
ล ำดับ สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง ประเภทกิจกำร ต ำแหน่ง จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
1 โรงพยาบาลเทพากร 1.ผู้ช่วยผู่ป่วย PN/AN) 2 ญ/ช 20-45 ปี ม.6+ ตามตกลง  -สามารถท างานเข้ากะ/ข้ึนเวรได้

ต.ประปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โรงพยาบาล 2.พยาบาลวิชาชีพ 4 ญ 22-35 ปี ป.ตรี ตามตกลง  -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
โทร.034-273463-65ต่อ612 3.นักเทคนิคการแพทย์ 2 ญ/ช 22+ ป.ตรี ตามตกลง

4.เจ้าหน้าท่ีเวชสถิติ 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามตกลง
5.นักรังสีเทคนิค 1 ช/ญ 20-45 ป.ตรี ตามตกลง

2 บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ ากัด (มหาชน) 1.พนักงานเช้ือเพลิงชีวมวล 10 ช 18+ ป.6+ 353/วัน  -ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ
ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม การผลิตแอลกอฮอล์และเอสเตอร์ 2.ช่างซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 2 ช 18+ ปวช.+ 353/วัน  -โบนัส และปรับเงินเดือนประจ าปี
โทร.089-0661285 3.พนักงานช่อมบ ารุงเคร่ืองกล 2 ช 18+ ป.6+ 353/วัน  -เบ้ียเล้ียงท างานนอกสถานท่ี

4.ช่างซ่อมบ ารุงหม้อไอน้ า 2 ช 18+ ปวช.+ 353/วัน  -กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
5.พนักงานควบคุมระบบหม้อไอน้ า 2 ช 18+ ป.6+ 353/วัน

3 บริษัท มิตซูบิชิ มุ้ยฮวด นครปฐม 1.พนักงานตอนรับรถซ่อม 1 ช 18+ ปวช./ม.6 353/วัน  -ประกันสังคม
ถ. เพชรเกษม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2.พนักงานต้อนรับรถ ซ่อมสี และตัวถัง 1 ช 18+ ปวช./ม.6 353/วัน  -สวัสดิการต่างๆ
โทร.096-8030304 จ าหน่ายรถยนต์ 3.แม่บ้าน 1 ญ 18+ ไม่จ ากัด 353/วัน

4.ช่างประดับยนต์ 1 ช 18+ ปวช.-ปวส. 353/วัน

4 บริษัท ขนิษฐา เรียลบิวต้ี คอสเมติก จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีสโตร์วัตถุดิบ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 370-400/วัน  -ประกันสังคม
202 ม.1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม การผลิตเคร่ืองหอม เคร่ืองส าอาง 2.พนักงานฝ่รายผลิต 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 353-380/วัน  -สัสดิการต่างๆ
โทร.095-5588265  และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า

5 ห้าง แม็คโคร สาขานครปฐม 1.พนักงานส่งสินค้า 10 ช 18+ ไม่จ ากัด 353/วัน  -มีใบอนุญาตขับข่ีรถจักยานยนต์
โทร.034-107130 ต่อ 104-105 2.พนักงานจัดเรียงสินค้าอุปโภค 20 ช/ญ 18+ ม.3+ 11,000/เดือน  -ค่าOT}ค่ากะ,ประกันอุบัติเหตุ
โทร.095-2898740 จ าหน่ายเคร่ืองอุปโภคบริโภค 3.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายและบริการลูกค้า 2 ช/ญ 21+ ป.ตรี 13,000/เดือน  -ค่าเบ้ียเล้ียง,ประกันสุขภาพ

6 ร้าน ป้ัน ค า หอม 1.ผู้จัดการฝึกหัด 1 ญ 25-35 ป.ตรี 15,000-20,000/เดือน -ค่าเบ้ียขยัน
เขตจังหวัดนครปฐม การผลิตและจ าหน่ายขนมปังกรอบ 2.ผู้ช่วยผ็จัดการ 1 ญ 25-35 ป.ตรี  -ประกันสังคม
โทร.092-2832002 และผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ  -กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

