
ต ำแหน่งงำน คุณวุฒิ จ ำนวน
ทีต้่องกำร เพศ อำยุ รำยวัน เดือน

1 บจก.เอส.เอ.อะลูมินั่น 390 ต.ประชำธิปัตย์ พนักงำนขำยหน้ำร้ำน ช/ญ 18-40 ปี ปวช. ขึ้นไป 3 13,000 ขึ้นไป
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำทีคุ่มโกดัง ช/ญ 25-45 ปี ปวช. ขึ้นไป 2 ตำมทีต่กลง
โทร.025670131-3 คนขับรถ (ด่วน) ช/ญ 28-45 ปี ไม่จ ำกัด 3 ตำมทีต่กลง

เด็กยกของ ช/ญ 18-45 ปี ไม่จ ำกัด 5 ตำมทีต่กลง
ช่ำงตัดกระจก ช/ญ 20-45 ปี ไม่จ ำกัด 2 ตำมทีต่กลง
ช่ำงอลูมิเนียม ช/ญ 20-50 ปี ไม่จ ำกัด 5 ตำมทีต่กลง

ช่ำงฝ้ำ ช/ญ 18-50 ปี ไม่จ ำกัด 10 ตำมทีต่กลง
2 บจก.กรุงเทพน้ ำเทพ 25 ม.7 ต.สวนพริกไทย พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 20-40 ปี ป6 ขึ้นไป มำก ตำมทีต่กลง

อ.เมือง จ.ปทุมธำนี พนักงำนควบคุมคุณภำพ ญ 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 3 ตำมทีต่กลง
โทร.02-59849505 พนักงำนคลิงสินค้ำ ช 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 3 ตำมทีต่กลง

เจ้ำหน้ำทีฝึ่กอบรม ช/ญ 20-40 ปี ป.ตรี ขึ้นไป 1 ตำมทีต่กลง
เจ้ำหน้ำที ่จป. วิชำชีพ ช 20-40 ปี ป.ตรี ขึ้นไป 1 ตำมทีต่กลง

3 หจก.เทคชี่ 41/15 ม.3 ต.คลองส่ี ช่ำงเทคนิคไฟฟ้ำ ช ไม่ระบุ ปวส. 5 ตำมทีต่กลง
แมคคำทรอนิกส์ แอนด์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี ช่ำงมิลล่ิง ช ไม่ระบุ ม.3 ขึ้นไป 5 ตำมทีต่กลง

ซัพพลำย โทร.081-9189904
4 บจ.อินสไปร์ 1068/345 ต.ประชำธิปัตย์ ผู้จัดกำรหมู่บ้ำน ช/ญ ไม่ระบุ ป.ตรี 5 ตำมทีต่กลง

แมเนจเม้นท์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี พนักงำนธุรกำร ญ ไม่ระบุ ม.6 ขึ้นไป 2 ตำมทีต่กลง
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โทร.096-2494717
5 บจก.ตังค์ตังค์ ผลไม้ 44/12 ม.10 ต.คลองสอง พนักงำนยกของ ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 10 300-400

ต.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี เซ็คเกอร์ ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 5 300-400
โทร.065-5016612 รปภ. ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 3 300-400

พนักงำนขับรถโฟล์ลิฟ ช 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 3 300-400
6 บจก.มิสเตอร์คลฟฟี่ 200 ต.ประชำธิปัตย์ พนักงำนขำย ช/ญ 20-39 ปี ปวส. ขึ้นไป 3 12,000 ขึ้นไป

เซอร์วิช อ.เมือง จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำทีป่ระสำนงำน ญ 20-39 ปี ปวส. ขึ้นไป 1 ตำมทีต่กลง
โทร.02-5671617

7 บจก.โอเต็ล แมเนจเม้นท์ 51/950 ม.2 ต.คูคต พนักงำนขับรถส่งของ ช 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมทีต่กลง
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 ตำมทีต่กลง
โทร.082-0024607 แม่บ้ำน ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10 ตำมทีต่กลง

8 บจก.เคม เอ็มไพร์ 28/5 ม.12 ต.หนองเสือ พนักงำนขับรถ 6 ล้อ ช 26-40 ปี ม.6 ขึ้นไป 3 350
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธำนี พนักงำนขับรถกระบะ ช 26-40 ปี ม.6 ขึ้นไป 3 350

โทร.090-9755090 พนักงำนยกของ/ติดรถ ช 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 3 300
9 บจก.บูรพำอุตสำหกรรม 76/1 ม.4 ต.บ้ำนกลำง พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-35 ปี ไม่จ ำกัด 40 310

อ.เมือง จ.ปทุมธำนี พนักงำนติดรถส่งสินค้ำ ช 18-35 ปี ไม่จ ำกัด 3 310
โทร.02-5816616-7 พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ ช 18-40 ปี ไม่จ ำกัด 3 310-323

พนักงำนเตำ-ไอน้ ำ ช 18-35 ปี ปวช-ปวส. 6 320-335
ช่ำงซ้อมบ ำรุง ช 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 5 320-335

วิศวกรกำรผลิต ช 22-35 ปี ป.ตรี 2 15,000 ขึ้นไป
10 ไพบูลย์  แสงเจริญ 48/963 ม.1 ต.คลองหนึ่ง พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักร์ ช 21-35 ปี ไม่จ ำกัด 1 350

