
ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกจิการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

1 บริษัท ดับเบิ้ลยจูซีี จ ากดั อุตสาหกรรมอาหาร 1.ช่างไฟฟ้า 5 ช 18+ ปวช ตามตกลง เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

72 ม.6 ต.ตลาดจนิดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.ประกนัคุณภาพ 2 ญ 18+ ป.ตรี ตมตกลง เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

โทร.034-981410

2 บริษ ท ปตท บริการธรุกจิค้าปลีก จ ากดั ค้าปลีก 1.ผู้จดัการประจ ากะ มาก ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง โบนัสประจ าปี

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 2.แคชเชียร์ มาก ช/ญ 18+ ม.6 ตามตกลง ประกนัสังคม

โทร.081-7328998 3.ผู้จดัการส่วนหน้าลาน มาก ช/ญ 18+ ม.3 ตามตกลง ประกนัชีวติร

4.พนักงานบริการน้ ามัน มาก ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ประกนัสุขภาพ

5.ผู้จดัการร้านอเมซอน มาก ช/ญ 18+ ปวส. ตามตกลง ที่พัก

6.ผู้ช่วยผู้จดัการร้านอเมซอน มาก ช/ญ 18+ ปวช. ตามตกลง ชุดปฏิบัติงาน

7.บาริสต้า มาก ช/ญ 18+ ม.3 ตามตกลง กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

8.ผู้จดัการร้านชงชา มาก ช/ญ 18+ ปวส. ตามตกลง ตรวจสุขภาพประจ าปี

9.ผู้ช่วยผู้จดัการร้านชงชา มาก ช/ญ 18+ ม.6 ตามตกลง

10.ทีริสต้า มาก ช/ญ 18+ ม.3 ตามตกลง

3 ร้าน Kita Tea Stand ร้านชานมไข่มุข 1.พนักงานประจ าร้าน 2 ช/ญ 18+   - 300+/วนั เบี้ยขยนั

71/8 5 ถ.เทศาซอย4 ต.พระปฐมเจดีย ์อ.เมือง ค่าแรงพิเศษ

จ.นครปฐม

โทร.084-2792552

4 บริษัท เอฟ พลัส จ ากดั ผงปรุงรส 1.พนักงานขับรถส่งเสริมการตลาด มาก ช 22-35 ม.3+ ตามโครงสร้าง มีคนค้ าประกนั,ออกต่างจงัหวดั

58/3 ม.6 ต.ตลาดจนิดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.พนักงานขับรถ 6 ล้อ มาก ช 22-40 ม.3+ ตามโครงสร้าง เบี้ยเล้ียงวนันละ 470

โทร.034-981555 3.พ่อบ้าน มาก ช 40+ ป.6+ ตามโครงสร้าง จดัสวน,ดูแลต้นไม้

4.แม่บ้านไลน์ผลิต มาก ญ 40+ ป.6+ ตามโครงสร้าง ท าความสะอาดในไลน์ผลิต

ต าแหน่งงานวา่ง ส านักงานจดัหางานจงัหวดันครปฐม ประจ าเดือนกรกฏาคม 2564

Web Site ลงทะเบียนสมัครงาน/หาต าแหน่งงานวา่ง www.doe.go.th/smartjob และ https://www.doe.go.th/nakhonpathom



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกจิการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

5 บริษัท ดัชมิลล์ เคร่ืองด่ืม 1.พนักงานประจ าไร่ 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง หอพักฟรี

อ.ดอนตูม จ.นครปฐม อาหารฟรี 2มื้อ

โทร.084-7516610 โบนัสประจ าปี

กองทุนเงินทดแทน

เคร่ืองแบบพนักงาน

อื่นๆ

6 บริษัท สเปนเทคโนโลย ีจ ากดั  - 1.พนักงานขาย 2 ช/ญ 25+ ปวส 20,000 มีประสบการณ์ด้านการขาย

25/14 ม.5 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 2.โฟแมน 2 ช 18-35 ปวส 12,000+

โทร.089-9122002

7 บ.เอราวณั เคมีเกษตร  - 1.หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า 1 ช 18+ ป.ตรี ตามตกลง เวลาท างาน จ-ส 08.00-17.00 น.

