
ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

เอกชน

1 บ.อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตร้ีส์ จก. ผลิต/แปรรูปสินค้า 1.วศิวกร 5 ช 20+ ป.ตรี ตามตกลง ออกแบบและเขียนแบบงาน

35/8 ม.4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2.Technician 20 ช/ญ 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง Maintenance,Boiler control

 034-322241 - 3 3.เจา้หน้าที่ความปลอดภัย 1 ช/ญ 21+ ป.ตรี ตามตกลง รับผิดชอบความปลอดภัยต่างๆ

4.ผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตามตกลง ตรวจสอบการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง

2 บ.บีทีวาย ฟูด้ จก. ขนมไทย 1.เจา้หน้าที่ฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 20,000 ตามโครงสร้างบริษัท

2.เจา้หน้าที่ประกันคุณภาพ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 17,000 ตามโครงสร้างบริษัท

3.จป.วชิาชีพ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง ท าแผนงานด้านความปลอดภัย

3 บ.โจยาชิ ไฮโดรลิค จก. น าเข้าอะไหล่รถยนต์ 1.ฝ่ายขาย 1 ญ 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านการขาย

4 กลุ่มบ.เอฟพี ฟูด้ กรุ๊ป อาหาร/แปรรูปสุกร 1.เจา้หน้าที่ธรุการขาย 1 ช/ญ 20+ ปวส. การตลาด ตามตกลง

455 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 2.เจา้หน้าที่ออกบิล 1 ช/ญ 20+ ปวส. บริหารธรุกิจ ตามตกลง

081-7054460 3.วศิวกรซ่อมบ ารุง 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี - ไฟฟ้า ตามตกลง

4.หัวหน้าหน่วยสุขาภิบาล 1 ช/ญ 20+ ปวส. วทิยาศาสตร์ ตามตกลง

5.เจา้หน้าที่บัญชี สินเชื่อ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี - การเงิน ตามตกลง

6.ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช/ญ 20+ ปวส. ไฟฟ้า ตามตกลง

5 มิตซูบิชิ มุ้ยฮวดมอเตอร์ เซลล์ โชวรู์มรถยนต์ 1.แม่บ้าน 2 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

59/9  ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี 
จ.นครปฐม

034-395522

6 บ.ไมด้าพร็อพเพอร์ต้ี จก. เกี่ยวกับบ้าน(ซ้ือ-ขาย) 1.ช่างเก็บงาน 3 ช 18-45 ไม่จ ากัด 331/วนั ประกันสังคม,ห้องพักพนักงาน

222 ม.5 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

082-4585544

ต าแหน่งงานวา่ง ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครปฐม ประจ าเดือนมิถุนายน 2563

Web Site ลงทะเบียนสมัครงาน/หาต าแหน่งงานวา่ง www.doe.go.th/smartjob และ https://www.doe.go.th/nakhonpathom
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7 บ.บิลเล่ียน เดดโด นครปฐม จ าหน่ายติดต้ัง/ ไฟเบอร์กลาส 1.ช่างติดต้ังกันสาด โครงหลังคาเหล็ก 2 ช 30 ปวช.-ปวส. ตามตกลง มีประสบการณ์งานเชื่อมโครงสร้างอยา่งน้อย 2 ปี

455 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 2.ผู้ช่วยช่าง 1 ช 25 ปวช.-ปวส. ตามตกลง มีทักษะงานก่อสร้างทั่วไป

081-7054460

8 บ.ลีวฒันา โปรดักส์ จ ากัด ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 1.พนักงานธรุการโรงงาน 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

101/9 ม.2 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.เจา้หน้าที่งานบุคคล 1 ช/ญ 20+ ปวส. ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล

034-388628 - 9 3.พนักงานช่างเคร่ืองฝ่ายผลิต 3 ช 20+ ปวช.,ปวส. ตามตกลง ท างานกะได้

9 บ.ไครโอววิา (ประเทศไทย) จก. ให้บริการ รับจดัเก็บ สเต็มเซลล์ ของคนและสัตว์1.นักเทคนิคการแพทย์ 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี - การแพทย์ ตามตกลง ประสบการณ์ท างานในห้องปฏิบัติการ

35/8 ม.4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2.เจา้หน้าที่บัญชีลูกหนี้ 1 ช/ญ 20+ ปวช.,ปวส. ตามตกลง ประสบการณ์ด้านการเงิน

02-6616661

10 บ.เอส เค เอส เอ็นจเินียร่ิง&เซอร์วสิ จก. เคร่ืองหยอดเหรียญ 1.Service Engineer 15 ช 23 - 35 ปวช. อิเล็กฯ 12,000 - 18,000รับค าส่ังการส่งมอบ,ติดต้ัง,ซ่อมแซม

120 ม.3 ต.ง้ิวราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2.ช่างเทคนิคและบริการนอกสถานที่ 15 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง ปฏิบัติการนอกสถานที่

034-900288 3.วศิวกรแผนก R&D 5 ช 24+ ป.ตรี - อิเล็กฯ ตามตกลง มีความสามารถออกแบบวงจร - controller ได้อยา่งดี

4.วศิวกรเคร่ืองกล R&D 2 ช 24+ ป.ตรี - เคร่ืองกล ตามตกลง มีประสบการณ์เกี่ยวกับสายพานล าเลียง

5.IT Application 5 ช ไม่เกนิ 35 ป.ตรี - คอม ตามตกลง เคยผ่านงานด้าน web,ASP,PAP

6.เจา้หน้าที่หาพืน้ที่ 1 ช ไม่เกนิ 35 ปวช.+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้,รู้เส้นทาง

7.คนสวน 1 ช 23 - 35 ไม่จ ากัด 10,000 ขยนั,อดทน

11 บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์
เซลล์ จ ากัด เครือข่ายมือถือ 1.ตัวแทนขายอิสระ 20 ช/ญ 18 ขึ้นไป ไม่จ ากัดวฒิุ 10,000+ มีรถ และ ขนของได้

โทรศัพท์ : 06-4469-4909

นิตยร์ดี จรัสวกิรัยกุล (ยุย้)

