
ล าดับ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงือ่นไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ

เอกชน

1 พนักงานออกแบบ 2 ช/ญ + ป.ตรี+ ตามตกลง บจก.ไทยมณี คราฟท์ กลึงโลหะและฉีดพลาสติก

2 พนักงาน QC 2 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง 23/223-224 ม.8 ต.อ้อมใหญ่ ติดต่อคุณอัญชลีพร

3 ช่าง CNC , มิ่ลล่ิง , ฟิตต่ิง 6 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.02-8114644

4 พนักงานคุมเคร่ืองจักร 4 ช 25+ ม.6+ 10,000+

5 พนักงานขาย (ต่างจังหวัด) 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 10,000+ มีใบขับขี่,คนค้้าประกนั

6 ช่างอลูมีเนียม/ช่างไม้ 3 ช 30+ ไม่จ้ากดั 15,000+ มีประสบการณ์ บจก.พีเพิ่ล (ประเทศไทย) ท่อและประตูพีวีซี

7 พนักงานขับรถ 2 ช/ญ 20+ ไม่จ้ากดั 350+/วัน มีใบขับขี่ประเภท2 57-59 ม.3 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน

8 พนักงาน QC 5 ช 25+ ปวช.+ 350/วัน จ.นครปฐม  โทร.034-327013-5 , 086-3046064

9 พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 1 ช 25+ ม.3+ 10,000+ มีจกัยานยนต์,ใบขับขี่ ติดต่อฝ่ายบุคลล

10 Plating Engeneer 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี+ 15000+ มีประสบการณ์

11 ช่างขัดจิวเวอร์ร่ี 20 ข/ญ 18+ ป.6+ 10,000+ มีประสบการณ์ บจก.สลาแมนเดอร์จิวเวอร่ี จิวเวอร์ร่ี

12 ช่างแต่งจิวเวอร์ร่ี 20 ข/ญ 18+ ป.6+ 10,000+ มีประสบการณ์ 128/1 ม.7 ต.กระทุมล้ม อ.สามพราน

13 ช่างฝังจิวเวอร์ร่ี 20 ช/ญ 18+ ป.6+ 10,000+ มีประสบการณ์ จ.นครปฐม โทร.02-8144455 ติดต่อคุณประภัสสร

14 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18+ ม.3+ 325/วัน

15 วิศวกร R&D 1 ช 22+ ป.ตรี+ 16,000+ มีประสบการณ์

16 ช่างเทคนิค 3 ช 20+ ม.3+ 12,000+ บจก.บางกอกพีวีซี (1996) อุตสาหกรรมพลาสติก

17 ช่างไฟฟ้า 3 ช 20+ ม.3+ 12,000+ 166-166/1 ม.8 ต.อ้อมใหญ ่อ.สามพราน

18 เจ้าหน้าท่ีควบคุมเอกสาร ISO 1 ญ 22+ ปวส.+ 15,000+ จ.นครปฐม โทร. 02-4205170-3

19 วิศวกรผลิต 2 ช 22+ ป.ตรี+ 17,000+ ติดต่อคุณทิชาพร

20 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18+ ป.6+ 325/วัน ท้างานเป็นกะได้

21 พนักงานผสมวัสดุดิบ 17 ช/ญ 18+ ไม่จ้ากดั ตามตกลง

22 พนักงานบรรจุ 2 ช/ญ 18+ ไม่จ้ากดั ตามตกลง ประกนัสังคม บจก.บางกอกอินเตอร์ฟูด ผลิตภัณฑ์อาหาร

23 พนักงานฝ่ายผลิต 1 ช/ญ 18+ ไม่จ้ากดั ตามตกลง เบี้ยขยัน , เบี้ยเล้ียง 12 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน

24 พนักงาน Noodle 2 ช/ญ 18+ ไม่จ้ากดั ตามตกลง ชุดฟอร์ม , ท่ีพัก จ.นครปฐม โทร.02-4290066-8 ติดต่อฝ่ายบุคคล

25 พนักงาน QA 1 ช/ญ 18+ ไม่จ้ากดั ตามตกลง

26 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช 22+ ไม่จ้ากดั 325บ./วัน ประกนัสังคม , ประกนัชีวิต

27 พนักงานล้างภาชนะบรรจุ 2 ช 22+ ไม่จ้ากดั 325บ./วัน กองทุนส้ารอง , ชุดฟอร์ม บ.ดับเบิ้ลยูจีซี อุตสาหกรรมอาหาร

