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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด วิศวกร 2 2 25+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาเคร่ืองกลโรงงาน หรือสาขาท่ีเกียวข้อง

ม.1 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ปฏิบัติงาน วันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

โทร. 034-540521, 061-3931365 ประกันสังคม

2 ห้างกนกกาญจน์ 1.พนักงานคลังสินค้า 1 1 25-40 ม.6+ ตามตกลง

15 ซอย 3 ต.บ้านเหนือ 2. พนักงานจัดเรียงสินค้า 1 1 25-40 ม.3+ ตามตกลง ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานแพ็คและบริการ 1 1 25-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

034 - 514888 ต่อ126,116 4. พนักงานแม่บ้าน 2 2 25-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.พนักงานเช็คเกอร์ 1 1 30-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

3 บริษัท สยามแกรนด์ อลูมิเนียม จ ากัด 1.พนักงานคลังสินค้า 2 2 20-30 ปวช.+ ตามตกลง

ม.3 ต.ปากแพรก 2.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 18-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.โฟร์แมน 2 2 20-35 ปวช.+ ตามตกลง

(ซอยทางเข้าโรงงานอยู่ตรงข้ามโรงแรมพีลูส) 4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 1 35-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.064-183-7258 5. พนักงานคัตต้ิง 1 1 20-30 ปวช.+ ตามตกลง

6.พนักงานขับรถ6ล้อ 2 2 25-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับข่ี ท.2

4 บริษัท ควิก ลิสซ่ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง ประกันสังคม

โทร. 086-3210006 (ใกล้ตลาดเจเจ)

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

5 บริษัท บลูม่าห์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1. ช่างเช่ือม 10 10 20+ ป.6+ ตามตกลง -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

95 ม.5 ต.ท่าไม้ 2. ช่างประกอบ 10 10 20+ ป.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3. ช่างกล 10 10 20+ ปวช.+ ตามตกลง -ท้ังหมดต้องจบสาชาช่างกล, โรงงาน,

โทร. 081-3562498, 034-510244 4. ช่างกลึง 10 10 20+ ปวช.+ ตามตกลง เทคนิคการผลิต หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

5. ช่างมิลล่ิง 10 10 20+ ปวช.+ ตามตกลง -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

6 ไทวัสดุ สาขากาญจนบุรี 1. หัวหน้าแผนกขาย 3 3 27-45 ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง

111 ม.9 ต.ปากแพรก -มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 091-0356906 2. พนักงานขาย 2 2 20-40 ม.3+ ตามตกลง -มีทักษะการส่ือสาร การพูด

-มีบุคลิกภาพท่ีดีและแข็งแรง

-มีสมรรถภาพทางเหตุผล/อารมณ์/ค านวณ

3. Warehouse : Support (คลังสินค้า) 2 2 18-40 ม.3+ ตามตกลง -มีใจรักบริการ

-มีทักษะในการส่ือสาร การพูด

-มีทักษะในการขับรถ Forkleft

4.พนักงานแผนกบริการลูกค้า 3 3 20-35 ปวส.+ ตามตกลง -มีใจรักบริการ

-มีทักษะในการส่ือสาร การพูด

-มีบุคลิกภาพท่ีดีและแข็งแรง

5.หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า 2 2 27-45 ปวส.+ ตามตกลง -มีใจรักบริการ

-มีทักษะในการส่ือสาร การพูด

-มีบุคลิกภาพท่ีดีและแข็งแรง

7 หจก. นิลออโตเมช่ัน ช่างแอร์/ผู้ช่วยช่าง 3 3 18+ ไม่จ ากัด 9,600-12,000 -ปฏิบัติงาน โรงงาน SCG บ้านโป่ง

12/1 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี -ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว3เข็ม

โทร 034-562025, 090-4388534, 090-4355833 -ยกของหนักได้

8 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ ากัด หัวหน้าแผนกหม้อป่ัน 1 1 27+ ป.ตรี ตามตกลง -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

14/2 ม.10 ต.ท่ามะกา -ปฏิบัติในแผนกบรจุอย่างน้อย 2 ปี

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว3เข็ม

โทร. 034-543123-5 ต่อ 320 -มีประสบการณ์ด้านงานไม้ไม่ต่ ากว่า 10 ปี

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

9 บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง จ ากัด 1. Programmer 1 1 25+ ป.ตรี+ 20000+ -จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง

สามารถส่ง resume มาท่ี -มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม เพ่ือติดต่อฐานข้อมูล

 ladda@tmksupermarket.co -สามารถเขียนภาษา SQL ได้เบ้ืองต้น

โทร. 063-2064551 -มีความรู้MicrosoftSQL,Bootstrap,Jquery,Xcode,Android studio

-มีความรู้เร่ือง React native,HTML,JavaScript

2. พ่ีเล้ียงเด็ก 1 1 30-45 ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ดูแลเล้ียงเด็กอ่อนอย่างน้อย2ปีข้ึนไป

