
ล าดับ สถานประกอบการ/ทีต้ั่ง ประเภทกจิการ ต าแหนง่งาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

1 บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร เล้ียงสัตวน์้ า 1.พนกังานเล้ียงกุง้ 11 ช 18+ ไมจ่ ากดั 320 บาท/วนั มทีีพ่กัให้

 จ.เพชรบรีุ อาหาร 3 มือ้

โทร.0839883621 ประกนัสังคม

2 บริษ ท เอนโนวว ีจ ากดั เคร่ืองประดับ 1.วางแผนการผลิต 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000

9/9 ม.7 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.ชา่งแต่ง 10 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000

โทร.02-409571317 3.ชา่งตัด 10 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000

4.เจา้หนา้ทีคั่ดเพชร,คัดพลอย 5 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000

5.เจา้หนา้ทีห่ยอด หรือ แต้มสี 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000

6.QC 5 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000

7.กราฟฟกิดีไซด์(จวิเวอร่ี) 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000

3 บริษทั สหชยั จ ากดั จ าหนา่ยเหล็ก 1.พนกังานขบัรถหกล้อ 2 ช  -  - 400 บาท/วนั มใีบอณุญาติขบัรถ6ล้อ

268 ม.1 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมอืง จ.นครปฐม 2.พนกังานตัดเห,ก 1 ช  -  - 380 บาท/วนั มปีระสบลการณ์ในการตัดแกส้

โทร.034-2526600

4 บริษ ท โอ.พ.ีวนั สินค้าอปุโภคบริโภค 1.พนกังานขายนม IVY 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 10,200 เบีย้เล้ียงวนัละ 150

65 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพฯ

โทร.096-1894565

5 บริษ ท คิวพลัส คอนเซพท ์จ ากดั ขายและส่งเคมภีณัฑ์ 1.หวัหนา้งานฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 25 ป.ตรี ตามตกลง มปีระสบการณ์2-5ปี

139 ม.8 ต.บวัปากทา่ อ.บางเลน จ.นครปฐม 2.ผู้จดัการฝ่ายผลิต 2 ช/ญ 25 ป.ตรี ตามตกลง มคีวามรู้ด้าน GMP,HACCP,FSSC

โทร.089-8933328

ต าแหนง่งานวา่ง ส านกังานจดัหางานจงัหวดันครปฐม ประจ าเดือนกนัยายน 2564

Web Site ลงทะเบยีนสมคัรงาน/หาต าแหนง่งานวา่ง www.doe.go.th/smartjob และ https://www.doe.go.th/nakhonpathom



ล าดับ สถานประกอบการ/ทีต้ั่ง ประเภทกจิการ ต าแหนง่งาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

6 บริษทั บลูริบบนิ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ผลิตขงิเล่น 1.ชา่งเทคนคิการผลิต 1 ช 20+ ปวช+ ตามตกลง มปีระสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

68/4 ม.5 ต.ศรีษะทอง อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม

โทร.084-0883684

7 บริษ ท J&T EXPRESS ขนส่ง 1.พนกังานคัดแยกพสัดุ 10 ช/ญ 20+ ม.3+ 12,000

ราชบรีุ

โทร.032-910456

8 บริษ ท อตุสาหกรรมแปง้ไทย จ ากดั ผลิตแปง้ 1.เจา้หนา้ที ่QC 1 ช/ญ 20+ ม.6 ตามตกลง

12/2 ม.1 ต.บา้นใหม ่อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.วศิวกรอนรัุกษพ์ลังงาน(ผชร) 2 ช/ญ 20 ป.ตรี ตามตกลง

โทร.063-5256342 3.เจา้หนา้ทีผ่ลิต 20 ช/ญ 18 ม.3 ตามตกลง

4.ชา่งซ่อมบ ารุง 5 ช 18 ปวช ตามตกลง

5.พนกังานQC(รายวนั) 5 ช/ญ 18 ม.3 ตามตกลง

6.พนกังานผลิตรายวนั 30 ช/ญ 18 ม.3 ตามตกลง

7.พนกังานขบัรถโฟล์คลิฟทร์ายวนั 2 ช 18 ม.3 ตามตกลง

8.พนกังานคลังสินค้ารายวนั 5 ช 18 ม.3 ตามตกลง

9 บริษทั ทรู ดิสทริบวิชัน่ แอนด์ เซลล์ การส่ือสาร 1.พนกังานขาย 50 ช/ญ 18+ ม.3 10,000 เงินเดือน + คอมมชิชัน่

499/1 ต.หว้ยจรเข ้อ.เมอืง จ.นครปฐม

โทร.095-5541645

10 บริษ ท เอฟ - พลัส จ ากดั ผงปรุงรส 1.พนกังานขบัรถส่งเสริมการตลาด 30 ช 22 ม.3 ตามตกลง

58/3 ม.6 ต.ตลาดจนิดา อ.สามพราน  จ.นครปฐม 2.พนกังานขบัรถ 6 ล้อ 10 ช 22 ม.3 ตามตกลง

