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ชาย หญิง
ไม

จ่ า
กัด

1 บริษัท อัลลายดเ์ทคเอ็นจเินียริ่ง จ ากัด 1. วิศวกรเคร่ืองกล 1 1 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ 1-5 ปีข้ึนไป

ท่ีอยู่ 30 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา -จบวิศวเคร่ืองกล,วิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

จ.กาญจนบุรี -สามารถปฎิบัติงานนอกได้

โทร. 034-541293-4, 085-9119933 2. ช่างเช่ือม 10 10 23-40 ม.3+ 10,800 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-เข้ากะกลางคืนและท างานล่วงเวลาได้

3. หัวหน้าบ ารุงสถานท่ี 1 1 30-45 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

-จบสาขาก่อสร้างหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-สามารถรู้งานช่าง, โยธา, ซ่อมบ ารุง

-สามารถน าเสนองานและประสานงานกับแผนกต่างๆได้

-สามารถปฎิบัติงานนอกได้

4. วิศวกรสนับสนุนส่วนผลิต 1 1 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ 1-5 ปีข้ึนไป

-จบสาขาวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

-สามารถปฎิบัติงานนอกได้

-มีใบรับรองความสามารถ (ถ้ามี)

5. วิศวกรไฟฟ้า 1 1 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ 1-5 ปีข้ึนไป

-จบสาขาวิศวกรไฟฟ้า หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-สามารถปฎิบัติงานนอกได้

-มีใบรับรองความสามารถ (ถ้ามี)

เพศ
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จ า
นว

น 
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า)

อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงือ่นไข/สวัสดิการ
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2 เดอะฮับ เอราวัณ จ ากัด 1. พนักงานกราฟฟิก/ตัดต่อวิดีโอ 2 2 25-35 ปวส.+ ตามตกลง -มีท่ีพัก, อาหาร 3 ม้ือ

ท่ีอยู่ 299/1 ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ 2. พนักงานบัญชี 2 2 25-35 ปวช.+ ตามตกลง -มีประกันสังคม

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานต้อนรับ 3 3 20-35 ปวช.+ ตามตกลง

โทร. 084-5994591 4. บาริสต้า 3 3 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. ช่างไฟฟ้า-แอร์ 3 3 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

3 บริษัท โลว้เฮงหมงเทรดดิง้ จ ากัด ช่างยนต์ (ด่วนมาก) 1 1 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์

ท่ีอยู่ 49/3 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา -มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

จ.กาญจนบุรี -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 098-8832280 -หากไม่มีวุฒิแต่มีประสบการณ์จะพิจารณา

4 บริษัท ทรูดสิทริบิวชั่น แอนด ์เซลล ์จ ากัด พนักงานขายและดูแลลูกค้า 10 10 18-35 ม.6-ป.ตรี 11,000+ -มีใจรักในการขายและการให้บริการ

ท่ีอยู่ 125/6 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 095-5541645

5 บรษัิท ที.จี.คอมพิวเตอร ์2018 จ ากัด ช่างคอมพิวเตอร์ 3 3 20-35 ปวช.-ปวส. 10,000+ -จบสาขาคอมพิวเตอร์

ท่ีอยู่ 239/3 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี -มีความรู้ สนใจด้านไอที

โทร. 086-3662276 -ท างานนอกสถานท่ีได้ แข็งแรง,ขยัน,อดทน

6 สหยนต์อะไหล่ พนักงานขาย 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 70/7-8 ถ.แสงชูโต ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-7362781

7 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.โมลาส คนขับรถ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อน

ท่ีอยู่ 9/35 ม.4 ท่าไม้ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา -มีใบขับข่ี ท.3

จ.กาญจนบุรี -ซ่อมบ ารุง ดูแลและรักษาสภาพรถได้

โทร. 082-2965558, 081-9438475 -ใช้ GPS ในการเดินทางได้

8 บรษัิท มิตซูกาญจนบรุ ีจ ากัด 1. พนักงานขาย 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถขับข่ีรถยนต์ได้

ท่ีอยู่ 133/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2. ท่ีปรึกษาการขาย 5 5 22+ ปวส.+ ตามตกลง -มีใบขับข่ี

จ.กาญจนบุรี 3. ช่างยนต์ 1 1 22+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์

โทร. 098-2833922 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
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9 บรษัิท ณโรโน่ โลจิสติกส์ จ ากัด 1. พนักงานขับรถ 10 ล้อ 5 5 22+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์การขับรถมาก่อน

ท่ีอยู่ 3/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 5 5 22+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับข่ีประเภท ท.2

โทร. 086-1005679, 095-6761699

10 เลค เฮฟเว่น รีสอร์ทแอนดป์าร์ค กาญจนบรุี 1. ช่างเซอร์วิส 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ท างานมาก่อน

ท่ีอยู่ 241 ม.5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ 2. ช่างซ่อมสร้าง 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

จ.กาญจนบุรี 3. เจ้าหน้าท่ี IT 1 1 22+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีทักษะในการส่ือสารท่ีดี

โทร. 092-2536621, 062-4255686 4. Excutive Chef 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. Sous Chef 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6. Chef de Partie 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

7. Cook 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

8. Steward 4 4 18 ไม่จ ากัด ตามตกลง

11 สวนทเุรียน คุณบญุลาภ วิกสิตเจริญกุล คนงานดูแลสวนทุเรียน 1 1 25-40 ไม่จ ากัด 9,000+ -มีข้าวสารให้เดือนละ 2 ถุง

ท่ีอยู่ 4/19 ม.4 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

โทร. 089-1121900

12 คลนิีคหมอฟัน (หมอสมชาย-หมอสมลกัษณ์) ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง -ขยัน ซ่ือสัตย์ ตรงต่อเวลา รักงานบริการ

ท่ีอยู่ 39 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -รักความสะอาด

โทร. 034-540497, 062-4865005

13 ร้าน 7-11 สาขา ปัม๊ปตท.บายพาส พนักงานประจ าร้าน 5 5 18-35 ม.3+ 10,050+ -มีใจรักด้านการบริการ

ท่ีอยู่ ป๊ัมปตท.บายพาส (เส้นหัวนา-เขาพุราง) -สามารถท างานป็นกะได้

โทร. 034-910021, 063-5644159

14 บริษัท อุดมทรัพย ์ดสิทริบวิเตอร์ จ ากัด พนักงานผู้ช่วยคนขับรถ-ส่งของ 2 2 20-35 ม.6+ ตามตกลง -ขับข่ีรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

ท่ีอยู่ 122 ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -ว่องไว มีวินัย และซ่ือสัตย์

โทร. 098-2496455 -นอนค้างต่างจังหวัดได้บ้าง

15 รา้นเซ็นการยาง สาขาทา่ไม้ ช่างประจ า 1 1 25+ ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อน 

ท่ีอยู่ 30/11 ม.5 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี -สามารถถอดใส่ล้อยางและช่วงล่างได้

โทร. 097-0203993, 061-4791531

16 ชนิตา 1. พนักงานธุรการท่ัวไป 2 2 30+ ม.6+ ตามตกลง -สามารถขับรถได้

ท่ีอยู่ 91 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง -ภาษาอังกฤษพอใช้ มีประสบการณ์มาก่อน

โทร. 062-4628895 2. พนักงานขับรถ 2 2 38+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับข่ี มีประสบการณ์มาก่อน
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17 โรงเรียนสอนภาษากวดวิชาอิงลิชโฮม ครูคณิตศาสตร์ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -สามารถท างานเอกสารได้

ท่ีอยู่ ก่อนถึงป๊ัม ปตท.วังสารภี -สามารถสอนและอยู่กับเด็กได้

จ.กาญจนบุรี -สัมภาษณ์ผ่านเร่ิมงานทันที

โทร. 086-3886239

18 บรษัิท ลานเหล็กล าเลียง จ ากัด พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 12 12 22-45 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีประเภท ท.3, ท.4

ท่ีอยู่ 88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 092-3189785

19 บริษัท พงษ์ศักดิไ์ชยท่าลาน จ ากัด 1. พนักงานตอกตู้สินค้า 2 2 22+ ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 1 22+ ม.6+ ตามตกลง -ท างานประจ าสาขาสระบุรี

จ.กาญจนบุรี

โทร. 092-3189785 .

