
DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 1/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

รวมตําแหนงงาน 2,232สจจ.นครปฐม รวม 206 สถานประกอบการ 1,833

0-00-1-173-10001-4 โรงเรียนหอเอกวิทยา
52/1 ซอย- ถนนไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

034-275258-9
081-941-1779

1 52/1 ซอย- ถนนไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

52/1 ซอย- ถนนไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

52/1 ซอย- ถนนไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

เจาหนาที่การเงิน 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

52/1 ซอย- ถนนไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

เจาหนาที่คลังพัสดุ 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

52/1 ซอย- ถนนไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

เจาหนาที่ฝายทะเบียน 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

52/1 ซอย- ถนนไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

เจาหนาที่ลงบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

52/1 ซอย- ถนนไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

เจาหนาที่หองสมุด 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 2/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-01-0-201-00165-5 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
นครปฐม
173 ถนน 25 มกรา
ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม  ถนน25 มกรา
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

034270080
086-011-7767

2 173 ถนน 25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  ถนน25
มกรา จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

นักเทคนิคการแพทย 1 เพศหญิง  อายุ 23-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-17,000 บาท

0

173 ถนน 25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  ถนน25
มกรา จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

พยาบาลวิชาชีพผูปวยใน 4 เพศหญิง  อายุ 23-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

0

0-10-3-539-02327-4 หางหุนสวนจํากัด พงษพันธ
เทรดดิ้ง
101/2 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

034246402
080-051-5165

3 101/2 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

ชางซอมและปรับ
แตงเครื่องจักรกล
(ทางอุตสาหกรรมการผลิต)

2 เพศชาย  อายุ 18-40 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,900-15,000 บาท

2

101/2 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

ชางซอมและปรับ
แตงเครื่องจักรกล
(ทางอุตสาหกรรมการผลิต)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

0

101/2 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

0

101/2 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

นักออกแบบภาพกราฟฟก 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

1

101/2 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

2

101/2 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

เจาหนาที่วางแผนการผลิต ,
เสมียน

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

2

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 3/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-5-494-00045-1 บริษัท ปจจุบันโอสถ จํากัด
413/1 ซอยอิสรภาพ 25
ถนนอิสรภาพ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตบางกอกใหญ แขวงวัดอรุณ

024651456
089-766-3399

4 102 ซอย
ถนนศรีษะทอง-วัดปรีดาราม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลพะเนียด

ชางไฟฟาฝายบํารุงรักษา 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-50 ป
ปวส.  เงินเดือน
15,000-25,000 บาท

1

102  ถนนศรีษะทอง-วัดปรีดาราม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลพะเนียด

นักเคมีวิเคราะห 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

102  ถนนศรีษะทอง-วัดปรีดาราม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลพะเนียด

ผูชวยเภสัชกร  ,
ลูกมือเภสัชกร

1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

0

102 ซอย
ถนนศรีษะทอง-วัดปรีดาราม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลพะเนียด

เภสัชกรการอุตสาหกรรม 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
30,000-35,000 บาท

0

102 ซอย
ถนนศรีษะทอง-วัดปรีดาราม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลพะเนียด

เภสัชกรการอุตสาหกรรม 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-35,000 บาท

0

0-10-5-514-00082-5 บริษัท ดี.เอ็นเตอรไพรส จํากัด
121/1-5 หมู 12 ซอย-
ถนนเพชรเกษม
จังหวัดสมุทรสาคร
อําเภอกระทุมแบน
ตําบลออมนอย

02-4200078
089-817-9030

5 51 หมู 4 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

ชางประกอบ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
(อุตสาหกรรม)

4 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
8,800-10,400 บาท

4

51 หมู 4 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

ชางปรับตั้งและใชเครื่องกลึง
(งานโลหะ)

1 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
8,800-10,400 บาท

1

51 หมู 4 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

ชางเขียนแบบงานเครื่องกล 1 เพศชาย  อายุ 19-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-11,000 บาท

1

51 หมู 4 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี

ชางเครื่องอิเล็กทรอนิกส  ,
ชางซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส

4 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน

4

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 4/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

ตําบลศรีษะทอง8,800-10,400 บาท

51 หมู 4 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

ชางเชื่อมโลหะดวยไฟฟา 5 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
8,800-10,400 บาท

5

51 หมู 4 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

ชางเทคนิควิศวกรรมการผลิต
(การวางแผน)

1 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
8,800-10,400 บาท

1

51 หมู 4 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

ชางเทคนิค
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
8,800-10,400 บาท

2

51 หมู 4 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

ผูจัดการทั่วไปดานการผลิต 1 เพศชาย  อายุ 28-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
20,000-35,000 บาท

1

51 หมู 4 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

ผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส,เครื่องกล)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-18,000 บาท

1

51 หมู 4 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส 2 ไมระบุเพศ  อายุ 21-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
16,000-20,000 บาท

2

51 หมู 4 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

วิศวกรไฟฟาทั่วไป 1 เพศชาย  อายุ 21-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
16,000-20,000 บาท

1

51 หมู 4 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

เจาหนาที่วางแผนการผลิต ,
เสมียน

1 ไมระบุเพศ  อายุ 19-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-11,000 บาท

1

51 หมู 4 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

แรงงานดานการผลิต 10 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน 8,606-8,606
บาท

10
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 5/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-5-516-00644-8 บริษัท
เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จํากัด
16/171-174 ถนนมิตรภาพ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก  ถนนมิตรภาพ
จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอเมืองพิษณุโลก
ตําบลในเมือง

02833888
090-990-0192

6 194/12-17  ถนนราชวิถี
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

ตัวแทนขายผลิตภัณฑ 10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

10

194/12-17  ถนนถ.ราชวิถี
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
20,000-22,000 บาท

2

194/12-17  ถนนราชวิถี
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

นักสัตวบาล 10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
20,000-22,000 บาท

10

194/12-17  ถนนราชวิถี
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

พนักงานขายสินคา
(ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

10

194/12-17  ถนนราชวิถี
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

พนักงานตรวจไร ;
พนักงานสงเสริม

10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
20,000-20,000 บาท

10

194/12-17  ถนนราชวิถี
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

10

0-10-5-517-00533-0 บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน แขวงลุมพินี

0926287775
092-628-7775

7 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

พนักงานขายใน
สถานประกอบการคาปลีก

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน 9,930-9,930
บาท

2

จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

พนักงานขายใน
สถานประกอบการคาปลีก

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
9,930-11,000 บาท

1

0-10-5-518-01295-0 บริษัท จัมปากา จํากัด
142/5 ซอยศึกษาวิทยา
ถนนสาทรเหนือ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก แขวงสีลม

026350089
064-194-6248

8 33 ม.2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบัวปากทา

ชางเขียนแบบทั่วไป 2 เพศชาย  อายุ 23-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
16,000-20,000 บาท

2

33 ม.2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบัวปากทา

ชางไมและชางทําเครื่องไมอื่น
ๆ

10 เพศชาย  อายุ 20-35 ป
ม.6  เงินเดือน

10
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 6/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

9,900-12,000 บาท

82 ม.2 ซอย ถนน จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบัวปากทา

แรงงานในดานการผลิตตาง
ๆ , แรงงานทั่วไป

20 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน 8,606-9,360
บาท

20

0-10-5-521-01072-5 บจ.เดลี่กุกแวร
211, 301, 301/1 หมู12
ถนนลาดหลุมแกว บางเลน
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลบางภาษี

034900360
083-193-4604

9 211, 301, 301/1 หมู12
ถนนลาดหลุมแกว บางเลน
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลบางภาษี

ชางเทคนิค
วิศวกรรม
เครื่องกล,ผู
ควบคุมชางหรือ
พนักงานอื่นๆที่
เกี่ยวกับการผลิต

10 เพศชาย  อายุ 24-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
15,000-40,000 บาท

10

211, 301, 301/1 หมู12
ถนนลาดหลุมแกว บางเลน
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลบางภาษี

ผูจัดการฝายผลิตอื่น ๆ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 40-50 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
30,000-60,000 บาท

2

211, 301, 301/1 หมู12
ถนนลาดหลุมแกว บางเลน
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลบางภาษี

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-30,000 บาท

2

0-10-5-522-02063-5 เมดิคอส
87/2 หมู 1
ถนนศาลายา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลมหาสวัสดิ์

034365018
087-933-2400

10 87/2 หมู 1  ถนนศาลายา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลมหาสวัสดิ์

นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 20-24 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,400-9,400 บาท

1

87/2 หมู 1  ถนนศาลายา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลมหาสวัสดิ์

นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

87/2 หมู 1  ถนนศาลายา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลมหาสวัสดิ์

พนักงานขายใน
สถานประกอบการคาปลีก

1 เพศหญิง  อายุ 22-26 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,400-9,400 บาท

1

87/2 หมู 1  ถนนศาลายา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล

พนักงานขายใน
สถานประกอบการคาปลีก

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 7/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

ตําบลมหาสวัสดิ์15,000-15,000 บาท

0-10-5-523-00697-1 บริษัท เอ ไอ พี จํากัด
77/75 ซอยแฟคตอรี่แลนด1
ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

02-431-0360-2
081-880-9354

11 77/75 ซอยแฟคตอรี่แลนด1
ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ตัวแทนขายผลิตภัณฑ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 23-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

2

77/75 ซอยแฟคตอรี่แลนด1
ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

พนักงานจัดสงสินคาอื่น ๆ 2 เพศชาย  อายุ 18-35 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

2

77/75 ซอยแฟคตอรี่แลนด1
ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เจาหนาที่ขนสงอื่น ๆ 1 เพศหญิง  อายุ 23-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

0

0-10-5-525-00213-1 บริษัทเอราวัณเคมีเกษตร  จํากัด
80  ม.4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

034960551
089-423-4615

12 80  ม.4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

ชางปรับไฟฟาทั่วไป 1 เพศชาย  อายุ 20-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,931-15,000 บาท

1

80  ม.4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

ผูปฏิบัติงานใน
กระบวนการผลิตปุย

6 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ม.6  เงินเดือน 331-331
บาท

6

80  ม.4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

พนักงานขับรถยก  (fork
lift)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ม.6  เงินเดือน 331-9,931
บาท

1

80  ม.4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ม.6  เงินเดือน 331-331
บาท

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 8/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-5-527-00360-7 ไทยซูจองกลาซ
98 หมู 8 ซอยเทศบาล 3
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลออมใหญ

024205556
086-060-7766

13 98 หมู 8 ซอยเทศบาล 3
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลออมใหญ

ผูตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการทํางาน  ,
เจาหนาที่ความปลอดภัย

1 ไมระบุเพศ  อายุ 25-45 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

0

98 หมู 8 ซอยเทศบาล 3
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลออมใหญ

แรงงานในดานการผลิตตาง
ๆ , แรงงานทั่วไป

10 ไมระบุเพศ  อายุ 18-45 ป
ม.6  เงินเดือน
8,690-15,000 บาท

6

0-10-5-527-00399-2 บริษัท ดัชมิลล จํากัด
137/6 หมู1
ถนนพุทธมณฑลสาย8
จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลขุนแกว

034339020
095-652-8295

14 จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลดอนตูม

ผูควบคุมอุปกรณในไรนา  ,
ฟารม , งานเกษตรอื่น ๆ

1 เพศชาย  อายุ 18-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
14,000-14,000 บาท

1

0-10-5-528-02647-3 บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จํากัด
19/8  ม.9 ซอยไรขิง30
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

034-397-682-5
086-338-3052

15 19/8  ม.9 ซอยไรขิง30
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ชางพนสีรถยนต ,
ชางสีรถยนต

2 เพศชาย  อายุ 25-48 ป
ม.6  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

2

19/8  ม.9 ซอยไรขิง30
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ชางเชื่อมและตัด
โลหะแบบตาง ๆ (แบบ Tig ,
Mig , X - ray , Flux  cored
arc  )

2 เพศชาย  อายุ 23-40 ป
ม.6  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

2

19/8  ม.9 ซอยไรขิง30
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ชางเทคนิค
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

3 เพศชาย  อายุ 22-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
13,000-17,000 บาท

3

19/8  ม.9 ซอยไรขิง30
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 24-40 ป
ปวส.  เงินเดือน
14,000-25,000 บาท

2

19/8  ม.9 ซอยไรขิง30
ถนนพุทธมณฑลสาย 5

1 เพศชาย  อายุ 23-35 ป
ปวช.  เงินเดือน

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 9/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
 ตําบลไรขิง

ผูควบคุมเครื่องกลึง
(งานโลหะ) , ชางกลึง
(แบบฐานหมุน , คงที่)

12,000-15,000 บาท

19/8  ม.9 ซอยไรขิง30
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 23-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
14,000-17,000 บาท

2

0-10-5-528-03333-0 บริษัท ไทยเฟรม แอนด
แอคเซ็สโซรี จํากัด
627,629,631,633 ซอย-
ถนนเจริญรัถ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตคลองสาน แขวงคลองสาน

02-4387488
089-223-8066

16 36/3 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

ชางขัดผิวโลหะ ,
พนักงานเครื่องขัดเงา

3 เพศชาย  อายุ 20-35 ป
ม.6  เงินเดือน
8,606-15,000 บาท

3

36/3  หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

ชางคุมเครื่องหลอดีบุก 5 เพศชาย  อายุ 20-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
8,606-20,000 บาท

5

36/3  หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

ชางชุบและเคลือบโลหะทั่วไป 3 เพศชาย  อายุ 20-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
8,606-15,000 บาท

3

36/3 ม.5 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาขาม

ชางซอมผลิตภัณฑโลหะ
(ชางดีบุก , ชางบัดกรี,
ชางทองแดง)

10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-40 ป
ม.6  เงินเดือน
8,606-20,000 บาท

10

36/3  หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

ชางทําแบบปม (die-cutting) 5 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
8,606-15,000 บาท

5

36/3  หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

ชางทําแมพิมพ (โลหะ) 5 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
8,606-20,000 บาท

5

36/3  หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

ชางประกอบผลิตภัณฑโลหะ 5 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ม.6  เงินเดือน
8,606-15,000 บาท

5

36/3  หมู 5 ซอย- ถนน-ชางเขียนแบบอื่น ๆ 3 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป3
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 10/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
 ตําบลทาขาม

ป.ตรี  เงินเดือน
 11,000-20,000 บาท

36/3  หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

ชางเทคนิควิศวกรรมเคมี 2 เพศชาย  อายุ 20-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-20,000 บาท

2

36/3  หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

ชางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 2 เพศชาย  อายุ 20-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-20,000 บาท

2

0-10-5-528-03832-3 บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง
จํากัด
114/7 หมู2 ซอย-
ถนนกรุงนนท-จงถนอม
จังหวัดนนทบุรี อําเภอบางกรวย
ตําบลมหาสวัสดิ์

02-9851844-6
081-174-6819

17 จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

0-10-5-531-00553-8 บริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง
จํากัด
57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

024979111
094-548-8208

18 57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

ชางเทคนิควิศวกรรม
เครื่องยนต
เครื่องจักรและอุปกรณ

10 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

10

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

ชางเทคนิควิศวกรรมการผลิต
(การวางแผน)

40 เพศชาย  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

8

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

ชางเทคนิควิศวกรรมการผลิต
(การวางแผน)

40 เพศชาย  อายุ 21-27 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
14,000-15,000 บาท

36

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

ชางเทคนิค
วิศวกรรม
เครื่องกล,ผู
ควบคุมชางหรือ
พนักงานอื่นๆที่
เกี่ยวกับการผลิต

10 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

10
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 11/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

ชางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 10 เพศชาย  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

5

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

ชางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 10 ไมระบุเพศ  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

8

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

นักวิเคราะหดาน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

10 ไมระบุเพศ  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

5

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

20 ไมระบุเพศ  อายุ 22-26 ป
ม.6  เงินเดือน
14,000-15,000 บาท

19

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

20 ไมระบุเพศ  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
14,000-15,000 บาท

1

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

15 ไมระบุเพศ  อายุ 21-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

12

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

ผูจัดซื้อทั่วไป 5 ไมระบุเพศ  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

1

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

ผูจัดซื้อทั่วไป 10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

9

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

พนักงานบัญชี 5 ไมระบุเพศ  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

4

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

5 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

4
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 12/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

วิศวกร
สิ่งแวดลอม,
วิศวกรประปา,
วิศวกรบําบัดนําเสีย

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

วิศวกร
สิ่งแวดลอม,
วิศวกรประปา,
วิศวกรบําบัดนําเสีย

15 ไมระบุเพศ  อายุ 20-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

9

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 5 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

2

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 10 ไมระบุเพศ  อายุ 21-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

1

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 10 ไมระบุเพศ  อายุ 22-27 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

10

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

เจาหนาที่คํานวณ
ตนทุนการผลิต

5 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

5

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

เจาหนาที่ฝายบุคคล 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

1

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

เจาหนาที่ฝายบุคคล 5 ไมระบุเพศ  อายุ 21-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
14,000-15,000 บาท

4

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

เจาหนาที่ฝายบุคคล 10 ไมระบุเพศ  อายุ 21-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

6
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 13/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

เจาหนาที่วางแผนการผลิต ,
เสมียน

10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
14,000-15,000 บาท

5

57 ม.3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

โปรแกรมเมอร
(นักเขียนโปรแกรม,
โปรแกรมเมอรระบบ)

3 ไมระบุเพศ  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

2

0-10-5-531-04802-4 บริษัทมาสเท็กซ จํากัด
69/5 หมู 2
ถนนปนเกลา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลขุนแกว

