25 - 40 ปี ปวช. ขึ้นไป 1 12000

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ธุรการ หญิง 21 - 40 ปี ม.3 ขึ้นไป 2 10000+

โทร 02-9579597
8 บริษัท ธนาสตีล เวิร์ค จ ากัด 69 ม.7 ต.คลองส่ี ช่างเชื่อมโลหะ ชาย 22-35ปี ม.3 ขึ้นไป ไม่ระบุ 507/วัน

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ช่างพับ ม้วน ชาย 22-35ปี ม.3 ขึ้นไป ไม่ระบุ 507/วัน

โทร 080-4532917 ช่างเตรียมงาน ชาย 22-35ปี ม.3 ขึ้นไป ไม่ระบุ 507/วัน

พนักงานสโตร์ ช/ญ 22-35ปี ม.3 ขึ้นไป ไม่ระบุ 507/วัน

9 บริษัท เอส ดับบลิว ซีบิซ 24/1 ม.7 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณ บาริสต้า ช/ญ 20 - 35 ปี ป.ตรี 1 ตามตกลง

จ ากัด ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี โทร 0970529865

10 บริษัท อินเชฟซับ 22/105 ม.13 ต.คลองสอง กรรมกร ยกของ ชาย 18-40 ปี ป.6 - ม.3 30 325/วัน

คอนแทรคเตอร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทร. 081-9847302



11 บริษัท ชูเคียว(ไทยแลนด์) 9/235 ม.5 ถ.พหลโยธิน ช่างเทคนิค ชาย ไม่เกิน 35 ปี ม.6 3 ตามตกลง

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ช่างเทคนิค หญิง ไม่เกิน 35 ปี ปวช. 3 ตามตกลง

จ.ปทุมธานี โทร02-5161272
12 หมู่บ้านเสนา แกรนโฮม 29/3 ม.1 ต.กระแซง อ.สามโคก กรรมกรก่อสร้าง ชาย 20-30 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 10 325/วัน

จ.ปทุมธานี โทร 081-6205619

13 บริษัทรังสิตพลาซ่าจ ากัด 94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ แคชเชียร์ หญิง 19 - 32 ปี ม.3 - ปวส. 5 350/วัน

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พนักงานส่งน้ าแข็ง ชาย 19 - 35 ปี ป.6 - ม.6 2 350/วัน

โทร 02-9580011 ต่อ 11066 คนสวน ช/ญ ไม่เกิน 45 ป.6 - ม.6 5 350/วัน

รปภ. งานจราจร ชาย 19 - 35 ปี ป.6 - ม.6 3 350/วัน

ช่างเชื่อม ชาย 25 ปีขึ้นไป ม.6 - ปวส. 2 12000+

14 บริษัทตราทอนอล จ ากัด 80/376-377 ม.3 ต.คลองหนึ่ง ผู้ช่วยฝ่ายขาย ช/ญ ไม่ระบุ ปวส. ขึ้นไป 1 10000+

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าทีก่ารตลาด ช/ญ ไม่ระบุ ป.ตรี 2 15000

15 บริษัท เค พี เซอร์วิสทรัด จ ากัด 36/5 ม.7 ต.คลองสาม ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 3 400/วัน

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทร 0860255550

16 บริษัท สีทอลชี เอ็นจิเนียร่ิง 41/29 ม.2 ถ.เลียบคลองส่ี ช่างไฟฟ้า ชาย 18-40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 10 ตามตกลง

แอนด์ซัพพลาย ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ช่วยช่างไพฟ้า ชาย 18-40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 10 ตามตกลง

โทร. 0841438342 โพร์แมน ชาย 18-40 ปี ปวช - ปวส. 2 ตามตกลง

17 บริษัท ชินสแปดโก้ จ ากัด 25 ม.4 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว วิศวกรเคร่ืองกล ช/ญ 25-45 ปี ป.ตรีขึ้นไป 10 ตามตกลง



จ.ปทุมธานี 12140 ช่างเชื่อม ชาย 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 10 ตามตกลง

โทร 0830980394

18 บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จ ากัด 76/1 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18 - 35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 33 325/วัน

อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร 02-5816616 พนักงานขับรถยก ชาย 18 - 40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 1 333/วัน

พนักงานขับรถส่งสินค้า ชาย 18 - 40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 2 338/วัน

พนักงานเตา-ไอน้ า ชาย 18 - 40 ปี ปวส. 5 350/วัน

เจ้าหน้าทีฝ่่ายบุคคล หญิง 22-40 ปี ป.ตรี 1 14000

วิศวกรผลิต ชาย 22-35 ปี ป.ตรี 2 17000

19 บริษัทดูซ่า ฟูด้ โปรดักส์ จ ากัด 36/10 ม.2 ต.คลองพระอุดม เจ้าหน้าทีบ่ัญชี ช/ญ 25-40 ปี ป.ตรี 1 ตามตกลง

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าทีจ่ัดซ้ือ ช/ญ 25-40 ปี ป.ตรี 1 ตามตกลง

โทร 02-1572946 ธุรการสโตร์-คลัง ช/ญ 25-40 ปี ปวช. ขึ้นไป 1 ตามตกลง

แอดมินประสานงานขาย ช/ญ 25-40 ปี ปวช. ขึ้นไป 1 ตามตกลง

พนักงานขับรถ ชาย 25-40 ปี ม.6 2 ตามตกลง

20 บริษัท ไทยคูราโบ จ ากัด 14/8 ม.1 ถ.พหลโยธิน พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 18-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 20 325/วัน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 12120 

โทร 02-5168421