20 บรษัิท ซาเฟล ดีไลน์ ทาม จ ากัด พนักงานขาย 4 4 18+ ม.3+ ตามตกลง -ต้องมีใบขับข่ีรถยนต์

(กิจการ : ผลิตน้ ายาล้างจานและน้ ายาซักผ้า)

ท่ีอยู่ 63/2 ม.7 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 090-1385493

21 บรษัิท สยามสไมล์ จ ากัด (สาขา กาญจนบรุ)ี เจ้าหน้าท่ีการตลาด 10 10 18-35 ปวส.+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 65/37 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 085-6958478

22 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นิลออโตเมชั่น 1. ช่างแอร์ 5 5 18+ ไม่จ ากัด 9,000+ -ปฏิบัติงานท่ี SCG บ้านโป่ง

ท่ีอยู่ 12/1 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2. ผู้ช่วยช่าง 5 5 18+ ไม่จ ากัด 9,000+ -แข็งแรง สามารถยกของหนักได้

จ.กาญจนบุรี 3. ช่างไฟฟ้า 10 10 18+ ไม่จ ากัด 9,000+ -ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม

โทร. 034-562025, 092-4388534

23 โรงเรยีนต้นกล้าแหง่ปญัญา 1. ครูคณิตศาสตร์ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 299 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. ครูวิทยาศาสตร์ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 094-0098386
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24 รา้นทองทรพัย์ทวี เยาวราช พ่ีเล้ียงเด็ก 1 1 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ท าความสะอาดบริเวณบ้าน

ท่ีอยู่ สาขาตลาดผาสุก ติดธนาคารกรุงไทย -ดูแลสวนรอบบ้าน

โทร. 034-515996

25 บรษัิท ไทย-ออสท์ อลูมิเนียม จ ากัด 1. พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 88/11 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2. พนักงานจัดส่งสินค้า 2 2 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับข่ี ท.2 และออกนอกจังหวัดได้

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานบัญชี 1 1 25-40 ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชี 

โทร. 086-3153655 -มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

26 บรษัิท เดอะแบริง่ ช็อป จ ากัด พนักงานขาย 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง -มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับข่ี

ท่ีอยู่ 67/1 ม.3 ต.วังด้ง อ.เมือง -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

จ.กาญจนบุรี -ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

โทร. 061-6356954 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27 บริษัท ก.แสงยนต์ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด พนักงานขายอะไหล่ 1 1 25-35 ปวช.+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 3448 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ

จ.กาญจนบุรี

โทร. 089-2067888, 085-2646565

28 บรษัิท ควิก ลิสซ่ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 1. เจ้าหน้าท่ีบริหารส านักงาน 2 2 18+ ปวส.+ ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับข่ี

ท่ีอยู่ 2/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2. เสมียนทนาย 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านน้ีมาก่อน

จ.กาญจนบุรี

โทร. 086-3210006

29 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 จ ากัด 1. พนักงานรับรถ 1 1 18-30 ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 22 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.เมือง -สามารถท างานเลยเวลาได้

จ.กาญจนบุรี 2. เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 034-514222 ต่อ 602 -สามารถท างานเลยเวลาได้

สนใจเข้ามาเขียนใบสมัครได้ท่ีบริษัท -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 เวลา 08.00-17.00 (ปิดท าการวันอาทิตย์) 3. เจ้าหน้าท่ี VDQI 1 1 20-35 ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีใบขับข่ีรถยนต์

4. ครูฝึกฝ่ายขาย 1 1 25-40 ป.ตรี ตามตกลง -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-มีประสบการณ์ด้านการขาย

และด้านการฝึกอบรมณ์
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5. พนักงานขาย 10 10 18-35 ม.6+ ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

-มีความกระตือรือร้นและเรียนรู้งานได้เร็ว

-มีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน

6. พนักงานช่างเตรียมพ้ืน 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

7. เจ้าหน้าท่ีดูแลความสะอาดรถยนต์ 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

30 บรษัิท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ากัด 1. วิศวกรประกันคุณภาพ 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 194 ม.5 ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค 2. วิศวกรซ่อมบ ารุง 2 2 25+ ปวส.+ ตามตกลง

ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. ช่างไฟฟ้า 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

โทร. 081-1721688 4. ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

5. IT Suppoet 2 2 25+ ปวช.+ ตามตกลง

6. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง

7. พนักงานผลิต 20 20 18+ ม.3+ ตามตกลง

8. แม่บ้านส านักงาน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

31 บริษัท กนกกาญจน์ดพีาร์ทเม้นท์สโตร์ จ ากัด 1. พนักงานบัญชี 1 1 25-38 ปวส.+ 340/วัน -จบสาขาบัญชี

ท่ีอยู่ 15 ซอย3 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -ไม่มีภาระทางครอบครัว

โทร. 034-521485, 034-514888 ต่อ 128,116 -มีความซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานแคชเชียร์ 1 1 22-35 ม.3+ 335/วัน -มีความซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. แม่บ้าน 1 1 30-45 ม.3+ 335/วัน -มีความต้ังใจท างานท่ีสมัคร

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานคลังสินค้า 2 2 25-38 ม.3+ 335/วัน *ทุกต าแหน่งทดลองงาน 3 เดือน*

**หากผ่านทดลองจะปรับเงินเดือน

จาก 335/วัน เป็น 10,050 ต่อเดือน**

32 บรษัิท ไฮคิวผลิตภันฑ์อาหาร จ ากัด พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 2 2 23-30 ปวช.+ ตามตกลง -ประจ าพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี

ท่ีอยู่ 16/17 ม.7 ซ.วัดสลุด ถ.บางนา-ตราด กม.9 -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ -สามารถเดินทางออกนอกจังหวัดได้

โทร. 088-0225637 ,02-7500505
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33 บริษัท สินกาญจน์รุง่เรือง จ ากัด (โรงโมห่นิ) 1. พนักงานขับรถแบคโฮ 2 2 25+ ไม่จ ากัด 380+/วัน

ท่ีอยู่ 88/8 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. พนักงานขับรถน้ า 1 1 25+ ไม่จ ากัด 335/วัน

จ.กาญจนบุรี 3. ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรหนัก 1 1 25+ ไม่จ ากัด 350/วัน

โทร. 081-8578801 4. วิศวกรเหมืองแร่ 1 1 25+ ไม่จ ากัด 350/วัน -มีประสบการณ์ 5 ปีข้ึนไป

5. พนักงานขายทราย 1 1 25+ ไม่จ ากัด 335/วัน

6. ช่างเช่ือม 1 1 25+ ปวช.-ปวส. 335/วัน

7. พนักงานท่ัวไป 3 3 25+ ไม่จ ากัด 335/วัน

34 บรษัิท ฮีโน่กาญจนบรุ ีจ ากัด 1. พนักงานขาย 10 10 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีรถบรรทุกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 111/1 ม.3 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2. ช่างยนต์ 10 10 20+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

โทร. 081-7051440, 034-562600

35 บรษัิท ไฮเวย์ จ ากัด เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 23-32 ป.ตรี+ 16,000 -มีใบขับข่ี

ท่ีอยู่ 28/1-2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ -ท างาน 6 วันต่อสัปดาห์

จ.กาญจนบุรี -ปฏิบัติงานท่ีสาขาไทรโยค

โทร. 095-5987956

36 บริษัท เขตรุง่เรืองคอนกรีดอัดแรง 1. พนักงานบัญชี 2 2 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชีหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีอยู่ 111/2 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. พนักงานท าความสะอาด 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานสโตร์ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 065-3946354, 034-512122

