
ล าดับ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงือ่นไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ

เอกชน

1 พนักงานคลังสินค้า 8 ช 18+ ไม่จ ากดั 325บ./ว.+ - ตามกฏหมาย บจก.เค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด

2 พนักงานผลิตประกอบ 5 ช 18+ ไม่จ ากดั 325บ./ว.+ 8/1-3 ม.2 ต.อ้อมใหญ ่อ.สามพราน

3 พนักงานคลังสินค้า 3 ช 18+ ไม่จ ากดั 325บ./ว.+ จ.นครปฐม โทร.02-8115235 ติดต่อคุณชลธร

4 เจ้าหน้าท่ีการตลาดออนไลน์ 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง

5 พนักงานขับรถ 10 ช 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง - ท่ีพัก บจก.เหรียญเฮง ขนส่งวัสดุก่อสร้าง

6 ช่างซ่อมรถ 4 ช 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง - ประกนัสังคม 96/6 ม.3 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี

7 เสมียน 4 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง จ.นครปฐม โทร.081-8563044 ติดต่อคุณธีรพล  

8 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

9 พนักงานฝ่ายผลิต 200 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง - โอที - ประกนัสังคม บจก.บูโอโน่ (ประเทศไทย) ผลิตไอศกรีม/ขนมหวาน

10 พนักงานควบคุมคุณภาพ QC,QA 15 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง - ค่าอาหาร 104/2 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี

11 พนักงานคลังสินค้า 15 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง - เบี้ยขยัน จ.นครปฐม โทร.034-331984 ติดต่อคุณสวนีย์

12 พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร 6 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง - ชุดฟอร์ม

13 พนักงานล้างตะกร้า 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง - โบนสั

14 พนักงานส่ิงแวดล้อม 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง - กองทุนต่างๆ

15 แม่บ้าน 1 ญ 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง บจก.ศรีนภา ขนส่ง ขนส่งหิน ทราย

16 พ่อบ้าน 1 ช 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง 198 ม.13 ต.บางภาษี อ.บางเลน

17 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง จ.นครปฐม โทร.063-4571112 ติดต่อคุณพงษ์พัฒน์

18 แอดมินเพจ 2 ญ 23+ ปวช.+ ตามตกลง หจก.เอส.ที.จี.อินเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตเฟอร์นิเจอร์

19 ผู้ช่วยฝ่ายผลิต 1 ช 25+ ปวช.+ ตามตกลง 53/18 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน

20 พนักงานฝ่ายผลิต 7 ช 25+ ปวช.+ ตามตกลง จ.นครปฐม โทร.034-979313 ติดต่อคุณทัศนีย์

21 วิศวกร 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

22 ช่างซ่อมบ ารุง 10 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง 143-144 ม.8 ต.อ้อมใหญ ่อ.สามพราน

23 เจ้าหน้าท่ี QA,QC 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 325บ./ว.+ จ.นครปฐม โทร.02-8114700 ติดต่อคุณอัมพร

24 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ ป.6+ 325บ./ว.+

25 ช่างปรับฉีดพลาสติก 2 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง บจก.วิริยะกิจอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติก

26 ช่างควบคุมผสมและผลิตสี 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง 119 ม.7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง

27 หัวหน้าแผนกโรงงาน 4 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง จ.นครปฐม โทร.034-388280 ติดต่อฝ่ายบุคคล

28 ช่างควบคุมเคร่ืองโรงงาน 4 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง

29 ช่างซ่อมบ ารุง เคร่ืองกล 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง

30 พนักงานขาย PC 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง

31 พนักงานควบคุมคลังวัตถุดิบ 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง

32 พนักงานขายสด 1 ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง

33 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง

34 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี+ ตามตกลง - ประกนัสังคม บจก.ซินเซียร์อาหารสัตว์ ผลิต/จ าหน่ายอาหารสัตว์

35 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 23+ ปวช.+ ตามตกลง 7/3 ม.2 ต.หนองปากโลง อ.เมือง 

36 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 ช 23+ ปวช.+ ตามตกลง จ.นครปฐม โทร.081-8567728 ติดต่อคุณสุณิสา

37 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 25+ ปวช.+ ตามตกลง

38 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง บจก.ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จ าหน่ายชิ้นส่วนสุกรแช่เย็น

39 พนักงานขับรถ 1 ช 25+ ไม่จ ากดั 11,000บ.+ 21/1 ม.13 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมือง

ต าแหน่งงานว่าง ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ประจ าเดือน  กันยายน   2561
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40 โฟร์แมนผลิต 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ 10,000บ.+ จ.นครปฐม โทร.094-3219975 ติดต่อคุณสุภัทรา

41 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช 18+ ป.6+ 325บ./ว.+

42 พนักงานคลังสินค้า 5 ช 18+ ป.6+ 325บ./ว.+

43 ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง - เบี้ยขยัน บจก.เอส.ที.เจ.คอนเทนเนอร์ ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

44 พนักงานธุรการจัดซ้ือ 5 ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง - โบนสั 8/26 ม.10 ต.บางช้าง อ.สามพราน