-สามารถพักบ้านเจ้านายได้

10 โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1. ครูคณิตศาสตร์ 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง

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

โทร. 034-515292, 0940098386 3. ครูปฐมวัย 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง

ไลน์ 094-0098386

11 บริษัท แอล.เอช.เอ็ม พร็อพเพอร์ต้ี กรุ๊ป จ ากัด เจ้าหน้าท่ีควบคุมเอกสาร 1 1 30+ ป.ตรี+ ตามตกลง - มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี

12/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

โทร.034-520-048 ต่อ 11 -มีความเป็นผู้น า

12 โรงเรียนสอนภาษากวดวิชาอิงลิชโฮม ครูคณิตศาสตร์ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -สามารถท างานเอกสารได้

อยู่ก่อนถึงป๊ัม ปตท.วังสารภี -สามารถสอนและอยู่กับเด็กได้

โทร.086-388-6239

13 ร้านทองทรัพย์ทวีเยาวราช พ่ีเล้ียงเด็ก 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -บุคลิกดี รักเด็ก อ่อนโยน สะอาด

สาขาตลาดผาสุข ติดธนาคารกรุงไทย -มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก

โทร. 034-515996 -สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

-รับเฉพาะคนท่ีมีประสบการณ์เท่าน้ัน

14 บริษัท แกรนด์ ทิ ก้ี วัลเล่ย์ จ ากัด 1. พนักงานเสิร์ฟ 6 6 18-40 ม.6+ 10,000 -ทุกต าแหน่งสามารถพูด

293 ม.12 ต.บ้านเก่า 2. พนักงานล้างจาน/ผู้ช่วย 3 3 18-40 ม.3+ 10,000+ ภาษาอังกฤษหรือพม่าได้

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. แม่บ้าน/คนท าความสะอาด 10 10 18-40 ม.3+ 10,000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 064-7752352 4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 8 18-40 ม.3+ 10,000 -ทัศนะคติและบุคลิกดี

5. พยาบาลวิชาชีพ 2 2 22-40 ป.ตรี+ 22,000 -มีประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6. ช่างซ่อมบ ารุง 4 4 18-40 ปวช.+ 10,000 -มีประสบการณ์

7. พนักงานส่งเอกสาร 3 3 18-40 ม.6+ 14,000 -มีพรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ

8. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 2 2 22-40 ป.ตรี+ 20,000
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(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

15 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 20+ ป.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

88/11 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานคลัง 5 5 20+ ป.6+ ตามตกลง

โทร. 086-3153655 3.พนักงานจัดส่งสินค้า 2 2 20+ ป.6+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีรถยนต์
16 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จ ากัด พนักงำนช่ัวครำวฤดูซ่อมสร้ำง

84 ม.3 ต.วังศาลา 1. พนักงานท าความสะอาด(แผนกบุคคล) 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ทุกต าแหน่งสามารถท างานหนักได้

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานธุรการ(บริการน้ าด่ืม) 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 034-561178, 3. พนักงานบรรจุ 1 ก.ก. 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

034-561187 ต่อ 204 4. ผู้ช่วยช่างฟิตหม้อน้ าไอน้ า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5.ช่างเช่ือมประกอบ(โยธา) 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

พนักงำนประจ ำ
1. เจ้าหน้าท่ีจัดการความรู้ 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ หรือท่ีเก่ียวข้อง

-กรณีวุฒิไม่ตรงต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

-สามารถตัดต่อ VDO ได้เป็นอย่างดี

2. ช่างป่ัน(น้ าตาลทรายขาว) 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง -จบสาขาช่างอุตสาหกรรมหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-กรณีวุฒิไม่ตรงต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

3. ช่างตัวถังและสี 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-มีประสบการณ์ด้านงานตัวถังอย่างน้อย 3 ปี

4. ช่างซ่อมรถตัดอ้อย 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-สามารถซ่อมป้ัมไฮดรอลิคได้
-สามารถซ่อมระบบแอร์และไฟฟ้ารถตัดอ้อยได้

-กรณีวุฒิไม่ตรงต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

5. ช่างซ่อม(บรรจุย่อย) 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างอุตสาหกรรม หรือท่ีเก่ียวข้อง

-กรณีวุฒิไม่ตรงต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

6. ช่างเขียนแบบ 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างเขียนแบบ หรือสาขาท่ีเก่ียวจชข้อง

-มีประสบการณ์การเขียนแบบ 1-3 ปี

7. ช่างไส 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง -กรณีวุฒิไม่ตรง ต้องมีประสบการณ์มาอย่างน้อย 1 ปี

8. พนักงานแบกน้ าตาล 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -กรณีวุฒิไม่ตรง ต้องมีประสบการณ์มาอย่างน้อย 1 ปี

9.ช่างฟิตรถยนต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-กรณีวุฒิไม่ตรง ต้องมีประสบการณ์มาอย่างน้อย 3 ปี