37 เอยู รสีอรท์ 1. พนักงานต้อนรับ 1 1 25-35 ม.6+ ตามตกลง -พูดภาษาอังกฤษได้ดี

ท่ีอยู่ 119/3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. แม่บ้านท าความสะอาด 1 1 25-35 ม.6+ ตามตกลง -สามารถท างานเป็นกะได้

โทร. 087-1518976, 062-9471168

38 บรษัิท เอส บ ียูนิตี้ จ ากัด 1. ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 10 10 18+ ป.6+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 124/2 ม.1 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา 2. พนักงานท่ัวไป 2 2 18+ ป.6+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 086-3231437

39 บรษัิท ช.เอราวัณรว่มทนุธุรกิจ 1. ท่ีปรึกษาการขาย 2 2 22-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 31/2-7 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 2. พนักงานล้างรถ 1 1 22-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 098-8295652
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40 โลว้เฮงหมง ทา่เรือ (ส านักงานใหญ)่ 1. แม่บ้าน 1 1 30-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 49/1-3 ถ.แสงชูโตสายใหม่ ต.ท่าเรือ 2. พนักงานขับรถยนต์ 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 083-0073881

41 รา้น Speed Wash 1. พนักงานประจ าร้าน 3 3 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถท างานกะกลางคืนได้

ท่ีอยู่ ส่ีแยกไฟแดงหอนาฬิกา อ.เมือง -ท างานสาขาเมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานประจ าร้าน 3 3 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถท างานกะเช้าได้

โทร. 063-5369661 -ท างานสาขาท่าม่วง

42 รา้นเปาเปา โดนัทนมสด 1. พนักงานท าแป้ง 2 2 20-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ ส่ีแยกแก่งเส้ียน อ.เมือง 2. พนักงานขาย 3 3 20-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 096-1499266

43 เซฟ-ท-ีคัท กาญจนบรุี 1. พนักงานขาย 3 3 18+ ม.3+ ตามตกลง - มีความรู้เก่ียวกับไฟฟ้า/มีใบขับข่ีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 17/7 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. ช่างไฟฟ้าก าลัง 2 2 25+ ปวส.+ ตามตกลง - มีประสบการณ์การติดต้ังกล้องวงจรปิด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 081-8233185 3. หัวหน้าฝ่ายขาย 3 3 25+ ม.3+ ตามตกลง - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

44 ปั๊ม ปตท.วังสารภี 1. พนักงานหน้าลาน 3 3 18-35 ม.3+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานจัดเรียงสินค้า (ร้าน 7-11) 3 3 18-35 ม.3+ ตามตกลง

โทร. 092-2683557 3. บาริสต้า (Café Amazon) 3 3 18-35 ม.3+ ตามตกลง

45 บรษัิท เอ็นพีโฮมเซ็นเตอร ์กรุ๊ป จ ากัด 1. พนักงานแผนกสโตร์ 1 1 25-35 ไม่จ ากัด 335/วัน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 896/1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. แม่บ้าน 1 1 25-40 ไม่จ ากัด 335/วัน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี 3. พ่ีเล้ียงเด็ก 1 1 25-40 ไม่จ ากัด 400/วัน -สามารถค้างคืนได้

โทร. 063-6295363 4. พนักงานขาย 1 1 25-40 ไม่จ ากัด 335/วัน

46 ออโรรา่ รสีอรท์ กาญจนบรุี 1. พนักงานจัดเล้ียง 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีชุดยูนิฟอร์ม

ท่ีอยู่ 194 ม. ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 2. คนสวน 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีท างานอยู่ ถ.กาญจนบุรี-ลาดหญ้า ตรงข้าม ร.29 ค่ายสุรสีห์

โทร. 093-2578085, 081-9027400

47 โรงแรมเฟลกิส ์ริเวอร์แคว รีสอร์ท พนักงานล้างจานและภาชนะ (Steward) 1 1 20-45 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 9/1 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง Email : hrm@felixriverkwai.com

โทร. 098-2745918
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48 รา้นหมูตุ๊กตา พนักงานขายประจ าร้าน 1 1 18-40 ไม่จ ากัด 400+ -ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน ย้ิมแย้ม รักการขาย

ท่ีอยู่ ตลาดสดหนองบัว และตลาดแก่งส้ียน -ขับรถเกียร์กระปุกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 094-4423299 -สามารถสงใบสมัครผ่าน Facebook ได้

Facebook : Tukka tata

49 รา้นคีรมีันตรา 1. บาริสต้า 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง -สามารถมาติดต่อสมัครงานได้ท่ีออฟฟิตคีรีมันตรา

ท่ีอยู่ 88/8 ต.หนองบัว อ.เมือง 2. พนักงานเบเกอร่ี 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

โทร. 034-540898, 097-2412384 4. พนักงานเดินอาหาร 10 10 18+ ม.3+ ตามตกลง

5. พนักงานเสิร์ฟอาหาร 10 10 18+ ม.3+ ตามตกลง

50 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ ากัด (สาขา 2) 1. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 1 1 35+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า

ท่ีอยู่ 111 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง -มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

จ.กาญจนบุรี 2. เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการลูกค้าด้านเทคนิค 1 1 22 ป.ตรี+ ตามตกลง -จบปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)

โทร. 034-910676 เทคโนโลยีทางป่าไม้ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพ 

MDF จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ช่างยานยนต์ 1 1 22+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขายานยนต์

ส่ง Resume มาช่องทางไลน์ 4. พ่อบ้าน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 3 18+ ป.6+ ตามตกลง -หากมีใบรับรองการขับรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าท่ี LabDay 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

7. ผู้ช่วย Operator Energy 1 1 18+ ปวช.+ ตามตกลง

51 บรษัิท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 1. ผู้จัดการแผนกค้าปลีก 4 4 ต.ค.-45 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์เก่ียวกับธุรกิจค้าปลีกไม่น้อยกว่า 5 ปี

ท่ีอยู่ 88/88 ม.13 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. เจ้าหน้าท่ีข้อมูลเวลาและสวัสดิการ 1 1 28-35 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล ค่าแรง และสวัสดิการ

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานขาย / PC ประจ าห้าง 10 10 20-35 ม.3+ ตามตกลง -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือเคยมีประสบการณ์ขายมาก่อน

โทร. 092-6628241, 034-919988 ต่อ 04 4. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 1 25+ ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์และผ่านการอบรมมาก่อน

5. หัวหน้าแผนกซ่อมบ ารุง 1 1 30+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าแผนกซ่อมบ ารุงมาก่อน

6. คนสวน 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์การเป็นคนสวนมาก่อน
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52 โรงแรมมิตรพันธ์ & โรงแรมอาร.์เอส 1. ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 244 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม 2. หัวหน้าสจ๊วต 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง -มีใจรักบริการ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. สจ๊วต (ล้างจาน) 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง

โทร. 082-2939889

53 บรษัิท โปโลเมคเกอร ์จ ากัด

ท่ีอยู่ 189 หมู่ท่ี 15 ต.รางหวาย 1. ช่างตัด 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 2. ช่างเย็บ 3 3 18+ ม.3+ ตามตกลง

โทร. 063-1961818, 081-9368872 3. ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์ 3 3 18+ ม.3+ ตามตกลง

ไลน์. @HR.PMK 4. พนักงานเจาะสาบ 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

5. เจ้าหน้าท่ีออกแบบแพทเทิร์นอาวุโส 1 1 28+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

6. พนักงานขาย (ด่วน) 2 2 22-32 ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์งานขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

2. ช่างเย็บ 3 3 18+ ม.6+ ตามตกลง

1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

2. ช่างเย็บ 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง

54 บริษัท เจ เอส ออโตโมบิล จ ากัด  1. ผู้จัดการศูนย์บริการ 2 2 27+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีอยู่ 275-279 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. เจ้าหน้าท่ีอะไหล่ 2 2 25+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์