80 ม.4 ต.สนามจนัทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 2.เช็คเกอร์บรรจภุัณฑ์ 1 ช 18+ ม.3 ค่าแรงขั้นต่ า เวลาท างาน จ-ส 08.00-17.00 น.

โทร.034-960839-42 3.พนักงานคนส่งสินค้า 3 ช 18+ ป.6 ค่าแรงขั้นต่ า เวลาท างาน จ-ส 08.00-17.00 น.

4.พนักงานขับรถโฟรคลลิฟ 1 ช 18+ ป.6 ค่าแรงขั้นต่ า เวลาท างาน จ-ส 08.00-17.00 น.

5.พนักงานท าความสะอาด 2 ญ 18+ ป.6 ค่าแรงขั้นต่ า เวลาท างาน จ-ส 08.00-17.00 น.

6.ผู้ช่วยแม่ครัว 1 ญ 18+ ป.6 ค่าแรงขั้นต่ า เวลาท างาน จ-ส 08.00-17.00 น.

7.ผู้ช่วยช่าง 1 ช 18+ ม.3 ค่าแรงขั้นต่ า เวลาท างาน จ-ส 08.00-17.00 น.

8.พนักงานขนถัง 1 ช 18+ ป.6 ค่าแรงขั้นต่ า เวลาท างาน จ-ส 08.00-17.00 น.

8 บจก.ชิงหยาง ผลิตตาข่ายกรองแสง 1.ช่างซ่อมบ ารุง 5 ช 20+ ปวช ตามตกลง เบี้ยขยนั,ค่าข้าว,เส้ือฟอร์ม

135/3 ม.2 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โบนัส,ประกนัสังคม

โทร.034-321551-6



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกจิการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

9 บริษัท ศรีโสภณขนส่ง จ ากดั ขนส่ง 1.พนักงานขับรถพ่วง 10 ช 25+  - 10,000+

64 ม.2 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เทรนเลอร์ สิบล้อ

โทร.081-3314644

10 บริษัท ศรีเต้งกลการ จ ากดั อุปกรณ์ตบแต่งรถบรรทุก 1.ช่างตัดเหล็ก 2 ช 25+ ม.3+ 9,000+

16/6 ม.7 ต.ล าพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 2.ช่างพับเหล็ก 3 ช 25+ ม.3+ 9,000+

โทร.081-3458556 3.ช่างCNCพลาสม่า 1 ช 25+ ม.3+ 9,000+

11 บ.นิยมทรัพย ์ฟู้ดส์ จ ากดั ชิ้นส่วนไก่ 1.จป.วชิาชีพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง เวลาท างาน 08.00-17.00

99/2 ม.3 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

โทร.034-300549

12 หจก.เวลิดืคอนเทนเนอร์ ชิ้นงานพลาสติก 1.วศิวกรซ่อมบ ารุง 1 ช 30 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านวศิวะ

22/24 ม.2 ต.ทรงคะนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 30 ปวช ตามตกลง

โทร.086-9695156 3.QCตรวจสอบคุณภาพ 1 ญ 25 ป.ตรี ตามตกลง

4.จป.วชิาชีพ 1 ช/ญ 25 ป.ตรี ตามตกลง

13 บริษ ท พี เอช ฟู้ดส์ จ ากดั  - 1.ผู้ช่วย หน. ฝ่ายผลิต 4 ช/ญ 25+ ปวช ตามตกลง

33/1 ม.1 ต.อ้อมใหญ ่อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.QC 2 ญ 20+ ปวช ตามตกลง

โทร.02-8139730-3 3.พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 20+ ป.6 ตามตกลง