10.ช่างฟิตลูกหีบ 4 4 20+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-กรณีวุฒิไม่ตรง ต้องมีประสบการณ์มาอย่างน้อย 1 ปี
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เพศ
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17 บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนช้ันแนล 1. ช่างไฟฟ้า 2 2 20+ ปวช+ 320+/วัน -จบสาขาไฟฟ้า

อุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

99 หมู่ 1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. Supervisor ฝ่ายผลิต/ 3 3 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

โทร. 034-910510-11, 081-3789334 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ -ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

3. พยาบาลประจ าบริษัท 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาพยาบาลวิชาชีพ

-มีใบประกอบวิชาชีพ

18 บริษัท วีอาร์พี ฟู้ดส์ แอนด์ เบเกอร่ี จ ากัด 1. Sup. QC 4 4 30+ ปวส.+ ตามตกลง -กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

12/1 ม.1 ต.หวายเหนียว 2. หัวหน้างวางแผนการผลิต 1 1 30+ ปวส.+ ตามตกลง -เบ้ียขยัน

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3. จป.วิชาชีพ 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง -เงินปรับประจ าปี

โทร. 087-1660558, 092-2832002 4. Sup. ฝ่ายผลิต 8 8 25+ ม.6+ ตามตกลง -โบนัส

034-919249 ต่อ 116 5. เจ้าหน้าท่ีคุมสโตร์ 4 4 18+ ม.6+ ตามตกลง -เงินส่งเสริมคุณภาพ

6. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ 10 10 18+ ม.3+ ตามตกลง -ประกันอุบัติเหตุ

7. เจ้าหน้าท่ีเช็คเกอร์ 5 5 18+ ม.6+ ตามตกลง -ชุดยูนิฟอร์ม
8. ช่างไฟ/ช่างแอร์ 4 4 18+ ม.6+ ตามตกลง

9. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 3 3 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

10. พนักงานขายหน้าร้าน 20 20 18+ ม.3+ ตามตกลง

11.พนักงานฝ่ายผลิต 30 30 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

19 บริษัท วินโดว์ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 1. เจ้าหน้าท่ีวิศวกรโรงงาน 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง -ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลหรือท่ีเก่ียวข้อง

188/8 ม.4 ต.ปากแพรก 2. เจ้าหน้าท่ีแรงงานสัมพันธ์ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านธุรการ
 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองจักรและไฟฟ้า 1 1 24+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง
โทร. 089-9194467 4. เจ้าหน้าท่ีออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1 20+ อนุปริญญา+ ตามตกลง -จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง

5.แม่บ้าน 1 1 20+ ป.6+ ตามตกลง -ขยัน แข็งแรง
6. เจ้าหน้าท่ีธุรการผลิต 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
7. ฝ่ายผลิต 20 20 19+ ป.6+ ตามตกลง -สุขภาพแข็งแรง, ท าโอทีได้
8. พนักงานคลังสินค้า 20 20 19+ ป.6+ ตามตกลง -สุขภาพแข็งแรง

20 บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 1. ผู้จัดการอาคารสถานท่ี 1 1 30+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านอาคาร
88/88 ม.13 ต.ปากแพรก 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย(กลางคืน) 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานขาย (PC) 10 10 20+ ม.3+ ตามตกลง -มีใจรักบริการรักการขาย
โทร. 092-6628241 4. ผู้แทนขายเคร่ืองมือช่าง 1 1 20+ ปวส. ตามตกลง -มีประสบการณ์ขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง

5. พนักงานคลัง 10 10 20+ ม.3+ ตามตกลง

6. พนักงานแคชเชียร์/ผู้ช่วยแคชเชียร์ 10 10 20+ ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์งานห้าง
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21 บริษัท วีเทคคอมพิวเตอร์ แอนด์เทคโนโลยี จ ากัด พนักงานPC 1 1 23+ ม.6+ ตามตกลง

275/7-8 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-521112

22 เต๊นท์รถ มานี เกรดเอ สาขาถนนบายพาส 1. พนักงานประจ าเต๊นท์ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

อยู่เย้ืองป๊ัมปตท.ใหม่ และใกล้กับวัดพุราง -มีประสบการณ์ด้านงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 097-2522353 -รายได้ตามวุฒิและความสามารถ

23 บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1. ช่างไฟฟ้า 2 2 25+ ปวส.+ ตามตกลง -มีความสามารถซ่อมดูแลและบ ารุงไฟฟ้า ติดต้ังอุปกรณ์ภายในโรงงาน

90 ม.5 ถ.แสงชูโต -สามารถออกงานต่างจังหวัดได้

ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี -สุขภาพแข็งแรง ท างานกลางแดดได้

โทร. 034-541293 ต่อ 4 หรือ 2. ช่างเช่ือม 10 10 25-40 ม.3+ 10,800 -เข้ากะกลางคืนและท างานล่วงเวลาได้