จ.กาญจนบุรี  3. ท่ีปรึกษาด้านการขาย 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถขับรถได้

โทร. 086-3356960  

55 บรษัิท ฟา ฟา เฮ้าส์ จ ากัด ช่างประกอบงานประตู หน้าต่างไวนิล 5 5 21+ ม.3+ 335/วัน - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ท่ีอยู่ 248/1 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์

จ.กาญจนบุรี

โทร.095-6942465

56 บรษัิท เสาปูน ดอนเจดีย์ ก่อสรา้ง จ ากัด พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 2 20+ ป.6+ ตามตกลง - ขยันอดทน/มีใบขับข่ีประเภท 2  และยกของได้

ท่ีอยู่ 44 ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน 

จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-0192378, 084-723188

สาขาพนมทวน

สาขาด่านมะขามเตี้ย

สาขาเขารกัษ์
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57 บรษัิท มือสองเกรด เอ จ ากัด 1. พนักงานขาย 2 2 23-35 ปวช.+ ตามตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ท่ีอยู่ 101 ม.4 ต.ท่ามะกา 2. พนักงานขับรถยกสินค้า 5 5 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง *ยินดีรับคนต่างด้าว*

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานท าโซฟา 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 088-214-9349 4. พนักงานสโตร์ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. ช่างเช่ือม 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

58 ส านักงานวิสาหกิจชุมชน สวนเกษตร ส.บุญมีฤทธิ์ คนงานลงแปลงเกษตร 10 10 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 123 ม.17 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ

จ.กาญจนบุรี 

โทร. 087-9748778

59 บรษัิท สยามชยัเซอรว์ิส จ ากัด (สาขาทา่มว่ง) 1. พนักงานขายการตลาด (ประจ า) 10 10 25-45 ม.3+ 9,000-15,000 - มีประกันสังคม

ท่ีอยู่ 752/5-7 ถ.เทศบาลซอย 19 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2. พนักงานการตลาด (ฟรีแลนซ์) 10 10 25-45 ม.3+ 9,000-15,000

จ.กาญจนบุรี

โทร. 095-247-9621

60 บริษัท สยามชัยเซอร์วสิ จ ากัด  (สาขากาญจนบรุ)ี 1. พนักงานการตลาด (ประจ า) 5 5 20+ ม.3+ ตามตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

. 311/9 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2. พนักงานการตลาด (ฟรีแลนซ์) 5 5 20+ ม.3+ ตามตกลง - สามารถเดินทางท างานต่างจังหวัดได้

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานขายออนไลน์ 30 30 20-30 ม.3-ป.ตรี 13,000 - สามารถเดินทางท างานต่างจังหวัดได้

โทร.065-715-3785, 063-990-6991 4. ผู้จัดการเฟอร์นิเจอร์ 5 5 27-45 ปวส.+ 18,000 - ใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้ และสามารถส่ือสารได้ดี

5. ผู้จัดการไฟฟ้า 5 5 27-45 ปวส.+ 18,000

6. พนักงานประจ าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 20 20 20-40 ม.3+ 20,000

7. พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ 20 20 20-40 ม.3+ 20,000

61 Café Amazon ปตท.แก่นสพุรรณ ออยล์ พนักงานประจ าร้าน 1 1 20+ ม.6+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 65 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 093-4924197

62 ปั๊มปตท. แก่นสุพรรณ ออยล์ 1. พนักงานเติมน้ ามัน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 65 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 2. แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 093-4924197
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63 บรษัิท ชัยเนตร เซอรว์ิส จ ากัด ช่างซ่อมเคร่ืองกล 3 3 20+ ปวส. ตามตกลง -จบสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม,

พิกัดท่ีท างาน อ. ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สาขาเทคนิคการผลิต, เทคนิคยานยนต์

e-mail: pongnarina@yahoo.com

โทร. 062-1621422 

64 เดอะดั๊ก ชาบู พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18-20 ม.3+ ตามตกลง -บุคลิกดี รักงานบริการ ย้ิมแย้มแจ่มใส

ท่ีอยู่ 77/4 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนุรี ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ

โทร. 034-919568

65 บริษัท อินทผลมัภาคตะวันตก จ ากัด เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิก 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 99/29 ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 084-5999919, 090-5591919

66 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ณภทัร168 คอรสตรัคชัน่ 1. ช่างเหล็ก 5 5 18-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 808/33 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2. ช่างปูน 5 5 18-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 064-5655541

67 บรษัิท นลินธรณพ์าณชิย์ จ ากัด พนักงานขายต่างจังหวัด 1 1 25-40 ม.6+ 15,000+ -สามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการได้

ท่ีอยู่ 146/1-3 ม. 1 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง -มีประสบการณ์ด้านการขาย

จ.กาญจนบุรี -มีทักษะในการเจรจาต่อรองและส่ือสารท่ีดี

โทร. 034-914279 ต่อ 103, -ขันรถยนต์ได้ มีรถและใบขับข่ี

 062-7855254 -สามารถเดินทางออกนอกจังหวัดได้

68 หา้งหุ้นส่วน ๙๙ อินทรสมบตัิ พนักงานประจ าร้าน 7-11 5 5 18-40 ไม่จ ากัด 11,500 -ท างาน มี 3 กะ   06:30 - 15:30

ท่ีอยู่ 79/1 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง 13:30 - 22:30

จ.กาญจนบุรี 22:00 - 07:30

โทร. 091-8386806 -มีประกันสังคม

69 บริษัท บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ แคชเชียร์ 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

วอเทอรส์ปอรท์ คลับ จ ากัด

ท่ีอยู่ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

โทร. 065-6952266, 034-510786
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70 บริษัท วนิโดว ์เอเชยี จ ากัด (มหาชน) 1. ผจก.ฝ่ายตรวจสอบ คุณภาพ  1 1 20+ ป.ตรี-ป.โท ตามตกลง -จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีอยู่ 188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง -มีประสบการในสายงานมาอย่างน้อย 1 ปี

จ.กาญจนบุรี 2. จป.เทคนิค 1 1 27-40 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ 2-5 ปี

โทร. 093-8138189 -ผ่านการฝึกอบรม และมีวุฒิการฝึกอบรม

71 บา้นชาบ ู(สาขาเมืองกาญจนบรุี) พนักงานเสิร์ฟ/แคชเชียร์ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มาสมัครด้วยตนเองหรือแสกน

ท่ีอยู่ ติดกับป้ัมปตท.ท่ามะขาม 

ฝ่ังตรงข้ามโลตัสเอ็กเพรส 

โทร. 099-2292470, 085-5964717

72 บรษัิท รเิวอรแ์คว อินเตอรเ์นชัน่แนล อุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 1. หัวหน้าฝ่ายผลิต Frozen 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาวิศวกรรมเคมี/เทคโนโลยี

ท่ีอยู่ 99 ม.1 ถ.ท่าน้ าต้ืน- เขาปูน ต.แก่งเส้ียน 2. ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง -จบสาขาไฟฟ้า หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. หน.แผนกผลิต/ควบคุมคุณภาพ 4 4 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

โทร. 034-910510-11, 084-5559336  4. พยาบาลประจ าบริษัท (พยาบาลวิชาชีพ) 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

5. หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

6. เจ้าหน้าท่ี IT 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาสารสนเทศ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

7. เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาการตลาดหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

8. พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ผ่านการเกณฑ์ทารแล้ว

73 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สาชิต รุง่เรอืง 1. ช่างเหล็ก 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประกันสังคม

ท่ีอยู่ 19/1 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. ช่างไม้ 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีบ้านพักส าหรับพนักงาน

จ.กาญจนบุรี 3. ช่างเช่ือม 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 088-9549442 4. ช่างปูน 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. กรรมกร 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

74 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สหบวร แก๊ส พนักงานเติมแก๊ส (ด่วนมาก) 2 2 18+ ม.3+ 350/วัน -มีโอที