ต.คลองหลวง อ.คลองหนึ่ง พนักงำนแพ็คสินค้ำ ช 21-35 ปี ไม่จ ำกัด 1 350
โทร.081-4501955



11 บจก.สยำมเนยิ 100/50 ม.1 ต.สำมโคก พนักงำนฝ่ำยผลิต ช 25-35 ปี ป.6-ปวส. 10 ตำมทีต่กลง
อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี พนักงำนทัว่ไป ช 20-35 ปี ป.6-ปวส. 10 ตำมทีต่กลง
โทร.085-5179284

12 บจก.ไลฟ์ สตำร์ 9/102 ม.5 ต.คลองหนึ่ง พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 15 9,300 ขึ้นไป
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี เจ้ำหน้ำทีค่ลังสินค้ำ ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 2 ตำมทีต่กลง

โทร.02-9021932-3
13 บจก.สมบัติวิศวกรรม 300/147 ม.13 ต.คูคต พนักงำนบัญชี ญ 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 5 12,000-15,000

อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี หัวหน้ำช่ำง ช 25-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 5 12,000-15,000
โทร.02-5365005-10 ผู้ช่วยช่ำง ช 20-30 ปี ม.6 ขึ้นไป 10 93,00-10,000

พนักงำนคลังสินค้ำ ช 20-40 ปี ม.6 ขึ้นไป 5 93,00-10,000
14 บจก.ศรีสมบูรณ์ 11/61 ม.18 ต.คูคต พนักงำนธุรกำร ช/ญ ไม่ระบุ ม.3-ป.ตรี 2 ตำมทีต่กลง

บัญชีและทนำยควำม อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี พนักงำนบัญชี ช/ญ ไม่ระบุ ม.3-ป.ตรี 3 ตำมทีต่กลง
โทร.081-8909862

15 บจก.ฮิลด้ิง แอนเดอร์ 76 ม.5 ต.บึงค ำพร้อม พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 25-45 ปี ป.6 ขึ้นไป มำก ตำมทีต่กลง
(ประเทศไทย) อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี พนักงำนขำย ช/ญ 25-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 2 ตำมทีต่กลง

โทร.089-8246661 เจ้ำหน้ำทีP่C ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป มำก ตำมทีต่กลง
02-9878000-451 บริกำรลูกค้ำ ญ 25-35 ปี ปวช. ขึ้นไป 2 ตำมทีต่กลง

เจ้ำหน้ำบัญชี ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมทีต่กลง
16 บจก.ซีเมนต์ แมททีเรียล 17/5 ม.5 ต.คลองเจ็ด เจ้ำหน้ำทีก่ำรตลำด ญ 24 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 ตำมทีต่กลง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี ผู้แทนขำย ช/ญ 24 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 2 ตำมทีต่กลง
โทร.089-1390949 พนักงำนขำยPC ญ 24 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 ตำมทีต่กลง

17 บจก.เอ็นอีซี 101/75 ม.20 ต.คลองหนึ่ง ผู้เขียนโปรแกรม ช/ญ 20-30 ปี ป.ตรี มำก ตำมทีต่กลง
แพลทฟอมส์ ไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี วิศวกร ช/ญ 22-28 ปี ป.ตรี มำก ตำมทีต่กลง



โทร.02-8316200-20 เจ้ำหน้ำทีจ่ัดซ้ือ ช/ญ 28-35 ปี ป.ตรี มำก ตำมทีต่กลง
ช่ำง/ผู้ช่วยวิศวกร ช/ญ 22-27 ปี ปวส. มำก ตำมทีต่กลง

เจ้ำหน้ำทีป่ระสำนงำน ช/ญ 22-24 ปี ป.ตรี มำก ตำมทีต่กลง
18 บจก.ไทยก้ำวไกลกรุ๊ป 29 ม.3 ต.หน้ำไม้ ช่ำงไฟฟ้ำ ช/ญ 20 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป มำก ตำมทีต่กลง

อ.ลำดหลุมแก้ว จ.ปทุมธำนี พนักงำนส่งของ ช/ญ 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป มำก ตำมทีต่กลง
โทร.029777270-5 วิศวกร ช/ญ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี มำก ตำมทีต่กลง

19 บจก.บำงกอกอินเตอร์ 99/1 ม.2 ต.บำงกะดี พนักงำนคุมเคร่ืองจักร ช/ญ 18-40 ปี ปวช.-ปวส. 5 11,000 ขึ้นไป
เนชั่นแนลสโตน อ.เมือง จ.ปทุมธำนี พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 5 350

โทร.091-5761271 พนักงำนจัดส่งสินค้ำ ช 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 5 350
พนักงำนขับรถบบรทุก ช 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 11,000 ขึ้นไป

20 บจก.ยูเรนัส เอ็นเตอร์ไพรส 75/90 ม.11 ต.คลองหนึ่ง นำยช่ำงแอร์ ช 22 ปีขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป 3 400
อ.คอลหลวง จ.ปทุมธำนี ผู้ช่วยช่ำงแอร์ ช 21 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัด 6 310
โทร.02-5293199