085-9119933 -สามารถไปปฏิบัติงานนอกได้

อีเมล. ronnachai.seeiam@allied-tek.com -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ผ่านการเกณฑ์ทการแล้ว

3. ช่างกลโรงงาน 4 4 21-35 ปวช.-ปวส. 400/วัน -จบสาขาช่างกลโรงงาน

-มีพ้ืนฐานช่างกลโรงงาน

-มีประสบการณ์ด้านงาน MACHINE, CNC

-สามารถไปปฏิบัติงานนอกได้

4. ช่างมิลล่ิง 3 3 21-35 ปวช.-ปวส. 500/วัน -จบสาขาเคร่ืองกล

-มีประสบการณ์ด้านงานมิลล่ิง,

 เคร่ืองไส, จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24 Grab กาญจนบุรี 1. คนขับ Grab 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับข่ีรถยนต์

88/2 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. ผู้ต้องการเร่ิมธุรกิจร้านค้า 20 20 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 063-2193789     ขายกับ Grab

25 ร้านขายยาเมืองกาญจน์เวชภัณฑ์ 1. แอดมิน 1 1 20-35 ม.3+ ตามตกลง -ทดลองงาน3เดือน

(ศูนย์กระจายสินค้า ติดป้ัมปตท.ศาลากลาง) 2. พนักงานคลังสินค้า 5 5 20-35 ม.3+ ตามตกลง -สะกดช่ือยาภาษาอังกฤษได้

159/3 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 3. พนักงานธุรการคลังสินค้า 2 2 20-35 ม.3+ ตามตกลง -มีโบนัส/ข้ึนเงินเดือน

โทร. 034-515860, 034-913560

ไลน์ @mkmedical
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26 บริษัท เค.วี.พี.ไอซ์ จ ากัด 1. พนักงานหน้าลาน 10 10 18-45 ม6+ ตามตกลง

9 ม.9 ถ.ดอนพรม-ตลาดเขต 2. ช่างซ่อมบ ารุง 10 10 18-45 ปวช.+ ตามตกลง -จบสายงานช่าง

ต.หนองบ่อ อ.สองพ่ีน้อง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.สุพรรณบุรี 3. ผู้จัดการโรงงาน 2 2 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาวิศวกรโรงงาน

โทร. 065-4969742, 095-9198171 4. พนักงานขับรถขนส่ง 10 10 18+ ม.6+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีประเภท ท.2 ข้ึนไป

5. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล/ธุรการ 1 1 22+ ปวส.+ ตามตกลง -สามารถไปประจ าท่ีสาขา

ในอ าเภอก าแพงแสน จ.นครปฐมได้

27 บริษัท 2 เอ็ม อโกรเท็ค จ ากัด 1.ผู้จัดการโรงงาน 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

(โรงงานผลิตปุ๋ย) 2.คนงานรายวัน 2 2 ไม่จ ากัด ป.6+ ตามตกลง -ฉีดวัคซีนโควิดไม่น้อยกว่า 2 เข็ม

ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี -มีทักษะการใช้ MS Office, Photoshop

โทร. 089-8786050 -สามารถท างานนอกเวลาได้

ไอดีไลน์ @Magrotech -ท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี

28 บริษัท เดอะแบร่ิง ช็อป จ ากัด 1. พนักงานขาย 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง -มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับข่ี

67/1 ม.3 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานแอดมิน/บัญชี 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

โทร. 061-6356954 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได้

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29 เดอะ ส าเพ็ง เสมียนจัดซ้ือ/บัญชี 1 1 20-35 ป.ตรี+ 330+/วัน -สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้ดี

74 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร. 063-6239541

30 บริษัท คีเซค จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีเคร่ืองแบบพนักงานฟรี

159 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี -มีท่ีพักฟรี

โทร. 034-915995, 090-9913521

31 มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท พนักงานห้องอาหาร 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

27/2 หมู่ 2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 092-2847353, 081-8090904

32 บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด พนักงานหน่วยรถเงินสด 3 3 23-30 ปวช.+ ตามตกลง -ประจ าพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
ติดต่อ คุณชัญญาพัชญ์ หรือคุณชลลดา -ปฏิบัติงาน หจก.ย่งเส็ง อินเตอร์เนชันแนล เทรดด้ิง ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา

โทร. 088-022-5637, 02-750-0505 ต่อ 304 -ยินดีต้องรับนักศึกษาใหม่
-สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
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33 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) สำขำ ปตท. ศำลำกลำง

7-11 สาขา ปตท. ศาลากลาง 1. พนักงานร้าน 2 2 18+ ม.3+ 320+/วัน

โทร. 089-2543281 2. ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 1 18+ ม.3+ 320+/วัน

7-11 สาขา หนองประดู่ (ก าลังสร้าง) สำขำ หนองประดู่
ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 1. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 20 20 18-35 ม.3-ป.ตรี 320+/วัน