 -โบนัสประจ าปี

ต ำแหน่งงำนว่ำง ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครปฐม ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2565
Web Site ลงทะเบียนสมัครงำน/ต ำแหน่งงำนว่ำง https://thaimengaantam.doe.go.th และ https://www.doe.go.th/nakhonpathom



7 บริษัท ทรัพย์กมล 1.พนักงานสินเช่ือ 2 ช/ญ 20-30 ปวส.+ 12,000/เดือน  -ประกันสังคม
สาขาหนองขาหย่ัง จ.นครปฐม
โทร.062-3249104 การให้สินเช่ืออ่ืนๆ

8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.ช่างโสตทัศนูปกรณ์ 5 ช 20+ ปวช+ 14,000-15,000/เดือน -ประกันสังคม
อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม สถานศึกษา
โทร.02-9457065 หรือ 094-8732754

9 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากัด 1.พนักงานคลังสินค้า 1 ช/ญ 20+ ปวส. 353/วัน  -กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
(ประจ าคลังโรงงานประมวลผล) จ.นครปฐม ให้บริการ Logisticให้บริการอ่ืนๆ 2.พนักงานขับรถ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 353/วัน  -ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ
โทร.094-3266171,088-0373293 3.เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 15,000เดือน  -เคร่ืองแบบพนักงาน,เงินช่วยเหลืองานศพ
โทร.084-3873523,0812927728  -งานเล้ียงปีใหม่,โบนัส

10 บริษัท เอฟ-พลัส จ ากัด 1.หัวหน้าไลน์ผลิต 1 ช 20+ ม.6+ 353/วัน  -ประกันสังคม
58/3 ม.6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว 2.พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร 2 ช 18+ ปวช.+ 353/วัน  -ค่าOT
ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ผงปรุงรส 3.พนักงานตรวจสอบสินค้า 1 ช/ญ 20+ ม.6+ 353/วัน  -ท างานเป็นกะได้
โทร.063-2093086 4.พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 353/วัน  -โบนัส

5.แม่บ้าน(ผลิต) 1 ญ 18+ ไม่จ ากัด 353/วัน
6.พนักงานรายงันผลิต 20 ช 18+ ไม่จ ากัด 353/วัน
7.เจ้าหน้าท่ีขายเงินสด 20 ช 18+ ม.3+ 353/วัน
8.พนักงานขับรถขาย 20 ช 18+ ไม่จ ากัด 353/วัน
9.พนักงานส่งเสริมการขาย(PC) 20 ญ 18+ ม.6+ 353/วัน
10.พนักงานขับรถ PC 10 ช 20+ ไม่จ ากัด 353/วัน

11 บริษัท วีแอนด์เอชอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 1.พนักงานขับรถบรรทุก 10 ช 18+ ไม่จ ากัด 385/วัน  -มีใบขับข่ี ท.2ทุกประเภท
253 ถ.พุทธมณฑลสาย2 ต.บางไพร ขนส่งวัสดุก่อสร้างบริการติดต้ัง  -ค่าเท่ียวรถ
อ.บางแค กรุงเทพมหานคร แผ่นพ้ืนวัสดุก่อสร้าง  -ประกันสังคม
โทร.086-3183904  -โบนัส

12 บริษัท วงศ์ชัย จ ากัด 1.พนักงานผลิต 5 ช 18+ ม.6+ 385/วัน  -มีท่ีพัก,โบนัส
38 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.คลองใหม่ จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2.ช่างไฟฟ้า 2 ช 18+ ปวส.+ 385/วัน  -ปรับเงินทุกรอบ
อ.สามพราน จ.นครปฐม  -ตรวจสุขภาพประจ าปี

 -ประกันสังคม
13 บริษัท ยูซีพี (ประเทศไทย) จ ากัด 1.ช่างอุตสาหกรรมโรงงาน 1 ช 21+ ป.ตรี 15,000/เดือน  -มีใบรับรองจป.รองรับ