45 หัวหน้าฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง - โอที จ.นครปฐม โทร.034-979464 ติดต่อคุณสุภาพ

46 ช่างพิมพ์ 5 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง

47 พนักงานธุรการ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง - ตามกฏหมายก าหนด บจก.จินตนา อินเตอร์เทรด ผลิตชุดช้ันใน

48 เจ้าหน้าท่ี QC 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง 74 ม.11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน

49 เจ้าหน้าท่ีบุคคล 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง จ.นครปฐม โทร.02-4400021 ติดต่อคุณการันต์

50 เจ้าหน้าท่ี QC 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง บจก.ผินกวน ผลิตอาหารทะเลทอดกรอบ

51 พนักงานธุรการ 1 ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง 46/3 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน

52 เลขานุการ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง จ.นครปฐม โทร.02-8127988 ติดต่อคุณณัฐณิชาห์

53 ช่างควบคุม Boiler 2 ช 20+ ปวส.+ 15,000บ.+ บจก.ดัชมิลล์ ผลิตภัณฑ์นม

54 ช่างควบคุมเคร่ืองจักร 15 ช 20+ ปวส.+ 13,000บ.+ 136/2 ม.1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

55 เจ้าหน้าท่ีวางแผน 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 16,000บ.+ จ.นครปฐม โทร.034-339020 ติดต่อคุณเอกรัก

56 Supplier Supervisor 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 21,000บ.+

57 QA Supervisor 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 21,000บ.+

58 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18+ ป.6+ 9,800บ.+

59 พนักงานขาย (ต่างจังหวัด) 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 10,000บ.+ บจก.พีเพิ่ล (ประเทศไทย) ท่อและประตูพีวีซี

60 หัวหน้าแผนกวัตถุดิบ 1 ช 35+ ไม่จ ากดั 12,000บ.+ 57-59 ม.3 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน

61 พนักงานขับรถ 3 ช/ญ 20+ ไม่จ ากดั 350บ./ว.+ จ.นครปฐม โทร.034-327013 ติดต่อฝ่ายบุคคล

62 พ่อบ้าน/แม่บ้าน 3 ช/ญ 30+ ไม่จ ากดั 350บ./ว.+

63 แมสเซ็นเจอร์ 1 ช 20+ ไม่จ ากดั 10,000บ.+

64 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั 325บ./ว.+ บจก.หิรัญ เอส เสวี ผลิตไฟเบอร์กลาส

50 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.เมือง 

จ.นครปฐม โทร.034-291541 ติดต่อคุณปรีญาพัชญ์

65 พนักงานต้อนรับ 1 ญ 22+ ปวช.+ 9,500บ.+ บจก.เคียงคู่ ห้องพักให้เช่า

66 แม่บ้าน 1 ญ 27+ ไม่จ ากดั 9,300บ.+ 193 ถ.มาลัยแมน ต.ล าพยา อ.เมือง

จ.นครปฐม โทร.086-3448566 ติดต่อคุณวิฑูร

67 ผู้ควบคุมหม้อไอน้ า 1 ช 25+ ม.6+ 325บ./ว.+ บจก.นครหลวงถุงเท้าไนล่อน อุตสาหกรรมส่ิงทอ

21 ม.2 ต.อ้อมใหญ ่อ.สามพราน

จ.นครปฐม โทร.02-4290762 ติดต่อคุณวราภรณ์

68 คนสวน 1 ช 30+ ไม่จ ากดั 325บ./ว.+ บจก.เอสซอม อุปกรณ์เพื่อการศึกษา

34/1 ม.12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน

จ.นครปฐม โทร.02-0198913 ติดต่อคุณนิภาพรรณ

69 พนักงานธุรการ 3 ญ 20+ ปวช.+ 10,500บ.+ - ประกนัสังคม - โอที บจก.นครปฐมไพศาล ค้าปลีกสินค้า

70 พนักงานท่ัวไป 2 ช 20+ ม.3+ 350บ./ว.+ - โบนสั - ลาหยุด 495/1 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม โทร.034-284533 ติดต่อคุณอนุธิดา

71 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 20+ ป.6+ 325บ./ว.+ บมจ.อาหารสากล ผลิตผัก,ผลไม้กระป๋อง

469/1 ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง

จ.นครปฐม โทร.034-229397 ติดต่อคุณวิตรี

72 พนักงานเย็บ 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั 325บ./ว.+ - ประกนัสังคม บจก.นิตพอยน์ ตัดเย็บเส้ือผ้า
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- รถรับ-ส่ง 96 ม.3 ต.ถนนขาด อ.เมือง

จ.นครปฐม โทร.034-284857 ติดต่อคุณพิมพ์ชยา

73 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 1 ญ 18+ ม.6+ 12,000บ.+ บจก.เปโตรแพ็คเกจจิ้ง ผลิตถุงพลาสติก

50/34 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน

จ.นครปฐม โทร.088-7580057 ติดต่อคุณชณัณณ์ณิต

74 พนักงานเติมก๊าซและเก็บเงิน 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง - ประกนัสังคม บจก.โฟร์ ซีซันส์ ดิเวลลอปเม้นท์ฯ สถานีบริการ NGV