โทร. 091-0047611, 091-0049972 2. พนักงานประจ าร้าน 30 30 18-35 ม.3-ป.ตรี 320+/วัน -มีใบขับข่ีและรถจักรยานยนต์

7-11 สาขา หนองลาน (ก าลังสร้าง) สำขำ หนองลำน

ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 1 1 18-35 ม.3-ป.ตรี 320+/วัน

โทร. 091-0047611, 091-0049972 2. พนักงานประจ าร้าน 15 15 18-35 ม.3-ป.ตรี 320+/วัน -มีใบขับข่ีและรถจักรยานยนต์

7-11 สาขา ปลักเขว้า สำขำ ปลักเขว้ำ -สมัครท่ี 7-11 สาขา ดอนเจดีย์

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 5 5 18-35 ม.3-ป.ตรี 320+/วัน

โทร. 091-0047611, 091-0049972 2. พนักงานประจ าร้าน 15 15 18-35 ม.3-ป.ตรี 320+/วัน -มีใบขับข่ีและรถจักรยานยนต์

7-11 สาขา หมู่บ้านปลาเค้า สำขำ หมู่บ้ำนปลำเค้ำ

ต.ดอนเจดีย์ อ.หนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี 1. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 20 20 18-35 ม.3-ป.ตรี 320+/วัน

โทร. 091-0047611, 091-0049972 2. พนักงานประจ าร้าน 30 30 18-35 ม.3-ป.ตรี 320+/วัน -มีใบขับข่ีและรถจักรยานยนต์

7-11 สาขา สนามแย้ สำขำ สนำมแย้

ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 5 5 18-35 ม.3-ป.ตรี 320+/วัน

โทร. 091-0047611, 091-0049972 2. พนักงานประจ าร้าน 15 15 18-35 ม.3-ป.ตรี 320+/วัน -มีใบขับข่ีและรถจักรยานยนต์

34 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหบวร แก๊ส พนักงานเติมแก๊ส 2 2 18+ ม.3+ 350/วัน -มีโอที

119/5 ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 065-2245165

35 บริษัท ซูซูกิกาญจนบุรี จ ากัด 1. ท่ีปรึกษาด้านการขาย (SA) 2 2 22+ ปวช+ ตามตกลง -สามารถขับรถยนต์ได้

9/5 ม.22 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานล้างรถ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 086-4747833, 034-604022 3. ช่างซ่อมรถยนต์ 2 2 22+ ปวช+ ตามตกลง

4. ท่ีปรึกษาการขาย 10 10 22+ ปวช+ ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้
36 ดรีมปาร์ค รีสอร์ท 1. บาริสต้า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

17 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. ผู้ช่วยบาริสต้า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 093-4420033 3. พนักงานร้านกาแฟ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

4. แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
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37 บริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จ ากัด (โรงโม่หิน) 1. พนักงานขับรถแบคโฮร 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

88/8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานขับรถสิบล้อ 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 081-8578801 3. แม่บ้าน(บ้านกรรมการฯ) 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

38 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด  ส ำนักงำนใหญ่
318/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม 1.เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 22+ ปวช ตามตกลง มีประสบการณ์ทางด้านการจัดงานและอีเวนท์ต่างๆ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. เจ้าหน้าท่ีล้างรถ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 098-2865563, 034-513680-2 3. เจ้าหน้าท่ีบัญชีการเงิน 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

4. หัวหน้าโรงซ่อม 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

สำขำท่ำเรือ
1. ท่ีปรึกษาขายรถใหญ่ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

2. เจ้าหน้าท่ีช่าง 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

สำขำทองผำภูมิ
เจ้าหน้าท่ีล้างรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โรงแรม เวสทอรี ในเครือบริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด

เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 1 1 30-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

39 บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จ ากัด ท่ีปรึกษาการขาย 5 5 22+ ปวส.+ ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

133/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 098-2833922

40 บริษัท มัลลิกา ร.ศ.124 จ ากัด 1. พนักงานแคชเชียร์ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

168 ม.5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

โทร. 063-2214563 3. พนักงานการตลาด 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

4. พนักงานขาย(ชาย) 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

41 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด 1. พนักงานขาย 5 5 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีรถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

111/1 ม.3 ต.ตะคร้ าเอน 2. ธุรการสถานท่ี 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์ได้

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3. คนท าสวน 1 1 18-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 081-7051440, 034-562600 4. ช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -สาขาช่างยนต์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

42 บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด (สาขาทองผาภูมิ) เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 23-32 ป.ตรี+ 16,000 - มีใบขับข่ี ท างาน 6 วัน
123/9-10 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

โทร. 095-5987956
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43 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เหนือเกล้าเจริญกิจ 1.พนักงานขับรถสิบล้อ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง - มีใบอนุญาติขับข่ี

144/2-4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถแมคโคร 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.064-3542991 3.ช่างก่อสร้างรางปูน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

