
ล าดบั สถานประกอบการ/ที่ตั้ง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

เอกชน

1  บริษทั สหพฒันพนัธ์ จ ากดั จ าหนา่ยรถยนต์บรรทกุ 1. เจา้หนา้ที่ลูกค้าสัมพนัธ์ 1 ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

751 ถนนเพชรเกษม ต.สนามจนัทร์ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 2. พนกังานฝ่ายอะไหล่ 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.086-3811566 คุณฤาชยั 3. เจา้หนา้ที่สโตร์ (อะไหล่) 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจา้หนา้ที่ธุรการฝ่ายขาย 1 ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง -สามารถใชค้อมพิวเตอร์ได้

5. ผจก.ศูนยบ์ริการและอะไหล่ 1 ช 20+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มีความรู้ด้านช่าง/การบริหารพิจารณาเป็นพิเศษ

2 หจก.จไีทร์ ออโต้ เซอร์วิส  จ าหนา่ยยางรถยนต์ ล้อแมก๊ซ์ 1. ชา่งชว่งล่างและเปล่ียนยางรถยนต์ หลายอตัรา ช 18+ ไม่จ ากัด 10,000+ บ. -ประกนัสังคม, โบนัส, เบี้ยขยนั

58 ถนนทรงพล ต.ล าพยา อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม ค่าคอมมชิชั่น, ชดุฟอร์ม

โทร.098-2648444  คุณสุพชิฌาย์

3 บริษทั  สิทธิกาญจนแ์มนชั่น จ ากดั ใหเ้ชา่หอ้งพกั 1. แมบ่า้น 2 ญ 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

55/1 ถนนยงิเปา้ ต.สนามจนัทร์ อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม

โทร.034-271721-4  คุณธิสาชล

4 บริษทั  บทูเทค จ ากดั ร้านขายปลีกคอมพวิเตอร์ 1. ชา่งไฟฟา้ 3 ช 25+ ไม่จ ากัด 15,000 + บ. -ประกนัสังคม, โบนัส

 72/10 หมู่ที่ 3 ต.สามควายเผือก อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม

โทร.089-4814971  ติดต่อฝ่ายบคุคล

5 บริษทั  ทองด า การชา่ง จ ากดั รับเหมากอ่สร้าง 1. ชา่งเชื่อมโลหะ 2 ช 20-40 ป.6+ 450+ บ./ว. -สามารถเชื่อมโลหะได้

59 หมู่ที่ 11 ต.มาบแค อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 2. ชา่งปนู 2 ช/ญ 20-40 ป.6+ 450+ บ./ว. -สามารถขึ้นที่สูงได้

โทร.081-2931891 คุณทองค า 3. ชา่งฝึกงาน 2 ช 18+ ป.6+ 350+ บ./ว. -สามารถขึ้นที่สูงได้

6 บริษทั  ซินเซียร์อาหารสัตว์ จ ากดั ผลิตและจ าหนา่ยอาหารสัตว์ 1. พนกังานขบัรถ 6 ล้อ, 10 ล้อ 1 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ประกนัสังคม

7/3 หมู่ที่ 2 ต.หนองปากโลง อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม 2. ผู้ชว่ยชา่ง 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.081-8567728  คุณสุณิสา

ต าแหน่งงานว่าง ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ประจ าเดือนธันวาคม 2562
Web Site ลงทะเบียนสมัครงาน/หาต าแหน่งงานว่าง www.doe.go.th/smartjob และ https://www.doe.go.th/nakhonpathom
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7 บริษทั  ชพีเกษม ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (สาขานครปฐม) ร้านขายปลีกเคร่ืองประดับ 1. พนกังานขายและจดัเกบ็ค่าสินค้า 3 ช 25-35 ม.3+ 9,000 บ./ด. -ประกนัสังคม, กองทุนส ารองเล้ียงชพี

165/31 หมู่ที่ 1 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมอืง จ.นครปฐม ฟรีที่พัก ค่าน้ า ค่าไฟ, ชดุฟอร์ม