RHR Officer

12 บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จ ากัด  - 1.พนักงานขับรถ 2 ช 25-35 ไม่จ ากัดวฒิุ 12,000+ 8.00-17.00

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม

โทรศัพท์ : 06-1393-4447

ชุติมา ชมชูเวชช์
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13 บริษัท NIKOYO BRAKE ยางรถยนต์ 1.พนักงานขาย ไม่จ ากัด ช/ญ 18+ ไม่จ ากัดวฒิุ 30,000+ -

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม

โทรศัพท์ : 09-6464-9456

บริษัท NIKOYO BRAKE

14 บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จ ากัด เวชภัณฑ์ 1.วศิวกร 1 ช/ญ 18+ วศ.บ.
ไฟฟ้า/เคร่ืองกล ตามตกลง 8.00-17.00

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2.ผู้ช่วยนักวเิคราะห์ 1 ช/ญ 18+ ม.6
ปวช./ปวส. ตามตกลง 8.00-17.00

โทรศัพท์ : 02-800-2971 3.เภสัชผลิต 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี
สาขา
เภสัชศาสต์ ตามตกลง 8.00-17.00

คุณอัณศยา

15 บริษัท J&T Express (Thailand) ขนส่ง 1.พนักงานรับพัสดุ ไม่จ ากัด ช/ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม

โทรศัพท์ : 09-6887-4017 , 09-5207-6507

16 บริษัท ววิาห์ในฝัน
 เช่าชุด 1.พนักงานประจ าร้าน 2 ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป 12,000
 8.30-19.00
(หยดุทุกวนัพุธ)

อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม

โทรศัพท์ : 08-5126-2188

คุณแอ

17 บริษัท ว ีที เทพอ านวยสเกล จ ากัด ก่อสร้าง 1.ช่างแรงงาน ไม่จ ากัด ช 20+ ไม่จ ากัดวฒิุ ตามตกลง

64/1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ต าบลวงัตะภู

อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม

โทรศัพท์ : 08-4363-3456

18 บริษัท แอตลาส แอตลาส ออยส์ จ ากัด แก้ส 1.ผู้จดัการร้านแก๊ส 1 ช/ญ 20+ ปวส. ขึ้นไป 14,000 8.00-17.00

สาขานครปฐม 9
(ปัม้ พีที ติดกับ โกลบอยเฮ้า นครปฐม) 2.ผู้ช่วยผู้จดัการร้านแก๊ส 1 ช/ญ 20+ปวช.-ปวส.
บัญชี / การเงิน /
บริหารธรุกิจ12,000 8.00-17.00

โทรศัพท์ : 08-5912-0922 คุณตอง 3.พนังงาน
ขับรถมอเตอร์ไซต์
ส่งแก๊ส 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัดวฒิุ 330/วนั 8.00-17.00

             08-1752-8914 คุณแต้ว

            06-1410-7965 คุณต้ัม

             06-3208-5576 คุณมิ้ลค์
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19 หมูปิง้ อาหาร 1.พนักงาน
แพ็คของ-ยกของ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัดวฒิุ 400/วนั 8.00-18.00

ต าบลวงัทับหลวง อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 2.พนักงานเสียบหมูปิง้ 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัดวฒิุ 500/วนั 8.00-18.00

โทรศัพท์ : 06-2665-2224

20 บริษัท มิตซูบิชิ มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ รถยนต์ 1.พนักงานขายรถยนต์ 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ม.6+ ตามตกลง

ถนนเพชรเกษม ต าบลศรีษะทอง

อ าเภอนครชัยศรี จงัหวดันครปฐม

โทรศัพท์ : 034-395-522

21 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) อาหาร ผู้ช่วยผู้จดัการร้านฝึกหัด 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี 12,350

ตลาดชมภูพงษ์ บางเลน พนักงานประจ าร้าน 6 ช/ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง

(อยูใ่กล้กับ ตลาด OZONE บางเลน) พนักงาน Part-Time 4 ช/ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง

โทรศัพท์ : 09-5938-0825

คุณม็อบ

22 ร้าน ซูชิมั้ย ก าแพงแสน อาหาร 1.ผู้ช่วยเซฟครัวร้อน 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัดวฒิุ 12,000 


อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัดวฒิุ 10,000

โทรศัพท์ : 09-3394-4249 3.พนักงานล้างจาน 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัดวฒิุ 9,000

23 บริษัท ว ีเอ็น ที อินเตอร์พร้ิน จ ากัด  - 1.เจา้หน้าที่ GMP 1 ช/ญ 18+ ปวช+
สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามตกลง

อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 2.ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช/ญ 18+ ปวช+
สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามตกลง

โทรศัพท์ : 034-989-725 ต่อ 30

                09-2283-4440

คุณอุทัยวรรณ (ฝ่ายบุคคล)

24 ร้าน ไดซาชิ ชาบู อาหาร 1.เชฟซูชิ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 12,000+


ร้าน ไดซาชิ (หน้า ม.ศิลปากร)

อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม

โทรศัพท์ : 08-4752-8727
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25 บริษัท ส.เมธา เฮ้าส์ แอนด์ ซีเมนต์ จ ากัด  - 1.พนักงานขับรถหกล้อ 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 450-500/วนั

หลังม.ศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

. 0959428485

26 บริษัท เฟอร์ฟันนี่ จ ากัด เฟอร์นิเจอร์
1.พนักงานฝ่าย

ผลิตเฟอร์นิเจอร์
1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

แฟลคตอร่ีแลนด์ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 5
2.พนักงานฝ่าย

ติดต้ังเฟอร์นิเจอร์
1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จงัหวดันครปฐม 3.ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทรศัพท์ : 08-6324-2993

ฝ่ายบุคคล

27 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ห้างสรรพสินค้า 1.พนักงาน ALC 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ 12,000
 เข้างานเป็นกะ
6 วนั/สัปดาห์

อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 2.เจา้หน้าที่การตลาด
(COD) 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี 14,000
 เข้างานเป็นกะ
6 วนั/สัปดาห์