034-232633-7
086-814-5988

19 69/5 หมู2  ถนนปนเกลา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

นักออกแบบเสื้อผา,
ผลิตภัณฑสิ่งทอสิ่งถัก
(นักออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ

3 ไมระบุเพศ  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

69/5 หมู 2  ถนนปนเกลา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

พนักงานบันทึกขอมูล  ,
เจาหนาที่บันทึกขอมูล

2 เพศหญิง  อายุ 19-30 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,500-12,000 บาท

2

69/5 หมู 2  ถนนปนเกลา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

วิศวกร
สิ่งแวดลอม,
วิศวกรประปา,
วิศวกรบําบัดนําเสีย

1 เพศชาย  อายุ 22-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

69/5 หมู 2  ถนนปนเกลา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

วิศวกรไฟฟาทั่วไป 1 เพศชาย  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

69/5 หมู 2  ถนนปนเกลา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

เจาหนาที่วางแผนการผลิต ,
เสมียน

1 เพศหญิง  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

0-10-5-532-08207-2 บริษัท บลูริบบอน มารเก็ตติ้ง
จํากัด
68/4  หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

034-978411
084-088-3684

20 68/4  หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลศรีษะทอง

เจาหนาที่
คอมพิวเตอรกราฟก

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 14/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-5-533-06812-0 Thai Feng Co.,Ltd
10/5 หมู5 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพขรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

02-4297120-5
081-343-6595

21 10/5 หมู5 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพขรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

ชางทําแมพิมพอื่น ๆ 1 เพศชาย  อายุ 23-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,000-15,000 บาท

1

0-10-5-533-09224-1 เอ็นเอสที ฟูด อินกรีเดียนท
จํากัด
45/19 ม.5 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

028127700
089-251-9297

22 45/19 ม.5 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

0

45/19 ม.5 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

0

45/19 ม.5 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาขาม

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

0-10-5-533-10805-9 บริษัท
วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก
จํากัด
119 หมู7 ซอย-
ถนนพระประโทน-บานแพว
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลดอนยายหอม

034-388391-3
061-879-0207

23 119 หมู7 ซอย-
ถนนพระประโทน-บานแพว
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลดอนยายหอม

ชางเครื่องและชาง
ปรับแตง
เครื่องจักรกล
ทางการเกษตรหรือ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ

4 เพศชาย  อายุ 18-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
11,000-12,000 บาท

4

119 หมู7 ซอย-
ถนนพระประโทน-บานแพว
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลดอนยายหอม

วิศวกรเคมีอื่น ๆ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-28 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-17,500 บาท

1

119 หมู7 ซอย-
ถนนพระประโทน-บานแพว
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลดอนยายหอม

เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-28 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 15/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-5-534-10785-4 บริษัท ทามะกาแอสฟลท จํากัด
2/5 ม.5   จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอทามะกา
ตําบลอุโลกสี่หมื่น

0882463946
095-695-6263

24 จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลวังตะกู

คนงานทําความสะอาด 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-40 ป
ม.6  เงินเดือน
7,500-10,000 บาท

1

0-10-5-535-13427-8 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด
99/9 ซอย- ถนน- จังหวัดนนทบุรี
อําเภอปากเกร็ด ตําบลบางตลาด

021018028
092-628-7775

25 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

เจาหนาที่เก็บเงิน , แคชเชียร 3 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน 9,930-9,930
บาท

3

SALAYA   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

เจาหนาที่เก็บเงิน , แคชเชียร 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,225-10,225 บาท

1

SALAYA   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

เจาหนาที่เก็บเงิน , แคชเชียร 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
10,225-10,225 บาท

0

0-10-5-536-03667-9 บริษัท ไดโน อีเล็คทริค จํากัด
32/10 หมู 2
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลบางกระทึก

024821900-7
086-307-7327

26 32/10 หมู 2  ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางกระทึก

นักออกแบบ
ผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม

2 ไมระบุเพศ  อายุ 24-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

2

0-10-5-536-07243-8 บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จํากัด
77/27 หมู 12 ซอย4
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลสามพราน

02811964027 77/27 หมู 12 ซอย4
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลสามพราน

ผูควบคุมเครื่องกลึง
(งานโลหะ) , ชางกลึง
(แบบฐานหมุน , คงที่)

2 เพศชาย  อายุ 18-20 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-12,000 บาท

2

77/27 หมู 12 ซอย4
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลสามพราน

พนักงานบัญชี 2 ไมระบุเพศ  อายุ 23-45 ป
ปวส.  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

2

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 16/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-5-536-11876-4 บริษัท เค.ซี.เฟรช จํากัด
222 หมู 2  ถนนพลดําหริ
จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
ตําบลกําแพงแสน

034-351556-8
095-491-4262

28 222 หมู 2  ถนนพลดําหริ
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลกําแพงแสน

พนักงานตรวจไร ;
พนักงานสงเสริม

1 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

222 หมู 2  ถนนพลดําหริ
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลกําแพงแสน

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

222 หมู 2  ถนนพลดําหริ
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลกําแพงแสน

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 18-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-12,000 บาท

1

0-10-5-536-13550-2 บริษัทเอเอ็มพี อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด
77/75 หมูที่12
ซอยแฟคตอรี่แลนด1
ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

02-431-0360-2
081-880-9354

29 77/75 หมูที่12 ซอยแฟคตอรี่แลนด1
ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ตัวแทนขายผลิตภัณฑ 3 ไมระบุเพศ  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

3

77/75 หมูที่12 ซอยแฟคตอรี่แลนด1
ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

พนักงานบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

2

77/75 หมูที่12 ซอยแฟคตอรี่แลนด1
ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

0

77/75 หมูที่12 ซอยแฟคตอรี่แลนด1
ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เจาหนาที่วางแผนการผลิต ,
เสมียน

1 เพศหญิง  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

0

77/75 หมูที่12 ซอยแฟคตอรี่แลนด1
ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 เพศหญิง  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

2

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 17/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-5-537-06510-9 บริษัท  โอลดมูน  จํากัด
99/14  หมูที่ 1 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบานใหม

02-8139600
084-149-3394

30 99/14  หมูที่ 1 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบานใหม

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 20-28 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-13,000 บาท

1

0-10-5-537-11967-5 บริษัท เบสทพลาสติก เทคโนโลยี
จํากัด
90  หมูที่ 1 ซอยบางเตย 2
ถนนปนเกลา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

028001501-6
065-519-8659

31 90  หมูที่ 1 ซอยบางเตย 2
ถนนปนเกลา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

นายชางกล 1 เพศชาย  อายุ 25-40 ป
ปวช.  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

90  หมูที่ 1 ซอยบางเตย 2
ถนนปนเกลา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

วิศวกรการผลิตเคมีภัณฑ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
20,000-35,000 บาท

1

90  หมูที่ 1 ซอยบางเตย 2
ถนนปนเกลา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

วิศวกรการผลิตเคมีภัณฑ 5 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
19,000-25,000 บาท

4

90  หมูที่ 1 ซอยบางเตย 2
ถนนปนเกลา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

วิศวกรผลิตภัณฑเคมี 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
20,000-35,000 บาท

2

90  หมูที่ 1 ซอยบางเตย 2
ถนนปนเกลา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

วิศวกรผลิตภัณฑเคมี 4 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-25,000 บาท

4

90  หมูที่ 1 ซอยบางเตย 2
ถนนปนเกลา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

แมบาน (สํานักงาน) 3 เพศหญิง  อายุ 30-45 ป
ม.6  เงินเดือน 8,996-9,000
บาท

3
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 18/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-5-538-01231-9 บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จํากัด
98 หมู 3
ถนนดอนตูม-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลดอนแฝก

034-265048-9
081-938-0770

32 98 หมู 3  ถนนดอนตูม-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลดอนแฝก

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

98 หมู 3  ถนนดอนตูม-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลดอนแฝก

พนักงานบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 19-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-11,500 บาท

2

0-10-5-538-03158-5 บริษัท ที ซี พี 1995
ไดเวอรซิไฟด จํากัด
5/14 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลขุนแกว

034-300395
094-353-9829

33 5/14 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลขุนแกว

นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,400-13,000 บาท

1

5/14 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลขุนแกว

พนักงานดูแลความปลอดภัย,
พนักงานรักษา
ความปลอดภัย(ยาม)

1 เพศชาย  อายุ 20-30 ป
ม.6  เงินเดือน 8,690-9,500
บาท

1

5/14 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลขุนแกว

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 เพศหญิง  อายุ 20-30 ป
ม.6  เงินเดือน
8,690-13,500 บาท

2

0-10-5-539-00232-5 บริษัทดับเบิ้ลยูแฟคเตอรี่ จํากัด
88/8  ถนนหวยพลู-วัดสําโรง
จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลดอนแฝก

034265434-6
099-162-9928

34 88/8  ถนนหวยพลู-วัดสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลดอนแฝก

นักเคมีทั่วไป 1 เพศหญิง  อายุ 25-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

88/8  ถนนหวยพลู-วัดสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลดอนแฝก

เจาหนาที่ลงบัญชี
และการคํานวณอื่น ๆ

1 เพศหญิง  อายุ 25-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-17,000 บาท

1

88/8  ถนนหวยพลู-วัดสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลดอนแฝก

เจาหนาที่เตรียม
วัสดุเพื่อการผลิต  ,
เจาหนาที่จัดซื้อวัสดุ

1 เพศหญิง  อายุ 25-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-17,000 บาท

1

0-10-5-539-00435-2 บริษัท เพาเวอร บาย จํากัด
919/555 อาคารเซาททาวเวอร
ชั้น 11 ซอย- ถนนถนนสีลม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก แขวงสีลม

02-361-1060
092-628-7775

35 188 (สาขาโลตัส บางเลน) ซอย-
ถนน- จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลบางเลน

พนักงานขายใน
สถานประกอบการคาปลีก

1 เพศหญิง  อายุ 18-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 19/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-5-539-04308-1 บริษัท อภิสิทธิ์ อินเตอรพลาส
จํากัด
33, 33/2 ซอยเอกชัย 132
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตบางบอน แขวงบางบอนเหนือ

028924953
081-856-4576

36 222  หมูที่  11 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลบางภาษี

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 1 เพศหญิง  อายุ 20-30 ป
ม.6  เงินเดือน 331-331
บาท

1

0-10-5-539-13881-2 บริษัท ซี อาร ซี สปอรต จํากัด
919/555 อาคารเซาททาวเวอร
หอง 1-6,10 ชั้น 13
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก แขวงสีลม

02 1018028
092-628-7775

37 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

พนักงานขายใน
สถานประกอบการคาปลีก

2 เพศหญิง  อายุ 18-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,750-15,000 บาท

1

จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

พนักงานขายใน
สถานประกอบการคาปลีก

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน 9,930-9,930
บาท

0

0-10-5-540-01414-5 บริษัท เพรส ควอลิตี้ จํากัด
90/1 หมู 10
ถนนทาพูด-พุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

028102111
091-725-7070

38 218 หมู 13 ซอย ถนน
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลบางภาษี

วิศวกรคุณภาพ
;วิศวกรควบคุมคุณภาพ

1 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,930-11,500 บาท

1

90/1 หมู 10
ถนนทาพูด-พุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต;
วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน

1 เพศชาย  อายุ 23-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

0-10-5-540-07027-4 บริษัท วอลล เทคโนโลยี จํากัด
70  ม.13  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

02019800039 70  ม.13  ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

5 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-50,000 บาท

5

0-10-5-541-00403-8 บริษัท สยาม วอเตอร เฟลม
จํากัด
44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลคลองโยง

034-989701-4
034-989-7014

40 44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

ชางประกอบ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
(อุตสาหกรรม)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,500-10,000 บาท

0

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

ชางประกอบ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
(อุตสาหกรรม)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-10,000 บาท

0
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 20/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

ชางประกอบ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
(อุตสาหกรรม)

2 เพศชาย  อายุ 18-20 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-10,000 บาท

1

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

ชางประกอบ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
(อุตสาหกรรม)

1 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

0

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

ชางเขียนแบบงานเครื่องกล 1 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

0

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

นักออกแบบภาพกราฟฟก 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

2

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

นักออกแบบภาพกราฟฟก 1 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

0

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

นายชางกล 2 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

0

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

ผูกํากับศิลป (งานโฆษณา) 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-28 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

0

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

ผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส,เครื่องกล)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-10,000 บาท

0

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

ผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส,เครื่องกล)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 21/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

วิศวกรคอมพิวเตอร 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส 1 เพศชาย  อายุ 20-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

โปรแกรมเมอร
(นักเขียนโปรแกรม,
โปรแกรมเมอรระบบ)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

0

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

โปรแกรมเมอร
(นักเขียนโปรแกรม,
โปรแกรมเมอรระบบ)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

44/16 หมู 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

โปรแกรมเมอร
(นักเขียนโปรแกรม,
โปรแกรมเมอรระบบ)

3 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

0-10-5-541-05314-4 บริษัท เซฟ-ที-คัท
แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
77/99 หมู 7   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลคลองโยง

027427360-62
092-791-2397

41 77/99 หมู 7   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

ชางเทคนิค
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

2 ไมระบุเพศ  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-17,000 บาท

2

0-10-5-542-09643-2 บจก.ตากี่ 1950
33, 33/1 หมู 3 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลออมใหญ

024290627
080-597-8900

42 33, 33/1 หมู 3 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลออมใหญ

ชางซอมและปรับ
แตงเครื่องจักรกล
(ทางอุตสาหกรรมการผลิต)

1 เพศชาย  อายุ 18-40 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,500-12,000 บาท

1

33, 33/1 หมู 3 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลออมใหญ

ผูขนสงสินคาอื่นๆ 2 เพศชาย  อายุ 18-30 ป
ปวช.  เงินเดือน
8,840-10,000 บาท

2

33, 33/1 หมู 3 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลออมใหญ

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

2 เพศหญิง  อายุ 18-40 ป
ปวช.  เงินเดือน
8,996-11,000 บาท

2

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 22/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

33, 33/1 หมู 3 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลออมใหญ

ผูควบคุมเครื่องบรรจุขวด 2 เพศหญิง  อายุ 18-40 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,500-12,000 บาท

2

33, 33/1 หมู 3 ซอยวัดเทียนดัด
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลออมใหญ

ผูควบคุมเครื่อง
ผลิตซอสและ
เครื่องปรุงรสจากพืช

3 ไมระบุเพศ  อายุ 25-40 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,500-13,000 บาท

3

0-10-5-543-07066-6 บริษัท โรงงานเภสัชกรรม
เกรทเตอรฟารมา จํากัด
55/2,55/7,55/11  หมู1
ถนนศาลายา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

02-8002971
098-353-8971

43 55/2,55/7,55/11  หมู1
ถนนศาลายา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลศาลายา

ชางซอมและปรับ
แตงเครื่องจักรกลทั่วไป

2 เพศชาย  อายุ 20-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-13,000 บาท

2

55/2,55/7,55/11  หมู1
ถนนศาลายา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลศาลายา

ชางไฟฟาประจําอาคาร 1 เพศชาย  อายุ 20-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-13,000 บาท

0

55/2 หมูที่1 ต.ศาลายา
ถนนศาลายานครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลศาลายา

แรงงานดานการผลิต 3 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ม.6  เงินเดือน 9,930-9,930
บาท

0

55/2,55/7,55/11  หมู1
ถนนศาลายา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลศาลายา

แรงงานดานการผลิต 7 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน 9,930-9,930
บาท

6

0-10-5-543-08463-2 บริษัท  เอสเธติค  พลัส  จํากัด
24/54-56 หมูที่3
ถนนพุทธมณฑลสาย7
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลหอมเกร็ด

034311280 ตอ 312
063-273-3388

44 24/54-56 หมูที่3
ถนนพุทธมณฑลสาย7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลหอมเกร็ด

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

24/54-56 หมูที่3
ถนนพุทธมณฑลสาย7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน

นักชีววิทยาและ
นักวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของกันอื่นๆ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-16,000 บาท

0

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 23/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

ตําบลหอมเกร็ด

24/54-56 หมูที่3
ถนนพุทธมณฑลสาย7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลหอมเกร็ด

นักชีววิทยาและ
นักวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของกันอื่นๆ

1 เพศหญิง  อายุ 23-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
14,000-16,000 บาท

0

24/54-56 หมูที่3
ถนนพุทธมณฑลสาย7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลหอมเกร็ด

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 1 เพศหญิง  อายุ 23-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

24/54-56 หมูที่3
ถนนพุทธมณฑลสาย7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลหอมเกร็ด

เจาหนาที่วางแผนการผลิต ,
เสมียน

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

24/54-56 หมูที่3
ถนนพุทธมณฑลสาย7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลหอมเกร็ด

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 เพศหญิง  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

24/54-56 หมูที่3
ถนนพุทธมณฑลสาย7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลหอมเกร็ด

แรงงานในดานการผลิตตาง
ๆ , แรงงานทั่วไป

5 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ม.6  เงินเดือน 9,930-9,930
บาท

1

0-10-5-543-11286-5 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด
252/115-116
อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร
อาคาร 2 ชั้นที่ 22
ถนนรัชดาภิเษก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตหวยขวาง แขวงหวยขวาง

026410400
095-365-5401

45 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด ซอย-
ถนนเทศา จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