44 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ากัด 1. พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 18+ ป.6+ ตามตกลง

(วังสารภีตรงข้ามกับหมู่บ้านศิริชัย) 2. พนักงานจัดซ้ือ 1 1 18+ ป.6+ ตามตกลง

111/2 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3. พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง - จบสาขาการบัญชี หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

โทร. 065-3946354, 034-512122

45 เอยู รีสอร์ท แม่บ้านท าความสะอาด 1 1 25-35 ม.6+ ตามตกลง - ไม่รับสมัครผ่านโทรศัพท์

119/3 ต.หนองบัว อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี

โทร.087-1518976

46 เอยู เอ็นจิเนียร่ิง 1.ช่างกลึง 2 2 25-40 ม.3+ ตามตกลง - ผ่านการเกณฑ์ทหาร
119/3 ม.4 ต.หนองบัว 2.ช่างเช่ือม 1 1 25-40 ม.3+ ตามตกลง - ไม่มีประวัติเก่ียวกับยาเสพติด
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 3.ช่างเจียร 1 1 25-40 ม.3+ ตามตกลง - สามารถขับรถยนต์ได้
โทร.065-067-9591 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

47 โรงแรม The Zeit River Kwai 1.เชพครัวไทย 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ 3 ปีข้ึนไป

5/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

โทร.034-910-258

48 บริษัท เอส.บี.ยูนิต้ี จ ากัด ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 10 10 18+ ป.6+ 320/วัน

124/2 ม.1 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

โทร.086-323-1437

49 บริษัท ที เค ที เซอร์วิส จ ากัด 1.พนักงานคัดเลือกกระดาษและบรรจุ 10 10 18-40 ม.3-ม.6 320/วัน - มีประกันสังคม

ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานผลิตถุงอุตสาหกรรม 5 5 18-35 ม.3-ม.6 320/วัน - สามารถเข้ากะได้

โทร.095-153-8941 3.ผู้ช่วยเคร่ืองห่อกระดาษ 3 3 20+ ปวช.+ 320/วัน - ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม

50 บริษัท ช.เอราวัณร่วมทุนธุรกิจ จ ากัด 1.ท่ีปรึกษาการขาย 2 2 22-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง

31/2-7 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานล้างรถ 1 1 22-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.098-829-5652

51 โล้วเฮงหมง ท่าเรือ (ส านักงานใหญ่) 1.แม่บ้าน 1 1 30-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

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

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร. 083-007-3881 3.พนักงานซ่อมรถจักรยานยนต์ 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
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52 บริษัท เคมัช อินดัสตรี จ ากัด 1. คนขับรถตัก 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง - ต้องการพนักงานจ านวนมาก

17 ม.8 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. ช่างซ่อมบ ารุง 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.088-459-6475

53 บริษัท ส.สุทธิอาจ จ ากัด 1.พนักงานขับรถบรรทุก 10 10 20+ ป.6+ 320/วัน -มีใบขับข่ี ท.3 ข้ึนไป

46/4 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเคร่ืองยนต์รถบรรทุก 1 1 20+ ป.6+ 320/วัน

โทร.089-523-2115

54 บริษัท เอ็ม เอส.เค เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด ช่างไฟฟ้า 1 1 25-35 ปวส.+ ตามตกลง

292/9 ม.1 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี

โทร.081-378-9603, 086-416-9759, 034-919531

55 ร้าน ก่ิงก้านใบเฮลท์ต้ี คาเฟ่ พนักงานหน้าร้าน 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง - มีใจรักบริการ รักสุขภาพ ชอบกินผัก

แก้มลิงหัวนา ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.082-669-6297

56 ร้านเดิมบาร์คาเฟ่ 1. ผู้จัดการร้านอาหาร 1 1 23+ ปวส.+ ตามตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

463 ถ.แสงชูโตใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. เด็กเสิร์ฟ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม

โทร.064-915-5878 -มีใจรักบริการ ซ่ือสัตย์ สุจริต

57 ร้าน ต้นประดู่หมูกระทะ 1. พนักงานทัวไป 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

17/20 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. พนักงานต้อนรับ 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.061-649-7723

58 ร้าน Speed Wash สาขากาญจนบุรี - สาขาแยกหอนาฬิกา

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พนักงานประจ าร้าน 1 1 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง - สามารถท างานกะกลางคืนได้

โทร.063-536-9661 สาขาท่าม่วง

พนักงานประจ าร้าน 1 1 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง - สามารถท างานกะเช้าได้

59 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากัด พนักงานตอกตู้สินค้า 2 2 25+ ป.6+ ตามตกลง

88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

โทร.092-318-9785

60 บริษัท เอ็นพีโฮมเซ็นเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด พ่ีเล้ียงเด็ก 1 1 25-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