โทรศัพท์ : 09-5289-8740

034-107-130 ต่อ 104,105

คุณปานจติ

28 โรงน้ าแข็งพิชัยวฒัน์ (บ่อพลับ) โรงน้ าแข็ง 1.พนักงานดูแลหน้าลาน 1 หญิง 25+ ไม่จดักัด 331/วนั 8.00-17.00
(หยดุ อาทิตย)์

159 หมู่ที่ 7 อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม

โทรศัพท์ : 08-1063-3456

29 บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์ แอนด์
คอมเมิซอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เคร่ืองด่ืม 1.พนักงานตรวจคุณภาพ 3 ช/ญ 18+ ม.6 ขึ้นไป 331/วนั 7.30-16.30
(หยดุ เสาร์-อาทิตย)์

99 หมู่ 1 ต าบลทัพหลวง 2.พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ ไม่จดักัด 331/วนั 7.30-16.30
(หยดุ เสาร์-อาทิตย)์

อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม

โทรศัพท์ : 034-900-830 ต่อ 111

    06-3245-7771

คุณสถาพร



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

30 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สิริธร อินเตอร์ กรุ๊ป  - 1.ผู้ช่วยพยาบาล
ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ มาก ญ 18+ ไม่จดักัด 13,000+ งานประจ า
พักอาศัยร่วมกับลูกค้า

ศูนยพ์ยาบาลสิริธร อ้อมใหญ่ 2.พีเ่ล้ียงเด็กอ่อน เด็กโต มาก ญ 18+ ไม่จดักัด 15,000+ งานประจ า
พักอาศัยร่วมกับลูกค้า

46/267 มหาวทิยาลัยนิศาชล ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมใหญ่ 3.แม่บ้าน-แม่ครัว มาก ญ 24+ ไม่จดักัด 11,000+ งานประจ า
พักอาศัยร่วมกับลูกค้า

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม

โทรศัพท์ : 06-5727-6155

            08-7975-7422

            08-9609-4857

31 ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน เคร่ืองด่ืม 1.พนักงงานประจ าร้าน มาก ช/ญ 18+ ม.6 ขึ้นไป 331/วนั เข้างานเป็นกะ

ร้านกาแฟ Café Amazon

สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์

ต าบลสนามจนัทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม

โทรศัพท์ : 08-0651-9339

32 บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จ ากัด ซ่อมบ ารุงมอเตอร์
และเจนเนอเรเตอร์ 1.ช่างไฟฟ้า 2 ช 18+ ปวช. ขึ้นไป 12,000+ 8.00 - 17.00

3 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ต าบลหอมเกร็ด
 2.ช่างกลึง 1 ช 18+ ปวช. ขึ้นไป 15,000+ 8.00 - 17.00

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 3.วศิวกรเคร่ืองกล 2 ช 20+ วศ.บ. เคร่ืองกล 23,000+ 8.00 - 17.00

โทรศัพท์ : 034-312089 ต่อ 1004 4.วศิวกรเคร่ืองไฟฟ้า 2 ช 20+ วศ.บ.ไฟฟ้า 23,000+ 8.00 - 17.00

5.ประสานงานการตลาด 1 ญ 20+ ป.ตรี
สาขาการตลาด 18,000 + 8.00 - 17.00

33 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด ห้างสรรพสินค้า 1.พนักงานแผนกเติมเต็มสินค้า  - ช/ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป 350/วนั

20/10 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต าบลท่าตลาด 2.พนักงานแผนกแคชเชียร์  - ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป 350/วนั

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 3.พนักงานแผนกอาหารสด  - ช/ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป 350/วนั

โทรศัพท์ : 034-964988 - 997

34 บริษัท เอสเธติค พลัส จ ากัด รับจา้งผลิตเคร่ืองส าอาง 1.พนักงานรายวนั 20 ช/ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป ฟรีเคร่ืองด่ืมตอนเช้า
และอาหารกลางวนั

24/54-56 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 2.พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี
สาขาวทิยค์อม มีประสบการณ์
อยา่งน้อย 1 ปีขึ้นไป


ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน 3.พนักงานธรุการ 2 ช/ญ 25 + ปวส. / ปริญญาตรี ใช้โปรแกรมส านักงานได้

จงัหวดันครปฐม 73110 4.นักวจิยัและพัฒนา 5 ช/ญ 25+ ป.ตรีเคร่ืองส าอาง มีประสบการณ์
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทรศัพท์ : 034-321322 5.ผู้แทนขาย 10 ช/ญ 25+ ปริญญาตรี มีประสบการณ์
จะพิจารณาเป็นพิเศษ



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

35 บริษัท กระดาษแข็งไทย จ ากัด ผลิตกระดาษ 1.พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ ป.6 ขึ้นไป 331/วนั เป็นกะ

1/22 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ซอยวดัไร่ขิง

ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน

จงัหวดันครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034-321210

36 บริษัท สลอม อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1.หัวหน้าช่างไฟฟ้า 1 ช 25+ ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า ตามตกลง ลักษณะงาน
ไฟฟ้าภายในอาคาร

39/19 หมู่ 5 ซอยหมอศรี ถนนเพชรเกษม 2.ช่างไฟฟ้า 1 ช 25+ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า 13,000+ ลักษณะงาน
ไฟฟ้าภายในอาคาร

ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน 3.หัวหน้าฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี
สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามตกลง ลักษณะงาน
คุมงานในไลน์ผลิต

จงัหวดันครปฐม 73210

โทรศัพท์ : 084-3883940

37 บริษัท กระเบือ้งหลังคาซีแพค จ ากัด ผลิตกระเบือ้งหลังคา 1.พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ ป.6 ขึ้นไป 331/ว น ค่าต าแหน่ง 20/วนั
ค่ากะ 15/กะ
OT.ทุกวนั

76/1 หมู่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 7

ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน

จงัหวดันครปฐม 73110

โทรศัพท์ : สมัครงานติดต่อ

บริษัท เอชอาร์ ทรานส์ เซอร์วสิ จ ากัด

คุณสมโภชน์ 081-9910967

คุณอ้อย 061-4598863

38 บริษัท จ.เจริญ อินเตอร์พร้ิน
(ประเทศไทย) จ ากัด โรงพิมพ์ระบบออฟเซ็ท 1.ประสานงาน ขายออนไลน์ 3 ญ 18+ ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง 8.00 - 17.00