28 ช่างไฟฟ้า 2 ช 22+ ปวช.+ 10,000+ เท่ียวประจ้าปี 72 ม.6 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน

29 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 ช 25+ ป.ตรี+ 15,000+ จ.นครปฐม โทร.034-981410 ติดต่อคุณสิโรษร

30 ช่างส้ารวจ 5 ช 18+ ปวส.+ ตามตกลง

31 เจ้าหน้าท่ีธุรการ 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง บจก.เก้าสิริพัฒน์ หอพัก/ก่อสร้าง

32 พนักงานบัญชี 2 ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง 95/1 ม.12 ต.ก้าแพงแสน

33 วิศวกรสนาม 2 ช 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง อ.ก้าแพงแสน จ.นครปฐม

34 โฟร์แมน 5 ช 18+ ปวช.+ ตามตกลง โทร.063-1797165 ตืดต่อคุณเจนจิรา

35 หัวหน้าแผนกพลังงาน 1 ช 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง ประกนัสังคม , โบนสั บจก.ทองไทยการทอ

36 เจ้าหน้าท่ีแล็บสี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง ชุดฟอร์ม , รถรับ-ส่ง 111 ม.1 ต.ยายชา อ.สามพราน ส่ิงทอ

37 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายผลิต 14 ช 21+ ปวช.+ ตามตกลง จ.นครปฐม โทร.034-323297-8 ติดต่อคุณเนตรนภัสร์

38 พนักงานรายวันฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 25+ ป.6+ 325บ./วัน

39 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ 25,000+ มีประสบการณ์ 5 ปี

ต าแหน่งงานว่าง ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ประจ าเดือน  ตุลาคม  2561

Web Site ลงทะเบียนสมัครงาน/หาต าแหน่งงานว่าง www.doe.go.th/smartjob และ https://www.doe.go.th/nakhonpathom
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40 พนักงานบัญชี 1 ญ 22+ ปวช.+ 15,000+ บ.สยามดีเสริท์ อาหาร-เคร่ืองด่ืม

41 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 15,000+ 6/1 ม.8 ต.สระกะเทียม อ.เมือง

42 Admin facebook 1 ญ 22+ ไม่จ้ากดั 12,000+ จ.นครปฐม โทร.087-403888 ติดต่อคุณอัษฎาวุธ

43 Online Marketing 2 ช 25+ ป.ตรี+ 15,000+

44 Sale ไม่จ้ากัด ช/ญ 25+ ไม่จ้ากดั 12,000+

45 เจ้าหน้าท่ีควบคุมห้องผสม 2 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง อาหารกลางวันฟรี น้า้ผลไม้,ชา,กาแฟ

46 เจ้าหน้าท่ีควบคุมเคร่ือง(แพคกิ้ง) 1 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง ยูนฟิอร์ม,เบี้ยขยัน บจก.ยูน-ิเพรสซิเดนท์(ประเทศไทย)

47 เจ้าหน้าท่ีควบคุมเคร่ืองจักร 2 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง โบนสั,ประกนัสังคม 502 ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง

48 เจ้าหน้าท่ี Admin 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง จ.นครปฐม โทร.034-229468-71 ติดต่อคุณเบญญาภา

49 เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง

50 พนักงานขนส่ง 5 ช 18+ ป.6+ 325บ./วัน เบี้ยขยัน,เบี้ยผลิต,OT บจก.พี.แอนด์.แอล แมนูแฟคเตอร่ิง

51 พนักงานผลิต 2 ช 18+ ป.6+ 325บ./วัน ค่ากะ,ชุดฟอร์ม,โบนสั 75/6,75/12-14 ม.7 ต.ไร่ขิง

52 พนักงาน QC 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 325บ./วัน อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร.02-8102960-62

53 พนักงานขับโฟล์คลิฟท์ 1 ช 18+ ป.6+ 325บ./วัน ติดต่อคุณเพ็ญจันทร์

54 วิศวกรแม่พิมพ์ 2 ช 25+ ปวส.+ 18,000+ บจก.ธาราทองเมททอล

55 พนักงานยกของ/ติดรถ 5 ช 20+ ไม่จ้ากดั 325บ./วัน 199,199/1-2 ม.13 ต.บางภาษี ผลิต/จ้าหนา่ยอลูมิเนยีมเส้น

56 หัวหน้าคลังสินค้า 2 ช 25+ ป.ตรี+ 15,000+ อ.บางเลน จ.นครปฐม โทร.034-301311

57 โฟร์แมนเดินเครน 3 ช 20+ ปวส.+ 12,000+ ติดต่อคุณกมลทิพย์

58 ช่างเทคนิค 4 ช 20+ ปวช.+ 11,000+ บจก.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม

59 ธุรการ 3 ญ 18+ ปวช.+ 9,750+ 333 ต.บางภาษี อ.บางเลน แปรรูปอาหาร

60 พนักงานฝ่ายผลิต 25 ช/ญ 18+ ไม่จ้ากดั 325บ./วัน จ.นครปฐม โทร.034-965673 ติดต่อคุณสกุณา

61 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช ไม่จ้ากดั ไม่จ้ากดั 325บ./วัน OT,สวัสดิการตามกฎหมาย

62 พนักงานขับรถ 2 ช 25+ ไม่จ้ากดั 12,000+ บจก.ซีนิกซ์ อีเล็คเวิก ผลิต,จ้าหนา่ยอปุกรณ์รถไฟไทย

63 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ 23 ม.3 ต.กระทุมล้ม อ.สามพราน

64 เจ้าหน้าท่ีการเงิน 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ จ.นครปฐม โทร.02-4310007 ติดต่อคุณกิตติกาญจน์

65 ช่างไฟฟ้า 4 ช 25+ ปวช.+ 12,000+

66 จป.วิชาชีพ 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 20,000+ -ประกนัสังคม บจก.ไทยรุ่งกิจการ

67 จป.เทคนิคขั้นสูง 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 20,000+ -ยูนฟิอร์ม 113 ม.8 ต.ล้าพยา อ.เมือง ปศุสัตว์

68 พนักงานท่ัวไป 10 ช/ญ 20+ ไม่จ้ากดั 325บ./วัน ปรับเงินเดือน จ.นครปฐม โทร.034-200015

69 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 15,000+ ติดต่อฝ่ายบุคคล

70 เกษตร พืชสวน 2 ช/ญ 25+ ปวส.+ 13,000+

71 ผู้จัดการแผนกจัดซ้ือต่างประเทศ 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ 25,000+ บจก.แพลตตินั่มโปรพลาสติก

72 เจ้าหน้าท่ีธุรการขาย 2 ญ 30+ ป.ตรี+ 15,000+ 69/4 ม.11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน

73 เจ้าหน้าท่ีออกแบบสินค้า 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 15,000+ จ.นครปฐม โทร.02-0018888 ติดต่อคุณชัยพฤกษ์

74 พนักงานติดรถส่งของ 4 ช 23+ ป.6+ 330บ./วัน -ประกนัสังคม บจก.มาสเตอร์เทค เคมีคอล

75 พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 27+ ป.6+ 10,000+ -OT ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

76 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช 20+ ป.6+ 330บ./วัน โทร.096-6659936 ติดต่อคุณอภิชาติ

77 จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง บจก.วีพีไอ อินดัสตรี ผลิตภัณฑ์พลาสติก

78 เจ้าหน้าท่ีคุมเคร่ืองจักร 6 ช/ญ 20+ ไม่จ้ากดั 325บ./วัน 88/8 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

79 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 20+ ไม่จ้ากดั 325บ./วัน จ.นครปฐม โทร.086-4183457 ติดต่อคุณสัชฌะ

80 วิศวกรโยธา 3 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ ตากตกลง บจก.เลิศลอย เมทัลชีท โลหะ

81 โฟร์แมน 3 ช/ญ 18+ ไม่จ้ากดั ตามตกลง 107/1 ม.2 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน

82 ดาฟแมน 3 ช/ญ 20+ ไม่จ้ากดั ตามตกลง จ.นครปฐม โทร.034-311119 ติดต่อคุณกนกวรรณ
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83 ผู้จัดการร้าน 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ 18,000+ -ประกนัสังคม บจก.ชิงชัยฟู้ด

84 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ 15,000+ -เบี้ยขยัน 111/1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล ร้านอาหาร

85 พนักงานหน้าตู้ 2 ญ 25+ ม.3+ 9,800+ อาหารฟรี 2 มื้อ จ.นครปฐม โทร.091-1515996 ติดต่อคุณปิยาณี

86 พนักงานเก็บจาน,ล้างจาน 2 ช/ญ 25+ ม.3+ 9,800+

87 พนักงานขับรถ 2 ช 30+ ม.3+ 10,000+

88 หัวหน้าซ่อมบ้ารุง 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง บจก.ออร่าดรีม (โรงแรมไมด้า)

89 หัวหน้าทแผนกต้อนรับ 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง 711 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ บริการ