โทร.034-9841555 3.พอ่บา้น 1 ช 40 ป.6 ตามตกลง

4.แมบ่า้นไลนผ์ลิต 1 ญ 40 ป.6 ตามตกลง

11 บริษ ท ดับเบิล้ยจูซ๊ี จ ากดั อตุสาหกรรมอาหาร 1.ชา่งไฟฟา้ 5 ช 18 ปวช ตามตกลง

72 ม.6 ต.ตลาดจนิดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.ประกนัคุณภาพ 2 ญ 20 ป.ตรี ตามตกลง

โทร.034-981410



ล าดับ สถานประกอบการ/ทีต้ั่ง ประเภทกจิการ ต าแหนง่งาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

12 บริษทั โชคคูณโชคเอน็เตอร์ไพร์ส รับค้ าประกนัหนีสิ้น 1.พนยกังานบญัชี 3 ช/ญ 20+ ปวช ตามตกลง

68/1 ม.15 ต.ล าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 2.พนกังานขาย 2 ช/ญ 22 ปวช ตามตกลง

โทร.034-966519 3.ชา่งซ่อมบ ารุงฃเคร่ืองกลโรงงาน 2 ช 22 ปวช ตามตกลง

4.พนกังานฝ่ายผลิต 6 ช 20 ปวช ตามตกลง

13 บริษ ท เอสเธติคพลัส จ ากดั ธรุกจิยา 1.ชา่งเทคนคิ/ซ่อมบ ารุง 1 ช 22 ปวช ตามตกลง มทีพีกัใกล้บริษทัจะพจิารณาเปฯ็พเิศษ

24/54-56 ม.3 ถ.พทุธมณฑลสาย7 อ.สามพราน 2.การตลาดออนไลน์ 2 ช/ญ 25 ป.ตรี ตามตกลง มคีวามรู้ด้านการตลาด

จ.นครปฐม 3.ผู้ขายแทน กทมและปริมณฑล 2 ช/ญ 25 ป.ตรี ตามตกลง มรีถยนต์ของตัวเอง

โทร.063-2733388 4.พนกังานผลิต แผนกผลิตบรรจุ 3 ช/ญ 20 ม.6 331บาท/วนั ใช้microsoft office ได้

5.นกัวจิยัและพฒันา 2 ช/ญ 22 ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอางค์

6.พนกังานแผนกประกนัคุณภาพ 1 ญ 20 ม.6 331 บาท/วนั ใช้microsoft office ได้

7.พนกังานคลังสินค้าและจดัส่ง 1 ช 25 ม.3 331 บาท/วนั ยกของหนกัได้

14 หจก.บางกอกพวีซีี ผลิตพลาสติก 1.พนกังานผลิต 10 ช/ญ 20 ป.6 331 บาท/วนั

166-166/1 ม.8 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

โทร.086-3428616

15 บริษ ท ไทยอะโกรเทรด จ ากดั ฝ่ายบคุคล 1.พนกังานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 20 ไมจ่ ากดั ตามตกลง

166,167,168 ม.5 ต.บางระก า อ.บางเลน จ.นครปฐม 2.QC 1 ช/ญ 22 ป.ตรี ตามตกลง

โทร.086-9651498 3.จป.วชิาชพี 1 ช/ญ 25 ป.ตรี ตามตกลง

16 บริษ ท เพลสควอลิต้ี จ ากดั ปัม้ตัดโลหะ 1.หวัหนา้ควบคุมเคร่ืองจกัร 1 ช 20 ปวช ตามตกลง ประกนัสังคม

90/81 ม.10 ต.ไร่ขงิ อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.พนกังานขบัรถ 1 ช 20 ม.3 ตามตกลง ประกนัสังคม

โทร.02-81340145 3.พนกังานขาย 10 ช/ญ 20 ปวส ตามตกลง ประกนัสังคม

17 หจก.ไพบลูย ์จ ากดั ผลิตทอ่ PVC 1.ชา่งไฟฟา้อาวโุส 1 ช 25 ปวช ตามตกลง

37/6 ม.6 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.พนกังานทัว่ไป 15 ช 25 ม.3 331 บาท/วนั

โทร.034-311325 3.พนกังานโมท่อ่เสีย 15 ช 25 ม.3 331 บาท/วนั

4.พนกังานขบัรถโฟร์คลิฟท์ 15 ช 25  ไมจ่ ากดัวฒิุ 331 บาท/วนั



ล าดับ สถานประกอบการ/ทีต้ั่ง ประเภทกจิการ ต าแหนง่งาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

5.ชา่งซ่อมลบ ารุง 15 ช 25 ปวช ตามตกลง

18 บริษทั เวฟ โปรดักท ฺจ ากดั จ าหนา่ยวสัดุกอ่สร้าง 1.PC 5 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000+ มค่ีาคอมมชิชัน่

ไทวสัดุนครปฐม โบนสัประจ าปี

โทร.092-2356355

รวม 355 อตัรา