22/2 หมู่ 9 ซอยกระทุ่มล้ม 9 ต าบลกระทุ่มล้ม 2.ธรุการบัญชี 2 ญ 18+ ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง 8.00 - 17.00

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73220 3.แมสเซนเจอร์ 1 ช 18+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง 8.00 - 17.00

โทรศัพท์ : 02-889-9090 ติดต่อ คุณเกศมา

39 หจก. พีทีเค เอ็นจเินียร่ิง (วชิาญการช่าง) สร้างเคร่ืองจกัร กลึงอะไหล่ 1.ช่างกลึง 1 ช 20+  - ตามตกลง 8.00 - 17.00

36/37 หมู่ 5 ซอยไร่ขิง 18 ต าบลไร่ขิง 2.ผู้ช่วยช่าง 1 ช 20+  - ตามตกลง 8.00 - 17.00

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210

โทรศัพท์ : 02-4290895



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

40 บริษัท คราวน์ ฟูด้แคน (นครปฐม) จ ากัด ผลิตกระป๋องโลหะ
 1.หัวหน้าแผนกผลิต 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี วศิวกรรมศาสตร์
 30,000+ มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน
4 +

86 หมู่ 2 ต าบลกระทุ่มล้ม 2.หัวหน้ากะฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 20+ ปวส-
สาขาช่างกลโรงงาน 17,000+
 มีประสบการณ์ต าแหน่งหัวหน้างาน
1+

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73220

โทรศัพท์ : 089-366-6454 ติดต่อ คุณพิชามญชุ์

41 บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด
พุทธมณฑลสาย 5 ฆ่าและช าแหละสัตวป์ีก 1.เจา้หน้าที่ จป. วชิาชีพ 1 ช/ญ 18+ ป.ตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง,
 ตามตกลง -

87 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขิง 2.ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช 18+ ปวช สาขาช่างอุตสาหกรรม ตามตกลง ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ เคร่ืองจกัร 

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 3.พนักงานฝ่ายผลิต 50 ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง ตัดแต่ง, ช าแหละชิ้นส่วนไก่

โทรศัพท์ : 02-4204717 ติดต่อ คุณนงเยาว์ 4.พนักงานฝ่ายผลิต (ต่างด้าว) 50 ญ 18+ - ตามตกลง ตัดแต่ง, ช าแหละชิ้นส่วนไก่

42 บริษัท วอลล์ เทคโนโลย ีจ ากัด ผลิต 
ฉนวนกันความร้อนครบวงจร 1.ช่างติดต้ังแผ่นฉนวน - ช 18+ - 331 / วนั ใช้เคร่ืองมือช่างได้เป็นอยา่งดี

70 หมู่ที่ 13 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 2.ช่างติดต้ังบริการ - ช 18+ - 331 / วนั ใช้เคร่ืองมือช่างได้เป็นอยา่งดี


ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 3.พนักงานฝ่ายผลิต - ช 18+ - 331 / วนั -

โทรศัพท์ : 02-0198000 ติดต่อ คุณอนุตตรา

43 บริษัท แอลเอ ไบซิเค้ิล (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายรถจกัรยาน 1.ช่างเชื่อม 45 20+ - 331  / วนั

58 หมู่ 2 ต าบลอ้อมใหญ่ 2.พนักงานประกอบ 80 20+ - 331  / วนั

อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73160 3.วศิวกรควบคุมคุณภาพ 1 22+ ป.ตรี
วศิวอุตสาหารโรงงาน
 ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านQ.C
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทรศัพท:์ 02-082-8999 4.เจา้หน้าที่ Import Custom Service 2 20 + ปริญญาตรีทุกสาขา 15,000+ มีประสบการณ์
ด้าน Import 1 - 2 ปี

44 IBIZ Plus Network CO. Ltd อินเตอร์เน็ต 1.ห้วหน้าแผนกบัญชี AP 1 ช/ญ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์หัวหน้าแผนกอยา่งน้อย2ปี

55ถ.ราชวถี ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมือง

092-5365554

45 บ. ไทยรุ่งกิจการ จ ากัด ปศุสัตวค์รบวงจร 1.วศิวกรส่ิงแวดล้อม 2 ช 25+  - 15,000+ มีประสบการณ์ไบโอแก๊สจะพิจารณาเป็นพิเศษ

113 ม.8 ต.ล าพยา อ.เมือง

081-9427470

46 บ. ไมโครลิสซ่ิง จ ากัด สินเชื่อ 1.เจา้หน้าที่ตรวจสอบภายใน 2 ช.ญ. 20+  - ตามตกลง

863/3ถ.เพรชเกษมต.สนามจนัทร์อ.เมือง

064-9323388



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

46 กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟูด๊ กรุ๊ป อาหาร 1.หัวหน้าหน่วยสุขาภิบาล 1 ช.ญ.  - ปวส. ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

445ถ.เพรชเกษมต.ห้วยจระเข้อ.เมือง

081-7054460

48 บ.อาหารสากล จ ากัด (มหาชน) ผักผลไม้กระป๋อง 1.ขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 ช  - ม.3+ ตามตกลง มีใบขับขี่โฟล์คลิฟท์

469/1ม.3ต.ดอนยายหอมอ.เมือง

084-9044597

49 อาหาร อาหาร 1.พนักงานเสียบหมู 1 ญ. - - เหมาจา่ย

10ม.5ต.ตาก้องอ.เมือง 2.แรงงานชาย 10 ช.  -  - 400

062-6652224

50 ร.ร.สอนพิเศษ ร.ร.สอนพิเศษ 1.เจา้หน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด  - ญ. 22-29 ปวช+ 11,000+ มีใจรักในการขายและบริการ

28/18-19ถ.ยงิเป้าต.สนามจทัร์อ.เมือง

065-9986522

51 บ.ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จ ากัด ส่ิงทอพลาสติก 1.เจา้หน้าที่สโตร์ 1 ช.ญ  - ปวช+ ตามตกลง มีประสบการณ์1-3ปี