พนักงานขายสินคา
(ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,600-13,000 บาท

1

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 24/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-5-545-02405-0 บริษัท ฟอรซ อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด
69/37   จังหวัดนนทบุรี
อําเภอปากเกร็ด ตําบลบานใหม

029613717-8
086-342-1297

46 A.C.T. สาขาบิ๊กซี ออมใหญ
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลออมใหญ

พนักงานขายสินคา
(ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-20,000 บาท

1

A.C.T. สาขาบิ๊กซี ออมใหญ
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลออมใหญ

พนักงานขายใน
สถานประกอบการคาปลีก

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-20,000 บาท

1

0-10-5-545-02832-2 เฟลเวอรโปร
99/9 หมูที่ 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลหอมเกร็ด

034-327481-3
086-312-6403

47 99/9 หมูที่ 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลหอมเกร็ด

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

99/9 หมูที่ 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลหอมเกร็ด

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

0

0-10-5-546-07162-1 บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จํากัด
113/1 หมู 12 ซอย-
ถนนมาลัยแมน จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
ตําบลหวยขวาง

0858337912
085-833-7912

48 113/1 หมู 12 ซอย- ถนนมาลัยแมน
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลหวยขวาง

ชางเทคนิควิศวกรรมการผลิต
(การวางแผน)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-45 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,930-12,000 บาท

1

113/1 หมู 12 ซอย- ถนนมาลัยแมน
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลหวยขวาง

พนักงานควบคุม
เครื่องจักรในการ
ผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอื่น ๆ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-45 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,930-10,000 บาท

1

113/1 หมู 12 ซอย- ถนนมาลัยแมน
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลหวยขวาง

วิศวกรคุณภาพ
;วิศวกรควบคุมคุณภาพ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-45 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,930-10,000 บาท

1

0-10-5-546-07442-5 บริษัท ขนมแมเอย-เปยะ แอนด
พาย (2003) จํากัด
8/3 หมู6   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลวังตะกู

0819195285
081-919-5285

49 8/3 หมู6   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลวังตะกู

นักเทคโนโลยี
อาหารและเครื่องดื่ม

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

8/3 หมู6   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลวังตะกู

ผูควบคุมเครื่องจักรไอนํ้า
และหมอกําเนิดไอนํ้าอื่น ๆ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-40 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-12,000 บาท

1

8/3 หมู6   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลวังตะกู

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

10 ไมระบุเพศ  อายุ 18-30 ป
ม.6  เงินเดือน

10
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 25/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

7,000-10,000 บาท

8/3 หมู6   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลวังตะกู

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 เพศหญิง  อายุ 17-50 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-11,000 บาท

1

0-10-5-547-08421-1 บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จํากัด
44/4  หมู 1 ซอยยายชา 5
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

034323989 ตอ 162
089-969-9691

50 44/4  หมู 1 ซอยยายชา 5
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

ชางซอม
เครื่องจักรกลและ
ยานยนตอื่น ๆ

2 เพศชาย  อายุ 18-42 ป
ปวช.  เงินเดือน
11,000-13,000 บาท

2

44/4  หมู 1 ซอยยายชา 5
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

ชางไฟฟาฝายบํารุงรักษา 1 เพศชาย  อายุ 18-42 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-14,000 บาท

1

0-10-5-547-16480-1 บริษัทไอออนิค จํากัด
71/13 ซอยบรมราชชนนี 15
ถนนบรมราชชนนี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตบางกอกนอย
แขวงอรุณอมรินทร

028849155-7
086-970-6665

51 171 หมู 6   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลทุงบัว

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

0

0-10-5-548-10282-5 บจก.โพลิเทค อินดัสทรี
54/20 หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลบางกระทึก

02-5805172
065-717-1444

52 54/20 หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางกระทึก

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

54/20 หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางกระทึก

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-16,000 บาท

0

54/20 หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางกระทึก

วิศวกรการผลิตเคมีภัณฑ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-16,000 บาท

1

54/20 หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางกระทึก

วิศวกรคุณภาพ
;วิศวกรควบคุมคุณภาพ

1 เพศชาย  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 26/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

54/20 หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางกระทึก

วิศวกรเคมีทั่วไป 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-28 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-17,000 บาท

1

0-10-5-548-11050-0 บจก.กาญจนาแคน แฟคเตอรรี่
77/71  ม.7 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลคลองโยง

034989641-2
081-555-2877

53 77/71  ม.7 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลคลองโยง

ผูปฎิบัติงานดาน
บริการงานทั่วไป
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น

10 ไมระบุเพศ  อายุ 25-45 ป
ม.6  เงินเดือน 331-400
บาท

10

0-10-5-548-15074-9 บริษัท แอบซแทรค วิงซจํากัด
135/2 ซอย- ถนนทรงพล
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

-
089-744-7528

54 135/2 ซอย- ถนนทรงพล
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

นักออกแบบภาพกราฟฟก 1 เพศชาย  อายุ 21-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

135/2 ซอย- ถนนทรงพล
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

โปรแกรมเมอร
(นักเขียนโปรแกรม,
โปรแกรมเมอรระบบ)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

0-10-5-549-01743-1 บริษัท ปนปน เพลยกราวด
แอนด ทอยส จํากัด
189/2  ถนนทวีวัฒนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา

028891688
081-922-5956

55 3/6 ซอยทรงคนอง6 ถนน
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทรงคนอง

ชางเชื่อมโลหะดวยไฟฟา 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-12,000 บาท

1

3/6 ซอยทรงคนอง6 ถนน
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทรงคนอง

ชางไมและชางทําเครื่องไมอื่น
ๆ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-12,000 บาท

1

0-10-5-549-06567-2 บริษัท ดาวินซี่แล็ป จํากัด
525/214  ถนนประชาอุทิศ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตทุงครุ แขวงทุงครุ

0863127661
086-312-7661

56 200/22  ถนนสวนตะไคร
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลนครปฐม

ชางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 1 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-25,000 บาท

1

200/22  ถนนสวนตะไคร
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลนครปฐม

นักทําแผนที่ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

0

200/22  ถนนสวนตะไคร
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลนครปฐม

นักทําแผนที่และ
นักสํารวจอื่น ๆ

3 ไมระบุเพศ  อายุ 18-30 ป
ม.6  เงินเดือน
9,000-12,000 บาท

2
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 27/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

200/22  ถนนสวนตะไคร
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลนครปฐม

นักภูมิศาสตร 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

200/22  ถนนสวนตะไคร
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลนครปฐม

นักวิเคราะหระบบ
(คอมพิวเตอร) ,
นักวิเคราะหโปรแกรม

5 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-22,000 บาท

4

200/22  ถนนสวนตะไคร
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลนครปฐม

นักออกแบบภาพกราฟฟก 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-22,000 บาท

1

200/22  ถนน จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลนครปฐม

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

200/22  ถนนสวนตะไคร
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลนครปฐม

โปรแกรมเมอร
(นักเขียนโปรแกรม,
โปรแกรมเมอรระบบ)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

0-10-5-550-12300-1 บริษัท อินเตอร เอ็กเพิรท
คอนสตรัคชั่น จํากัด
285  ถนนจรัญสนิทวงศ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตบางพลัด แขวงบางออ

02434239757 56/1  ม.5 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลลําพยา

เจาหนาที่คลังพัสดุ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

1

0-10-5-551-06435-1 บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น
จํากัด
555/8 หมู12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

020249007
098-248-2851

58 555/8 หมู12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

ชางเทคนิคการหลอ 2 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
11,500-15,000 บาท

2

555/8 หมู12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

ชางเทคนิค
ควบคุมประสิทธิภาพ
(อุตสาหกรรมการผลิต,
สิ่งทอ, แกว, กระดาษ ,
เซรามิค, ซีเมนต, ไม,
หนังสัตว)

1 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-15,000 บาท

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 28/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

555/8 หมู12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

นักเคมีอุตสาหกรรม 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-19,000 บาท

0

555/8 หมู12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต;
วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน

1 เพศชาย  อายุ 23-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

555/8 หมู12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

วิศวกรโลหการ 1 เพศชาย  อายุ 23-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

555/8 หมู12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

เจาหนาที่บันทึกสินคาคงคลัง 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-15,000 บาท

1

555/8 หมู12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

เจาหนาที่เตรียม
วัสดุเพื่อการผลิต  ,
เจาหนาที่จัดซื้อวัสดุ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

555/8 หมู12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

แรงงานในดานการผลิตตาง
ๆ , แรงงานทั่วไป

2 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,500-12,000 บาท

2

0-10-5-551-09021-2 บริษัท เฟสท
ออดิทแอนดแอดไวซ จํากัด
169/13 หมู 7   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

024042912
081-559-0986

59 169/13 หมู 7   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

ผูสอบบัญชี ;
ผูตรวจสอบภาษี

2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

0-10-5-551-09204-5 บริษัท ไทย อะโกรเทรด จํากัด
537/246 ซอยสาธุประดิษฐ 37
ถนนสาธุประดิษฐ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตยานนาวา แขวงชองนนทรี

022949078
086-965-1498

60 168 หมูที่ 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางระกํา

แรงงานในดานการผลิตตาง
ๆ , แรงงานทั่วไป

10 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
9,930-10,000 บาท

10

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 29/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-5-552-11176-1 บริษัท ทัม เอ็น ทัมส โฮลดิ้งส
จํากัด
ภิรัชทาวเวอร แอท เอ็มควอเทียร
689  ถนนสุขุมวิท
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตวัฒนา แขวงคลองตันเหนือ

02-661572361 สาขา บริโอ  ถนนบรมราชชนนี
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลศาลายา

บริกร, พนักงานเสริฟ 5 ไมระบุเพศ  อายุ 18-26 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-11,500 บาท

5

0-10-5-552-11221-0 บ. เฟรช พอยท จก
431/9  ถนน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตยานนาวา แขวงชองนนทรี

022942574
094-694-6941

62 จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลวังนํ้าเขียว

เจาหนาที่เทคนิค
ดานเกษตรกรรม

1 เพศหญิง  อายุ 21-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

0-10-5-553-04547-8 บริษัท เอ จี แอล กรุป จํากัด
111/38  หมูที่ 3
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

026282253
092-998-2989

63 111/38  หมูที่ 3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

พนักงานบริการอื่น ๆ 1 เพศหญิง  อายุ 20-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,500-12,000 บาท

0

111/38  หมูที่ 3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 1 เพศหญิง  อายุ 20-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,500-12,000 บาท

0

0-10-5-554-03554-9 บริษัท ไพรม สแตนดารด
แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
69 หมูที่5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลสัมปทวน

0922628029
091-084-5249

64 69 หมูที่5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลสัมปทวน

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-11,500 บาท

1

69 หมูที่5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลสัมปทวน

ผูจัดซื้อทั่วไป 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
11,000-15,000 บาท

0

69 หมูที่5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลสัมปทวน

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-11,500 บาท

1

69 หมูที่5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลสัมปทวน

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
17,000-17,000 บาท

0

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 30/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

69 หมูที่5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลสัมปทวน

เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-11,500 บาท

0

0-10-5-554-12483-5 บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอรเรจ
จํากัด
99/2 หมู 6
ถนนถนนบานแพว-พระประโทน
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลตลาดจินดา

0-3410-9333
090-963-9564

65 99/2 หมู 6
ถนนถนนบานแพว-พระประโทน
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลตลาดจินดา

ชางเทคนิค
วิศวกรรม
เครื่องกล,ผู
ควบคุมชางหรือ
พนักงานอื่นๆที่
เกี่ยวกับการผลิต

1 เพศชาย  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-25,000 บาท

0

99/2 หมู 6
ถนนถนนบานแพว-พระประโทน
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลตลาดจินดา

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
18,000-22,000 บาท

0

99/2 หมู 6
ถนนถนนบานแพว-พระประโทน
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลตลาดจินดา

ผูควบคุม
เครื่องจักรในการผลิตเบียร
เหลา ไวนและเครื่องดื่มอื่นๆ

10 เพศชาย  อายุ 18-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

10

0-10-5-555-02121-5 บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด
88/88 ม.13
จังหวัดสมุทรปราการ
อําเภอบางพลี ตําบลบางแกว

021033333
089-202-5079

66 200   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลนครปฐม

ชางซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส
(เครื่องใชในสํานักงาน)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-45 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,500-13,000 บาท

1

ไทวัสดุ ศาลายา   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทรงคนอง

ผูจัดการฝายขาย  ,
ผูจัดการฝายสงเสริมการขาย

5 เพศหญิง  อายุ 22-27 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-17,000 บาท

3

8 หมูที่ 1  ถนนบรมราชชนนี
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทรงคนอง

พนักงานบริการลูกคา 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,500-12,000 บาท

1

200   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลนครปฐม

เสมียน,
เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,500-12,000 บาท

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 31/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

8  หมูที่ 1  ถนนบรมราชชนนี
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทรงคนอง

เสมียนฝายกฎหมาย 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

0

0-10-5-555-06001-6 เคพีเอ็นเพลส
160/29 ม.สหพร ซอย8
จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

024089570
089-995-0092

67 160/29 ม.สหพร ซอย8
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลศาลายา

นิติกร 1 เพศชาย  อายุ 23-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-16,000 บาท

0

0-10-5-555-12072-8 บริษัท ก.สมบูรณ จํากัด
168 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

0899952168
089-995-2168

68 168 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

เจาหนาที่ขนสงอื่น ๆ 1 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

0-10-5-556-10912-4 บริษัท เออีซี พลัส จํากัด
537/246 ซอยสาธุประดิษฐ 37
ถนนสาธุประดิษฐ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตยานนาวา แขวงชองนนทรี

022949078
086-965-1498

69 168 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางระกํา

ชางซอมและปรับ
แตงเครื่องจักรกลทั่วไป

1 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-12,500 บาท

1

168 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางระกํา

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-12,500 บาท

1

0-10-5-557-01780-1 บริษัท เตรสเอควอ จํากัด
234/1  หมูบานเทพนคร
ซอยกาญจนาภิเษก007
ถนนกาญจนาภิเษก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตบางแค แขวงบางแคเหนือ

0863697769
086-369-7769

70 248 หมูที่ 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา

ชางปรับแตงเครื่องยนต ;
ชางฟตเครื่องยนต
;ชางซอมยานยนต

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

1

248 หมูที่ 5 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลธรรมศาลา

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

1

0-10-5-557-04725-4 บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร คัลเลอร
131/4 หมู 11   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลนราภิรมย

034-301072
061-519-9029

71 131/4 หมู 11   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลนราภิรมย

ชางขึ้นรูป
ผลิตภัณฑโดยการรีดดิน

1 เพศชาย  อายุ 18-35 ป
ม.6  เงินเดือน
9,930-12,000 บาท

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 32/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-5-559-08622-2 บริษัท ดับเบิ้ลเซเวน จํากัด
549/1  ถนนสรรพวุธ
แขวงบางนาใต  เขตบางนา กทม.
ถนนสรรพวุธ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตบางนา แขวงบางนา

099-162-895372 True Shop Tesco Lotus
Kamphaengsan   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
ตําบลทุงกระพังโหม

พนักงานขายสินคา
(ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป
ม.6  เงินเดือน
12,500-15,000 บาท

1

True Shop Tesco Lotus Salaya
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

พนักงานขายสินคา
(ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป
ม.6  เงินเดือน
12,500-15,000 บาท

1

True Shop Big C Nakhonpathom
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลหวยจรเข

พนักงานขายสินคา
(ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป
ม.6  เงินเดือน
12,500-15,000 บาท

1

0-10-5-560-14953-4 บริษัท โมชิยัมมี่ จํากัด
11/15 หมู10 ตําบลนราภิรมย
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

0898237019
089-823-7019

73 11/15 หมู10 ตําบลนราภิรมย
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 เพศหญิง  อายุ 23-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

0-10-5-561-18708-1 บริษัท เอสติมา ไทร จํากัด
35/12 หมู 4  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลขุนแกว

034-246882
081-946-1168

74 35/12 หมู 4  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

ชางปรับแตงเครื่องยนต ;
ชางฟตเครื่องยนต
;ชางซอมยานยนต

3 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
11,000-15,000 บาท

3

35/12 หมู 4  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

เจาหนาที่บริหารงานลูกคา 1 เพศหญิง  อายุ 21-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

1

35/12 หมู 4  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

เจาหนาที่เก็บเงิน , แคชเชียร 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

1

0-10-5-562-01572-1 บริษัทโกลเดนแคท เทรดดิ้ง
จํากัด
44/11   หมูที่ 1
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

0867692442
086-769-2442

75 44/11   หมูที่ 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

เจาหนาที่ประจํา
เคานเตอรกิจการอื่นๆ

1 เพศหญิง  อายุ 22-23 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

0
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 33/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-7-536-00018-8 บมจ.สามารถ คอรปอเรชั่น
99/1 หมูที่ 4 อาคาร
ซอฟตแวรปารค  ชั้น 35
ถนนแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
อําเภอปากเกร็ด
ตําบลคลองเกลือ

025026557
089-356-4674

76 จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลบัวปากทา

ชางเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกลอื่น ๆ

10 เพศชาย  อายุ 20-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-20,000 บาท

10

0-10-7-539-00002-2 บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)
323 หมูที่ 6 แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ถนนวิภาวดีรังสิต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตหลักสี่ แขวงทุงสองหอง