ท่ีอยู่ 119/5 ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 065-2245615

75 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีนิกส์ ทริปเปิ้ลบ ีกรุ๊ป 1. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 10 10 25-45 ปวส.-ป.ตรี 15,000+

ท่ีอยู่ 156/22 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. ผู้จัดการฝ่ายขาย 2 2 25-45 ปวส.-ป.ตรี 30,000+

จ.กาญจนบุรี

โทร. 088-4403515
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76 โรงแรม Cross River Kwai 1. GSA   2 2 18+ ม.3 ตามตกลง -ทุกต าแหน่งสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี

ท่ีอยู่ ม.4 ต.หนองหญ้า อ.เมือง 2. Night GSA   1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. Asst FOM  1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง

โทร. 082-7821048 4. FOM    1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง

5. Waiter/tress 3 3 18+ ม.3+ ตามตกลง

77 บรษัิท มัลลิกา ร.ศ.124 จ ากัด 1. พนักงานบัญชี 1 1 20-40 ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 168 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค 2. พนักงานแคชเชียร์ 2 2 20-35 ม.6-ปวช. ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานแต่งตัวลูกค้า 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

โทร. 063-2214563 4. พนักงานขายจิวเวอร์ร่ี 1 1 20-35 ม.6-ปวช. ตามตกลง

5. พนักงานขายประจ าร้าน 3 3 18-35 ม.3+ ตามตกลง

6. พนักงานท าขนมไทย 2 2 18-35 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานแม่บ้าน 2 2 18-35 ม.3+ ตามตกลง

78 บริษัท เฮ้าส์ พลัส คอนสตรัคชั่น จ ากัด เสมียนหน้าร้าน 1 1 20-35 ปวส.-ป.ตรี 350/วัน -ใช้โปรแกรม MSOffice ได้ดี

ท่ีอยู่ 74 ม.2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา -มีทักษะในการส่ือสาร ซ่ือสัตย์ 

จ.กาญจนบุรี -มีความรับผิดชอบ พร้อมพัฒนาตัวเอง

โทร. 063-6239541

IDLine : @house_plus

79 รา้น 7-11 รเิวอรแ์คว 1. พนักงานไรเดอร์ ส่งสินค้า 3 3 18+ ม.3+ ตามตกลง -ต้องมีใบขับข่ี

ท่ีอยู่ อยู่ติดกับอาชีวศึกษา กาญจนบุรี 2. พนักงานประจ าร้าน 3 3 18+ ม.3+ ตามตกลง -สามารถท างานเป็นกะได้

โทร. 089-8922506 -รักงานขายงานบริการ มีความรับผิดชอบสูง

80 บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริง่ จ ากัด 1. QC 2 2 22-45 ปวช.+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 73 ม.1 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา 2. ช่างกลโรงงาน 2 2 22-45 ปวช.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 3 3 22-45 ม.3+ ตามตกลง

โทร. 034-540521, 061-3931365

81 โรงแรม Dheva Mantra Resort 1. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 99/9 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2. พนักงานดูแลความสะอาดห้องพัก 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 034-615999
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82 บรษัิท โมด โซลูชั่น จ ากัด 1. พนักงานฝ่าย IT Support 1 1 22+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีอยู่ 1078/1 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง -มีความรู้ ความเข้าใจ software, hardware, 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การจัดการฐานข้อมูล, ข้องมูลพ้ืนฐานด้าน network

โทร. 034-604645, 062-5988225 -ปฏิบัติงานเป็นทีมได้ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

email : info.modesolution@gmail.com -มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

-มีประสบการณ์ด้าน IT มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานบัญชี 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-มีประสบการในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

-ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

-มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน

-ท าเอกสารเก่ียวกับภาษีได้ทุกชนิด

3. โปรแกรมเมอร์ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-มีความสามารถด้านโปรแกรมเมอร์อย่างน้อย 1-3 ปี

-มีความคิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-มีความกระตือรือร้น พร้องเรียนรู้งานใหม่ๆ

-สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างดี

83 บรษัิท เหมืองแรพ่นมทวน จ ากัด 1. ธุรการบัญขี 1 1 20-35 ป.ตรี+ ตามตกลง -คีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญขีทุกประเภท

ท่ีอยู่ 222 ม.8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จ.กาญจนบุรี -ดูแลการจัดท าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และอ่ืนๆ

โทร. 092-2718122, 061-4025844 -มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และละเอียดรอบครอบ

2. โฟร์แมนหน้าเหมือง 2 2 21-45 ปวช.-ปวส. ตามตกลง -จบสาขาท่ีเก่ียวข้องกับงาน

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

-ขับรถยนต์ได้

-มีภาวะการเป็นผู้น า

3. วิศวกรหน้าเหมือง 1 1 21+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

-ขับรถยนต์ได้

-ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
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84  บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน)  เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสินทางโทรศัพท์ 3 3 20-45 ม.3+ ตามตกลง -รายได้รวม 20,000 รวมค่าคอม

ท่ีอยู่ 233-235 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี (ตรงข้ามธนาคารอิสลาม

อยู่ฝ่ังเดียวกับอาชีวกาญจนบุรี)

โทร. 02-3089815, 097-7530632

061-4068484

85 โรงแรมรเิวอรแ์คว วิว กาญจนบรุี 1. พนักงานรักษาความปลอดภัยโรงแรม 2 2 25-45 ม.3+ ตามตกลง -ท างานป็นกะได้

ท่ีอยู่ 388/5 ถ.แม่น้ าแคว ต.บ้านใต้ อ.เมือง -มีความรู้เร่ืองช่างและสวน

จ.กาญจนบุรี -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 089-8588229 (08:00-17:00) 2. แม่บ้านโรงแรม/คลีนเนอร์ 5 5 30-40 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Line : @Ufs9966p 3. พนักงานต้อนรับ 2 2 25-40 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

-ท างานเป็นกะได้   07.00-16.00

14.00-23.00

-จบสาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม

4. พนักงานต้อนรับกลางคืน 2 2 25-40 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

-ท างานเป็นกะได้  22.00-07.00

-จบสาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม

86 ส านักงาน ริเวอร์แคว ปาร์ค กาญจนบรุี 1. แม่บ้านท าความสะอาดห้องน้ าตลาด 5 5 30-40 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 388/5 ถ.แม่น้ าแคว ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2. Admin 2 2 25-40 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จ.กาญจนบุรี -ใช้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ได้

โทร. 034-513882 (08:00-17:00) -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Line : @Ufs9966p 3. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 2 25-45 ม.3+ -ท างานป็นกะได้

-มีความรู้เร่ืองช่างและสวน

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานบัญชี 2 2 28-40 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ใช้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์ได้

5. พนักงานท่ัวไป 2 2 25-40 ม.3+ ตามตกลง -ท างานในไร่ กับลานจอดรถ

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
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87 บรษัิท ซีซีเอ็ม สปริติ จ ากัด 1. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ 1 1 18+ ม.6+ 450/วัน

ท่ีอยู่ 234/1 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 2. พนักงานรายวัน 2 2 20+ ม.3+ 450/วัน

จ.กาญจนบุรี

โทร. 090-7875689

88 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ณ-หงษ์ฮกเฮง พนักงานขับรถ 1 1 20+ ป.6+ ตามตกลง ท างานในพ้ืนท่ี สวนผ่ึง ล่ินถ่ิน ด่านมะขามเต้ีย

65/3 ม.6 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ -มีใบขับข่ี ท.2

จ.กาญจนบุรี

โทร. 094-9897449

Line : 0949897449

89 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ เจ้าหน้าท่ีการตลาดสินเช่ือ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มีความรู้ด้านการตลาดและวิเคราะห์สินเช่ือธุรกิจ

ขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย -ขับข่ีรถยนต์ได้ และรู้เส้นทางในพ้ืนท่ี

ท่ีอยู่ 130-132 ต.บ้านใต้ อ.เมือง -มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ

จ.กาญจนบุรี ของธนาคาร รวมถึงกฎ ข้อบังคับต่าง

โทร. 034-514092, 034-514093 -สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

โทร. 085-9808063

90 ไมด้า รสีอรท์ กาญจนบรุี 1. สมุห์บัญชี 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มีท่ีพักให้

ท่ีอยู่ 199 ม.2 ต.วังด้ง อ.เมือง 2. เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 1 20+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มีค่าเซอร์วิสชาร์จ

จ.กาญจนบุรี 3. ผู้จัดการแผนกต้อนรับ 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มียูนิฟอร์มให้ฟรี

โทร. 062-6027035 4. หัวหน้าแผนกต้อนรับ 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง

Line : 0626027035 5. พนักงานต้อนรับ 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง

email : hr_mrke@mhg.co.th 6. พนักงานขับรถ 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

7. ผู้จัดการแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง

91 ร้านอาหาร ครัวขาม อาหารป่า No.1 พนักงานเสิร์ฟ 10 10 18+ ม.3+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ ถนนบายพาส ใกล้ ปตท. ตรงข้ามวัดพุราง

โทร. 096-6624914

92 บรษัิท ทายัน รสีอรท์ รเิวอรแ์คว 2017 จ ากัด 1. พนักงานต้อนรับ 2 2 20+ ม.6 ตามตกลง -ต้อนรับส่วนหน้าและต้อนรับส่วนแพริมน้ า

ท่ีอยู่ 180 ม.6 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค 2. คนสวน 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. แม่ครัว 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

โทร. 061-4513003
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93 โรงแรมพีลูส 1. บาริสต้า 1 1 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

อยู่ฝ่ังโรบินสัน เย้ืองกับโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 2. แม่บ้านโรงแรม/คลีนเนอร์ 1 1 30-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 098-2621691 3. พนักงาน Social media 1 1 30-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถคิดคอนเทนท์ และแต่งรูปได้

94 โรงแรมค าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1. Chef de Partie 1 1 25-50 ไม่จ ากัด 15,000+ -ท างานอาทิตย์ละ 6 วัน

ท่ีอยู่ 89 ม.5 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง -สอนงานได้ 15,000

จ.กาญจนบุรี -มียูนิฟอร์มให้

โทร. 084-0749443 2. House Keeper 2 2 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

95 รา้น ต้องกาญ คาเฟ่ 1. เชฟอาหารยุโรป 1 1 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อน

ท่ีอยู่ 10 ถ.ลาว ต.ท่ามะขาม 2. เชฟครัวพิซซ่า 1 1 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. เชฟครัวไทย(ต้ม น่ึง ย า ย่าง) 1 1 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 089-8888015 4. พนักงานเสิร์ฟ 5 5 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. พนักงานเดินอาหาร 2 2 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

6. พนักงานบัญชี 1 1 22-40 ปวส. ตามตกลง

96 ร้าน ท่าม่วง คอฟฟ่ี Thamuang Coffee ผู้จัดการร้าน 1 1 20-35 ม.3+ 10,000+ -มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบริการมาก่อน

ท่ีอยู่ 87/4 ม. 3 ร้านเจริญพาณิชย์ค้าส่ง -ย้ิมแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ

อ.ท่าม่วง ต.ท่าล้อ จ.กาญจนบุรี

โทร. 066-1188168

97 The Bridge Residence Hotel 1. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Peace Space Café & Cuisines 2. พนักงานเสิร์ฟ/บาร์ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีความรับผิดชอบ 

ท่ีอยู่ 263/6 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม 3. เชฟ/กุ๊ก 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ดี

จ.กาญจนบุรี 4. ผู้ช่วยในครัว 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 080-0888454 5. แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

98 บรษัิท คูโบต้า ก.แสงยนต์ ธุรการอะไหล่ 2 2 22+ ปวส.+ ตามตกลง -มีความต้ังใจท างาน

ลูกแก-กาญจนบรุ ีจ ากัด -พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ ขยัย อดทน

 ี่อยู่ 49/10-12 ม.8 ถ.แสงชูโต ต.ท่าไม้ 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร. 083-3104343
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99 SA คลินิคเวชกรรม เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 22-35 ปวช.-ปตรี 12,000 -จบสาขาการตลาด

ท่ีอยู่ 95/45-46 ต.ปากแพรก อ.เมือง -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

จ.กาญจนบุรี -มีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน

โทร. 083-3080046 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-รายได้ 12,000 ยังไม่รวมค่าคอมมิชช่ัน

100 โรงแรมออเรน้ท์ พนักงานธุรการ 2 2 25-40 ม.6+ ตามตกลง -ย้ิมแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ

ท่ีอยู่ 164/93 ต.ปากแพรก อ.เมือง -มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-7638858

101 โรงแรมเซเว่นอินน์ 2 คนขับรถ 1 1 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว

ท่ีอยู่ ต.บ้านใต้ อ.เมือง -ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ใส่ใจบริการ

จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-7638858

102 รา้นครวัพุราง 1. พ่อครัว 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีความคิดสร้างสรรค์เมนูใหม่

ท่ีอยู่ 45/29 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง -เน้นท าอาหารเมนูอาหารสุขภาพ

จ.กาญจนบุรี 2. ผู้ช่วยกุ๊ก (ข้ึนหน้าเตาได้) 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 081-8038445 3. พนักงานเสิร์ฟ/ตักอาหาร 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

103 นายปยิะ จันทฤทธิ์ คนงาน 1 1 18-60 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีท่ีพักพร้อมอาหาร

ท่ีอยู่ 41 ม.13 ต.รางหวาย อ.พนมทวน

จ.กาญจนบุรี

โทร. 094-6246587, 063-5864879

104 บริษัท เพชรสิงโต จ ากัด 1. แคชเชียร์ 1 1 18-35 ม.6+ 335/วัน -มีใจรักงานบริการ

ท่ีอยู่ 240 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2. พนักงานชงกาแฟ 1 1 18-35 ม.6+ 335/วัน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานขายอาหาร 2 2 18-35 ม.3+ 335/วัน -มีอัธยาศัยดี ย้ิมแย้มแจ่มใส

โทร. 081-4503333

105 บริษัท รักษาความปลอดภัย เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด 1. พนักงานฝ่ายขาย 5 5 18-35 ไม่จ ากัด 18,000+ -ท างานในพ้ืนท่ีกาญจนบุรี

ท่ีอยู่ 120/32 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง -เงินเดือนออกทุก 2 สัปดาห์

จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 1 35-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี

โทร. 081-1996735 -ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่ติดสารเสพติด
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3. พนักงาน Media 1 1 22+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -จัดท าคอนเทนส์เสนอบนส่ือต่างๆ

-ดูแลระหว่างการไลฟ์สด 1 คร้ัง/สัปดาห์

4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 5 5 18+ ไม่จ ากัด 461/วัน -ประจ าท่ีกาญจนบุรี

-มีเบ้ียขยัน

-เงินเดือนออกทุก 15 วัน

106 บริษัท เฮงลิสซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 1. ผู้จัดการสาขา 3 3 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ประจ าสาขา สังขละบุรี

โทร. 066-0953709 -ประจ าสาขา ศรีสวัสด์ิ

Line : 0660953709 -ประจ าสาขา เมืองกาญจนบุรี

Facebook : HENG LESING-รับสมัครงาน 2. เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ประจ าสาขา สังขละบุรี

-ประจ าสาขา ศรีสวัสด์ิ

สมัคร ออนไลน์

107 บรษัิท ศรฟ้ีาโฟรเซนฟู้ด จ ากัด 1. พนักงานผลิต (สาขากระทุ่มแบน) 2 2 19-45 ไม่จ ากัด 500/วัน -มีทักษะการท าขนม

ท่ีอยู่ 208-209 ม.3 ต.วังขนาย -ท างานเป็นกะได้

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี -ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