173ม.9ถ.มาลัยแมนต.ทัพหลวงอ.เมือง

02-0551780

52 กวดวชิาไอคิวพลัส ร.ร.กวดวชิา 1.แม่บ้าน 1 ญ  - - 9,000+ เป็นมิตรเข้ากับเด็กๆได้ดี

642/114-1156ต.พระปฐมเจดียอ์.เมือง

089-1932714

53 บ.ซินเซียร์ เฟรช ฟูด้ จ ากัด อาหาร 1.สมุห์บัญชี 1 ช.ญ 35 ป.ตรี ตามตกลง ดูแลระบบบัญชีทั้งหมดได้

99ม.8ต.บ่อพลับอ.เมือง

034-241837

54 บจก.เนอร์วาน่าฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซอินเตอร์ อาหาร 1.พนักงานฝ่ายผลิต - ช.ญ - - 331/วนั หยดุเสาร์-อาทิตย์

99ม.1ต.ทัพหลวงอ.เมือง

034-900830ต่อ111



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

55 อาร์.ที.เคการบัญชี สนง บัญชี 1.พนักงานบัญชี 2 ญ.  - ป.ตรี 15,000 มีประสบการณ์ด้านบัญช1ีปีขึ้นไป

205ถ.ทางรถไฟตะวนัตกต.นครปฐมอ.เมือง

081-8419953

56 บ.เมเจอร์ครอป จ ากัด จ าหน่ายสารก าจดัพืช 1.พนักงานขาย 2  - - - 15,000 มีความกระตือรือร้น

2/41-43ถ.ยงิเป้าใต้ต.สนามจนัทร์อ.เมือง

081-3038288

57 บริษัท เอฟ-พลัส จ ากัด
 ผลิตเคร่ืองปรุงรส 1.พนักงานฝ่ายผลิต - ช 20+ ป.๖ ขึ้นไป 331/ วนั เข้ากะ ท าโอทีได้ / ยกของหนักได้
ร่างกายแข็งแรง

58/3 หมู่ 6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว 2.พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ๒ ช 20+ ม.๖ ขึ้นไป ตามตกลง สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้

ต.ตลาดจนิดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 3.พนักงาน QC ๓ ญ 20+ ม.๖ ขึ้นไป ตามตกลง เข้ากะ ท าโอทีได้

063 - 2093086 4.ช่างไฟฟ้า ๑ ช 20+ ปวช. - ปวสสาขาไฟฟ้า
 ตามตกลง ยนิดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณแคต 5.ช่างบอยเลอร์ ๑ ช 22+ ปวช. - ปวส. ไม่จ ากัดสาขา ตามตกลง มีใบผู้ควบคุมบอยเลอร์

6.เจา้หน้าที่วจิยั
และพัฒนาบรรจภุัณฑ์ ๑ ช/ญ 21+ ป.ตรีเทคโนโลยกีารบรรจุ
 ตามตกลง -

58 บ.โอตานิ เรเดียล จ ากัด ด าเนินธรุกิจผลิตยางรถบรรทุก 1.เจา้หน้าที่ส่งออก 5 ช/ญ 20+ ป.ตรี-บัญชี Eng ตามตกลง ติดต่องานกับลูกค้าต่างประเทศ

96 ม.3 ถ.ริมคลองบ้านไร่ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2.ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช 22+ ปวช. - ปวส. ตามตกลง ตามแผนบริษัท

034-327555 3.ฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 20+ ม.3+ 350+ สามารถเข้ากะได้

4.พนักงานขาย 5 ช 23+ ม.6+ ตามโครงสร้าง ติดต่อเสนอขายยางรถให้ลูกค้า

59 หจก. บางกอกนิวสยามฟูด้
 ผลิตและจ าหน่ายซอยหอยนางรม 1.พนักงานฝ่ายผลิต มาก ช/ญ 18+ ม.6+ 331+ 1. ปรับค่าแรงทุกปี 

ถ.หนองดินแดง-สระกระเทียม ต.หนองดินแดง 2. มีที่พักส าหรับผู้ที่อยูต่่างจงัหวดั

อ.เมือง จ.นครปฐม

โทรศัพท์ : 034-286-292

               08-9381-2623

คุณชนกานต์

60 แกร็บ (ประไทย) บริการขนส่งสินค้า 1.Staff on ground 2 ช/ญ 18+ ม.6 ขึ้นไป 13,000+ 
 1. งานไม่ต้องเข้าออฟฟิศตลอด

08-4206-6546 2. มียานพาหนะส่วนตัว และ ใบอนญาตขับขี่

คุณคิตต้ี 3. หากมีประสบการณ์ด้านเซลล์ หรือ

ติดต่อประสานงาน และเร่ิมงานได้ทันที

จะพิจารณาเป็นพิเศษ



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

61 บ.กู๊ดไทร์รีเทรดด้ิง จ ากัด จ าหน่ายยาง 1.พนักงานขาย 2 ช.ญ. 25+ ปวส.+ ตามตกลง กล้าแสดงออกคุยเก่ง

57ม.5ต.ล าพยาอ.เมือง

093-531844

62 บ. ยาชิดะ จ ากัด ขายอะไหล่รถ 1.จนท.การตลาด 1 ช.ญ. 25-35 ป.ตรี+ 20,000+ สมัครทางอีเมลล์เท่านั้น

yashida06@tustmail.com

63 บริษัท ธาราทอง 1998 จ ากัด
 จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 1.พนักงานขาย (หน่วยรถ) 1 ช/ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง ขายของได้เจรจาต่อรองกับลูกค้า


99/1 หมู่ 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 2.พนักงานขับรถส่งสินค้า 2 ช 18+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง มีใบขับขี่รถยนต์

จ.นครปฐม 73110 3.พนักงานขนส่ง (เด็กยกของ) 2 ช 18+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง ท างานร่วมกับพนักงานขับรถ

คุณอร  081-7636389 4.พนักงานบัญชี และ Admin 1 ช/ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง -

64 บริษัท บี.ซี.เอฟ.อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
 ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 1.ผู้จดัการแผนกพัสดุ 1 ช/ญ 18+ ปวส.ขึ้นไป ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๒๘ ม.๗ ซอยวดัอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ 2.เจา้หน้าที่เขียนแบบ 1 ช/ญ 18+ ปวส. / ปริญญาตรี ตามตกลง ใช้โปรแกรม AUTOCADได้ดี

อ.สามพราน นครปฐม ๗๓๑๖๐

02-812-6611

65 บริษัท เซนต์ บิวต้ี คอสเมติก (ประเทศไทย) จ ากัด
 ผลิตเคร่ืองส าอางสมุนไพร 1.เจา้หน้าที่บัญชี 1 หญิง 25+ ป.ตรี สาขาบัญชี ตามตกลง มีประสบการณ์การท างาน,
ท างานล่วงเวลาได้

37/88 ม.4 ต.ท่าตลาด 2.เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 ชาย 25+ ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง มีประสบการณ์การท างาน,
ท างานล่วงเวลาได้

อ. สามพราน จ.นครปฐม 73110 3.ช่างซ่อมบ ารุง 1 ชาย 25+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง มีประสบการณ์การท างาน,
ท างานล่วงเวลาได้

080-4279922,063-7913373

66 บ.โฟร์เอ็มอินเตอร์เทรด จ ากัด สติกเกอร์สะท้อนแสง,อุปกรณ์จราจร 1.ธรุการฝ่ายผลิต 1 หญิง 20+ ปวส.+ ตามตกลง ตรวจรับ - จดัส่งสินค้า

108/1 ม.4  ต.ง้ิวราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2.Messenger 1 ชาย 25+ ปวช.+ ตามตกลง เก็บเงินรับเช็ค - วางบิลบริษัท

034-990258 , 085-2219879 3.ช่างยนต์/ช่างไฮโดรลิค/ช่างกล 3 ชาย 21+ ปวช.+ 13,000 + บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรที่ดูแล

67 บ.พี & พี ฟีช แฟคเทอร่ี จ ากัด น าเข้า ส่งออก ปลาสวยงาม 1.Admin, ฝ่ายขาย Online 1 หญิง 20+ ม.3 + ตามตกลง เข้าใจเกี่ยวกับ Online sell

138 ม.7 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม

080-5244445



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

68 บ.เอสเอสเค อินเตอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด ขนส่งภายในประเทศ 1.พนักงานธกุารบัญชี 1 ตามตกลง หญิง 25-30 ปวส.+ มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป

56/15 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ

081-9456661

69 บริษัท บี.ซี.เอฟ.อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
 ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 1.ผู้จดัการแผนกพัสดุ 1 ช/ญ 18+ ปวส.ขึ้นไป ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

๒๘ ม.๗ ซอยวดัอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ 2.เจา้หน้าที่เขียนแบบ 1 ช/ญ 18+ ปวส. / ปริญญาตรี ตามตกลง สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้ดี

อ.สามพราน นครปฐม ๗๓๑๖๐

'02-812-6611

70 บริษัท เอส ดี ดี 2515 จ ากัด
 ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีต 1.พนักงานขับรถหัวลาก 1 ชาย 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 3

ถ.มาลัยแมน ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม

โทรศัพท์ : 09-9163-8589 คุณด ารงค์

        06-5210-1734 คุณจา๋

71 บริษัท เฟอร์ฟันนี่ จ ากัด
 บริการรับเหมาตกแต่งภายใน 1.มัณฑนากร
(Interior Designer) 2 ช/ญ 20+ ปวส./ป.ตรี
ที่เกี่ยวข้อง ตามตกลง 1. ใช้โปรแกรมเขียนแบบ 


98/55 หมู่ที่11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 2. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทรศัพท์ : 08-6324-2993 คุณใบเตย

(ฝ่ายบุคคล)

72 ร้าน ยา่งเนย (สนามจนัทร์)
 ร้านอาหารประเภทปิง้ยา่ง 1.พ่อครัว/แม่ครัว 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 12.00-22.00

164ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมือง จ.นครปฐม 2.พนักงานประจ า 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 12.00-22.00

(อยูช่้าง ร้านข้าวมันไก่ป้าจา๋) 3.พนักงานล้างจาน 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 12.00-22.00

4.พนักงานเสิร์ฟ (ประจ า) 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 12.00-22.00

5.พนักงานเสิร์ฟ (พาร์ทไทม์) 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 12.00-22.00

73 บริษัท สยามชัย เซอร์วสิ จ ากัด
 ร้านจ าหน่ายเคร่ืองไฟฟ้า 1.เจา้หน้าที่ฝ่ายขาย  - ช/ญ 20+ ม.3 ขึ้นไป 12,000 1. มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมือง จ.นครปฐม 2.เจา้หน้าที่ธรุการ  - ช/ญ 20+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง 1. หากประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เจา้หน้าที่ไฟแนนซ์  - ช/ญ 20+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง 1. หากประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

4.พนักงานขับรถ  - ช/ญ 20+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง 1. หากประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

74 บริษัท อุดมลาภมงคลดิสบิวชั่น จ ากัด (วอลล์นครปฐม)
 ผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม 1.พนักงานติดรถ มาก ชาย 20+ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป 330 บาท/วนั
 1. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รถยนต์

(ติดกับ ส.สายพิณ ข้างโรงเรียนเทคนิค จ.นครปฐม) 2. หากขับรถยนต์ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

โทรศัพท์ : 063-206-1404 คุณแอน

75 บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
 บริการรับส่งพัสดุและสินค้า 1.พนักงานขับรถส่งพัสดุ มาก ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 1. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รถยนต์
2. ผ่านการเกณฑ์ทหาร

โทรศัพท์ : 065-521-8342 คุณไอซ์ 2.พนักงานคัดแยกพัสดุ มาก ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ผ่านการเกณฑ์ทหาร

             062-604-4543 คุณจอย

           063-218-8073 คุณกิ๊ก

76 บ. อ านาจ ฟูด๊ส์ จ ากัด เนื้อสัตว ์แปรรูป 1.ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช. 25+ ปวส+ 15000+ มีประสบการณ์