90 จนท.อ้านวยความสะดวกออกก้าลังกาย 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 9,750+ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร.084-3600040

91 รองหัวหน้าครัว 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง ติดต่อฝ่ายบุคคล

92 รองหัวหน้าครัวเย็น 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง

93 แม่ครัว 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 9,750+

94 พนักงานเสริฟ์ 5 ช 18+ ม.3+ 9,750+

95 พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 12,000+ บ.ขนิษฐา เรียลบิวต้ี

96 Graphic Desing 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี+ 12,000+ 202 ม.1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน ผลิตเคร่ืองส้าอาง

97 เจ้าหน้าท่ีห้องแล็บ 2 ช 20+ ป.ตรี+ 15,000+ จ.นครปฐม โทร.061-5653535 ติดต่อคุณธัญพร

98 ช่างซ่อมบ้ารุง 2 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง บจก.กาโตร์ เฮ้าส์

99 เจ้าหน้าท่ี QC 2 ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง 51/2 ม.2 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี เบเกอร์ร่ี

100 พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 18+ ป.6+ 325บ./วัน จ.นครปฐม โทร.034-339558 ติดต่อคุณจิตติมา

101 พนักงานขับรถ 10 ช 28+ ม.6+ ตามตกลง บจก.ก.สมบูรณ์ ขนส่งน้า้มัน

102 พนักงาน Computer 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตามตกลง 168 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน

103 ธุรการ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง จ.นครปฐม โทร.02-8125317 ติดต่อคุณชุติกาญจน์

104 ช่างแต่งแม่พิมพ์ 1 ช 25+ ม.3+ ตามตกลง บจก.ติงแฟร์ (ประเทศไทย) ผลิตเคร่ืองประดับ

105 Designer 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง 29/10 ม.2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน

จ.นครปฐม โทร.02-4416888-99 ติดต่อฝ่ายบุคคล

106 ฝ่ายประกันภัย+รถใหม่ 1 ช/ 23+ ปวส.+ 12,000+ -เบี้ยขยัน บจก.นครชัยศรีฮอนด้า ออโตโมบิล

107 ช่างยนต์ 2 ช 21+ ปวช.+ 11,000+ -ค่าคอมมิชชั่น 99/8 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี ยานยนต์

จ.นครปฐม โทร.034-966555 ติดต่อคุณมัลลิกา

ต่างจังหวัด

108 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 12,000+ -อาหารฟรี บจก.อาร์ทีดี อุตสาหกรรมส่ิงทอ ส่ิงทอ

109 เลขานุการ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี+ 15,000+ -ท่ีพัก 79 ม.2 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง

110 คนพิการ 2 ช/ญ 18+ ป.6+ 310บ./วัน จ.ราชบุรี โทร.032-738691-2

111 พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18+ ป.6+ 310บ./วัน

112 พนักงานโม่ผสมคอนกรีต 2 ช 20+ ม.3+ 320บ./วัน -เบี้ยขยัน บจก.พรอสเพอริต้ี คอนกรีต

113 ช่างเช่ือม 4 ช 18+ ไม่จ้ากดั 320บ./วัน ประกนัสังคม 46/2 ม.9 ต.หินกอง อ.เมือง คอนกรีตส้าเร็จรูป

114 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ช 20+ ไม่จ้ากดั 10,000+ -ท่ีพัก จ.ราชบุรี โทร.032-334977-84

115 พนักงานขับรถ 18 ล้อ 3 ช 20+ ไม่จ้ากดั 9,3000+

116 เจ้าหน้าท่ี จป.เทคนิคขั้นสูง 2 ช/ญ 20+ ไม่จ้ากดั 9,300+

117 รองหัวหน้าแผนกผลิต 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 325บ./วัน บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์

118 QA Lab / QA Line รายวัน 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 325บ./วัน 148 ม.6 ต.เจ็ดเสมียน ผลิตอาหาร

119 พนักงานฝ่ายผลิต 15 ช/ญ 18+ ป.6+ 310บ./วัน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

120 แม่บ้าน 2 ญ 18+ ป.6+ 310บ./วัน โทร.032-397117



ล าดับ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงือ่นไข/สวัสดิการ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกิจการ

คนพิการ

99 พนักงานท่ัวไป 1 ช/ญ 18+ ไม่จ้ากดั ตามตกลง บจก.ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค อิเล็กทรอนิกส์

23 ม.3 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน

จ.นครปฐม โทร.02-4310007 ติดต่อคุณกิตติกาญจน์

รวม 519 อัตรา