028338888
083-131-9796

77 19/2 ม.6  ถนนถ.มาลัยแมน
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลวังตะกู

วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต;
วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
22,000-22,000 บาท

0

0-10-7-544-00004-3 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร
จํากัด(มหาชน)
31  ถนนประชาชื่นนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
อําเภอเมืองนนทบุรี
ตําบลบางเขน

028321000
085-810-6555

78 198 หมูที่1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

เจาหนาที่การเงิน 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,500-13,500 บาท

0

752/3  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลหวยจรเข

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 1 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,100-14,000 บาท

0

198 หมูที่1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

เจาหนาที่เก็บเงิน , แคชเชียร 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,400-13,000 บาท

1

0-10-7-557-00046-2 บริษัท คอมเซเวน จํากัด
(มหาชน)
549/1 ซอย- ถนนสรรพาวุธ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตบางนา แขวงบางนา

020177777
061-009-0563

79 BaNANA ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

พนักงานขายสินคา
(ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ม.6  เงินเดือน
9,750-15,000 บาท

2

โลตัส นครปฐม หอง043PG052
เลขที่1048   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

พนักงานขายสินคา
(ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

2
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 34/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-10-7-558-00042-3 บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1
ชั้นที่ 16  ถนนสาทรใต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตสาทร แขวงทุงมหาเมฆ

022850040 ตอ 2602
022-850-0402

80 2 หมู 1  ถนนบางเลน-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลบางเลน

ผูจัดการฝายผลิต
/ฝายปฏิบัติการดานการผลิต
(อุตสาหกรรมผลิตตาง ๆ
เหมืองแร  , ไฟฟา ,
กาซและประปา)

10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,930-40,000 บาท

10

เลขที่ 2 หมุ 1  ถนนดอนตูม-บางเลน
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลบางเลน

แรงงานดานการผลิต 10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-40,000 บาท

7

0-10-7-561-00022-6 บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล
จํากัด (มหาชน)
147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50
ถนนพระรามที่ 2
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตบางขุนเทียน แขวงแสมดํา

028986420
081-824-4718

81 378  ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

พนักงานขายสินคา
(ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

378  ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

เจาหนาที่เก็บเงิน , แคชเชียร 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

0-10-7-562-00018-1 บริษัทบูโอโน (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
104/2  ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลไทยาวาส

034331984
095-748-2929

82 104/2  ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลไทยาวาส

ชางประกอบเครื่องจักรกล ,
ชางติดตั้งเครื่องจักร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

104/2  ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลไทยาวาส

ชางปรับไฟฟา
(อุปกรณทําความ
เย็นและอากาศ)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

0

104/2  ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลไทยาวาส

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-17,000 บาท

0

104/2  ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลไทยาวาส

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
25,000-40,000 บาท

0

104/2  ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลไทยาวาส

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 3 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
11,000-17,000 บาท

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 35/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

104/2  ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลไทยาวาส

เจาหนาที่คอมพิวเตอร ,
เจาหนาที่ประจํา
เครื่องประมวลผลคํา

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-17,000 บาท

0

104/2  ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลไทยาวาส

เจาหนาที่เทคนิค
ดานวิทยาศาสตรชีวภาพอื่นๆ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

0

104/2  ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลไทยาวาส

เจาหนาที่เทคนิค
วิทยาศาสตรกาย
ภาพและเคมีอื่น ๆ

3 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-17,000 บาท

0

104/2  ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลไทยาวาส

เจาหนาที่เทคนิค
วิทยาศาสตรกาย
ภาพและเคมีอื่น ๆ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

0

0-10-7-562-00027-1 บริษัท  ยงคอนกรีต  จํากัด
(มหาชน)
148/9 หมู3   จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอทามวง ตําบลวังขนาย

034510561-5
061-505-9424

83 456 หมู12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

ชางเทคนิควิศวกรรมโยธา
(กอสราง)

2 เพศชาย  อายุ 20-40 ป
ปวช.  เงินเดือน
8,690-17,000 บาท

2

456 หมู 12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

ชางเทคนิควิศวกรรมโยธา
(กอสราง)

1 เพศชาย  อายุ 20-40 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-16,000 บาท

0

456 หมู 12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

ชางเทคนิควิศวกรรมโยธา
(กอสราง)

1 เพศชาย  อายุ 20-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

0

456 หมู 12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

ชางเทคนิควิศวกรรมโยธา
(กอสราง)

1 เพศชาย  อายุ 20-40 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-18,000 บาท

0

456 หมู 12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

ชางเทคนิควิศวกรรมโยธา
(กอสราง)

1 เพศชาย  อายุ 20-40 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

0

456 หมู 12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

ตัวแทนขายผลิตภัณฑ 1 เพศชาย  อายุ 20-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน

0
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 36/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

15,000-20,000 บาท

456 หมู 12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

ผูควบคุมปนจั่น  รอก ยก
และเครื่องจักรตาง ๆ
ที่เกี่ยวของอื่น ๆ

1 เพศชาย  อายุ 20-40 ป
ม.6  เงินเดือน
8,690-12,000 บาท

0

382/9 หมู 2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลหนองดินแดง

พนักงานปนจั่นงานกอสราง
, พนักงานเครื่องยก
(การกอสราง)

1 เพศชาย  อายุ 19-23 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-13,000 บาท

0

456 หมู 12   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางภาษี

พนังงานเครื่องผสมคอนกรีต 1 เพศชาย  อายุ 20-40 ป
ม.6  เงินเดือน
8,690-15,000 บาท

1

0-12-5-525-00033-3 สามัคคีที่ดินและเคหะ
34/8 หมู8 ต.วังตะกู
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลวังตะกู

0882463946
095-695-6263

84 34/8 หมู8 ต.วังตะกู
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลวังตะกู

คนงานทําความสะอาด 2 เพศหญิง  อายุ 22-49 ป
ม.6  เงินเดือน
9,000-12,000 บาท

2

34/8 หมู8 ต.วังตะกู
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลวังตะกู

ชางเทคนิควิศวกรรมโยธา
(กอสราง)

1 เพศชาย  อายุ 25-35 ป
ม.6  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

1

34/8 หมู8 ต.วังตะกู
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลวังตะกู

ชางเทคนิควิศวกรรมโยธา
(กอสราง)

1 เพศชาย  อายุ 22-39 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

1

0-12-5-538-00014-1 บริษัท ตะนาวศรี ไกไทย จํากัด
102/1  หมูที่ 5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลถนนขาด

034340341
065-656-2674

85 102/1  หมูที่ 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลถนนขาด

ชางประกอบ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
(อุตสาหกรรม)

3 เพศชาย  อายุ 20-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-11,000 บาท

3

102/1  หมูที่ 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลถนนขาด

เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

102/1  หมูที่ 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลถนนขาด

เจาหนาที่วางแผนการผลิต ,
เสมียน

20 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

20
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 37/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-12-5-540-00067-5 บริษัท โกลบอล รับเบอร
อินดัสเทรียล จํากัด
56/18-19 หมูที่ 7
ถนนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี
อําเภอบางใหญ ตําบลเสาธงหิน

025954199
089-674-0599

86 8/1 หมูที่ 3 ซอยโรมัน
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลสามพราน

ชางประกอบผลิตภัณฑยาง 5 เพศชาย  อายุ 25-35 ป
ม.6  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

5

8/1 หมูที่ 3 ซอยโรมัน
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลสามพราน

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 เพศหญิง  อายุ 25-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

1

0-12-5-542-00762-6 คิวพลัส คอนเซพท
139 หมูที่ 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบัวปากทา

034-993117-8
089-893-3328

87 139 หมูที่ 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบัวปากทา

นักเคมีทั่วไป 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

139 หมูที่ 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบัวปากทา

นักเคมีวิเคราะห 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

139 หมูที่ 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบัวปากทา

ผูตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการทํางาน  ,
เจาหนาที่ความปลอดภัย

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

0-12-5-547-00316-5 สยาม พีเจ ฟูดส จํากัด
◌ึ◌ึ77/69 หมู 7 ตําบลคลองโยง
อําเภอ พุทธมลฑล จังหวัด
นครปฐม 73170
จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลคลองโยง

034342751
081-711-2203

88 77/69 หมู7   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

ผูจัดการฝายขาย  ,
ผูจัดการฝายสงเสริมการขาย

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

0-12-5-548-00607-9 บริษัท วิชั่นแอนดซีเคียวริตี้
ซีสเต็ม จํากัด
99/2 หมูที่ 4
อาคารซอฟตแวรปารค
ถนนแจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
อําเภอปากเกร็ด
ตําบลคลองเกลือ

02-502-6774
089-336-1619

89 จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลบัวปากทา

ชางเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกลอื่น ๆ

10 เพศชาย  อายุ 18-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-20,000 บาท

10
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 38/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-12-5-552-00161-2 บริษัท มาย อิมเมจ
(ประเทศไทย) จํากัด
99  ถนนบรมราชชนนี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตทวีวัฒนา
แขวงศาลาธรรมสพน

0900050050
090-005-0050

90 จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลศาลายา

พนักงานขายใน
สถานประกอบการคาสง

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

0-12-5-561-00706-7 บริษัท เจทูพี ซอฟตนิค จํากัด
135 /85 หมู 6
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

0994928955
099-492-8955

91 135 /85 หมู 6  ถนนพุทธมณฑลสาย
4 จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลศาลายา

ผูประกอบวิชาชีพ
ดานคอมพิวเตอร
ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่นี้

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

0-13-5-537-00160-7 บริษัท พิลเลอร (ประเทศไทย)
จํากัด
75 หมู 3  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบานใหม

034979334
080-449-4091

92 75 หมู 3  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบานใหม

ชางไฟฟาฝายบํารุงรักษา 3 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,930-10,500 บาท

3

0-13-5-546-00798-1 บริษัท ฟอรมูลาร - เอ จํากัด
222 หมู 14
หมูบานบานตนสําโรงพัฒนา
จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
ตําบลดอนขอย

0863831222
086-383-1222

93 222 หมู 14
หมูบานบานตนสําโรงพัฒนา
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลดอนขอย

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

10 เพศชาย  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

10

222 หมู 14
หมูบานบานตนสําโรงพัฒนา
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลดอนขอย

เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ/
นักประชาสัมพันธ

1 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

0-13-5-560-02256-9 บริษัท โปรแพค 2017 จํากัด
178 ม. 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลนราภิรมย

034100759
064-991-9461

94 178 ม. 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลนราภิรมย

เสมียน,
เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-11,500 บาท

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 39/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-13-5-561-01823-9 บริษัท ซี เจ พัฒน จํากัด
120/8 หมูที่ 12 ซอยไรขิง 42
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

034153966
084-289-4491

95 120/8 หมูที่ 12 ซอยไรขิง 42
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ผูชวยนักบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-12,000 บาท

1

0-34-3-509-00006-1 หางหุนสวนจํา◌ัก บี.เอส.ขนสง
เลขที่ 133 อาคารที่ 11
หมายเลข D1116, D1117 ม.1
ถนนบรมราชชนนี
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

021148855
083-919-7268

96 เลขที่ 133 อาคารที่ 11 หมายเลข
D1116, D1117 ม.1
ถนนบรมราชชนนี จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

พนักงานขับรถ
บรรทุกขนาดเล็ก  ,
พนักงานขับรถตู

2 ไมระบุเพศ  อายุ 19-25 ป
ม.6  เงินเดือน 8,690-9,000
บาท

2

เลขที่ 133 อาคารที่ 11 หมายเลข
D1116, D1117 ม.1
ถนนบรมราชชนนี จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

พนักงานบริการลูกคา 2 ไมระบุเพศ  อายุ 19-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-16,000 บาท

0

เลขที่ 133 อาคารที่ 11 หมายเลข
D1116, D1117 ม.1
ถนนบรมราชชนนี จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

พนักงานบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 19-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-16,000 บาท

2

เลขที่ 133 อาคารที่ 11 หมายเลข
D1116, D1117 ม.1
ถนนบรมราชชนนี จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 2 เพศชาย  อายุ 19-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-12,000 บาท

2

เลขที่ 133 อาคารที่ 11 หมายเลข
D1116, D1117 ม.1
ถนนบรมราชชนนี จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
14,000-15,000 บาท

0

เลขที่ 133 อาคารที่ 11 หมายเลข
D1116, D1117 ม.1
ถนนบรมราชชนนี จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 19-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-12,000 บาท

2

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 40/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-57-5-544-00025-1 บริษัท คิงส มาเบิ้ล แอนด
แกรนิต จํากัด
65 ม.9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบัวปากทา

088-757-190497 65 ม.9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบัวปากทา

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

65 ม.9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบัวปากทา

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 20-27 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-12,000 บาท

1

65 ม.9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบัวปากทา

พนักงานบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,500-12,500 บาท

2

0-64-5-559-00022-6 ปาริชาต แอสเซท แอนด
คอนสตรัคชั่น
44/81  หมู 4   จังหวัดสุโขทัย
อําเภอเมืองสุโขทัย
ตําบลบานหลุม

0858658989
085-865-8989

98 ศาลเยาวชนและครอบค
รัวจังหวัดนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลหนองดินแดง

ชางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-27 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-11,500 บาท

0

ศาลเยาวชนและครอบค
รัวจังหวัดนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลหนองดินแดง

ชางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-11,500 บาท

0

0-70-5-551-00080-3 บริษัท สยาม ซัน ออโตเซลส
จํากัด
39/2 ม.2   จังหวัดราชบุรี
อําเภอปากทอ ตําบลดอนทราย

034393001
086-304-1778

99 99 ม.2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทรงคนอง

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-25,000 บาท

1

99 ม.2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทรงคนอง

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 21-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

2

0-71-5-547-00079-9 บริษัท ศรีฟาโฟรเซนฟูด จํากัด
208-209 หมูที่ 3
จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอทามวง
ตําบลวังขนาย

034-613-074
081-942-3554

100 78/7  ถนนราชวิถี จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

พนักงานขายสินคา
(ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ม.6  เงินเดือน
9,100-10,500 บาท

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 41/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-72-5-561-00052-1 บริษัท วิสดอม ดีเวลลอปเมนท
จํากัด
55 หมู9 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
ตําบลกําแพงแสน

093-127-7723
093-127-7723

101 55 หมู9 ซอย- ถนน- จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 เพศหญิง  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-16,000 บาท

1

0-72-5-561-00220-5 บริษัท วิสดอม พร็อพเพอรตี้ กรุป
จํากัด
117/10 ซอย- ถนนมาลัยแมน
จังหวัดสุพรรณบุรี
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
ตําบลทาพี่เลี้ยง

0931277723
093-127-7723

102 155 ซอย- ถนน- จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน

ผูผสมเครื่องดื่ม ,
บารเทนเดอร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-18,000 บาท

1

155 หมูที่ 9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน

พนักงานบัญชี 2 ไมระบุเพศ  อายุ 23-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-18,000 บาท

1

155 หมูที่ 9 ซอย- ถนน
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลกําแพงแสน

เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-18,000 บาท

0

155 หมูที่ 9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

3 ไมระบุเพศ  อายุ 23-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-18,000 บาท

1

0-73-3-546-00072-6 หางหุนสวนจัากัด เอส.ซี.ตัดพับ
47/25-26 หมูที่ 4
ถนนเพรชเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลออมใหญ

028126556
089-740-5590

103 47/25-26 หมูที่ 4  ถนนเพรชเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลออมใหญ

ชางเชื่อมและตัด
โลหะแบบตาง ๆ (แบบ Tig ,
Mig , X - ray , Flux  cored
arc  )

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-28 ป
ปวส.  เงินเดือน
7,000-12,000 บาท

1

47/25-26 หมูที่ 4  ถนนเพรชเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลออมใหญ

พนักงานขับรถ
บรรทุกและรถตูขนาดใหญ

2 เพศชาย  อายุ 25-35 ป
ม.6  เงินเดือน
7,000-15,000 บาท

2

47/25-26 หมูที่ 4  ถนนเพรชเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลออมใหญ

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 เพศหญิง  อายุ 22-26 ป
ปวส.  เงินเดือน
7,000-12,000 บาท

2

47/25-26 หมูที่ 4  ถนนเพรชเกษม2 เพศหญิง  อายุ 20-26 ป2
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 42/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
 ตําบลออมใหญ

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

ป.ตรี  เงินเดือน
 8,000-15,000 บาท

0-73-3-558-00015-7 หางหุนสวนจํากัด ซี.เอส. ทูลส
64/68 ม.2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

0642541681
064-254-1681

104 64/68 ม.2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

ตัวแทนขายผลิตภัณฑ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

2

64/68 ม.2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

2

64/68 ม.2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

1

0-73-5-520-00005-4 บจก.บางกอกไพบูลยไพพ
100/98 อาคารวองวานิช บี ชั้น
29 ซอย- ถนนพระราม 9
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตหวยขวาง แขวงหวยขวาง

026450133
092-247-1138

105 37/6 หมู6 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

ชางเชื่อมและตัด
โลหะดวยเปลวไฟอื่น ๆ

1 เพศชาย  อายุ 22-26 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

37/6 หมู6 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

ชางเชื่อมโลหะดวยไฟฟา 2 เพศชาย  อายุ 22-27 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

2

37/6 หมู6 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

ชางไฟฟาทั่วไป 2 เพศชาย  อายุ 22-28 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