โทร.093-6933945 ติดต่อฝ่ายบคุคล

8 บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) การส่ือสาร 1. เจา้หนา้ที่ฝ่ายบคุคล 2 ช/ญ 25-32 ป.ตรี+ ตามตกลง -ขบัรถยนต์, เดินทางต่างจงัหวดัได้

499/1 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้อ.เมอืง จ.นครปฐม 2. หวัหนา้ทมีขาย 20 ช/ญ 25-40 ม.6+ 13,000 บ. -มปีระสบการณ์ด้านงานขาย

โทร.086-4162963  คุณฬุจวิรรณ 3. พนกังานขาย/ดูแลลูกค้า 50 ช/ญ 25-40 ม.3+ 10,000 บ. -สามารถขบัรถจกัรยานยนต์ได้

9 บริษทั เมอร์ซ่ี เพลส จ ากดั (กลอร่ี แมนชั่น) หอ้งพกัใหเ้ชา่ 1. แมบ่า้น 1 ญ 25-45 ป.6+ 9,000 บ. -ที่พักฟรี

156/6 หมู่ที่ 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

โทร. 089-9213498 ติดต่อฝ่ายบคุคล

10 บริษทั โดเซ่นบสิ จ ากดั โรงแรมแมว 1.แมบ่า้นท าความสะอาดและดูแลแมว 1 ญ 40-65 ไม่จ ากัด 45 บ./ชม. -ประกนัสังคม

1/190 หมู่ที่ 8 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

โทร. 081-9056387 คุณเอกจติรา

11 บริษทั สามพรานน้ าตาลกรวด จ ากดั ผลิตและจ าหนา่ยน้ าตาลกรวด 1.หวัหนา้แผนกควบคุมคุณภาพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง

86 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.บางชา้ง อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.ผู้ชว่ยหวัหนา้แผนกจดัซ้ือและคลังสินค้า 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง

โทร.085-5539284 คุณเสฏฐวุฒิ 3.ผู้ชว่ยผู้จดัการโรงงาน 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง

4.ผู้ชว่ยหวัหนา้แผนกอบรม 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง

5.เจา้หนา้ที่ควบคุมเอกสาร 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง

12 บริษทั  ยไูนเต็ด เทก็ซ์ไทล์ มลิส์ จ ากดั ผลิตผ้าผืนและเส้นด้ายตกแต่งส าเร็จ 1.เจา้หนา้ที่ IE 3 ช 23+ ป.ตรี ตามตกลง -มรีถรับส่ง, หอพัก

 18/8 หมู่ที่ 4 ต.ออ้มใหญ ่อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.supervisor 3 ช 23+ ป.ตรี ตามตกลง

โทร.02-8127211-7 คุณปญัชรัศมิ์ 3.เจา้หนา้ที่ธุรการ 1 ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง

13 บริษทั เค.ซี.พ.ีมาสเตอร์ เอน็จเินยีร่ิง จ ากดั ติดต้ังและส่งออกเสาอากาศและจานดาวเทียม 1.ชา่งควบคุมเคร่ืองจกัร 5 ช 18+ ปวช.+ 11,500+ บ.

 9/9 หมู่ที่ 9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

โทร.080-9404162 ติดต่อฝ่ายบคุคล 
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14 บริษทั ไอ.เอส.เอ. แวลู จ ากดั ผลิตปลาบรรจกุระปอ๋ง 1.ชา่งไฟฟา้ 3 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง -ชดุฟอร์ม, เบี้ยขยนั, ค่าที่พักอาศัย

44/4 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.ชา่งกล 2 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง  ตรวจสุขภาพประจ าปี, 

โทร.034-323989 คุณอาลิตา 3.ชา่งยนต์ 2 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง  กองทุนส ารองเล้ียงชพี

4.ชา่งปรับอากาศฯ 2 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง

15 บริษทั พลิเล่อร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตและจ าหนา่ยเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ 1.เจา้หนา้ที่ธุรการ 3 ช/ญ ไม่เกนิ30 ปวช.+ ตามตกลง -สวสัดิการตามกฎหมายแรงงานก าหนด