4 ม.5ต.บางแขมอ.เมือง

099-3942277

77 เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ขนส่ง 1.พนักงานบัญชี 1 ช.ญ.  - ปวช+ ตามตกลง พูดภาษาจนีได้

ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง

061-5232861

78 อาร์.ที.เคการบัญชี ส านักบัญชี 1.พนักงานบัญชี 2 ข.ญ.  - ปวส+ 15000+ มีประสบการณ์

205 ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมือง

081-841-9953

79 เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ขนส่ง 1.หัวหน้าแผนกคัดแยก 1 ช.ญ. - ป.ตรี ตามตกลง พูดภาษาจนีได้

ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง

061-5232861

80 บริษัท ธวชัชัย แพลน เซอร์วสิ จ ากัด ซีแพค 1.ควบคุมคุณภาพ 1 ช 18+ ม.6+ 347 บาท/วนั

100 ม.6 ต.ดอนข่อย อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม

083-5405451

81 บริษัท ธวชัชัย แพลน เซอร์วสิจ ากัด ซีแพค 1.ช่างซ่อมไฟฟ้า 1 ช 20+ ปวส.ไฟฟ้า 10,800

87/2 ม.9 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 1.ควบคุมคุณภาพ 1 ช 180 ม.6+ 347 บาท/วนั

081-9235085



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

82 บริษัท ธวชัชัย แพลน เซอร์วสิจ ากัด ซีแพค 1.ควบคุมคุณภาพ 1 ช 18+ ม.6 347 บาท/วนั

54/7 ม.3 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

081-9235085

83 ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 1.ผู้ดูแลผู้ป่วย 1 ญ 30+  - ตามตกลง ค่ากิน +ที่พัก

36 ม.13 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม

085-1677793

84 สวสัด์ิไฟเบอร์กลาส  - 1.ทั่วไป 4 ช/ญ 20+  - 350 บาท/วนั

1/2 ม.3 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

086-7770571

85 บริษัท เรืองฤทธิ์เดช จ ากัด ถุงพลาสติก 1.ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองตัดถุง(ไฟฟ้า) 2 ช  - ปวช.-ปวส. ตามตกลง

54/6 ม.3 ต.ถนนขาดอ.เมือง จ.นครปฐม 2.ช่างเคร่ืองเป่าถุงพลาสตก 2 ช  - ปวช.-ปวส. ตามตกลง

085-3785112 3.ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองตัดถุง 2 ช  - ปวช.-ปวส. ตามตกลง

86 เกษตรกร  - 1.ลูกจา้งเกษตรกร 2 ช/ญ 25+  - 300 บาท/วนั มีบ้านพักให้

15/2 ม.5 อ.เมือง จ.นครปฐม

064-9409888

87 บริษัท ทาโกฟูด้อินดัสทรี จ ากัด ผลิตน้ าผลไม้ 1.คนสวน 2 ช 30+  - 331 บาท/วนั

50/10 ม.3 ต.ตลาดจนิดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.พนักงานฝ่ายผลิต มาก ช 19+ ป.6+ 331 บาท/วนั

034-388455 3.พนักงานขนส่ง มาก ช 19+ ป.6+ 332 บาท/วนั

4.ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 19+ ปวช.  ปวส. ตามตกลง

88 บริษัท กรเอกเทรดด้ิง จ ากัด  - 1.ช่างติดต้ังประตูอัตโนมัติ 1 ช 18+ ม.3+ 9,000+

2/6 ม.8 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 2.ธรุการ 1 ญ 18+ ม.3+ 9,000+

034-3105132

89 บจก. ป. คัลเลอร์ แอนด์ พาร์ ท าสีรถยนต์ 1.แม่บ้าน 1 ญ 30+ ม.3+ 10,000

994/5 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม

034-271434



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

90 หจก. พรณรงค์ศาลายา เซอร์วสิ รถรับจา้ง 1.พนักงานขับรถ 2 ช 20+  - ตามตกลง

33 ม.5 ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทววีฒันา จ.กรุงเทพมหานครฯ 2.พนักงานซ่อมรถ 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง

081-7027212 3.เด็กติดรถ 1 ช 18+  - 9,800

91 ดับบลิว ซีดีไซน์  - 1.ฝ่ายขาย 4 ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง

6/232 ม.7ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

089-20111090

92 อู่เรือ โชคอนันต์ ไฟเบอร์กลาส ไฟเบอร์กลาส 1.ช่างประจ าโรงงาน 2 ช 22+1  - 11,000

177/8 ม.2 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

095-7934298

93 MAX TOYS ของเล่น 1.ทั่วไป 10 ญ 18+  - 325 บาท/วนั

1/83 ม.4 ต.ล าพญา อ.เมือง จ.นครปฐม 2.บัญชี 3 ญ 20+ ม.3+ 325-350

062-4278987 3.การตลาด 5 ญ 25+ ปวช.+ 350-400

94 บ.บางกอกไซเค้ิล อินดัสเตรียล จก. ผลิตจกัรยาน 1.ช่างเชื่อม 30 ช/ญ 20+  - ตามตกลง

76/2 ม.8 ต.อ้อมใหญ อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.ช่างพ่นสี 10 ช/ญ 20+  - ตามตกลง

02-0828999 3.ช่างประกอบรถไฟฟ้า 10 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง

95 บ.ไทยอิสเทอนอินดัสทรื จก. ส่ิงทอ 1.ช่างไฟฟ้าภายใน 1 ช 30+ ปวส. 15ม000

42/220 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.ธรุการ 3 ญ 25+ ปวส. 10,000

02-4290988 3.แม่บ้าน 2 ญ 35+ ป.6+ 15,000

96 บ. พี แอนด์ เค อินเตอร์ ฟูด้ จก. ผลิตลูกชิ้นปลา 1.เจา้หน้าที่ควบคุมคุญภาพ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ ตามตกลง

131/3 ม.11 ต.นราภิรมย ์อ.บางเลน จ.นครปฐม

084-810078

97 บ.เกษมชัยฟูด้ จก. ธรุกิจด้านปศุสัตว์ 1.เจา้หน้าที่บัญชี 12 ช/ญ 25+ ป.ตรี บัญชี 13,000+