2

37/6 หมู6 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

ชางไฟฟาและชาง
ตอสายไฟอื่น ๆ

1 เพศชาย  อายุ 22-26 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

1

37/6 หมู6   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

37/6 หมู6 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

นายชางกล 1 เพศชาย  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 43/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

37/6 หมู6 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

37/6 หมู6 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

วิศวกรเครื่องกล
(เครื่องจักรและเครื่องมือกล)

1 เพศชาย  อายุ 22-27 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

37/6 หมู6 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

วิศวกรโยธาทั่วไป 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

37/6 หมู6   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

วิศวกรไฟฟาอื่นๆ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

37/6 หมู6 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

แรงงานกอสรางอาคาร
สิ่งปลูกสรางตาง ๆ

1 เพศชาย  อายุ 22-26 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

1

0-73-5-527-00010-6 บริษัท เบสทคอนกรีต จํากัด
90 หมูที่ 6 ซอย- ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลคลองใหม

022355050
064-183-2848

106 90 หมูที่ 6 ซอย- ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลคลองใหม

ชางเชื่อมโลหะดวยแกซ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-18 ป
ม.6  เงินเดือน
12,000-12,000 บาท

2

90 หมูที่ 6 ซอย- ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลคลองใหม

ชางไฟฟาฝายบํารุงรักษา 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-12,000 บาท

2

90 หมูที่ 6 ซอย- ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลคลองใหม

ผูตรวจสอบดาน
ความปลอดภัย สุขภาพ
และคุณภาพผลิตภัณฑอื่น ๆ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,000-11,000 บาท

1

90 หมูที่ 6 ซอย- ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลคลองใหม

วิศวกรเครื่องกล (บํารุงรักษา) 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-12,000 บาท

2

90 หมูที่ 6 ซอย- ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน

แรงงานในดานการผลิตตาง
ๆ , แรงงานทั่วไป

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ม.6  เงินเดือน

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 44/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

ตําบลคลองใหม13,000-13,000 บาท

0-73-5-529-00022-7 บริษัท พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย
จํากัด
43/2 หมูที่ 1  ถนน
บรมราชชนนี จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลขุนแกว

034 332 607
087-736-3611

107 43/2 หมูที่ 1  ถนน บรมราชชนนี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

ชางขึ้นรูป  ชางตัด
ชางฝนและชาง
ตกแตงแกวอื่น ๆ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

2

43/2 หมูที่ 1  ถนน บรมราชชนนี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

ชางผูทํางานศิลปะ
เกี่ยวของกับประติ
มากรและจิตรกรอื่น ๆ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

2

43/2 หมูที่ 1  ถนน บรมราชชนนี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

ชางภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

2

43/2 หมูที่ 1  ถนน บรมราชชนนี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

2

43/2 หมูที่ 1  ถนน บรมราชชนนี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

วิศวกรคอมพิวเตอร 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

2

43/2 หมูที่ 1  ถนน บรมราชชนนี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

วิศวกรไฟฟาทั่วไป 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

2

43/2 หมูที่ 1  ถนน บรมราชชนนี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

สถาปนิกวิศวกร
และผูประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวของอื่น ๆ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

2

43/2 หมูที่ 1  ถนน บรมราชชนนี
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลขุนแกว

เจาหนาที่สินเชื่อ ,
เจาหนาที่การเงิน

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

2

0-73-5-529-00040-5 บริษัท ไทยกลูโคส จํากัด
32/8    หมู 1 ซอยวัดเทียนดัด
ถนน- จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบานใหม

02-4290023-7108 32/8    หมู 1 ซอยวัดเทียนดัด ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบานใหม

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

2
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 45/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-531-00067-1 บริษัท พาฝน เท็กซไทล จํากัด
113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลสัมปทวน

034389571-2
085-176-4371

109 113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ชางซอมและปรับ
แตงเครื่องจักรกล
(ทางอุตสาหกรรมการผลิต)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,000-16,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ชางซอมและปรับ
แตงเครื่องจักรกล  (สิ่งทอ ,
สิ่งถัก)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,000-16,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ชางตัดเย็บเสื้อผา  (สําเร็จรูป) 50 ไมระบุเพศ  อายุ 18-26 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

50

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ชางตัดเย็บเสื้อผา  (สําเร็จรูป) 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ชางประกอบชิ้น
สวนผลิตภัณฑสิ่งทอ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ชางเทคนิค
ควบคุมประสิทธิภาพ
(อุตสาหกรรมการผลิต,
สิ่งทอ, แกว, กระดาษ ,
เซรามิค, ซีเมนต, ไม,
หนังสัตว)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,000-16,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี

ชางเทคนิควิศวกรรมการผลิต
(การวางแผน)

3 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-16,000 บาท

3
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 46/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

ตําบลสัมปทวน

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ชางเทคนิค
วิศวกรรม
เครื่องกล,ผู
ควบคุมชางหรือ
พนักงานอื่นๆที่
เกี่ยวกับการผลิต

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,000-16,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ชางเทคนิคเคมี , ชางเทคนิค
(อินทรียเคมี , ยาง , พลาสติก
,     พอลิเมอร, สี, กระดาษ,
นํ้ามัน, เสนใย,
อาหารและเครื่องดื่ม)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-16,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ชางเย็บ
ชางปกดวยเครื่องจักรอื่น ๆ

50 ไมระบุเพศ  อายุ 18-26 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

50

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ชางเย็บดวยมือและจักรทั่วไป 50 ไมระบุเพศ  อายุ 18-26 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

50

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ชางเย็บผลิตภัณฑ
สิ่งทอสิ่งถักและ
เครื่องแตงกาย   ,
ชางเย็บจักรอุตสาหกรรม

50 ไมระบุเพศ  อายุ 18-26 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

50

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ชางไฟฟาทั่วไป 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-13,000 บาท

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 47/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ชางไฟฟาฝายบํารุงรักษา 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-13,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,000-16,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-18,000 บาท

1

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1 เพศหญิง  อายุ 18-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,000-9,000 บาท

1

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

นักเคมีเสนใย-สิ่งทอ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,000-16,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ผูตรวจสอบคุณภาพ
(ดานบริการ)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

ผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(เสนใย ,
เสื้อผาและผลิตภัณฑอื่น ๆ)

20 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

20

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ปวช.  เงินเดือน

2

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 48/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
 ตําบลสัมปทวน

ผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(เสนใย ,
เสื้อผาและผลิตภัณฑอื่น ๆ)

9,000-15,000 บาท

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

พนักงานคุมเครื่องยอมผืนผา
,
ชางยอมผืนผาดวยเครื่องจักร

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,000-18,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

พนักงานตรวจผืนผา 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

พนักงานตรวจสอบเสนใย
สิ่งทอสิ่งถัก

20 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

20

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

พนักงานตรวจสอบเสนใย
สิ่งทอสิ่งถัก

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ปวช.  เงินเดือน 18-24 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

วิศวกรเคมีอื่น ๆ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

2

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลสัมปทวน

แรงงานดานการผลิต 50 ไมระบุเพศ  อายุ 18-24 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

50

113 หมูที่ 4
ถนนถนนนครชัยศรี-ดอนตูม

แรงงานในดานการผลิตตาง
ๆ , แรงงานทั่วไป

50 ไมระบุเพศ  อายุ 18-26 ป
ปวช.  เงินเดือน

50

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 49/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
 ตําบลสัมปทวน

9,000-15,000 บาท

0-73-5-532-00113-1 บริษัท บอลส อาร อัส จํากัด
3/6 หมู 9  ถนนพุทธมณฑลสาย
7 จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาตลาด

034323478-9
081-843-0947

110 3/6 หมู 9  ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

ชางซอมและปรับ
แตงเครื่องจักรกลทั่วไป

1 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

3/6 หมู 9  ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

พนักงานบันทึกขอมูล  ,
เจาหนาที่บันทึกขอมูล

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

3/6 หมู 9  ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

3/6 หมู 9  ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 23-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

2

3/6 หมู 9  ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

เจาหนาที่วางแผนการผลิต ,
เสมียน

5 ไมระบุเพศ  อายุ 22-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

5

3/6 หมู 9  ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

เสมียน,
เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

3/6 หมู 9  ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 50/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-533-00081-3 บริษัท โอเชี่ยนเพาเดอร แอนด
เมตัลเวอคส จํากัด
24/2 หมู 3
ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

020191047
094-616-4515

111 24/2 หมู 3  ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-40 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-13,000 บาท

2

0-73-5-535-00170-1 บริษัท อีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม
จํากัด
◌ึ◌ุ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ76 หมู 1  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสระกะเทียม

0982896888
098-289-6888

112 ◌ึ◌ุ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ76 หมู 1  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสระกะเทียม

เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

◌ึ◌ุ◌ึ◌ึ◌ึ◌ึ76 หมู 1  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสระกะเทียม

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

1

0-73-5-535-00173-6 บริษัท เค ไอ เอ็นเตอรไพรส
จํากัด
137 ม.2 ซอยศิริชัย
ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาตลาด

034 109801-3
089-787-9298

113 137 ม.2 ซอยศิริชัย
ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

ชางเทคนิควิศวกรรมการผลิต
(การวางแผน)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-11,500 บาท

1

137 ม.2 ซอยศิริชัย
ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

ชางเทคนิค
วิศวกรรม
เครื่องกล,ผู
ควบคุมชางหรือ
พนักงานอื่นๆที่
เกี่ยวกับการผลิต

1 เพศชาย  อายุ 22-38 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

137 ม.2 ซอยศิริชัย
ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

ผูควบคุม
เครื่องจักรในการ
ประกอบชิ้นสวน
แบบกึ่งอัตโนมัติ

5 ไมระบุเพศ  อายุ 18-23 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

3

137 ม.2 ซอยศิริชัย
ถนนพุทธมณฑลสาย 7

1 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน

0

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 51/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
 ตําบลทาตลาด

ผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส,เครื่องกล)

15,000-15,000 บาท

137 ม.2 ซอยศิริชัย
ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

ผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส,เครื่องกล)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

2

137 ม.2 ซอยศิริชัย
ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

ผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส,เครื่องกล)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-30 ป
ม.6  เงินเดือน 9,930-9,930
บาท

1

137 ม.2 ซอยศิริชัย
ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

ผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส,เครื่องกล)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,930-9,930 บาท

1

137 ม.2 ซอยศิริชัย
ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

ผูบรรจุหีบหอและ
ปดฉลากอื่น ๆ

5 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

4

137 ม.2 ซอยศิริชัย
ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต;
วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน

1 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

137 ม.2 ซอยศิริชัย
ถนนพุทธมณฑลสาย 7
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลทาตลาด

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 2 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

137 ม.2 ซอยศิริชัย
ถนนพุทธมณฑลสาย 7

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน

1

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 52/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
 ตําบลทาตลาด

15,000-15,000 บาท

0-73-5-535-00198-1 บริษัท เกรทเตอร โพลี
แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
66/1,3  หมู 12 ต.ไรขิง
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

02-4313115-6
086-325-2112

114 66/1,3  หมู 12 ต.ไรขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210 ซอย1
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

นักชีววิทยาและ
นักวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของกันอื่นๆ

1 เพศหญิง  อายุ 22-23 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

0

66/1,3  หมู 12 ต.ไรขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210 ซอย1
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เจาหนาที่วางแผนการผลิต ,
เสมียน

1 เพศหญิง  อายุ 22-23 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

0

0-73-5-536-00033-4 บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค  จํากัด
55/5-6-7 ซอยไรขิง 36
ถนนทาเกวียน จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

02-0025266
082-727-4198

115 55/5-6-7 ซอยไรขิง 36
ถนนทาเกวียน จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

ชางเขียนแบบโครงสราง  ,
งานวิศวกรรมโยธา

2 ไมระบุเพศ  อายุ 25-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

2

55/5-6-7 ซอยไรขิง 36
ถนนทาเกวียน จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

ชางเทคนิค , ผูชวยกลอง 10 เพศชาย  อายุ 22-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
11,000-12,000 บาท

10

55/5-6-7 ซอยไรขิง 36
ถนนทาเกวียน จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

ผูจัดการฝาย
การเงินและการบัญชี

2 ไมระบุเพศ  อายุ 25-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

2

55/5-6-7 ซอยไรขิง 36
ถนนทาเกวียน จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

ผูตรวจสอบคุณภาพ
(ดานบริการ)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ม.6  เงินเดือน
9,400-15,000 บาท

2

55/5-6-7 ซอยไรขิง 36
ถนนทาเกวียน จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

ผูตรวจสอบดาน
ความปลอดภัย สุขภาพ
และคุณภาพผลิตภัณฑอื่น ๆ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

55/5-6-7 ซอยไรขิง 36
ถนนทาเกวียน จังหวัดนครปฐม

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ม.6  เงินเดือน

2

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 53/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง9,400-15,000 บาท

55/5-6-7 ซอยไรขิง 36
ถนนทาเกวียน จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

50 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ม.6  เงินเดือน 9,400-9,400
บาท

50

0-73-5-536-00079-2 บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี
(ไทยแลนด) จํากัด
29/5 ม.2
ถนนบางกอกนอย-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

028895495
086-395-1258

116 29/5 ม.2
ถนนบางกอกนอย-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

ชางประกอบผลิตภัณฑโลหะ 10 เพศชาย  อายุ 18-37 ป
ม.6  เงินเดือน 9,930-9,930
บาท

10

29/5 ม.2
ถนนบางกอกนอย-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

ชางเทคนิคระบบ
คอมพิวเตอร

1 เพศชาย  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-14,000 บาท

1

29/5 ม.2
ถนนบางกอกนอย-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

ชางเทคนิค
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

3 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,300-12,000 บาท

3

29/5 ม.2
ถนนบางกอกนอย-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

ชางเทคนิค
วิศวกรรมเครื่องกลอื่น ๆ

4 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-16,000 บาท

4

0-73-5-537-00143-1 บริษัท ซันเรน กรุป
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
99/1 หมูที่ 12 ซอยไรขิง 42
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

020198787
092-280-8846

117 99/1 หมูที่ 12 ซอยไรขิง 42
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ชางไฟฟาฝายบํารุงรักษา 2 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-15,000 บาท

2

99/1 หมูที่ 12 ซอยไรขิง 42
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ผูควบคุมเครื่องผลิตดินสอ 2 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-15,000 บาท

2
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 54/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

99/1 หมูที่ 12 ซอยไรขิง 42
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

พนักงานบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-15,000 บาท

2

99/1 หมูที่ 12 ซอยไรขิง 42
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

หัวหนา / ผูนําคณะทองเที่ยว 4 เพศชาย  อายุ 21-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

4

99/1 หมูที่ 12 ซอยไรขิง 42
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

3 เพศหญิง  อายุ 18-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-15,000 บาท

3

0-73-5-538-00023-4 บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส
จํากัด
73/13 หมู5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

02 889 2022-3
098-935-6963

118 73/13  หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

นักจุลชีววิทยาและไวรัส 1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

73/13 หมู5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

นักบัญชีเฉพาะสาขา 2 เพศหญิง  อายุ 23-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
13,000-20,000 บาท

2

73/13 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 1 เพศชาย  อายุ 25-25 ป
ม.6  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

1

73/13 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 25-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,500-20,000 บาท

2

73/13  หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

แรงงานดานการผลิต 3 เพศหญิง  อายุ 25-35 ป
ม.6  เงินเดือน 9,000-9,000
บาท

3

73/13  หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

แรงงานบรรจุ 2 เพศชาย  อายุ 25-35 ป
ม.6  เงินเดือน

2

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 55/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

9,000-20,000 บาท

0-73-5-538-00128-1 โรงพยาบาลเทพากร
24 ซอย1 ถนนเทศา
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

034273463
088-339-2923

119 24 ซอย1 ถนนเทศา จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

ผูชวยพยาบาล
(โรงพยาบาล)

1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-10,000 บาท

1

24 ซอย1 ถนนเทศา จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

ผูชวยพยาบาล
(โรงพยาบาล)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-28 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-10,000 บาท

1

24 ซอย1 ถนนเทศา จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

ผูชวยเภสัชกร  ,
ลูกมือเภสัชกร

1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,930-9,930 บาท

0

24 ซอย1 ถนนเทศา จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

เจาหนาที่การเงิน 0 เพศหญิง  อายุ 25-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,930-9,930 บาท

0

24 ซอย1 ถนนเทศา จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

เจาหนาที่การเงิน 1 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,930-9,930 บาท

0

24 ซอย1 ถนนเทศา จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

เจาหนาที่การเงิน 1 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,930-9,930 บาท

1

24 ซอย1 ถนนเทศา จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

เจาหนาที่คอมพิวเตอร ,
เจาหนาที่ประจํา
เครื่องประมวลผลคํา

1 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

24 ซอย1 ถนนเทศา จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ/
นักประชาสัมพันธ

0 เพศหญิง  อายุ 20-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,930-9,930 บาท

0

24 ซอย1 ถนนเทศา จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ/
นักประชาสัมพันธ

0 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ม.6  เงินเดือน 9,930-9,930
บาท

0

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 56/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

24 ซอย1 ถนนเทศา จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ/
นักประชาสัมพันธ

1 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,930-9,930 บาท

1

0-73-5-539-00186-2 บริษัท ปฐม จํากัด
457  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลหวยจรเข

034258225
081-705-4460

120 372  ม.2  ถนน จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลหนองดินแดง

นักสัตวบาล 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

0-73-5-539-00223-1 บริษัท ไททัน สตีล จํากัด
95/1 หมู4 ซอยกระทุมลม 27
ถนนพุทธมณฑลสาย4
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