75 หมู่ที่ 3 ต.บา้นใหม ่อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.ชา่งไฟฟา้ 20 ช 20-40 ปวช.+ ตามตกลง

โทร.02-8058168-69  คุณจริยา 3.ชา่งยนต์ 10 ช 20-40 ปวช.+ ตามตกลง

4.วิศวกร 2 ช 30+ ป.ตรี ตามตกลง

16 บริษทั เว็ลมา่เฟอร์นเิทค จ ากดั  ค้าส่ง ค้าปลีกเฟอร์นเิจอร์ 1.ชา่งประกอบเฟอร์นเิจอร์ 2 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง -สวสัดิการตามกฎหมายแรงงานก าหนด

61 หมู่ที่ 2 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.ชา่งเจาะงานนอ็กดาวน์ 2 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง

โทร.088-0882349 คุณสมถวิล 3.เจา้หนา้ที่จดัซ้ือ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง

4.พนกังานฝ่ายขาย 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง

5.เจา้หนา้ที่ธุรการฝ่ายขาย 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง

17 บริษทั โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จ ากดั ผลิตกระสอบพลาสติกสาน 1.เจา้หนา้ที่บญัชต้ีนทนุ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตามตกลง -มปีระสบการณ์ 1-2 ปี

33/8,33/11 หมู่ที่ 4 ต.ออ้มใหญ ่อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.ผจก.ฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 35+ ป.ตรี ตามตกลง -มปีระสบการณ์ 2-3 ปี

โทร.02-4416555  คุณวรรณา 3.ผจก.ตรวจสอบภายใน 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี ตามตกลง -มปีระสบการณ์ 2-3 ปี

4.เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายใน 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตามตกลง -มปีระสบการณ์ 1-2 ปี

5.พนกังานขบัรถโฟล์คลิฟท์ 3 ช 22+ ม.3+ ค่าแรงขั้นต่ า -สามารถขบัรถโฟล์คลิฟท์ได้

6.วิศวกรการผลิต (IE) 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตามตกลง -สามารถใชค้อมพิวเตอร์ได้

18 บริษทั คัฟเวอร์แนนท ์จ ากดั ผลิตจ าหนา่ยผ้าและเส้ือผ้าส าเร็จ 1.Messenger 1 ช 25-35 ม.3+ 10,000 +บ. -สวสัดิการตามกฎหมายแรงงานก าหนด

45/132 หมู่ที่ 5 ต.ทา่ขา้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.ชา่งเยบ็ผ้า 10 ช/ญ 18-40 ป.6+ 325 บ./ว.

โทร.02-8127881 คุณณัฐพงษ์ 3.หวัหนา้ไลนเ์ยบ็ผ้า 2 ช/ญ 30-35 ม.3+ 12,000 บ.
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19 บริษทั  พ.ีเค.วินเนอร์ เอน็จเินยีร่ิง จ ากดั กลึงกดัไสโลหะ 1.ชา่งกลึง 2 ช 20-40 ม.3+ 500-600 บ./ว. -ประกนัสังคม, ค่าน้ ามนั, เบี้ยขยนั,โอที

12/65-67 หมู่ที่ 8 ต.ออ้มใหญ ่อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.ชา่งประกอบ 1 ช 20-40 ม.3+ 480-550 บ./ว.

โทร.089-7936563 คุณวารุณี

20 บริษทั ยเูนี่ยน คอมปาวด์ จ ากดั เคมสี าหรับส่ิงทอ 1.หวัหนา้ฝ่ายคลังสินค้า 1 ช 35-40 ม.6+ 15,000+ บ. -มปีระสบการณ์ในการท างาน

41/1 ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.พนกังานควบคุม Boiler 2 ช 20+ ม.3+ 10,000+ บ. -มปีระสบการณ์ในการท างาน

โทร.02-8114414-6 คุณโอภาส 3.พนกังานขบัรถผู้บริหาร 1 ช 35+ ม.3+ 10,000+ บ. -มปีระสบการณ์ในการท างาน

21 บริษทั  เพกาซัส เออซีี จ ากดั ขนส่งและขนถา่ยสินค้า 1.พนกังานบญัชเีจา้หนี้ 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง

169/129-130 หมู่ที่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.พนกังานควบคุมเคร่ือง CNC 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง

โทร.034-155152-3 คุณสามารถ 3.พนกังานควบคุมเคร่ือง Milling 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง

4.Project Engineer 1 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง

5.ชา่งซ่อมบ ารุง(ไฟฟา้) 2 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง

6.พนกังานท าความสะอาด 10 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง

22 บริษทั ซีเอสเอฟ(1995) จ ากดั ขายส่งวัตถดิุบทางการเกษตร 1.คนงานทั่วไป 2 ช 18-40 ป.6+ 325 บ./ว. -ที่พัก

 34/7 หมู่ที่ 1 ต.บางแกว้ อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 2.เจา้หนา้ที่บญัชี 1 ญ 18-40 ปวส.+ ตามตกลง

โทร.034-102356 ติดต่อฝ่ายบคุคล 3.เจา้หนา้ที่กราฟฟคิ ดีไซน์ 1 ช/ญ 18-35 ปวช.+ ตามตกลง

23 บริษทั กาโตว์ เฮ้าส์ จ ากดั ผลิตจ าหนา่ยอาหาร เค้ก ขนมปงั 1.หวัหนา้แผนกบคุคล/ธุรการ 1 ช/ญ ไม่เกนิ 35 ป.ตรี ตามตกลง

51/2 หมู่ที่ 2 ต.บางแกว้ อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 2.พนกังานฝ่ายผลิต 8 ช/ญ ไม่เกนิ 35 ป.6+ 325 บ./ว.

โทร.034-339558 คุณสาริศา 3.พนกังาน QC 1 ช/ญ ไม่เกนิ 35 ม.6+ 325 บ./ว.

24 บริษทั ซี.พ.ีเอน็.อเีลคทริคอล ฟวิเจอร์ จ ากดั จ าหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟา้ 1.พนกังานขายหนา้ร้าน 2 ช/ญ 22-45 ปวช.+ ตามตกลง -สวสัดิการตามกฎหมายแรงงานก าหนด

160/15,16 หมู่ที่ 1 ต.ขนุแกว้ อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 2.พนกังานขบัรถส่งสินค้า 1 ช 22-45 ม.3 ตามตกลง

โทร.089-6779428 คุณจนัทร์อมุา



ล าดบั สถานประกอบการ/ที่ตั้ง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

25 บริษทั  วรรณวนชั เบเกอร่ี จ ากดั ผลิต และจ าหนา่ยเบเกอร่ี 1.เจา้หนา้ที่บญัชี 2 ช/ญ ไม่เกนิ 45 ปวส.+ 10,000-12,000 -โบนัสประจ าปี

226/19 หมู่ที่ 2 ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม -มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.095-5063914 คุณภานวุัชร

26 บริษทั เอล็.เอน็.อาร์.เอสโซซิเอทส์ จ ากดั ขายปลีกสารเคมเีกษตร 1.ชา่งซ่อมบ ารุง 2 ช 25-35 ปวช. ตามตกลง -สวสัดิการตามกฎหมายแรงงานก าหนด

135 หมู่ที่ 5  ต.ทุ่งกระพงัโหม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

โทร.086-3060168 คุณบญุญารักษ์

27 บริษทั มติรรุ่งเรืองวัสดุภณัฑ์ จ ากดั บริการขนส่ง 1.ชา่งซ่อมชว่งล่างรถบรรทกุ 2 ช 20-40 ไม่จ ากัด 500 บ./ว. -มทีี่พกั

125 หมู่ที่ 21 ต.สระส่ีมมุ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม

โทร.081-8326827 คุณปยิะ

28 บริษทั ธานยีามา สยาม จ ากดั ส่งออกผักผลไม้ 1.พนกังานติดรถรับวัตถดิุบ 2 ช 18-38 ไม่จ ากัด 325 บ./ว.

28/1 หมู่ที่ 3 ต.ไผ่หชูา้ง อ.บางเลน จ.นครปฐม 2.พนกังานประจ าโรงงาน 1 ช 18-38 ป.6+ 325 บ./ว.