896/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-8532353
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61 ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลล์ 1.พนักงานขายและดูแลลูกค้า 5 5 18-35 ม.6+ ตามตกลง

125/6 ม.9 ต.ปากแพรก 2.พนักงานแนะน าสินค้าทางโทรศัพท์ 5 5 18-35 ม.6+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.เจ้าหน้าท่ีสรรหาร้านค้า 5 5 18-35 ม.6+ ตามตกลง

โทร.095-554-1645 4.ผู้บริหารช่องทางการขาย 2 2 18-35 ป.ตรี+ ตามตกลง

5.เจ้าหน้าท่ีบริหารพ้ืนท่ีขายและดูแลลูกค้า 10 10 18-35 ม.6+ ตามตกลง

6.ผู้บริหารช่องทางการขาย AE 2 2 24-35 ป.ตรี ตามตกลง

62 ร้านเปาเปา โดนัทนมสด 1. พนักงานท าแป้ง 2 2 20-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ส่ีแยกแก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานขาย 4 4 20-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.096-149-9266

63 เซฟ-ที-คัท กาญจนบุรี 1.พนักงานขาย 3 3 18+ ม.3+ ตามตกลง - มีความรู้เก่ียวกับไฟฟ้า/มีใบขับข่ีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

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

โทร.081-823-3185 3.หัวหน้าฝ่ายขาย 3 3 25+ ม.3+ ตามตกลง - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

64 บริษัท ฟา ฟา เฮ้าส์ จ ากัด ช่างประกอบงานประตู หน้าต่างไวนิล 10 10 21+ ม.3+ 320/วัน - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

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

โทร.095-694-2465

65 บริษัท เสาปูน ดอนเจดีย์ ก่อสร้าง จ ากัด 1. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 2 20+ ป.6+ ตามตกลง - ขยันอดทน/มีใบขับข่ีประเภท 2  และยกของได้

44 หมู่ 6 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานยกของ 2 2 20+ ป.6+ ตามตกลง

โทร.081-019-2378,084-723-5188

66 บริษัท มือสองเกรด เอ จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 2 23-35 ปวช.+ ตามตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

101 ม.4 ต.ท่ามะกา 2.พนักงานขับรถยกสินค้า 3 3 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. ช่างเช่ือม 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

67 ส านักงานวิสาหกิจชุมชน สวนเกษตร ส.บุญมีฤทธ์ิ คนงานลงแปลงเกษตร 10 10 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

123 ม.17 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ

จ.กาญจนบุรี  โทร.087-974-8778

68 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด (สาขาท่าม่วง) 1.พนักงานการตลาด (ประจ า) 10 10 25-45 ม.3+ 9,000-15,000 - มีประกันสังคม

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
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69 โรงแรมริเวอร์แคว วิว กาญจนบุรี 1.แม่บ้าน 2 2 25-45 ม.3+ ตามตกลง - หากสนใจติดต่อ Line : @Ufs9966p

388/5 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานบัญชี 1 1 25-40 ปวส.+ ตามตกลง - จบสาขาการบัญชี

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 2 25-45 ม.3+ ตามตกลง - จบสาขาการท่องเท่ียว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.089-858-8229 4.พนักงานต้อนรับกลางวัน 2 2 25-40 ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาการโรงแรมหรือท่องเท่ียว

5.พนักงานต้อนรับกลางวัน 2 2 1 25-40 ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาการโรงแรมหรือท่องเท่ียว

70 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด 1.แอดมินเพจ 10 10 20+ ม.3+ ตามตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 (สาขากาญจนบุรี) 2.พนักงานการตลาด (ประจ า) 5 5 20+ ม.3+ ตามตกลง - สามารถเดินทางท างานต่างจังหวัดได้

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

โทร.065-715-3785 หรือ 4.พนักงานขายออนไลน์ 30 30 20-30 ม.3-ป.ตรี 13,000-30,000 - ใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้ และสามารถส่ือสารได้ดี

063-990-6991 5.ผู้จัดการเฟอร์นิเจอร์ 5 5 27-45 ปวส.+ 18000

6.ผู้จัดการไฟฟ้า 5 5 27-45 ปวส.+ 18000

7.พนักงานประจ าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 20 20 20-40 ม.3+ 20,000-25,000

8.พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ 20 20 20-40 ม.3+ 20,000-25,000

71 ท๊อปกลาส กระจกรถยนต์ 1.ช่างติดกระจกรถยนต์ 1 1 18+ ป.6+ ตามตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10/2 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างติดต้ังฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 1 1 18+ ป.6+ ตามตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.095-354-2635

72 แม็คโคร สาขากาญจบุรี พนักงานจัดเรียงสินค้า 2 2 18+ ม.6+

102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-699-609,089-514-5573

73 ป๊ัม ปตท. แก่นสุพรรณ ออยล์        1. พนักงานหน้าลาน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง - มีประกันสังคม



65 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานแคชเชียร์ 1 1 25+ ม.6+ ตามตกลง

