ทะเบียนผลการให้บริการนายจ้าง/สถานประกอบการ
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบแบบวงจร
สานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
เดือน พฤศจิกายน 2561
ลาดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ทีอ่ ยู่/โทรศัพท์

ตาแหน่งงานทีต่ อ้ งการ เพศ

อายุ

จานวน
อัตราค่าจ้าง/บาท
คน รายวัน
เดือน
ม.6 ขึ้นไป
15 325/วัน
ปวช. ขึ้นไป
2
ตามตกลง

คุณวุฒิ

1 บริษัทการ์กัวร์ แล็บ จากัด

พนักงานฝ่ายผลิต
ช่างไฟฟ้า

2

พนักงานทาความสะอาด หญิง
พนักงานทาสวน
ช/ญ

18-55 ปี
18-60 ปี

ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

20
20

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการโครงการ
โพร์แมน
ช่างเทคนิค
พนักงานฝ่ายผลิต

ข.ญ
ชาย
ชาย
ชาย

18 ปีขึ้นไป
22 ปีขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ
ปวส. ขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป

1
4
1
2

หัวหน้าช่าง
ผู้ช่วยช่าง
เสมียนประจาสานักงาน
พนักงานติดรถส่งของ

ชาย
ชาย
ช/ญ
ช/ญ

18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

-

2
12
2
2

3
4

5

733/700 ม.8 ถนนพหลโยธิน 80
ต.คูคต อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 02998912026
บริษัทวีอินสไปร์เซอร์วิส จากัด 58/18 ถ.พระองค์เจ้าสาย
ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 0852445454
บริษัท ใบตาล เทอร์บายน์ จากัด 81/41-42 ม.3 ตาบล บางเดื่อ
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
บริษัทเบส อินซูเลชั่น จากัด
129/13 ม.2 ต.สามโคก
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
โทร 021023166
บริษัท สมบัติวิศวกรรม จากัด 300/147 ม.13 ต.คูคต
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 025365005

ช/ญ 18 ปีขึ้นไป
ชาย 20 ปีขึ้นไป

ตามตกลง
ตามตกลง
330/วัน
ตามโครงสร้างบริษัท
ตามตกลง
325/วัน
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

6 บริษัทริกเตอร์คอมโพสิกส์ จากัด 55/15 ลาลูกกาคลอง ต.ลาลูกกา
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 021501935
7 บริษัทปทุมไรซมิล แอนด์
88 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี
แกรนารี จากัด
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร. 0953671341

8 บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด

9 บริษัท ไทยฮะจิบัง จากัด

สาขาคลอง 6
โทร 062-710-2069 (คุณรัก)
โทร 085-9844102 (คุณพลอย)
โทร 02-2808233-4
คุณนุสรา สุขปรุง

ช่างโป๊ว/พ่นสี
ช่างตัดแต่ง
พนักงานรายวัน
พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานจัดเรียงสินค้า
พนักงานขนย้ายสินค้า
พนักงานบริการ
พนักงานบาร์น้า
sale moderm trade
เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด
พนักงาน RD
พนักงานขับรถขายสินค้า
พนักงานขายน้า Plaza
พนักงานเบเกอรรี่
พนักงานแคชเชียร์
ผู้จัดการร้าน
รองผู้จัดการร้าน
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
กุ๊ก
แคชเชียร์
บริการ
แม่บ้าน

ชาย
ชาย
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ชาย
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

18 ปีขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ
2
18 ปีขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ
2
18 ปีขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ
40
18-40 ปี
ม.3 ขึ้นไป
3
18-40 ปี
ม.3 ขึ้นไป
4
18-40 ปี
ม.3 ขึ้นไป
4
18-35 ปี
ม.3 ขึ้นไป
10
18-35 ปี
ม.3 ขึ้นไป
5
25-40 ปี ป.ตรี (ทุกสาขา) 4
23-35 ปี ป.ตรี (การตลาด) 2
22-35 ปี ปวช. ขึ้นไป
2
18 ปีขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ
2
19 ปีขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ
1
20 ปีขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ
1
21 ปีขึ้นไป ไม่จากัดวุฒิ
1
28 ปีขึ้นไป
ป.ตรี
ไม่ระบุ
25 ปีขึ้นไป
ป.ตรี
ไม่ระบุ
23 ปีขึ้นไป
ป.ตรี
ไม่ระบุ
18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ไม่ระบุ
18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ไม่ระบุ
18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ไม่ระบุ
25 ปีขึ้นไป
ป.6
ไม่ระบุ

350/วัน
350/วัน
345/วัน
325/วัน
325/วัน
325/วัน
325/วัน
11000
30000 +
15000 +
325/วัน
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