โทร.034-993321-5 คุณอาภรณ์

29 บริษทั โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์มา่ จ ากดั ผลิตและจ าหนา่ยเวชภณัฑ์ยา 1.วิศวกร 1 ช 25-40 ป.ตรี ตามตกลง

55/2,55/7,55/11 หมู่ที่ 1 ถนนศาลายา-นครชยัศรี 2.ผู้ชว่ยนกัวิเคราะห์ 1 ญ 20-35 ม.6+ 9,750 บ./ด.

ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 3.พนกังานผลิต 10 ช/ญ 18-45 ม.3+ 325 บ./ว.

โทร.02-8002971 คุณอณัศยา 4.พนกังานติดรถ-คลังสินค้า 3 ช 18-45 ม.3+ 325 บ./ว.

ต่างจงัหวัด

30 บริษทั ทพีไีอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์ 1.ผู้แทนขายปนู,ปุ๋ย 15 ช/ญ ไม่เกนิ 45 ป.ตรี ตามตกลง -โบนัส, ค่าเล่าเรียนบุตรฯ

26/56 ถนนจนัทนตั์ดใหม ่แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทร.02-2131039 คุณวรฉตัร

31 บริษทั กรีติกลุพงศา จ ากดั การกอ่สร้างที่พกัอาศัย 1.คนงานกอ่สร้าง 2 ช 18-55 ไม่จ ากัด 350 บ./ว.

107/180 หมู่ที่ 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 2.ชา่งเทคนคิ 1 ช 18-55 ไม่จ ากัด 350 บ./ว.

โทร.089-5259547 คุณรณกฤต



ล าดบั สถานประกอบการ/ที่ตั้ง ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เงือ่นไข/สวสัดกิาร

32 บริษทั  เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) อาหารทะเลแปรรูป 1.ผู้จดัการฝ่ายซ่อมบ ารุง 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี+ 40,000+ บ. -มปีระสบการณ์เป็นผจก.ฝ่ายซ่อมบ ารุง

95 หมู่ที่ 3 ต.ชยัมงคล อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 2.หวัหนา้แผนก PM เคร่ืองจกัร (ชา่ง Seamer) 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 12,000-15,000 -มปีระสบการชา่งซ่อมบ ารุงSeamer

โทร.034-495600-60  คุณอรนชุ 3.หวัหนา้แผนกขดูปลา/หวัหนา้แผนกบรรจสิุนค้า 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ 12,000-15,000 -มปีระสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน

4.จนท.Lab R&D /Lab จลุวิทยา 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี+ 12,000-15,000 -มปีระสบการณ์ในห้อง Lab R&D

5.เจา้หนา้ที่ CDC 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี+ 12,000-15,000 -มปีระสบการณ์ท างานด้านงานเอกสาร

6.Supervisor Lab R&D และกายภาพ 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี+ 15,000 บ. -มปีระสบการณ์ในห้อง Lab R&D

7.หวัหนา้หนว่ย ฝ่ายEN,LG,PD 33 ช/ญ 18+ ม.3+ 325 บ./ว. -ค่าฝีมอื 10-150 บ./ว. , โอที

8.พนกังานชา่ง 18 ช 18+ ม.3+ 325 บ./ว. -ค่าฝีมอื 10-150 บ./ว. , โอที

9.Operrator ฝ่าย LG,PD 53 ช/ญ 18+ ม.3+ 325 บ./ว. -ค่าฝีมอื 10-150 บ./ว. , โอที

10.พนกังาน QC,QA 28 ช/ญ 18+ ม.3+ 325 บ./ว. -ค่าฝีมอื 10-150 บ./ว. , โอที

11.พนกังานรายวันทั่วไป ฝ่าย LG,PD 380 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 325 บ./ว. -ค่าฝีมอื 10-150 บ./ว. , โอที

12.พนกังานเดินเอกสาร 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 325 บ./ว. -ค่าฝีมอื 10-150 บ./ว. , เบี้ยขยนั

รวม 795 อตัรา