157/158 ถ.กังวาล2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน 2.เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 ช/ญ 21+ ป.ตรี 20,000/เดือน  -ประกันสังคม
จ.นครปฐม จ าหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์
โทร.084-3561838

14 บริษัท เอสซีเวอร์ค จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป 2 ช 21+ ม.3+ 353/วัน  -ประกันสังคม
24/22 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสาย7 ต.หอมเกร็ด
อ.สามพราน จ.นครปฐม บริการซ่อมผิวโลหะเคร่ืองจักร
โทร.034-322212



15 บริษัท เทพประทานพร 2015 จ ากัด 1.ผู้จัดการบัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 25,000/เดือน  -มีประสบการณ์ด้านบัญชี
40 ม.9 ต.ล าพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 2.ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 25,000/เดือน  -มีประสบการณ์ด้านอาหาร
โทร.034-900814 3.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 15,000-16,000/เดือน -มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล
โทร.065-11933356 จ าหน่ายสัตว์มีชีวิต แปรรูป 4.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชี 2 ญ 18+ ปวช.+11,500-14,500/เดือน -มีประสบการณ์ด้านบัญชี

5.พนักงานขาย 3 ญ 18+ ปวช.+ 10,000+/เดือน  -มีประสบการณ์ด้านการขาย
6.เจ้าหน้าท่ีการตลาดโลจิสติกส์ 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ 15,000/เดือน  -มีประสบการณ์ด้านงานขนส่ง
7.เจ้าหน้าท่ีธุรากร 3 ญ 18+ ปวช.+ปวส. 12,500/เดือน  -มีประสบการณ์ด้านเอกสาร
8.พนักงานขับรถ 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 11,000+/เดือน  -มีใบอนุญาตขับรถ ท2
9.ช่างซ่อมบ ารุง/ช่างช่ือม 1 ช 18+ ปวช.+ 15,0000/เดือน  -มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบ ารุง

16 บริษัท นครชัยศรีอุตสาหกรรม จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 2 ญ 25+ ปวช.+ 353/วัน  -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
20/5 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ศรีษะทอง ถัก ทอเทปลูกไม้ 2.พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 21+ ม.3+ 353/วัน  -ท างานเป็นกะ
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 3.พนักงานป่ันแพ็ค 20 ญ 23+ ม.3+ 353/วัน  -ประกันสังคม
โทร.034-331995 ต่อ 12

17 ร้านธนินโชติแอร์ 1.ช่างแอร์ 1 ช 18-35 ไม่จ ากัด 353-500/วัน  -อาหารกลางวัน
90 ม.7 ถ.บรรเจิดใจราช ต.นครปฐม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยช่างแอร์ 1 ช 18-35 ไม่จ ากัด 353/วัน
จ.นครปฐม ติดต้ังเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
โทร.083-4945659

18 บริษัท เคอร่ี เอ็กเพรส (นครปฐม) 1.พนักงานขับรถ-ส่งพัสดุ 10 ช/ญ 18-22 ไม่จ ากัด 353/วัน  -มีใบขับข่ีรถยนต์/รถจักรยานยนต์
สาขานครชัยศรี,สาขาก าแพงแสน,สาขาเมือง ขนส่ง 2.หัวหน้าประจ าคลังสินค้า 2 ช/ญ 25-35 ปวส.+ 12,000/เดือน  -ยินดีพิจารณาเด็กจบใหม่(สาขาท่ีเก่ียวข้อง)
โทร.081-1100461

19 บริษัท ทีเอฟพี อินดัสเตรียล จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีพัฒนาระบบ 1 ช/ญ 22-45 ป.ตรี 15,000/เดือน  -มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ 1ปี
169 ม.2 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม. 2.หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 22-45 ป.ตรี 15,000/เดือน  -มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5ปี
โทร.090-1975717,090-1975698 ผู้ผลิตอุปกรณ์ประดับยนต์ 3.เจ้าหน้าท่ีบัญชีต้นทุน 1 ช/ญ 20-45 ปวส. 12,000/เดือน  -มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า1ปี
โทร.034-963076-80 3.วิศวกรผลิต 1 ช/ญ 22-45 ป.ตรี 15,000/เดือน  -มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า1ปี