75 พนักงานเติมก๊าซ 4 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง 418/2 ม.3 ต.ทัพหลวง อ.เมือง

จ.นครปฐม โทร.098-8208955 ติดต่อคุณสุพรรณี

76 พนักงานในสายการผลิต 20 ช 20+ ป.6+ 325บ./ว.+ บจก.เอ.ที.อี.มัสกาตี น าเข้า-ส่งออกสินค้า

77 พนักงานในสายการผลิต 20 ญ 20+ ป.6+ 325บ./ว.+ 98 ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน

จ.นครปฐม โทร.02-4821111 ติดต่อคุณรุ่งรัตน์

78 ผู้ช่วยร้านค้า 2 ญ 22+ ม.3+ 10,000บ.+ ร้านวิวาห์ในฝัน บริการท่ีเกี่ยวกับงานวิวาห์

79 พี่เล้ียง/แม่บ้าน 1 ญ 24+ ไม่จ ากดั 10,000บ.+ 642/40 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง

จ.นครปฐม โทร.085-1262188 ติดต่อคุณเปมิกา

80 พนักงานบริการ 2 ช 18+ ไม่จ ากดั 325บ./ว.+ - ท่ีพักน้ า-ไฟ ฟรี จิตรอนันต์ จ าหน่ายแก๊สหุงต้ม

47/4 ซ.โรงเรียนบ ารุง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง

จ.นครปฐม โทร.034-252886 ติดต่อคุณอ านาจ

81 ช่างแม่พิมพ์ 4 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง - ประกนัสังคม - โอที บจก.ธาราทองเมททอล ผลิตอลูมิเนียมเส้น

82 พนักงานธุรการ 3 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง - เบี้ยขยัน - รถรับ-ส่ง 199 ม.13 ต.บางภาษี อ.บางเลน

- หอพัก - ประกนัต่างๆ จ.นครปฐม โทร.034-301311 ติดต่อคุณจุรีพร

83 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 25+ ป.6+ 325บ./ว.+ บจก.เอ็ล.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอทส์ เคมีเกษตร

84 ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ 2 ช 25+ ม.6+ 325บ./ว.+ 135 ม.5 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.ก าแพงแสน

จ.นครปฐม โทร.086-3060168 ติดต่อคุณพรพิมล

85 พนักงานฝ่ายผลิต 3 ช 20+ ม.3+ 325บ./ว.+ บจก.โอร็อคส์ เคร่ืองตกแต่งบ้าน

86 ช่างไม้ 2 ช 20+ ม.3+ 325บ./ว.+ 13/2 ม.5 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม โทร.086-7971599 ติดต่อคุณจรรยา

ต่างจังหวัด

87 ประชาสัมพันธ์ 5 ช/ญ 23+ ปวช.+ 10,000บ.+ - ท่องเท่ียว บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ประกันชีวิต

88 ท่ีปรึกษาทางด้านการเงิน 5 ช/ญ 23+ ปวช.+ 12,000บ.+ - ประกนัชีวิต 46/25 ม.6 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง

89 ท่ีปรึกษาด้านประกันชีวิต 5 ช/ญ 23+ ปวช.+ 12,000บ.+ - โบนสั จ.ราชบุรี โทร.096-5764375 ติดต่อคุณวลีพร

90 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด 1 ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000บ.+ บจก.เจเอฟบี ฟู้ด จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม

91 Supervisor 2 ญ 25+ ปวส.+ 12,000บ.+ 1413 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ

92 พนักงานแคชเชียร์ 1 ญ 25+ ปวช.+ 10,000บ.+ เขตบางแค กทม. โทร.02-8040400 ติดต่อคุณนที

93 พนักงานบริการ 5 ย 20+ ม.3+ 9,750บ.+

94 พนักงานบาร์น้ า 2 ญ 20+ ม.3+ 9,750บ.+

95 แม่บ้าน 1 ญ 30+ ม.3+ 9,750บ.+

96 พนักงานล้างจาน 1 ญ 30+ ม.3+ 9,750บ.+

97 ช่างเทคนิค CNC 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง บจก.บีสไพพ์ฟิตต้ิงอินดัสตรี อุปกรณ์ข้อต่อท่อเหล็ก

98 ช่างคุมเคร่ืองผลิต 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง 107 ม.4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน

99 ช่างมิลล่ิง 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง จ.สมุทรสาคร โทณ.02-4310006 ติดต่อฝ่ายบุคคล

100 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

101 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 10 ช/ญ 22+ ปวส.+ 12,000บ.+ - ประกนัสังคม บจก.สยามบีฟ แปรรูปเนื้อสัตว์

60/1 ม.7 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม



ล าดับ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงือ่นไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ

จ.ราชบุรี โทร.090-992977 ติดต่อคุณจริยา

คนพิการ

102 พนักงานปิดฉลาก,คลังสินค้า 3 ช/ญ 20+ ป.6+ 325บ./ว.+ - ตามกฏหมายก าหนด บมจ.อาหารสากล ผลิตผัก,ผลไม้กระป๋อง

469/1 ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง

จ.นครปฐม โทร.034-229397 ติดต่อคุณวิตรี

รวม 625 อัตรา