โทร. 034-613074, 063-5351480 2. พนักงาน Support & Setup ร้านสาขา 5 5 19-45 ไม่จ ากัด 15,000+ -เดินทางท างานได้ทุกสาขา

-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

-มีประสบการณ์ท าขนมหรือแบเกอร่ี

3. Sales ประจ าร้านของฝาก 1 1 22-45 ไม่จ ากัด 15,000+ -มีประสบการณ์งานขายมาก่อน

-ขับรถยนต์ได้ ออกพ้ืนท่ีได้

-ออกบูธงานต่างๆได้

4. Sales ประจ าร้านสาขา 1 1 22-45 ไม่จ ากัด 15,000+ -มีประสบการณ์งานขายมาก่อน

-ขับรถยนต์ได้ ออกพ้ืนท่ีได้

-ออกบูธงานต่างๆได้

5. พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร 2 2 20-40 ปวส.+ 12,000 -ท างานเป็นกะได้

-มีความรู้เร่ืองเคร่ืองจักร ท า PM,AM เบ้ืองต้นได้

-เวียนปฏิบัติงานได้ทุกสาขา
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6. ธุรการคลังสินค้า 1 1 22-45 ปวส. 12,000+ -ใช้ MS Office ได้ดี โดยเฉพาะ Excel

-ร่างอีเมล์ได้ มีการส่ือสารท่ีดี

-ท างานประสานงานกับฝ่ายอ่ืนได้ดี

7. Production Leader 6 6 21-45 ป.ตรี+ 16,000 -มีความเข้าใจเร่ืองสถิติได้ดี

-มีความรู้เร่ืองระบบคุณภาพโรงงาน

-มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. Production Supervisor 2 2 30-45 ป.ตรี+ 22,000+ -มีประสบการณ์โรงงานอาหาร 5 ปี+

-จัดท า Line Balancing ได้

-มีความรู้เร่ืองระบบคุณภาพ

8. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ 1 1 30-48 ป.ตรี+ 40,000+ -มีประสบการณ์บริหารงาน QC โรงงานผลิตอาหาร 5 ปี+

-มีความรู้เก่ียวกับระบบคุณภาพโรงงานอาหาร

BCR มี Internal audit

9. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 1 35-50 ป.ตรี+ 55,000+ -มีประสบการณ์บริหารงาน QC โรงงานผลิตอาหาร 10 ปี+

-มีความรู้เก่ียวกับระบบคุณภาพโรงงานอาหาร

BCR มี Internal audit

10. R&D Manager 1 1 30+ ป.ตรี+ 60,000+ -มีผลงาน R&D พัฒนาสินค้ากลุ่มเบเกอร่ี

อย่างน้อย 3 ปี+

11. พนักงานขาย สาขานครปฐม 2 2 18-45 ไม่จ ากัด 350/วัน -มีประสบการณ์งานขายมาก่อน

-บุคลิกดี ใช้งานคอมได้เบ่ืองต้น

12. พนักงานขาย สาขากทม. (รัชดาภิเษก 36) 1 1 18-45 ไม่จ ากัด 600/วัน -มีประสบการณ์งานขายมาก่อน

-บุคลิกดี ใช้งานคอมฯได้เบ้ืองต้น

13. พนักงานผลิต สาขากทม. (รัชดาภิเษก 36) 3 3 19-45 ไม่จ ากัด 600/วัน -มีทักษะการท าขนม

-ท างานเป็นกะได้

-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

13. พนักงานผลิต สาขากทม. (โชคชัย4) 3 3 19-45 ไม่จ ากัด 600/วัน -มีทักษะการท าขนม

-ท างานเป็นกะได้

-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
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14. พนักงานผลิต สาขานครปฐม 1 1 19-45 ไม่จ ากัด 350/วัน -มีทักษะการท าขนม

-ท างานเป็นกะได้

-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

15. Graphic designer 1 1 18+ ไม่จ ากัด 16,000+ -มีทักษาะการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆ

-มีทักษาะในการสร้างและผลิตคอนเท้นส์

16.  MC 1 1 18+ ไม่จ ากัด 1,000/วัน -มีทักษะการขายสินค้า โฟนเชียร์สินค้า

17. ผู้จัดการสาขา โชคชัย 4 1 1 25-45 ปวส.-ป.ตรี 18,000+ -มีประสบการณ์การบริหาสาขามา 5 ปี++

-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ท างานเป็นกะได้

-รายได้ยังไม่รวมค่าคอม

18. แม่บ้านประจ าบ้านผู้บริหาร 1 1 30+ ไม่จ ากัด 350/วัน -ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน

-สามารถท าอาหารได้

-มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19. Engineering manager 1 1 40-49 ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาเคร่ืองกลไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์

-มีประสบกรณ์บริหารงานด้านวิศวะมา 5 ปี++

-มีความรู้เก่ียวกับเคร่ืองจักรการผลิต

20. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแฟรนไชล์ 1 1 35-50 ป.ตรี 50,000 -มีประสบการณ์ BD ในธุรกิต F&B 10 ปี+

-มีประสบการณ์ BD Franchise

-ขับรถยนต์ได้ ปฏิบัติงานท่ัวประเทศ

21. พนักงานคลังสินค้า 1 1 18+ ไม่จ ากัด 350/วัน

22. QC 3 3 18+ ปวช.+ 400+/วัน

23. เจ้าหน้าท่ีวางแผนผลิต 1 1 20+ ปวส.+ 16,000 -ใช้คอมได้เป็นอย่างดี มีความรู้ในการใช้โปรแกรม

ประมวลผลข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี

108 Shopee X Press กาญจนบรุี 1. พนักงานจัดส่งพัสดุด้วยรถตู้ทึบ 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

คุณทิพยรัตน์ 099 -0787042 2. พนักงานจัดส่งพัสดุด้วยรถจักรยานยนต์ 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สมัครออนไลน์ได้ท่ีน่ี

คุณศุธาทิพย์ 099-0612910

Facebook สมัคงานกับ Shopee x press
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109 บริษัท เอสอีดบัเบิล้ย ูกาญจนบรุี จ ากัด เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 1 1 23-30 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดี

ท่ีอยู่ 188 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง -จบสาขาโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม

จ.กาญจนบุรี หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

โทร. 034-510716-8 ต่อ 110 -มีประสบการณ์โรงงานอย่างน้อย 0-3 ปี

110 บรษัิท อีซูซุกาญจนบรุ ีจ ากัด 1. เจ้าหน้าท่ีช่างยนต์ (ด่วน) 3 3 20-35 ปวช.+ ตามตกลง -ส านักงานใหญ่ 1 อัตรา

ท่ีอยู่ 318/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง -สาขาท่าเรือ 2 อัตรา

จ.กาญจนบุรี 2. หัวหน้าโรงซ่อม/ผู้ควบคุมงาน 1 1 30-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีทักษะความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบสูง

โทร. 098-2865563 คุณแอนHR -ควบคุมงานและบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

034-513680-2 ส านักงานใหญ่ 3. ผู้จัดการศูนย์ซ่อมถังและสี ABS 1 1 30-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีทักษะความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบสูง

-ควบคุมงานและบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

-มีทักษะการเจรจาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4. ท่ีปรึกษาการขายรถเล็ก (ส านักงานใหญ่) 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

5. เจ้าหน้าท่ีช่าง (ส านักงานใหญ่) 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

แสกนแอดไลน์ 6. เจ้าหน้าท่ีล้างรถ (ส านักงานใหญ่) 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง

7. เจ้าหน้าท่ีช่าง (สาขาท่าเรือ) 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

8. ท่ีปรึกษาการขายรถใหญ่ (สาขาท่าเรือ) 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง ใบสมัครออนไลน์

111 The Zeit River Kwai 1. พนักงานต้อนรับ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ส่ง Resume หรือ CV มาได้ท่ีอีเมล์

