
ล ำดบั สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดกิำร

1 บริษทั นครหลวงกลูโคส จ ำกัด ผลิตกลูโคสไซริป 1.พนักงำนเตำสติม 2 ช 25-35 ม.6ขึ้นไป 400/วนั  - มีใบอนุญำตควบคุมหม้อไอน้ ำ

67 ม.1 ซ.เทยีนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บำ้นใหม่ 2.พนักงำนผลิต 10 ช/ญ 20-35 ป.6ขึ้นไป 365/วนั  -เข้ำกะได้

อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 3.พนักงำนขับรถ 3 ช 25-40 ป.6ขึ้นไป 400/วนั  -มีใบขับขี่ ท2 ทุกประเภท

โทร. 02-4290020 4.ผู้ช่วยผู้จัดดกำรผลิต 1 ช 25-40 ป.ตรี ตำมตกลง  -มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรผลิต

5.ผู้ช่วยผู้จัดกำรวศิวกรรม 1 ช 25-40 ป.ตรี ตำมตกลง  -มีประสบกำรณ์ด้ำนวิศวกรรมโรงงำน

2 บริษทั นันยำงกำร์เม้นท ์จ ำกัด ผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จส่งออก 1.พนักงำนเย็บจักรอุตสำหกรรม 50 ช/ญ 18ขึ้นไป ไม่จ ำกัด 331/วนั  -สำมำรถใช้จักรอุตสำหกรรได้

166 ม.2 พ.เพชรเกษม ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน 2.พนักงำนพบั-รีด 50 ช/ญ 18ขึ้นไป ไม่จ ำกัด 331/วนั  -สำมำรถอ่ำนออก-เขียนได้

จ.นครปฐม 3.ช่ำงซ่อมอุตสหกรรม 5 ช/ญ 18ขึ้นไป ไม่จ ำกัด ตำมตกลง  -สำมำรถใช้เคร่ืองมืช่ำงและซ่อมจักรได้

โทร. 034-324484 4.พนักงำนตัดผ้ำ 10 ช/ญ 18ขึ้นไป ไม่จ ำกัด ตำมตกลง  -สำมำรถใช้เคร่ืองตัดผ้ำได้

5.หวัหน้ำหน่วยเย็บจักรอุตสำหกรรม 10 ช/ญ 18ขึ้นไป ไม่จ ำกัด ตำมตกลง  -สำมำรถใช้จักรเย็บ,โพ้งลำได้

3 บริษทั อุตสำหกรรมแปง้ไทย จ ำกัด ผลิตแปง้ข้ำวจ้ำว ข้ำวเหนียว1.ช่ำงไฟฟำ้ 5 ช 20ขึ้นไป ปวช.-ปวส. ตำมตกลง  -ประกันสังคม

12/2 ม.1 ซ.เทยีนทดั ถ.เพชรเกษม ต.บำ้นใหม่ 2.ช่ำงเคร่ืองกล 1 ช 20ขึ้นไป ปวช.-ปวส. ตำมตกลง

อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 3.พนักงำนขับรถโฟร์คลิฟ 2 ช 20ขึ้นไป ม.3ขึ้นไป 331/วนั

โทร. 063-5256342 4.พนักงำน QC 4 ญ 20ขึ้นไป ม.3ขึ้นไป 331/วนั

5.พนักงำนผลิต 25 ช/ญ 20ขึ้นไป ม.3ขึ้นไป 331/วนั

4 บริษทั ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จ ำกัด ผลิตหม้อแปลงไฟฟำ้ 1.พนักงำนทั่วไป 10 ช 18-35 ไม่จ ำกัด 345/วนั  -เบี้ยขยัน

32/7 ม.1 ซ.เทยีนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บำ้นใหม่ 2.พอ่บำ้น 1 ช 20-40 ไม่จ ำกัด 345/วนั  -ประกันอุบติัเหตุ

อ.สำมพรำน จ.นครปฐม

โทร. 02-4290033

ต ำแหน่งงำนว่ำง    ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดนครปฐม ประจ ำเดือนสิงหำคม2565
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ล ำดบั สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดกิำร

5 บริษทั เดลต้ำทรำนส์ฟอร์เมอร์คอร์ จ ำกัด อุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟำ้ 1.พนักงำนทั่วไป 10 ช 18-35 ไม่จ ำกัด 345/วนั  -เบี้ยขยัน

67/35 ซ.เทยีนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บำ้นใหม่ 2.ช่ำงเชื่อม 5 ช 18-40 ไม่จ ำกัด 345/วนั  -ประกันอุบติัเหตุ

อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 3.ช่ำงกลึง 5 ช 18-40 ไม่จ ำกัด 345/วนั

โทร. 02-4290033

6 บริษทั โรงเส้นหมี่ชอเฮ้ง จ ำกัด ผลิตแปง้และเส้นหมี่ 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 50 ช/ญ 18ขึ้นไป ไม่จ ำกัด 350/วนั  -เข้ำกะได้

19 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ยำยชำ อ.สำมพรำน  -ประกันสังคม

จ.นครปฐม

โทร. 034-225240

7 บริษทั พำฝัน เทก็ซไทล์ จ ำกัด ผลิตสินค้ำส ำเร็จรูป 1.พนักงำนเย็บผ้ำ 5 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 343/วนั  -เบี้ยขยัน,รถรับส่ง,ประกันชีวติ

113 ม.4 ต.สัมประทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  -โบนัสประจ ำปี,สวสัดิกำรอื่นๆ

โทร. 034-389571-2

8 บริษทั ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ ำกัด มอเตอร์ไฟฟำ้ 1.วศิวกรรมไฟฟำ้ 1 ช/ญ 25ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ตำมตกลง  -เบี้ยขยันประจ ำป,ีชุดยูนิฟอร์ม

3 ถ.ดอนตูม-นครชัยศรี ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี 2.พนักงำนทั่วไป 20 ช/ญ 18ขึ้นไป ป.6ขึ้นไป 331/วนั  -กองทนุส ำรองเล้ียงชีพ

จ.นครปฐม 3.อิเล็กทรอนิค 1 ช/ญ 25ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ตำมตกลง  -ตรวจสุขภำพประจ ำปี

โทร. 034-265111-8
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ล ำดบั สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดกิำร

9 บริษทั รีไล (ประเทศไทย) จ ำกัด ผลิตและอุปกรณ์หอ้งน้ ำ 1.เจ้ำหน้ำที่เขียนแบบ 2 ช/ญ 25ขึ้นไป ป.ตรี ตำมตกลง  -มีประสกำรณ์เขียนแบบ 2D 

98 ม.3 ถ.ดอนตูม-นครชัยศรี ต.ดอนแฝก หอ้งครัวสแตนเลส 2.Auto Cad 2 ช/ญ 25ขึ้นไป ป.ตรี ตำมตกลง  -ประกันสังคม

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทร. 034-265048

10 หจก. วงศ์ตระกูลโลหะกิจ หล่อหลอมโลหะกิจ 1.พนักงำนไฟฟำ้ 3 ช 21-35 ปวช.-ปวส. ตำมตกลง  -ประกันสังคม

19/3 ม.4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2.พนักงำนฝ่ำยผลิต 5 ช 21-35 ม.6ขึ้นไป ตำมตกลง

โทร. 098-8826383

11 บริษทั โอตำนิ เรเดียล จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยยำงรถยนต์ 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 30 ช/ญ 20-35 ป.6ขึ้นไป 370/วนั  -เข้ำกะได้

96 ม.3 ถ.ริมคลองบำ้นไร่ ต.บำงแก้ว อ.นครชัยศรี  -สำมำรถท ำ OT ได้

จ.นครปฐม

โทร.034-327555

12 บริษทั กำโตว ์เฮ้ำส์ จ ำกัด ผลิตจ ำหน่ำยอำหำร เค้ก ขนมปงั 1.พนักงำนขับรถ 3 ช 20-35 ป.6ขึ้นไป 10,500/เดือน  -เงินค่ำเที่ยว