20 บริษัท ยาชิดะ จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีไอที 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 15,000-18,000/เดือน -สามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้
217 ม.2 ต.ล าพยา อ.เมือง จ.นครปฐม ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก 2.Creative 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 18,000-20,000/เดือน -สร้างสรรค์ไอเดียรูปแบบงาน
โทร.062-5984455 อะไหล่ยานพาหนะทุกชนิด 3.พนักงานขาย 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 15,000-20,000/เดือน -สามารถเดินทางไปท างานต่างจังหวัดได้

21 บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จ ากัด 1.ซุปเปอร์ไวเซอร์ผลิต 1 ช 20+ ป.ตรี 15,000/เดือน  -ชุดฟอร์ม และอุปกรณืท างานฟรี
44/4 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน 2.ซุปเปอร์ไวเซอร์ QC. Raw Material 1 ช 20+ ป.ตรี 15,000/เดือน  -ค่ากะ,เบ้ียขยัน,ค่าฝีมือ
จ.นครปฐม 3.ซุปเปอร์ไวเซอร์บอยเลอร์ 1 ช 20+ ป.ตรี 15,000/เดือน  -ค่าOT
โทร.089-96999691 4.IT Support&Service 1 ช 20+ ปวส.+ 450/วัน  -ประกันสังคม
โทร.034-323989 ต่อ 162,164 ผลิตปลากระป๋อง 5.ช่างกลโรงงาน 1 ช 18+ ปวช.+ 450/วัน  -งานเล้ียงปีใหม่

6.พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 450/วัน  -โบนัสตามผลประกอบการ
7.พนักงานคลังสินค้า 20 ช/ญ 18+ ม.3+ 450/วัน
8.พนักงานควบคุมคุณภาพ 20 ช/ญ 18+ ม.3+ 450/วัน
9.ช่างแผนกวิศวกรรม 10 ช/ญ 18+ ปวช.+ 450/วัน
10.ซุปเปอร์ไวเซอร์ระบบน้ าดี 1 ช 20+ ป.ตรี 15,000/เดือน



22 บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 1 ช 18+ ปวช.+ 353/วัน  -ประกันสังคม
68/4 ม.5 ต.ศรีษะทอง ต.นครชัยศรี จ.นครปฐม ส่งออกของเล่นเด็ก 2.ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 18+ ปวช.+ 353/วัน  
โทร.034-978411,084-0883684 3.ช่างเทคนิคการผลิต 1 ช 22+ ปวส.+ 353/วัน

23 บริษัท ปีเตอร์ แอนด์ซัน คอร์ปปอเรช่ัน จ ากัด 1.ช่างยนต์ประจ าศูนย์ 5 ช 20-40 ปวช.+ 353/วัน  -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นยพิเศษ
112 ม.1 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.Sale Adimin 2 ช/ญ 20-40 ม.3+ 353/วัน  -ประกันสังคม
โทร.095-8789968 ขายส่งและขายปลีกอะไหล่รถยนต์ 3.พนักงานจัดซ้ือ 1 ช/ญ 20-40 ปวช.+ 353/วัน

24 บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18+ ม.3+ 353/วัน  -โบนัสประจ าปี
165 ม.1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผลิตและจ าหน่ายน้ ามันมะพร้าว  -ปรับเงินปีละ 2 คร้ัง
โทร.034-323888ต่อ101/151 สกัดเย็น  -กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

 -ข้าวกลางวัน

25 บริษัทในเครือบางกอก พีวีซี 1.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า 2 ช 20+ ม.3+ 353/วัน  -ประกันสังคม
สาขาอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม 2.พนักงานคลังสินค้า 2 ช 20+ ม.6+ 353/วัน
โทร.097-2817713,0863428616 ผลิต-จ าหน่ายบานประตู- วงกบ 3.พนักงาน QC 2 ช 20+ ม.6+ 353/วัน

426รวม