ท่ีอยู่ 9/1 ถ.กัมพูชา ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2. พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง Email: hr.thezeit@gmail.com

จ.กาญจนบุรี 3. ช่างท่ัวไป (ไฟฟ้า,ประปา) 1 1 22+ ปวช.+ ตามตกลง

โทร. 034-910258 4. พนักงานล้างจาน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

Email: hr.thezeit@gmail.com

112 โรงพยาบาล สนิแพทย ์กาญจนบรุี 1. แม่บ้าน 1 1 18-45 ม.3+ ตามตกลง -ท างานเป็นกะได้

ท่ีอยู่ 111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2. พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง -สามารถท างานล่วงเวลาได้

จ.กาญจนบุรี

โทร 034-912888
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ชาย หญิง

ไม
จ่ า

กัด

เพศ
ที่ สถานประกอบการ ต าแหหน่งงานว่าง

จ า
นว

น 
(อั

ตร
า)

อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงือ่นไข/สวัสดิการ

113 โรงแรมรเิวอรแ์คว กาญจนบรุี เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 27-33 ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชี หรือมีประสบการณ์

ท่ีอยู่ 248 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง -ไม่ติดโทรศัพท์ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ

จ.กาญจนบุรี

โทร 062-3144949 คุณแบงค์

113 บริษัท ไอออนิค จ ากัด สาขากาญจนบุรี 2 หัวหน้าผลิต 1 1 28-40 ปวช.+ ตามตกลง -มีใบอนุญาติขับข่ีรถ 6 ล้อ

ท่ีอยู่ 94/1 ม.8 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี 

โทร. 085-4888553

114 รา้นเฟรชมารท์ 1. พนักงานแคชเชียร์ 2 2 18-35 ม.3+ 10,050 -ท างานเป็นกะ

อยู่ใน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 2. พนักงานสต็อก 2 2 18-35 ม.3+ 10,050 -สนใจติดต่อได้ท่ีร้านโดยตรง

 โดย บริษัท ปภินดา จ ากัด รู้ผลทันทีหลังสัมภาษณ์

โทร. 081-8802789

115 โรงงานน้ าผลไม้ครบรส  พนักงานฝ่ายผลิต 2 2 20-40 ม.3+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 89/10  ม.2   ต.ปากแพรก  อ.เมือง -กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์

จ.กาญจนบุรี

โทร. 0819838058 (คุณเจษ)

116 บรษัิท 2 เอ็ม อโกรเทค็ จ ากัด พนักงานดูแลสวน 1 1 20-45 ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาการเกษตร หรือมีประสบการณ์มาก่อน

(โรงปุ๋ยหนองตะครอง) -ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

ท่ีอยู่ ม.2 บ้านหนองตะครอง ต.หนองตากยา ไม่เก่ียงงาน ไม่ติดจอ ไม่ห่วงหล่อ

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 089-733-5188

หรือทักไลน์  @2MAgrotech

117 บรษัิท คอรเ์ฮา้ส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 1. พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 1 25-35 ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพ

ท่ีอยู่ 7/6 ม.6  ถ.แสงชูโต ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง -มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

จ.กาญจนบุรี 2. ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 25-35 ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม,ช่างกลโรงงาน

โทร.  063-2210088 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

-มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

916 294 80 542รวม 333 ต าแหน่ง 916 อัตรา
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ชาย หญงิ

ไม
่จ า

กัด

1 บา้นชาบ ู(สาขาเมืองกาญจนบรุี) พนักงานเสริฟ/แคชเชียร์ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มาสมัครด้วยตนเองตามท่ีอยู่ท่ีให้ไว้

ท่ีอยู่ ติดกับป้ัมปตท.ท่ามะขาม หรือแสกน

ฝ่ังตรงข้ามโลตัสเอ็กเพรส 

โทร. 099-2292470, 085-5964717

2 รา้นคีรมีันตราและเดอะวิลเลจฟารม์ทู 1. พนักงานเดินอาหาร 5 5 18+ ไม่จ ากัด 350/วัน -ท างาน 24 ธันวาคม - 2 มกราคม

ท่ีอยู่ 88/8 ต.หนองบัว อ.เมือง 2. พนักงานเสิร์ฟ 5 5 18+ ไม่จ ากัด 350/วัน -มียูนิฟอร์ม

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานส่วนครัว 5 5 18+ ไม่จ ากัด 350/วัน -อาหารฟรี 1 ม้ือ

โทร. 034-540898, 097-2412384 4. พนักงานล้างจาน 5 5 18+ ไม่จ ากัด 350/วัน -ท างานครบ 10 วัน รับเงินเพ่ิม 500 บาท

3 โรงแรม Dheva Mantra Resort พนักงานดูแลความสะอาดห้องพัก 4 4 18+ ไม่จ ากัด 350/วัน ท างาน ธันวาคม-มกราคม

ท่ีอยู่ 99/9 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-615999

4 รา้น ต้องกาญ คาเฟ่ พนักงานล้างจาน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 10 ถ.ลาว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจบุรี

โทร. 089-8888015

28 5 8 15

ชาย หญงิ

ไม
่จ า

กัด

1 บรษัิท วินโดว์ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) พนักงานท่ัวไป 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีบัตรประชาชนคนพิการ

ท่ีอยู่ 188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง -สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

จ.กาญจนบุรี -เดินทางมาท างานสะดวก

โทร. 093-8138189

2 บรษัิท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 1. พนักงานขาย 2 2 20-35 ม.3-ป.ตรี 335/วัน -เวลาท างาน       07.00-16.00

88/88 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานจัดเรียง 2 2 20-35 ม.3-ป.ตรี 335/วัน 09.00-18.00

โทร. 082-2578203 10.00-19.00

3 โรงพยาบาล สินแพทย์ กาญจนบรุี พนักงานท่ัวไป 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร 034-912888

6 4 0 2รวม 4 ต าแหน่ง 6 อัตรา

ต าแหน่งงาน Part-Time

ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน

จ า
นว

น(
อัต

รา
)

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงือ่นไข/สวัสดิการ

รวม 7 ต าแหน่ง 28 แหน่ง

เงือ่นไข/สวัสดิการ

ต าแหน่งงาน ผู้พิการ
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน

จ า
นว

น(
อัต

รา
)

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง
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ชาย หญงิ

ไม
่จ า

กัด

1 บรษัิท ฟูจิ นิฮอนไทย อินนูลิน จ ากัด เจ้าหน้าท่ี QA/QC 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีอยู่ 89 ม.16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี -สามารถท างานเป็นกะได้

โทร. 086-6983044 -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

2 พี พี เอราวัณ ปาล์ม รสีอรท์ 1. Fornt Office Supervisor 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ เกาะพีพี จ.กระบ่ี 2. Receptionist/Night Receptionist 3 3 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 02-1154199, 090-9204182 3. Night Auditor 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

Line : 021154199 4. พนักงานบัญชี 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

email : bkkhr@phiphinatural.com 5. พนักงานแคชเชียร์ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6. เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

7. เจ้าหน้าท่ีบุคคล 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

8. พนักงานท าความสะอาดห้องพัก 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

9. พนักงานยกกระเป๋า 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

10. พนักงานขับรถ ประจ ารีสอร์ท 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

11. ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

12. กัปตันห้องอาหาร 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

13. พนักงานเสิร์ฟ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

14. พนักงานประจ าบาร์เคร่ืองด่ืม 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

15. ช่างท่ัวไป/ ช่างซ่อมบ ารุง/ ช่างไฟฟ้า 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

16. Chef de partie 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

17. Demi Chef 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

18. พนักงานล้างจาน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

19. พนักงานนวดแผนไทย 3 3 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

41 0 0 41รวม 20 ต าแหน่ง 41 อัตรา

ค่าจ้าง เงือ่นไข/สวัสดิการ

ต าแหน่งงานตา่งจังหวัด

ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน

จ า
นว

น(
อัต

รา
)

เพศ
อายุ วุฒิ