024292852
081-866-3453

121 42/59-60 หมู6 ซอย-
ถนนพุทธมณฑลสาย4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

ผูควบคุมเครื่องดึง
อัดและบีบโลหะอื่น ๆ

2 เพศชาย  อายุ 19-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
340-12,500 บาท

2

42/59-60 หมู6 ซอย-
ถนนพุทธมณฑลสาย4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

แรงงานดานการผลิต 2 เพศชาย  อายุ 20-35 ป
ม.6  เงินเดือน 331-341
บาท

2

0-73-5-539-00238-9 อาทิตย    เรืองสมบูรณ
42/42   ม.5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

028125505
081-857-8655

122 42/42   ม.5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

พนักงานบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 18-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

2

0-73-5-540-00087-4 บริษัท
โครโนสอินดัสทรี(1997) จํากัด
99/9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลดอนแฝก

034900990
094-451-0596

123 99/9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลดอนแฝก

นักเคมีวิเคราะห 1 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

99/9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลดอนแฝก

เสมียน,
เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร

1 เพศหญิง  อายุ 18-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

0

0-73-5-541-00045-2 บริษัท ธาราทอง 1998 จํากัด
99/1 หมูที่ 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลคลองใหม

034326611
089-106-4461

124 99/1 หมูที่ 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลคลองใหม

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

1 เพศหญิง  อายุ 18-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 57/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

99/1 หมูที่ 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลคลองใหม

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

0-73-5-541-00051-7 บริษัท แอล.วี.ดับบลิว.กรุป จํากัด
149/1 หมู 2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลคลองใหม

034-311-592
081-927-8535

125 149/1 หมู 2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลคลองใหม

พนักงานบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 21-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

2

0-73-5-541-00131-9 บริษัท โชติวัฒนอินเตอรเทรด
แอนด ทรานสปอรต จํากัด
248  หมูที่ 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลธรรมศาลา

0863697769
086-369-7769

126 248  หมูที่ 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา

ชางปรับแตงเครื่องยนต ;
ชางฟตเครื่องยนต
;ชางซอมยานยนต

1 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

1

248  หมูที่ 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

1

0-73-5-543-00007-7 บริษัท
นครปฐมรวมพัฒนาคาขาว จํากัด
45/2 ม.3 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลทัพหลวง

034261800
087-687-7576

127 45/2 ม.3 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลทัพหลวง

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

5 ไมระบุเพศ  อายุ 18-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
8,690-15,000 บาท

5

45/2 ม.3 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลทัพหลวง

ผูปฏิบัติงานดาน
ระบบคอมพิวเตอร
(เจาหนาที่ควบคุม
คอมพิวเตอร ,
เจาหนาที่บริการ
ประมวลผลขอมูล)

1 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-150,000 บาท

0

45/2 ม.3 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลทัพหลวง

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

2 เพศหญิง  อายุ 19-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

2

45/2 ม.3 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลทัพหลวง

เลขานุการฝายบริหาร 1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

45/2 ม.3 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน

1

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 58/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

ตําบลทัพหลวง12,000-15,000 บาท

0-73-5-543-00040-9 บริษัท
เอ.เค.พลาสติกแมชชินเนอรี่
จํากัด
62/2 หมู 4 ซอยแคแถว
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี
ตําบลทาตําหนัก

034-326972-3
095-808-4105

128 62/2 หมู 4 ซอยแคแถว
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลทาตําหนัก

วิศวกรเครื่องกล
(เครื่องจักรและเครื่องมือกล)

1 เพศชาย  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

0

0-73-5-543-00061-1 บริษัท วัฒนสิริโลหการ จํากัด
31/2  ถนนศาลายา-บางภาษี
จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลคลองโยง

034246109
081-459-6454

129 31/2  ถนนศาลายา-บางภาษี
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลคลองโยง

พนักงานจัดสงสินคาอื่น ๆ 2 เพศชาย  อายุ 20-35 ป
ม.6  เงินเดือน
9,000-13,000 บาท

2

0-73-5-544-00114-0 บริษัท บีเอเอส แมนูแฟคเจอริ่ง
จํากัด
24/74 ซอยหมู5 ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

034312063
086-399-3790

130 24/74 ซอยหมู5 ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

ชางซอมและปรับ
แตงเครื่องจักรกลทั่วไป

2 เพศชาย  อายุ 18-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,930-12,000 บาท

2

24/74 ซอยหมู5 ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 21-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

24/74 ซอยหมู5 ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

เสมียน,
เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,930-12,000 บาท

2

0-73-5-545-00116-0 บริษัทพรีซิชั่นอินเตอรฟูดสจํากัด
เลขที่300  ถนนบรรเจิดใจราช
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลนครปฐม

034310032
089-744-5777

131 เลขที่300  ถนนบรรเจิดใจราช
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลนครปฐม

เจาหนาที่ลงบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

เลขที่300  ถนนบรรเจิดใจราช
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลนครปฐม

เจาหนาที่ลงบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 59/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-546-00223-2 บริษัท เฟรชมีท ฟูด โปรดักส
จํากัด
91/9  หมู 2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลงิ้วราย

034258225
081-705-4460

132 91/9  หมู 2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลงิ้วราย

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

0-73-5-546-00227-5 บริษัท ไพโอเนียร เอ็นจิเนียริ่ง
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
44/11 หมูที่ 6   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลบางกระทึก

0841470099
099-068-9667

133 อริยะ16  เลขที่ 219 ม.1
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

ชางประกอบยานยนต 5 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-11,500 บาท

5

44/11 หมูที่ 6   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางกระทึก

ชางประกอบ
อุปกรณชิ้นสวนทางไฟฟา
(มอเตอร, ไดนาโม ,
หมอแปลงไฟฟา,
เครื่องใชสํานักงาน ,
เครื่องใชในบานเรือน ,ลิฟท,
แยกควบคุมไฟฟา)

3 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-11,500 บาท

3

อริยะ16 219 ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลนราภิรมย

ชางเขียนแบบงานเครื่องกล 2 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

2

โครงการอริยะ 16  เลขที่ 219 ม.1
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

ชางเทคนิควิศวกรรม
เครื่องยนต
เครื่องจักรและอุปกรณ

1 เพศชาย  อายุ 2-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

1

44/11 หมูที่ 6   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางกระทึก

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

2

44/11 หมูที่ 6   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางกระทึก

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

2

อริยะ16  เลขที่ 219  ม.1
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

วิศวกรคุณภาพ
;วิศวกรควบคุมคุณภาพ

1 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

1

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 60/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

โครงการอริยะ 16  เลขที่  219 ม.1
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

1

0-73-5-548-00049-1 บริษัท สยามแคสติ้ง จํากัด
23/1 หมู 4  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลออมใหญ

024208983
083-816-2296

134 23/1 หมู 4  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลออมใหญ

วิศวกรเครื่องจักรกลทั่วไป 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
14,000-30,000 บาท

2

23/1 หมู 4  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลออมใหญ

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

0-73-5-548-00164-1 บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จํากัด
47/2 ม.6 ซอยกระทุมลม 27
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

028404311135 47/2 ม.6 ซอยกระทุมลม 27
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

ตัวแทนขายผลิตภัณฑ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

47/2 ม.6 ซอยกระทุมลม 27
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

นักเทคโนโลยี
อาหารและเครื่องดื่ม

1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

47/2 ม.6 ซอยกระทุมลม 27
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

ผูจัดซื้อทั่วไป 1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

47/2 ม.6 ซอยกระทุมลม 27
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
1,500-15,000 บาท

1

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 61/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-548-00215-9 บริษัท เจเอ็มวี ซิสเต็มส
แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด
89 หมู 21   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
ตําบลสระสี่มุม

0926137188
092-613-7188

136 89 หมู 21   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลสระสี่มุม

นักออกแบบภาพกราฟฟก 1 เพศชาย  อายุ 18-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

89 หมู 21   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลสระสี่มุม

เจาหนาที่
คอมพิวเตอรกราฟก

1 เพศชาย  อายุ 18-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

89 หมู 21   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลสระสี่มุม

เจาหนาที่
สรางสรรคงานประชาสัมพันธ

1 เพศชาย  อายุ 18-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
11,500-15,000 บาท

1

89 หมู 21   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลสระสี่มุม

แรงงานดานการผลิต 2 เพศชาย  อายุ 18-35 ป
ม.6  เงินเดือน 8,300-9,000
บาท

2

0-73-5-549-00095-8 บริษัท กลุม 15
จํากัด(สนามกอลฟนิกันติ)
333 หมูที่ 2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลธรรมศาลา

034240600
087-907-0980

137 333 หมูที่ 2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา

บริกร, พนักงานเสริฟ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ม.6  เงินเดือน
12,000-12,000 บาท

2

333 หมูที่ 2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา

พนักงานตอนรับ
และพนักงาน
บริการขอมูลขาวสารอื่น ๆ

2 เพศหญิง  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

2

333 หมูที่ 2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

0-73-5-549-00100-8 บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด
ฟูด จํากัด
34/1-34/2 ซอย-
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

02 8130954-5
091-436-4652

138 34/1-34/2  หมู 5  ถนนพุทธมณฑล
สาย 4  จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

10 ไมระบุเพศ  อายุ 21-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

10

34/1 - 34/2  ม. 5  ถนนพุทธมณฑล
สายสี่  จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลกระทุมลม

ผูขับรถยนต รถรับจาง
และรถตู อื่น ๆ

5 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ม.6  เงินเดือน
8,690-11,000 บาท

5

34/1-2   หมูที่ 5 ซอย กระทุมลม 31
ถนนพุทธมณฑลสาย 4

ผูนําเขาหรือสงออกสินคา 2 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน

2

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 62/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
 ตําบลกระทุมลม

15,000-15,000 บาท

34/1-34/2  หมู 5 ซอยกระทุมบม 31
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

5 ไมระบุเพศ  อายุ 21-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

4

34/1-34/2  หมู 5
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

10

34/1-34/2 ซอย-
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

พนักงานบัญชี 8 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

8

34/1-34/2 ซอย-
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

พนักงานบัญชี 7 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,500-10,000 บาท

7

34/1-34/2 ซอย-
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

พนักงานบัญชี 10 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

10

34/1-34/2  หมู 5
ถนนถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

เจาหนาที่
คอมพิวเตอรกราฟก

10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

10

34/1-34/2  หมู 5
ถนนถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

10

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 63/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-550-00120-2 บริษัท เพอโกลาร จํากัด
40/15 หมูที่ 2  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลสามพราน

024419983
086-327-9983

139 40/15 หมูที่ 2  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลสามพราน

ผูตบแตงสวน ,
ผูออกแบบจัดสวน

3 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

3

0-73-5-550-00194-6 บริษัท วรวิชเทรดดิ้ง จํากัด
3/1. ม.3.   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลบอพลับ

034973459
062-696-2563

140 3/1. ม.3.   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลบอพลับ

พนักงานขับรถยนต 5 เพศชาย  อายุ 25-35 ป
ม.6  เงินเดือน
9,000-12,500 บาท

5

3/1. ม.3.   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลบอพลับ

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

5 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

5

3/1. ม.3.   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลบอพลับ

พนักงานบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 20-28 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

2

0-73-5-550-00234-9 บริษัท อินโนไดรฟ จํากัด
48/6 ม.13
ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

024311100
081-821-8330

141 48/6 ม.13  ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-13,000 บาท

1

48/6 ม.13  ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

พนักงานขายดานเทคนิค 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-16,000 บาท

1

0-73-5-551-00235-1 บริษัท ช.เอราวัณ นครปฐม
จํากัด
ฟอรด ออมใหญ (เยื้องบิ๊กซี
ออมใหญ) : 1/2 หมู 8 ซอย-
ถนน- จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลออมใหญ

034-305-500 ตอ
127
099-212-1177

142 ฟอรด ออมใหญ (เยื้องบิ๊กซี ออมใหญ)
: 1/2 หมู 8 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลออมใหญ

ชางซอมตัวถังรถยนต ;
ชางเคาะพนสีรถยนต

1 เพศชาย  อายุ 18-35 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

ฟอรด ออมใหญ (เยื้องบิ๊กซี ออมใหญ)
: 1/2 หมู 8 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลออมใหญ

ชางประกอบยานยนต 1 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 64/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

ฟอรด ออมใหญ (เยื้องบิ๊กซี ออมใหญ)
: 1/2 หมู 8 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลออมใหญ

พนักงานบริการลูกคา 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

ฟอรด ออมใหญ (เยื้องบิ๊กซี ออมใหญ)
: 1/2 หมู 8 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลออมใหญ

พนักงานประเมินราคา ,
พนักงานตีราคา

1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

0-73-5-552-00142-1 บริษัท เอส.ซุปเปอร เคเบิ้ล จํากัด
99/3  หม◌ูที่2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลหอมเกร็ด

02 449 4770
095-206-9711

143 99/3  หม◌ูที่2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลหอมเกร็ด

ชางวางสายไฟ
และชางตอสาย
เคเบิ้ลไฟฟาอื่น ๆ

5 เพศชาย  อายุ 21-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,930-12,000 บาท

5

99/3  หม◌ูที่2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลหอมเกร็ด

ชางเทคนิค
วิศวกรรม
เครื่องกล,ผู
ควบคุมชางหรือ
พนักงานอื่นๆที่
เกี่ยวกับการผลิต

5 เพศชาย  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

5

99/3  หม◌ูที่2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลหอมเกร็ด

ชางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา 5 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

5

99/3  หม◌ูที่2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลหอมเกร็ด

ชางเทคนิควิศวกรรมไฟฟา
(สายสงไฟฟากําลัง)

3 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,400-10,000 บาท

3

99/3  หม◌ูที่2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลหอมเกร็ด

แรงงานในดานการผลิตตาง
ๆ , แรงงานทั่วไป

10 เพศชาย  อายุ 19-35 ป
ม.6  เงินเดือน
8,690-10,000 บาท

10

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 65/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-552-00205-2 บริษัท หงษทอง ออโตแกส จํากัด
14/4 หมู3  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

034225559
099-246-5244

144 14/4 หมู3  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

ชางซอม
เครื่องจักรกลและ
ยานยนตอื่น ๆ

3 เพศชาย  อายุ 20-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,500-11,500 บาท

3

14/4 หมู3  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

ชางซอมและปรับ
แตงเครื่องจักรกลทั่วไป

3 เพศชาย  อายุ 20-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,500-11,500 บาท

3

14/4 หมู3  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

ชางปรับแตงเครื่องยนต ;
ชางฟตเครื่องยนต
;ชางซอมยานยนต

3 เพศชาย  อายุ 20-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,500-11,500 บาท

3

0-73-5-553-00090-8 บริษัท
นนทนวกิจการบัญชีและภาษี
จํากัด
452,454,456,458
ถนนเพชรเกษม  จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

034275639
061-615-6453

145 452,454,456,458  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

นักบัญชีเฉพาะสาขา 1 เพศหญิง  อายุ 20-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

0-73-5-553-00206-4 บริษัท เมดีซ กรุป จํากัด
บริษัท เมดีซ กรุป จํากัด
ซอยกระทุมลม 18
ถนนพุทธมณฑลสาย4
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

091-599-9999
091-599-9999

146 บริษัท เมดีซ กรุป จํากัด
ซอยกระทุมลม 18
ถนนพุทธมณฑลสาย4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

นักเทคนิคการแพทย 1 เพศหญิง  อายุ 23-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

บริษัท เมดีซ กรุป จํากัด
ซอยกระทุมลม 18
ถนนพุทธมณฑลสาย4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

เจาหนาที่ลงบัญชี
และการคํานวณอื่น ๆ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 23-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

2
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 66/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-554-00131-2 บริษัท เอ็มเอส นอรธสตาร
โลจิสติกส (ไทยแลนด) จํากัด
เลขที่ 133 อาคาร 2 หมูที่ 1
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

02-8894646
081-981-9362

147 เลขที่ 133 อาคาร 2 หมูที่ 1
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

ผูจัดการทั่วไป
ดานคลังเก็บสินคา

2 ไมระบุเพศ  อายุ 35-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
35,000-40,000 บาท

2

เลขที่ 133 อาคาร 2 หมูที่ 1
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

พนักงานขนถายสินคา 5 ไมระบุเพศ  อายุ 25-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

5

เลขที่ 133 อาคาร 2 หมูที่ 1
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 25-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

2

0-73-5-554-00175-4 บริษัท ทรอปคานา ออยล จํากัด
165 หมู 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลขุนแกว

034323888
061-629-9950

148 165 หมู 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลขุนแกว

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

2 ไมระบุเพศ  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-17,000 บาท

2

165 หมู 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลขุนแกว

เลขานุการ 1 เพศหญิง  อายุ 24-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-17,000 บาท

1

0-73-5-554-00460-5 บริษัท พฤกชเวช จํากัด
125/1 ม.17   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
ตําบลหวยขวาง

0838935025149 125/1 ม.17   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลหวยขวาง

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน 331-350
บาท

1

125/1 ม.17   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลหวยขวาง

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน 331-350
บาท

1

0-73-5-555-00171-5 บริษัท ทีพีเอส เรสเตอรองส
จํากัด
80/8-9,120-121 หมู 2
จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
ตําบลกําแพงแสน

0993937257
099-393-7257

150 80/8-9,120-121 หมู 2
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลกําแพงแสน

ผูจัดการทั่วไปของภัตตคาร/
หองอาหาร

3 ไมระบุเพศ  อายุ 23-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

3
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 67/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-555-00237-1 บริษัท ทู ซิส แอคเคานติ้ง จํากัด
9/142 หมู 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

034342487
086-328-9117

151 9/142 หมู 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,800-10,500 บาท

0

9/142 หมู 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,800-10,500 บาท

1

9/142 หมู 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
11,000-12,000 บาท

0

9/142 หมู 1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

เจาหนาที่การเงิน 4 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
11,000-12,000 บาท

0

0-73-5-555-00245-2 บริษัท อินฟรัอนท เฟอรนิเจอร
จํากัด
61 ซอยวัดมหาสวัสดิ์ ถนน-
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลหอมเกร็ด

034300603
086-329-3900

152 61 ซอยวัดมหาสวัสดิ์ ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลหอมเกร็ด

ชางไมทั่วไป 8 เพศชาย  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-14,000 บาท

8

0-73-5-555-00373-4 บริษัท โชคนําชัย พัฒนา จํากัด
4/1หมู 11 ซอยเทริดพระเกียรติ
ถนนพระประโทน
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลตลาดจินดา

034-981049
092-296-5245

153 4/1หมู 11 ซอยเทริดพระเกียรติ
ถนนพระประโทน จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลตลาดจินดา

แรงงานในดานการผลิตตาง
ๆ , แรงงานทั่วไป

2 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ม.6  เงินเดือน 331-390
บาท

2

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 68/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-556-00032-1 บริษัท มิตซู ช.เอราวัณ นครปฐม
จํากัด
มิตซูบิชิ ลําพยา
นครปฐม(อยูเลยแม็คโคร
นครปฐม ขึ้นมา) : 155 หมู 5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลลําพยา

034-305-500 ตอ
127
099-212-1177

154 มิตซูบิชิ ลําพยา
นครปฐม(อยูเลยแม็คโคร นครปฐม
ขึ้นมา) : 155 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลลําพยา

ชางซอมตัวถังรถยนต ;
ชางเคาะพนสีรถยนต

2 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

2

มิตซูบิชิ ลําพยา
นครปฐม(อยูเลยแม็คโคร นครปฐม
ขึ้นมา) : 155 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลลําพยา

ชางประกอบยานยนต 1 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

มิตซูบิชิ ลําพยา
นครปฐม(อยูเลยแม็คโคร นครปฐม
ขึ้นมา) : 155 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลลําพยา

ชางพนสีรถยนต ,
ชางสีรถยนต

2 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

2

มิตซูบิชิ ลําพยา
นครปฐม(อยูเลยแม็คโคร นครปฐม
ขึ้นมา) : 155 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลลําพยา

เจาหนาที่บริหารงานลูกคา 1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

0-73-5-556-00462-9 บริษัท เอเจ ปาลมออยล จํากัด
23/3 ซอย- ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

034311273
098-570-1058

155 23/3 ซอย- ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

พนักงานบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 18-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,500-15,000 บาท

2

23/3 ซอย- ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

เจาหนาที่เตรียม
วัสดุเพื่อการผลิต  ,
เจาหนาที่จัดซื้อวัสดุ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-28 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,500-15,000 บาท

2

0-73-5-557-00279-4 โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร
1194  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

034219600156 1194  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

พยาบาลวิชาชีพทั่วไป 2 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

2

1194  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

เจาหนาที่ขนสงอื่น ๆ 5 เพศชาย  อายุ 20-25 ป
ม.6  เงินเดือน 8,690-9,930
บาท

5

1194  ถนนเพชรเกษมเจาหนาที่ประจํารถพยาบาล 5 เพศชาย  อายุ 18-25 ป5
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 69/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
 ตําบลสนามจันทร

ม.6  เงินเดือน 9,930-9,930
 บาท

1194  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

เจาหนาที่
ประชาสัมพันธ/
นักประชาสัมพันธ

2 เพศหญิง  อายุ 22-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,930-9,930 บาท

2

0-73-5-557-00299-9 บริษัท มาราตา จํากัด
122/2
ซอยหมูบานจงเจริญโชคชัย2
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบานใหม

0894546029
099-217-9032

157 122/2 ซอยหมูบานจงเจริญโชคชัย2
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบานใหม

พนักงานบัญชี 7 เพศหญิง  อายุ 19-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-20,000 บาท

5

122/2 ซอยหมูบานจงเจริญโชคชัย2
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบานใหม

พนักงานบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 19-30 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

0

122/2 ซอยหมูบานจงเจริญโชคชัย2
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบานใหม

พนักงานบัญชี 4 เพศหญิง  อายุ 20-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

4

122/2 ซอยหมูบานจงเจริญโชคชัย2
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบานใหม

พนักงานสงหนังสือ 2 เพศชาย  อายุ 19-30 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-12,000 บาท

1

122/2 ซอยหมูบานจงเจริญโชคชัย2
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบานใหม

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

4 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ม.6  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

4

0-73-5-557-00515-7 บริษัท อินทรามณี จํากัด
98/14-15 หมู 11
แฟคตอรี่แลนด 2 ซอย1
ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

02-482-3226
087-369-7735

158 98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 2
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ชางอัญมณีและ
ชางประดิษฐ
เครื่องประดับอื่น ๆ

5 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

4

98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 2
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ชางอัญมณีและ
ชางประดิษฐ
เครื่องประดับอื่น ๆ

5 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

4

98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 22 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 70/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

ป.ตรี  เงินเดือน
 15,000-25,000 บาท

98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 2
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

2

98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 2
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

นักเคมีอุตสาหกรรม 1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
14,000-15,000 บาท

0

98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 2
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

นักเคมีอุตสาหกรรม 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

0

98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 2
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ผูตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการทํางาน  ,
เจาหนาที่ความปลอดภัย

1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

0

98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 2
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(เสนใย ,
เสื้อผาและผลิตภัณฑอื่น ๆ)

5 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
10,500-15,000 บาท

4

98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 2
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(เสนใย ,
เสื้อผาและผลิตภัณฑอื่น ๆ)

5 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,500-15,000 บาท

4

98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 2
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน

5 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,500-15,000 บาท

4
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 71/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

ตําบลไรขิงผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(เสนใย ,
เสื้อผาและผลิตภัณฑอื่น ๆ)

98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 2
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 2
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เจาหนาที่คลังพัสดุ 2 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 2
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เจาหนาที่คลังพัสดุ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

98/14-15 หมู 11 แฟคตอรี่แลนด 2
ซอย1 ถนนพุทธมณฑลสาย5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

โปรแกรมเมอร
(นักเขียนโปรแกรม,
โปรแกรมเมอรระบบ)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 23-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
14,000-15,000 บาท

2

0-73-5-557-00532-7 บริษัท โกลเดน เมทัลชีท จํากัด
96/9 หมูที่ 2
ซอยอนามัยบางกระทึก
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลบางกระทึก

0915596196
091-559-6196

159 96/9 หมูที่ 2 ซอยอนามัยบางกระทึก
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางกระทึก

ชางเทคนิค
วิศวกรรม
เครื่องกล,ผู
ควบคุมชางหรือ
พนักงานอื่นๆที่
เกี่ยวกับการผลิต

4 เพศชาย  อายุ 20-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
12,000-20,000 บาท

4

96/9 หมูที่ 2 ซอยอนามัยบางกระทึก
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน

พนักงานจัดสงสินคาอื่น ๆ 2 เพศชาย  อายุ 25-40 ป
ม.6  เงินเดือน
12,000-20,000 บาท

2
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 72/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

ตําบลบางกระทึก

96/9 หมูที่ 2 ซอยอนามัยบางกระทึก
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางกระทึก

แมบาน (สํานักงาน) 2 เพศหญิง  อายุ 20-35 ป
ม.6  เงินเดือน
12,000-18,000 บาท

2

0-73-5-558-00207-1 บริษัท ตนโพธิ์ กอสราง จํากัด
23 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
ตําบลกําแพงแสน

034102250
081-586-4143

160 23 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน

วิศวกรโยธา  (การกอสราง) 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-35,000 บาท

1

23 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน

วิศวกรโยธา  (การกอสราง) 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-30,000 บาท

2

0-73-5-558-00247-0 บริษัท เฮอริเทจ แลบบอราทอรี่
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
202/5 หมู 5 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

091436652
091-436-4652

161 202/5 หมู 5 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

5 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

5

0-73-5-558-00395-6 ◌่บริษัท ส.ณรงคบริการ จํากัด
91/2 หมู 3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

034102164
092-649-1598

162 91/2 หมู 3   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลศรีษะทอง

ผูชวยทนายความ ,
เสมียนทนาย

1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

0-73-5-558-00466-9 บริษัทแมไก อินเตอรฟูดส 2019
จํากัด
144 หมู1 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

034-900614
099-289-6992

163 144 หมู1 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

ชางไฟฟาทั่วไป 1 เพศชาย  อายุ 20-40 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

144 หมู1 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

ชางไฟฟาฝายบํารุงรักษา 1 เพศชาย  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

144 หมู1 ซอย- ถนน-2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป2
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 73/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
 ตําบลนราภิรมย

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

ป.ตรี  เงินเดือน
 13,000-15,000 บาท

144 หมู1 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

1

144 หมู1 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

1

144 หมู1 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

2 ไมระบุเพศ  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

2

144 หมู1 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-15,000 บาท

2

144 หมู1 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

เจาหนาที่วางแผนการผลิต ,
เสมียน

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

0

0-73-5-558-00734-0 บริษัท เคเอสดี เซลส แอนด
เซอรวิส จํากัด
53/5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

0854865665
085-486-5665

164 53/5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

วิศวกรอุตสาหการ 1 เพศชาย  อายุ 23-40 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

0-73-5-559-00007-1 บริษัท พัชรอินเตอรฟูด จํากัด
157 ม.9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาตลาด

034300691-3
084-435-3041

165 157 ม.9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาตลาด

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

157 ม.9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาตลาด

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-25 ป
ม.6  เงินเดือน 9,930-9,930
บาท

1

157 ม.9   จังหวัดนครปฐม1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 74/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

อําเภอสามพราน ตําบลทาตลาดผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

ป.ตรี  เงินเดือน
 9,930-15,000 บาท

157 ม.9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาตลาด

ผูควบคุม
เครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑอาหาร
จากเนื้อสัตวและสัตวนํ้าอื่นๆ

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

2

157 ม.9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาตลาด

ผูตรวจสอบดาน
ความปลอดภัย
และสุขอนามัย
(ดานมลภาวะ , สิ่งแวดลอม ,
การกําจัดของเสียในโรงงาน

1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

157 ม.9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาตลาด

พนักงานขายสินคา
(ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-30 ป
ม.6  เงินเดือน
9,500-120,000 บาท

1

157 ม.9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาตลาด

เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

157 ม.9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลทาตลาด

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

1

0-73-5-559-00108-6 บริษัท วังพรมเทรดดิ้ง จํากัด
27/36   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

034318922
083-309-2555

166 27/36   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

นักวิจัยตลาด 1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

0

27/36   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

ผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(เสนใย ,
เสื้อผาและผลิตภัณฑอื่น ๆ)

1 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

0
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 75/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-559-00152-3 บริษัท ทีพีเอ็ม จํากัด
111/1 ม.9 ซอย
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

034156500
065-639-1649

167 111/1 ม.9 ซอย  จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

ชางเขียนแบบโครงสราง  ,
งานวิศวกรรมโยธา

1 เพศชาย  อายุ 20-23 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

0

111/1 ม.9 ซอย  จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-16,000 บาท

1

111/1 ม.9 ซอย  จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

พนักงานขายดานเทคนิค 1 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

0

111/1 ม.9 ซอย  จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 25-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-16,000 บาท

1

111/1 ม.9 ซอย  จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 20-22 ป
ปวส.  เงินเดือน
14,000-16,000 บาท

1

111/1 ม.9 ซอย  จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

แมบาน (สํานักงาน) 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-10,000 บาท

1

0-73-5-559-00197-3 บริษัท โซเชียล พลัส ซิสเต็ม
จํากัด
53-53/1  ถนนราชดําริห
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

034-243536
089-480-4880

168 53-53/1  ถนนราชดําริห
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

พนักงานขาย
และผูนําเสนอสินคาอื่น ๆ

1 เพศหญิง  อายุ 23-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

0-73-5-559-00387-9 เคดีพีการบัญชี 2004
85/116 ม.5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบานใหม

089-699-9132
081-404-2895

169 85/116 ม.5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบานใหม

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-24 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-13,000 บาท

0
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 76/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-559-00418-2 บริษัท เอส ซี เอฟ เอกโปรดักส
2000 จํากัด
99/9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลลําพญา

0842192000
081-253-2000

170 99/9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลลําพญา

ชางประกอบ
อุปกรณชิ้นสวนทางไฟฟา
(มอเตอร, ไดนาโม ,
หมอแปลงไฟฟา,
เครื่องใชสํานักงาน ,
เครื่องใชในบานเรือน ,ลิฟท,
แยกควบคุมไฟฟา)

1 เพศชาย  อายุ 24-26 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-11,500 บาท

1

99/9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลลําพญา

ชางไฟฟาฝายบํารุงรักษา 1 เพศชาย  อายุ 22-26 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-12,000 บาท

1

99/9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลลําพญา

นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 23-26 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-12,000 บาท

1

99/9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลลําพญา

นักเทคโนโลยี
อาหารและเครื่องดื่ม

1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-26 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-17,000 บาท

1

99/9   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลลําพญา

ผูควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 23-27 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
14,000-16,000 บาท

1

0-73-5-559-00720-3 ทเวลฟ วิคทอรี่ (69) จํากัด
99/19,99/20
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
ศาลายา ชั้นที่ 3 หองเลขที่ K309
หมูที่ 2 ซอย - ถนน -
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

062-695-6619
064-741-6619

171 99/19,99/20
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
ชั้นที่ 3 หองเลขที่ K309 หมูที่ 2 ซอย
- ถนน - จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

เจาหนาที่เก็บเงิน , แคชเชียร 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

0-73-5-560-00174-4 ผาสุขสรรพ บัญชีภาษีอากร
54  หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางชาง

0924154289
092-415-4289

172 54  หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางชาง

พนักงานบัญชี 3 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

2
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 77/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

54  หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางชาง

พนักงานบัญชี 2 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

2

54  หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางชาง

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 21-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,500-11,000 บาท

0

54  หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางชาง

พนักงานบันทึกขอมูล  ,
เจาหนาที่บันทึกขอมูล

1 เพศหญิง  อายุ 21-25 ป
ม.6  เงินเดือน
9,930-10,500 บาท

0

0-73-5-560-00629-1 บริษัท
นําคนตางดาวมาทํา
งานในประเทศ บี.ไอ.อาร.
พาวเวออร กรุป เซอรวิส จํากัด
292/195   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางเลน

034105200
064-236-8777

173 292/195   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลบางเลน

เจาหนาที่จัดทํารายงาน
(การดําเนินงาน)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน 331-8,606
บาท

2

0-73-5-561-00035-1 บริษัท
อุดมลาภมงคลดิสทริบิวชั่น จํากัด
140 หมูที่ 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลธรรมศาลา

034310240
063-206-1404

174 140 หมูที่ 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 เพศหญิง  อายุ 20-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,930-10,500 บาท

1

140 หมูที่ 4   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 เพศหญิง  อายุ 25-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,930-10,000 บาท

0

0-73-5-561-00066-1 บริษัท ณฐพร แอคเคานติ้ง จํากัด
4/1 หมูที่ 3 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

092-519-1459
092-519-1459

175 4/1 หมูที่ 3 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอนครชัยศรี
ตําบลศรีษะทอง

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 78/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-561-00071-7 บริษัท รอย คอนซูเมอร โปรดักส
จํากัด
◌ึ◌ึ77/49 หมู 7   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลคลองโยง

034964452
064-180-7635

176 ◌ึ◌ึ77/49 หมู 7   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1 เพศหญิง  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

1

◌ึ◌ึ77/49 หมู 7   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

ผูตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑสินคา
(เสนใย ,
เสื้อผาและผลิตภัณฑอื่น ๆ)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,500-15,000 บาท

2

◌ึ◌ึ77/49 หมู 7   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

1

◌ึ◌ึ77/49 หมู 7   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,500-13,000 บาท

1

0-73-5-561-00198-5 บริษัท สยาม ดีเสิรท จํากัด
6/1 หมูที่ 8 ซอย

ถนน จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสระกะเทียม

034-109-679
098-335-9935

177 6/1 หมูที่ 8 ซอย ถนน
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสระกะเทียม

เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

0-73-5-561-00239-6 บริษัท ดวงมณี กรุป จํากัด
89/56 หมูบานฟฤกษลดา
พุทธมณฑล สาย 5
ถนนบรมราชชนนี
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

024971600
095-549-6665

178 87/2 หมู 1  ถนนศาลายา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลมหาสวัสดิ์

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
18,000-22,000 บาท

0

87/2 หมู 1  ถนนศาลายา-นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลมหาสวัสดิ์

นักออกแบบภาพกราฟฟก 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

0-73-5-561-00309-1 บริษัทเก็ทเนเจอร
(ไทยแลนด)จํากัด
155/25 หมู1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

0981969466
098-196-9466

179 155/25 หมู1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

โปรแกรมเมอร
(นักเขียนโปรแกรม,
โปรแกรมเมอรระบบ)

1 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,500 บาท

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 79/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-561-00329-5 บริษัทชาบูมีจํากัด
127-128 หมู 2
จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
ตําบลกําแพงแสน