25000
22000
15000
10300
10700
10000
10000

10 บริษัทเบาเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 210 ถ.รามคาแหง
ผู้จัดการเขต
เขต สะพานสูง จ.กรุงเทพหมานคร (ประจาปทุมธานีรังสิต)
โทร 02-9170000

ปวส. ขึ้นไป

1

พนักงานทาความสะอาด หญิง ไม่เกิน 60 ปี ไม่จากัดวุฒิ

1

111 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
โทร 02-9616686-7
13 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
1865 ม.3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี
ปานสันชงรังสิต
ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร025673788
14 บริษัท เอสบีมอเตอร์เวิลศ จากัด 88/7 ถ.ปทุม-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร 02-9790997-8

พนักงานเช็คเกอร์
ช่างเทคนิค
พนักงานขับรถ 10 ล้อ
ช่างซ่อมบารุง
คนงานทัว่ ไป

หญิง 25 ปีขึ้นไป
ชาย 25 ปีขึ้นไป
ชาย 25 ปีขึ้นไป
ชาย 25-40 ปี
ชาย 25-40 ปี

ม.3 ขึ้นไป
ปวช.
ไม่จากัดวุฒิ
ปวช.ขึ้นไป
ไม่จากัดวุฒิ

3
2
5
1
2

ช่างศูนย์บริการ
แม่บ้าน

ชาย
หญิง

20-40 ปี
20-40 ปี

ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

3
1

9000-15000
9000-15000

15 มหาชัยไอศกรีม

พนักงานขายไอศกรีม
ประจาศูนย์อาหาร
ม.กรุงเทพ

ช/ญ 18 ปีขึ้นไป

ไม่จากัดวุฒิ

1

9000

11 หจก.เอกนวพงศ์

84/10 ม.3 ถ.รังสิต-ปทุม
ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร 081-9028196

12 บริษัท เอส.พี.ดับบลิว ซันไชน์

52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร 092-0564156

หญิง

24-40 ปี

10000+

325/วัน

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
14000 +
350/วัน

16 บริษัท ยัวร์พาร์ทเนอร์
แมเนจเมนต์ จากัด

148/95 ม.1 ถ.รังสิต-ปทุม
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร02-0446213

17 บริษัท สตาร์ลี่ คอร์ด จากัด

บัญชี
พนักงานขาย(เอกชน)
พนักงานขาย(ราชการ)

ช/ญ 30 ปีขึ้นไป
ช/ญ 30 ปีขึ้นไป
ช/ญ 30 ปีขึ้นไป

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

1
2
2

67/3 ม.7 ถ.คลองหลวง
พนักงานทัว่ ไป
ต.คลองสอง อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี
โทร 029016413-4

หญิง 18 ปีขึ้นไป

ป.6

3

325/วัน

18 กล้วย คาร์แคร์

1/3 ม.1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง คนล้างรถ
จ.ปทุมธานี
เช็ดรถ
โทร 0834488755
ซักผ้าเช็ดพรม
ดูดฝุ่น

ชาย
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

1
1
1
1

325/วัน
325/วัน
325/วัน
325/วัน

19 บริษัท เอสพีอี เอ็นเตอร์ไพรส์

13/5 ม.1 ต.บึงคาพร้อย

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ชาย 30 ปีขึ้นไป

ป.ตรี

2

ตามตกลง

อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบารุง

ชาย 30 ปีขึ้นไป

ป.ตรี

2

ตามตกลง

โทร 02-9075460-5

หัวหน้าคลังสินค้า

ช/ญ 25 ปีขึ้นไป

ปวส.- ป.ตรี

1

ตามตกลง

โทร 081-9353417

เจ้าหน้าทีค่ วบคุมคุณภาพ ช/ญ 22 ปีขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

3

ตามตกลง

เจ้าหน้าทีค่ ลังสินค้า

ช/ญ 21 ปีขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป

4

ตามตกลง

ช่างเชื่อม

ชาย 20 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

4

ตามตกลง

เจ้าหน้าทีข่ ับรถโฟล์ดลิฟท์ ชาย 21 ปีขึ้นไป

ม.3- ปวส.

3

ตามตกลง

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการคลังสินค้า ช/ญ 21 ปีขึ้นไป

ปวส.- ป.ตรี

2

ตามตกลง

18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป
18 ปีขึ้นไป

17500
15000
16500

20 บริษัท ไทย ทีเอ็มซี จากัด

32/25 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา

ผู้จัดการสานักงานโรงงาน ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

ป.ตรี

1

ตามตกลง

ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พนักงานบัญชี

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

ปวช.-ป.ตรี

1

ตามตกลง

โทร 0819849461

พนักงานขาย

ช/ญ ไม่เกิน 35 ปี

ปวช.-ป.ตรี

2

ตามตกลง

พนักงาน QC

ช/ญ ไม่เกิน 30 ปี

ม.6-ปวส.

1

ตามตกลง