51/2 ม.2 ต.บำงแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และเคร่ืองด่ืม 2.พนักงำนท ำควำมสะอำด 1 ช/ญ 20-35 ป.6ขึ้นไป 331/วนั  -ค่ำเบี้ยขยัน

โทร. 098-4657419

13 บริษทั นครปฐมรวมพฒันำค้ำข้ำว จัด กำรขำยส่งวตัถุดิบอื่นๆทำงกำรเกษตร1.แม่บำ้น 1 ญ 20-45 ไม่จ ำกัด 400/วนั  -ประกันสังคม,โบนัส,วนัหยุดประจ ำปี

ม.3 ต.ทพัหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม 2.เจ้ำหน้ำที่ธรุกำร 1 ญ 20ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 12,000/เดือน  -โบนัส

โทร.087-6877576 3.เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนซ้ือ-ขำย 3 ญ 20ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 17,000/เดือน  -วนัหยุดประจ ำปี

4.เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือและขนส่ง 1 ญ 20ปขีึ้นไป ปวส.ขึ้นไป 13,000/เดือน
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ล ำดบั สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดกิำร

14 บริษทั ส ำเภำ เอ็นจิเนียร่ิง อินดัสทรี จ ำกัด กำรซ่อมเคร่ืองจักรที่ใช้งำนทั่วไป 1.ช่ำงทั่วไป 2 ช 18ขึ้นไป ม.6ขึ้นไป ตำมตกลง  -สำมำรถท ำงำนล่วงเวลำได้

95 ม.5 ต.บำงแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 2.ธรุกำรฝ่ำยกำรตลำด 2 ช 18ขึ้นไป ม.6ขึ้นไป ตำมตกลง  -ประกันสังคม

โทร. 034-340808,094-2964142 3.พนักงำนขนส่ง 3 ช 18ขึ้นไป ม.6ขึ้นไป ตำมตกลง

15 สมำคมสำยตำเลือนรำง (ประเทศไทย) จ ำกัด สมำคมสำยตำเลือนรำง 1.เจ้ำหน้ำที่ธรุกำร 1 ช/ญ 20-35 ปวส.ขึ้นไป ตำมตกลง  -สำมำรถใช้โปรแกมพื้นฐำน 

135/111-115 อำคำรมูลนิธริำชสุดำ Microsoft Officeไ ด้ดี

ต.ศำลำยำ อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐฒ

โทร.02-8002199

16 บริษทั ยำซิดะ จ ำกัด กำรขำยส่งอุปกรณ์ส ำหรับ 1.ผู้ปฏบิติักำร แผนกคลังสินค้ำ 2 ช 22ขึ้นไป ปวช.-ปวส. ตำมตกลง  -สำมำรถท ำงำนเปน็กะได้

217 ม.2 ต.ล ำพยำ อ.เมือง จ.นครปฐม ใหแ้สงสวำ่ง 2.พนักงำนบญัชี 1 ช/ญ 25ขึ้นไป ป.ตรี 15,000/ปี  -สำมำรถใช้งำนคอมพวิเตอร์เบื้องต้นได้

โทร. 062-5984455  -ประกันสังคม

17 บริษทั ดัชมิลล์ จ ำกัด ผลิตจ ำหน่ำยรประเภทนมและเคร่ืองด่ืม1.Engineering Trainee 20 ช 22ปขีึ้นไป ป.ตรี 23,000/เดือน  -สำมำรถเข้ำกะได้,ประกันชีวิต,ประกันสังคม

ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2.พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักร 10 ช 21-35 ปวช.ขึ้นไป 13,000/เดือน  -เคร่ืองแบบพนักงำน,กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ

โทร.084-7516513,084-7516610  -สวัดิกำรอื่นๆ

18 ชีวำวรรณ เวลเนส สปำ ควำมสวยงำม 1.พนักงำนบญัชี 1 ช/ญ 20ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป 10,000/เดือน  -ประกันสังคม