14 บริษัท ศรีไม้ไผ่ทอง (2019) อุตสาหกรรม แปรรูปไม้ 1.ฝ่ายผลิต 2 ญ 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีที่พัก,ประกนัสังคม

84/8 ต.มหาสวสัด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ประกนัอุบัติเหตุ,โอที

โทร.063-4744466



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกจิการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

15 บริษ ท เอส เอ็ม เอ แอลฟ่า จ ากดั ทอผ้า 1.พนักงานสืบผ้า 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากดั ค่าแรงขั้นต่ า

17/4 ม.1 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2.พนักงานต่อเส้นด้าย 1 ช 18+ ค่าแรงขั้นต่ า

โทร.083-0276707

16 หจก.บางกอกไพบูลย ์จ ากดั ผลิตท่อ PVC 1.ช่างไฟฟ้าอาวโุส 1 ช 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ข้าวกลางวนั,ที่พักฟรี

37/6 ม.6 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.คนงานทั่วไปไลน์ผลิต มาก ช 25+ ไม่จ ากดั ค่าแรงขั้นต่ า

โทร.034-311325 3.คนงานทั่วไป มาก ช 25+ ไม่จ ากดั ค่าแรงขั้นต่ า

4.พนักงานโม่ท่อเสีย มาก ช 25+ ไม่จ ากดั ค่าแรงขั้นต่ า

5.พนักงานขับโฟล์ลิฟท์ มาก ช 25+ ไม่จ ากดั ค่าแรงขั้นต่ า

6.ผช.ผู้จดัการฝ่ายผลิต 2 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง

7.ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 25+ ปวช ตามตกลง

17 บจจ เอส เค เคร่ืองชั่ง โรงงานอุตสาหกรรม 1.วศิวกรออกแบบ 5 ช/ญ 24+ ป.ตรี 15,000

80 ม.8 ต.ล าเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 2.ช่างไฟฟ้า 10 ช 20+ ปวช 10,000

โทร.034-966888 3.ช่างเชื่อม 10 ช 20+  - 10,000

18 โรงเรียนกวดวชิาณัฐกาญจน์ โรงเรียนกวดวชิา 1.ธรุการ 1 ญ  - ม.6 ตามตกลง

752/1 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม

โทร.082-2999292

19 บริษ ท สยามแคสต้ิง จ ากดั  - 1.เจา้หน้าที่คลังสินค้า 1 ช/ญ  -  - 340/วนั

23/1 ม.4 ต.อ้อมใหญ ่อ.สามพราน จ.นครปฐม 2.เจา้หน้าที่ควบคุมการผลิต 1 ช/ญ  -  - 340/วนั

โทร.02-4208983 3.พนักงานทั่วไป 10 ช  -  - 340/วนั

4.พนักงานขับรถส่งสินค้า 2 ช  -  - 500/วนั

20 บริษัท ทรุ ดิสทริบิวชั่น จ ากดั การส่ือสาร 1.ผู้บริหารช่องทางการขาย 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี 15,000 มีประสบการณ์



ล าดับ สถานประกอบการ/ที่ต้ัง ประเภทกจิการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ วฒิุ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ

499/1 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 2.พนักงานประจ า ช้อป 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี 15,000 ชอบงานขายและบริการ

โทร.064-4694909 3.พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบ้าน 20 ช/ญ 18+ ม.6+ 10,000

4.พนักงานขายซิมเติมเงิน 20 ช/ญ 18+ ม.6+ 10,000

5.PCเชียร์ขายสินค้าสาขาโลตัส 5 ช/ญ 18+ ม.6+ 10,000

6.ช่างเทคนิค 10 ช 20+ ปวส+ 13,000

21 บจ.อุดมลาภมงคลดิสทริบิวชั่น จ าหน่ายไอศครีม 1.พนักงานขาย 3 ช 25 ปวช 10,000 ขับรถได้,มีใบขับขี,่มีประสบการณ์

140 ม.4 ต.ธรรมศาลา  อ.เมือง จ.นครปฐม

รวม 183 อัตรา