0993937257
099-393-7257

180 127-128 หมู 2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน

ผูจัดการทั่วไปของภัตตคาร/
หองอาหาร

2 ไมระบุเพศ  อายุ 23-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

2

127-128 หมู 2   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลกําแพงแสน

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

0

0-73-5-561-00368-6 บจก. ซินเซีย บิซ
109/208 ม.2  ถนนบางเตย 5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลบางเตย

0926793595
092-679-3595

181 109/208 ม.2  ถนนบางเตย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

1

109/208 ม.2  ถนนบางเตย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลบางเตย

เจาหนาที่ลงบัญชี
และการคํานวณอื่น ๆ

1 เพศหญิง  อายุ 25-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

1

0-73-5-561-00564-6 บจก.ทีเอฟเอ็มฟารม
48 หมู 8  ถนนพุทธมณฑลสายสี่
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

028143480
083-549-7924

182 48 หมู 8  ถนนพุทธมณฑลสายสี่
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-20,000 บาท

0

0-73-5-561-00725-8 บจก.ลิตเติ้ลโกทฟารม
19 หมู1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี
ตําบลโคกพระเจดีย

0864935253
086-493-5253

183 19 หมู1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลโคกพระเจดีย

คนงานประจําฟารมปศุสัตว 1 เพศชาย  อายุ 20-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-12,000 บาท

1

19 หมู1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอนครชัยศรี ตําบลโคกพระเจดีย

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 25-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
1,200-12,000 บาท

1

0-73-5-561-00880-7 บริษัท สมจินตนาพลาสติก จํากัด
77/24 หมู 7   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลคลองโยง

034989541
086-313-3880

184 77/24 หมู 7   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

ผูขับรถยนต รถรับจาง
และรถตู อื่น ๆ

1 เพศชาย  อายุ 18-28 ป
ปวช.  เงินเดือน
12,000-14,000 บาท

1

77/24 หมู 7   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลคลองโยง

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-12,500 บาท

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 80/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-562-00249-7 บริษัทเดอะแคมปปง
เรสเตอรองสจํากัด
42 หมู 7 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
ตําบลทุงกระพังโหม

0993937257
092-770-9911

185 42 หมู 7 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลทุงกระพังโหม

นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

1

42 หมู 7 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลทุงกระพังโหม

ผูจัดการทั่วไปของภัตตคาร/
หองอาหาร

3 ไมระบุเพศ  อายุ 23-27 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

2

42 หมู 7 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลทุงกระพังโหม

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

42 หมู 7 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลทุงกระพังโหม

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

0

42 หมู 7 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน
ตําบลทุงกระพังโหม

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-24 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-13,000 บาท

1

0-73-5-562-00283-7 บริษัท สมจิตฟารม 2000 จํากัด
27 หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลดอนตูม

0651682222
086-107-2000

186 27 หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลดอนตูม

ชางไฟฟาฝายบํารุงรักษา 1 ไมระบุเพศ  อายุ 24-27 ป
ปวส.  เงินเดือน
9,000-12,000 บาท

1

27 หมู 8   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลดอนตูม

นักสัตวบาล 1 ไมระบุเพศ  อายุ 24-27 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-17,000 บาท

1

0-73-5-562-00311-6 บริษัท ดิ เอ็กซ โปรเจคท จํากัด
152 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

0802244477
081-854-5544

187 152 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

0-73-5-562-00452-0 บริษัท ฟอรท อีเอ็มเอส จํากัด
ที่อยู 77 หมู 11
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลไรขิง

024202888
098-391-9919

188 ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ชางซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส
(เครื่องใชในสํานักงาน)

1 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
12,000-13,000 บาท

1

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน

ชางซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส
(เครื่องใชในสํานักงาน)

1 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 81/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

ตําบลไรขิง11,500-15,000 บาท

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ชางซอมและปรับ
แตงเครื่องจักรกล
(ทางอุตสาหกรรมการผลิต)

5 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-15,000 บาท

3

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ชางไฟฟาทั่วไป 3 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-18,000 บาท

3

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

ผูจัดซื้อทั่วไป 3 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-25,000 บาท

2

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

พนักงานบริการลูกคา 1 ไมระบุเพศ  อายุ 21-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

0

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

พนักงานบริการลูกคา 1 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
9,930-13,000 บาท

0

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

พนักงานบริการลูกคา 1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-22,000 บาท

0

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

พนักงานบริการลูกคา 3 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

2

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

พนักงานบริการลูกคา 2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

พนักงานบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

0
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 82/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต;
วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน

5 เพศชาย  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

0

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต;
วิศวกรอุตสาหกรรมโรงงาน

4 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

0

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เจาหนาที่คํานวณ
ตนทุนการผลิต

1 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-17,000 บาท

0

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เจาหนาที่คํานวณ
ตนทุนการผลิต

1 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

0

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เจาหนาที่ฝายบุคคล 1 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-16,000 บาท

0

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เจาหนาที่วางแผนการผลิต ,
เสมียน

1 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-17,000 บาท

0

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เจาหนาที่วางแผนการผลิต ,
เสมียน

4 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-20,000 บาท

3

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

เสมียน,
เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 18-35 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-18,000 บาท

1

ที่อยู 77 หมู 11  ถนนพุทธมณฑลสาย
5 จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลไรขิง

โปรแกรมเมอร
(นักเขียนโปรแกรม,
โปรแกรมเมอรระบบ)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
17,000-25,000 บาท

2
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 83/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-562-00738-3 บริษัท ปเตอรคอรปอเรชั่น จํากัด
112 หมูที่  1 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน ตําบลยายชา

0649344975
081-735-0014

189 112 หมูที่  1 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

พนักงานขายสินคา
(ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

12 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

0

112 หมูที่  1 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

พนักงานขายสินคา
(ประจําราน) ,
พนักงานขายของหนาราน

50 เพศหญิง  อายุ 18-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

41

112 หมูที่  1 ซอย- ถนน-
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลยายชา

พนักงานขายใน
สถานประกอบการคาปลีก

30 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

0

0-73-5-562-00904-1 บริษัท นูตราเคม (ประเทศไทย)
จํากัด
131/12 หมูที่ 11
จังหวัดนครปฐม อําเภอบางเลน
ตําบลนราภิรมย

0898932353
089-893-2353

190 131/12 หมูที่ 11   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลนราภิรมย

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,000-10,000 บาท

1

131/12 หมูที่ 11   จังหวัดนครปฐม
อําเภอบางเลน ตําบลนราภิรมย

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ปวส.  เงินเดือน
10,000-12,000 บาท

1

0-73-5-562-01006-6 บริษัท  ทีเอสเอ็ม  เอ็กซเพรส
จํากัด
888/17-18  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลหวยจรเข

034-108818
094-924-4664

191 888/17-18  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลหวยจรเข

ผูจัดการดานการขนสง
การสื่อสารและ
การคมนาคมอื่น ๆ

5 ไมระบุเพศ  อายุ 25-45 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

5

888/17-18  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลหวยจรเข

พนักงานขนถายสินคา 20 ไมระบุเพศ  อายุ 22-45 ป
ม.6  เงินเดือน
9,930-15,000 บาท

20

888/17-18  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลหวยจรเข

พนักงานขับรถยนต 2 เพศชาย  อายุ 22-45 ป
ม.6  เงินเดือน
9,930-12,000 บาท

2

0-73-5-563-00015-3 บริษัท สโมคด จํากัด
152 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

0802244477
081-854-5544

192 152 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

ผูจัดซื้อทั่วไป 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-40 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-16,000 บาท

1

จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลศาลายา

ผูชวยพอครัว 1 เพศชาย  อายุ 19-40 ป
ม.6  เงินเดือน

1
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 84/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

9,000-12,000 บาท

จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลศาลายา

ผูชวยพอครัว 7 ไมระบุเพศ  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

2

จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลศาลายา

พนักงานบันทึกขอมูล  ,
เจาหนาที่บันทึกขอมูล

2 ไมระบุเพศ  อายุ 23-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

2

152 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

เจาหนาที่
คอมพิวเตอรกราฟก

1 เพศหญิง  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
14,000-15,000 บาท

0

152 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

เจาหนาที่
คอมพิวเตอรกราฟก

3 ไมระบุเพศ  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
13,000-15,000 บาท

1

152 หมู 5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลศาลายา

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

1 เพศหญิง  อายุ 22-45 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,000-15,000 บาท

1

0-73-5-563-00084-6 บริษัท พี.เอ็ม.อี แลบโบราทอรี่
จํากัด
220 ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลทุงขวาง

0863871145
086-387-1145

193 220 ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลทุงขวาง

ผูชวยแมบาน 2 เพศหญิง  อายุ 18-25 ป
ม.6  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

2

220 ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลทุงขวาง

แมบาน (สํานักงาน) 3 ไมระบุเพศ  อายุ 20-30 ป
ปวช.  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

2

220 ม.1   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลทุงขวาง

แรงงานดานการประกอบอื่น
ๆ

3 เพศชาย  อายุ 20-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

2
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 85/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-73-5-563-00348-9  บริษัท เจียมโชตวัฒน  จํากัด
555 หมูที่  5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลธรรมศาลา

034305596-10
064-229-9337

194 555 หมูที่  5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา

วิศวกรโยธาทั่วไป 1 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
17,000-17,000 บาท

0

555 หมูที่  5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา

วิศวกรโยธาทั่วไป 1 เพศชาย  อายุ 25-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

555 หมูที่  5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา

วิศวกรโยธาทั่วไป 2 เพศชาย  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

2

555 หมูที่  5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา

เสมียนพนักงาน
ทั่วไป,พนักงานธุรการ

2 เพศหญิง  อายุ 25-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,500-11,500 บาท

2

0-73-5-563-00354-3 บริษัท อาร.พี.พี. อินเตอรกรุป
จํากัด
58/1 หมู21   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
ตําบลสระสี่มุม

0926288296
092-628-8296

195 58/1 หมู21   จังหวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน ตําบลสระสี่มุม

พนักงานบริการอื่น ๆ 1 เพศชาย  อายุ 20-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

0-73-5-564-00143-9 บริษัท โลจิสติกส มี จํากัด
114-116  ถนนหลังพระ
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

0826401401
082-640-1401

196 114-116  ถนนหลังพระ
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

พนักงานขับรถยนต 1 เพศชาย  อายุ 20-30 ป
ปวส.  เงินเดือน
11,000-13,000 บาท

1

114-116  ถนนหลังพระ
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

พนักงานบริการลูกคา 1 เพศชาย  อายุ 20-30 ป
ม.6  เงินเดือน
12,000-12,000 บาท

0
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DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 86/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

0-74-5-554-00248-3 บริษัท เอ็นเทค อีเลคทรอนิคส
จํากัด
259/22 หมู9
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

020249152
081-637-1942

197 259/22 หมู9  ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

นักการตลาด ;
เจาหนาที่การตลาด ;
เจาหนาที่สงเสริมการขาย

4 ไมระบุเพศ  อายุ 22-28 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

3

259/22 หมู9  ถนนพุทธมณฑลสาย 4
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

วิศวกรขายดาน ไอที
(วิศวกรขายและ
บริการดานไอที)

2 เพศชาย  อายุ 22-28 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

2

0-99-2-001-97838-5 บริษัท แอบซแทรค วิงซ จํากัด
135/2 ซอย- ถนนทรงพล
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

-
081-178-2816

198 135/2 ซอย- ถนนทรงพล
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

เจาหนาที่
คอมพิวเตอรกราฟก

1 เพศชาย  อายุ 22-25 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

0-99-4-000-16293-6 มหาวิทยาลัยศิลปากร
สํานักงานอธิการบดี  เลขที่ 22
ถนนบรมราชชนนี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน

028497554
087-480-1277

199 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

ครูผูชวย (การศึกษาพิเศษ) 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

นักชีววิทยาและ
นักวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของกันอื่นๆ

3 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

3

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6 ซอย- ถนนราชมรรคาใน
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

วิศวกรเครื่องกลอื่นๆ 1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

ศึกษานิเทศก ,
นักเทคโนโลยีทางการศึกษา

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน

2

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 87/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน
 จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

15,000-15,000 บาท

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร เลขที่ 6
ถนนราชมรรคาใน  จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

เจาหนาที่บริหาร
ขององคกรที่
ดําเนินการเพื่อผล
ประโยชนเฉพาะอยาง
(เลขาธิการองคกร ;
เจาหนาที่บริหารงาน)

4 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

4

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6  ถนนราชมรรคาใน
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระปฐมเจดีย

เจาหนาที่เทคนิค
ดานวิทยาศาสตรชีวภาพอื่นๆ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

0-99-4-000-52139-1 โรงเรียนราษฎรบํารุงวิทยา
123  หมู  5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอดอนตูม ตําบลสามงาม

086-791-3609
086-791-6309

200 123  หมู  5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอดอนตูม ตําบลสามงาม

ครูประถมศึกษา
(ระดับปริญญา)

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-28 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

123  หมู  5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอดอนตูม ตําบลสามงาม

นักภาษาศาสตร,
นักนิรุกติศาสตร

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-27 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

123  หมู  5   จังหวัดนครปฐม
อําเภอดอนตูม ตําบลสามงาม

ผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูล
(นักวิเคราะหฐานขอมูล)

2 ไมระบุเพศ  อายุ 22-28 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

1-10-1-800-06481-8 นาย ณรังสรรค สุรเจริญชัยกุล
85/114  ถนนอุทยาน
จังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมณฑล ตําบลศาลายา

0818283300
0818283300

201 85/114  ถนนอุทยาน
จังหวัดนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
ตําบลศาลายา

ผูขับรถยนต รถรับจาง
และรถตู อื่น ๆ

1 ไมระบุเพศ  อายุ 25-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-15,000 บาท

1

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 88/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

1-21-9-900-45951-9 นาย สถาปตย สุวรรณพลอย
867  เพชรเกษม
ตําบลสนามจันทร
สี่แยกหนองขาหยั่ง
ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

099-414-3640202 867  เพชรเกษม ตําบลสนามจันทร
สี่แยกหนองขาหยั่ง  ถนนเพชรเกษม
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลสนามจันทร

ผูจัดการดานบริการธุรกิจ
(ธนาคาร  สถาบันการเงิน ,
ประกันภัย ,
อสังหาริมทรัพย)

10 ไมระบุเพศ  อายุ 20-45 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
10,000-18,000 บาท

10

3-10-0-800-06417-1 น.ส. ขวัญใจ พิทยานุกุล
111/38  ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม
อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

026282253
092-998-2989

203 111/38  ถนนพุทธมณฑลสาย 5
จังหวัดนครปฐม อําเภอสามพราน
ตําบลกระทุมลม

พนักงานบัญชี 1 ไมระบุเพศ  อายุ 20-35 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
9,500-12,000 บาท

1

3-10-2-200-37909-2 นาย วิษณุ  ทุมาภา
58/21 หมู 7 ต.บอพลับ อ.เมือง
จ.นครปฐม   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลบอพลับ

0818247992
085-985-2299

204 58/21 หมู 7 ต.บอพลับ อ.เมือง
จ.นครปฐม   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลบอพลับ

นักบัญชีทั่วไป  ,  สมุหบัญชี 1 เพศหญิง  อายุ 20-25 ป
ปวช.  เงินเดือน
12,000-15,000 บาท

1

3-71-0-501-02207-2 ส.สุวรรณแอร
-   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลบอพลับ

034271434205 -   จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลบอพลับ

ชางซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส
(เครื่องใชในสํานักงาน)

1 เพศชาย  อายุ 15-35 ป
ปวช.  เงินเดือน
9,400-9,400 บาท

1

3-73-0-100-25410-0 นาย เย็นเกียรติ ธัญญกิตติกุล
52/1 ซอย-
ถนนถ.ไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

034-275258-9
081-929-2322

206 52/1 ซอย- ถนนถ.ไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

ครู
อาจารยระดับ
มัธยมศึกษาทั่วไป

1 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

52/1 ซอย- ถนนถ.ไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

ครูประถมศึกษา
(ระดับปริญญา)

4 ไมระบุเพศ  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

4

52/1 ซอย- ถนนถ.ไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม

เจาหนาที่การเงิน 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน

1

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข



DOE3R006_2 รายงานรายละเอียดตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการแยกตามสถานที่ทํางาน หนาที่ : 89/89

สํานักงาน สจจ./สจก.สจจ.นครปฐม
ลําดับ เลขนิติบุคคล/

เลขประจําตัวประชาชน
ชื่อ - ที่ตั้งนายจาง
/สถานประกอบการ

เบอร
โทรศัพท

ตําแหนงงาน จํานวน(อัตรา) รายละเอียด สถานที่ทํางาน
ลงทะเบียน คงเหลือ

ตําบลพระประโทน15,000-15,000 บาท

52/1 ซอย- ถนนถ.ไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

เจาหนาที่ฝายทะเบียน 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

52/1 ซอย- ถนนถ.ไรเกาะตนสําโรง
จังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลพระประโทน

เจาหนาที่หองสมุด 1 เพศหญิง  อายุ 22-30 ป
ป.ตรี  เงินเดือน
15,000-15,000 บาท

1

รวมตําแหนงงานทั้งหมด 2,232 รวมจํานวนนายจาง/สถานประกอบการ 704 ราย1,833

วันที่พิมพ : 01/06/2564 10:43 ผูพิมพ : นางสาวมาลัย มาสุข
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