ตรงข้ำมส ำนักงำนกรมที่ดิน อ.เมือง จ.นครปฐม 2.พนักงำนตอนรับ 1 ช/ญ 20ขึ้นไป ม.6ขึ้นไป 10,000/เดือน  -ฟรีที่พกั,อำหำรกลำงวนั,ชุดยูนิฟอร์ม

โทร. 081-5715027

19 HOT POT อำหำร 1.พนักงำนบริกำร 2 ช/ญ 18-45 ไม่จ ำกัด 11,500/เดือน  -ประกันสังคม,วันหยุดพักร้อน,

สำขำ เซ็ลทรัลศำลำยำ 2.พนักงำนครัว 2 ช/ญ 18-45 ไม่จ ำกัด 11,500/เดือน  -ประกันอุบัติเหตุ,วันหยุดนักขัดฤกษ์

โทร. 095-2080094,095-2080096 เบี้ยขยัน,ค่ำครองชีพ
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ล ำดบั สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดกิำร

20 บริษทั พฒันำดีโฮมมำร์ท จ ำกัด ร้ำนขำยปลีกวสัดุก่อสร้ำงอื่น 1ๆ.พนักงำนขำย 3 ช/ญ 20-35 ปวช.ขึ้นไป ตำมตกลง  -มีใบขับขี่และสำมำรถขับรถยนต์ได้

88/8 ม.6 ถ.มำลัยแมน กม 5 ต.วงัตะกู อ.เมือง 2.พนักงำนบญัชี 2 ช/ญ 20-35 ปวช.ขึ้นไป ตำมตกลง  -ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัีและภำษี

จ.นครปฐม 3.พนักงำนจัดซ้ือ 1 ช/ญ 20-35 ปวช.ขึ้นไป ตำมตกลง  -ประกันสังคม,โบนัส

โทร. 034-262206

21 บริษทั แสงโสม จ ำกัด กำรผลิตสุรำผสม 1.พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักร 3 ช 20-35 ปวช.ขึ้นไป ตำมตกลง  - ประกันสังคม

49 ม.4 ต.หอมเกร็ด อ.สำมพรำน จ.นครปฐม

โทร. 034-323605-7ต่อ 5200,5210,5220

22 บริษทั อ ำพลฟดูส์ โพรเซสซ่ิง จ ำกัด กำรผลิตผลิตภณัฑ์อำหำรอื่น ๆ 1.พนักงำนขำยหน่วยรถ 5 ช/ญ 22-37 ม.3ขึ้นไป 11,000/เดือน  -ค่ำคอมมิชชั่น,เบี้ยเล้ียง

ศูนย์กระจำยสินค้ำนครปฐม ถ.นำสร้ำง-ตำก้อง ซ่ึงมิได้จัดประเภทไวใ้นที่อื่น  -มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรขำย

ต.มำบแค อ.เมือง จ.นครปฐม

โทร. 065-7252853

23 บริษทั ล ำพญำไวน์เนอร่ี จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม 1.พนักงำนผลิต 5 ช/ญ 18-45 ม.3ขึ้นไป 331/วนั  -ประกันสังคม

ต.วงัเย็น อ.เมือง จ.นครปฐม

โทร. 034-983139

24 บริษทั ไทยแอลกอฮอล์ จ ำกัด (มหำชน) ผลิตและจ ำหน่ำยแอลกอฮอล์1.พนักงำนเชื้อเพลิงชีวมวล 10 ช 18ขึ้นไป ป.6ขึ้นไป ตำมตกลง  -สำมำรถท ำงำนเปน็กะได้

ต.บำงไทรปำ่ อ.บำงเลย จ.นครปฐม  -ประกันชีวติ,ประกันอุบติัเหตุ,เบยีขยัน

โทร. 089-0661285  -ค่ำรักษำพยำบำล,ชุดฟอร์ม

รวม 415 อัตรำ

ต ำแหน่งงำนว่ำง    ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดนครปฐม ประจ ำเดือนสิงหำคม2565

Web Site ลงทะเบยีนสมัครงำน/หำต ำแหน่งงำนว่ำง https://thaimengaantam.doe.go.th และ https://www.doe.go.th/nakhonpathom