169 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

034-301531-5



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

98 บ. อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอร่ิง จก ผลิตยารักษาโรค 1.เภสัชกร 1 ช/ญ  - ป.ตรี+ ตามตกลง

76 ม.10 ต.นราภิรมย ์อ.บางเลน จ.นครปฐม 2.นักวเิคราะห์เคมี 1 ช/ญ  - ป.ตรี+ ตามตกลง

02-9100950-59 3.วศิวกรพลังงาน 1 ช/ญ  - ป.ตรี+ ตามตกลง

4.ช่างไฟฟ้า 1 ช/ญ  - ป.ตรี+ ตามตกลง

99 บ.ไทยเซ็นเตอร์ฟูด๊ โปรดักซ์ จ ากัด วุ้นเส้น 1.จดัซ้ือ 1 ช/ญ  - ป.ตรี ตามตกลง

99/1 ม.4 ต.นราภิรมย ์อ.บางเลน จ.นครปฐม 2.สมุห์บัญชี 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตามตกลง

34-801042 3.HR Supervisor 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตามตกลง

4.หัวหน้าแผนกผลิต 3 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตามตกลง

5.พนักงานฝ่ายผลิต มาก ช/ญ  -  - ตามตกลง

100 บ. ธาราทองเมททอล  จก. อลูมิเนียม 1.การตลาด 2 ช/ญ 28+ ป.ตรีการตลาด ตามตกลง

199/1-2  ม.13  ต.บางภาษี  อ.บางเลน  จ.นครปฐม 2.ธรุการฝ่ายขาย 2 ญ 20+ ปวส. 10,000+

098-8278551 3.หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 1 ช/ญ 35+ ป.ตรีที่เกี่ยวข้อง 25,000+

101 บ.ไพโดเนียร์ เอ็นจเินียร่ิง จก. ผลิตและจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ 1.จดัซ้ือ 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี ตามตกลง

219 ม.1 ต.นราภิรมย ์อ.บางเลน จ.นครปฐม 2.สโตร์คลังสินค้า 1 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง

063-5166975

102 บ. ตงเฉิน  - พนง.ทั่วไป 3 ช/ญ 18+  - 331 บาท/วนั

10/7 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

02-8058100-1

103 บ. ไอ.เอส.เอ แวลู จก. อาหารกระป๋อง 1.พนักงานพาร์ไทม์ มาก ช/ญ 18+  - 331 บาท/วนั

44/4 ต.ยายชา อ.เมือง  จ.นครปฐม

034-321987

104 บ. พีเพิล่ (ประเทศไทย) จก  - 1.พนักงานขาย ต่าง จว. 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 10,000+

57-59 ม.3 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.หัวหน้างาน 2 ช 20+ ปวช.+ 12000+

086-3046064 3.หัวหน้าแผนกซ่อมบ ารุง 1 ช 35+ ป.ตรี 20,000+

4.คิวซี 3 ช 25+ ปวช+ 331-350 

5.พนักงานควบคุมเคร่ือง CNC 2 ช 21+ ม.3+ 12,000

6.หัวหนาสแผนกคิวซี 1 ช 35+ ปวช.+ 16,000



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

7.รปภ. 1 ช 40+  - 331-350

8.พนักงานขับรถ 1 ช 41+  - 12,000

9.ช่างไม้/ช่างประกอบบานประตูพีวซีี 2 ช 25+  - 450-500

105 บ.เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จ ากัด  ผลิตเคร่ืองเสียง 1.วศิวกรออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรีวศิวอิเล็กทรอนิกส์ 15,000

29/5 ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.Programmer/Web master 1 ช/ญ 22+ ป.ตรีคอมพิวเตอร์ 15,000

086-3951258 3.Sales Engineer 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ 14,000

106 หจก.ประจกัษ์วสัดุก่อสร้างดอนตูม จก.  - 1.พนักงานขับรถ 1 ช/ญ 30+  - 25,000

30/4 ม.1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 2.ช่างไฟ 1 ช/ญ  -  - 360 บาท/วนั

034-968770-2 3.ช่างปะปา 1 ช/ญ  -  - 360

4.พนักงานผลิต 10 ช  -  - 331-400

5.พนักงานเช็คสต็อก 2 ช  - ปวส. 331

6.แม่บ้าน 1 ญ  -  - 331

7.บัญชี 1 ช/ญ  - ป.ตรี 350

8.พนักงานส่งท่อ 5 ช  -  - 350

107 ที เอส เอ็ม เอ็กเพรส ขนส่งพัสดุ 1.พนักงานคัดแยกพัสดุ 5 ช/ญ 22+ ม.3+  -

888/17-18   ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 2.พนักงานขับรถ 3 ช/ญ 22+ ม.3+  -

034-108818 3.พนักงานรถร่วม 5 ช/ญ 22+ ม.3+  -

4.พนักงาน รับ-ส่งพัสดุ 10 ช/ญ 22+ ม.3+  -

5.ฝ่ายกฎหมาย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี  -

6.พนักงานรถร่วม พาร์ไทม์ 5 ช/ญ 22+ ม.3+  -

108 บ. เอพ-พลัส จก ผงปรุงรสฟ้าไทย 1.พนักงานคลังส าเร็จรูป 35 ช 22+ ม.6+ 9,000+

58/3 ม.6 ต.ตลาดจนิดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.พนักงานรายวนัผลิต 30 ช/ญ 18+ ป.6+ 331 บาท/วนั

034-981555 3.พนักงานขายเงินสด 20 ช 22+ ม.3+ ตามตกลง

4.พนักงานขับรถขาย 20 ช 22+ ม.3+ ตามตกลง

5.ช่างไฟฟ้า 12 ช 22+ ปวส./ปวส. ตามตกลง

6.พนักงานควบคุมคุณภาพ 25 ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

109 บจก.ทรัพยค์ณา พร้อพเพอร์ต้ี  - 1.พนักงานบัญชี 1 ญ 35+ ป.ตรี บัญชี ตามตกลง

59/868 ม.3 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 2.พนักงานบัญชีทั่วไป 1 ญ 30+ ป.ตรี บัญชี ตามตกลง

093-0407898

รวม 977 อัตรา