โทร. 062-265-1546

74 เซเว่น ปตท.แก่นสุพรรณ ออยล์ พนักงานประจ าร้าน 1 1 18 ม.3+ ตามตกลง

65 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.062-265-1546

75 ทรงพลรวมยนต์ 1. พนักงานขายรถยนต์ 10 10 23+ ปวส. ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

ต.หนองเสือ อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานล้างรถ 5 5 23+ ม.6+ ตามตกลง

โทร.092-272-9678
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76 บริษัท อาร์.เค.วี จ ากัด 1. เชฟครัวไทย, ยุโรป 1 1 35+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

71/12 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานต้อนรับ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.097-284-2086 3.พนักงานดูแลสระว่ายน้ า 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง - สามารถท างานกะกลางคืนได้

4.พนักงานบาร์ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

77 โรงแรม The 28th Hotel  พนักงานต้อนรับ 2 2 23+ ปวช.+ ตามตกลง (สามารถไปท างานต่างจังหวัดได้)

ตรงข้ามโรบินสันกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-512-828

78 บริษัท โรงสีกิตต์ิปวร จ ากัด พนักงานขับโฟล์คลิฟท์ 1 1 25-35 ไม่จ ากัด 400/วัน มีท่ีพัก

23/8 ม.6 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

โทร.034-540-877

79 ทอสีเลคฮิล 1.พนักงานบัญชี 1 1 18+ ป.ตรี ตามตกลง

277 ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ  จ.กาญจนบุรี 2.พ่อครัว/แม่ครัว 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 092-927-7889 3.แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

80 โรงแรมมิตรพันธ์ ราชศุภมิตร 1. ช่างท่ัวไป 1 1 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง

264 หมู่ 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานต้อนรับกะกลางคืน 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง จบป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ

โทร. 082-2939889,097-0439265

3. กุ๊ก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

r.s.hotel.cr@gmail.com 4. ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

81 บริษัท เวอร์จ้ิน เอฟแอนด์บี พนักงานป้ิงขนมทองม้วน 20 20 25-40 ป.6+ 350/วัน

162/1 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 064-8933595

82 บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จ ากัด แอดมิน 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

99/29 หมู่ 1 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

โทร. 084-5999919 , 090-5591919

83 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 จ ากัด พนักงานขาย 5 5 20-30 ม.6+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี
22 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-514222 ต่อ 602

84 โรงแรมพีลูส ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 20-55 ปวส.+ ตามตกลง

ฝ่ังโรบินสันเย้ืองโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

โทร. 098-2621691
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85 ร้านเซเว่นสาขาลาดหญ้าริเวอร์แคว 1. พนักงานประจ าร้าน 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง -ท างานเป็นกะ

 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง -ท างานเป็นกะ

(อยู่ใกล้โลตัสท่าหวี) โทร. 086-5495788

86 ร้านเซเว่น สาขาชุมชนบ้านตลาดใหม่ พนักงานประจ าร้าน 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง -ท างานเป็นกะ

ต.รางหวาย อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี

(ตรงข้ามร้านเส้ือโปโลเมคเกอร์)

โทร. 083-781-6257

87 คลังสินค้า TMK Supermarket (มะกอกหมู่) พนักงานคลังสินค้า 5 5 23-40 ม.3+ ตามตกลง -แข็งแรงยกของหนักได้

เข้าไปสมัครได้ท่ี DC มะกอกหมู่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี -ขับรถโฟล์คลิฟได้

โทร. 063-2064542

88 โรงแรม รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา 1. พนักงานเสริฟ 1 1 18+ ป.ตรี ตามตกลง

88 ม.2 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 25+ ปวส.+ ตามตกลง เคยผ่านงานด้านไฟฟ้า และงานแอร์

โทร. 083-6956141

89 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากัด 1. พนักงานขาย 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง -ท างานสาขาพนมทวน

189 หมู่ท่ี 15 ต.รางหวาย 2. Graphic Pattern Designer 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 3.ช่างสกรีนพิมพ์ลาย 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง

โทร. 063-1961818 4. พนักงานเจาะสาบ 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

ไลน์. @HR.PMK 5. QC Rework 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

6. ช่างตัดผ้า 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

7. ช่างเย็บผ้า 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

1.ช่างเย็บผ้า 6 6 20+ ม.3+ ตามตกลง - ท างานสาขาด่านมะขามเต้ีย

90 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 1. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

84/1-7 ถนนแสงชูโต ต.บ้านใต้ 2. พนักงานอะไหล่ 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

โทร. 034-513122 ต่อ 500 4.พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง -ศูนย์ Honda Bigwing

5.พนักงานการตลาด 1 1 23+ ปวส.+ ตามตกลง

6. พนักงานกราฟิก 1 1 23+ ปวส.+ ตามตกลง -ใช้โปรแกรม AI/PS ได้เป็นอย่างดี

7.ผู้จัดการแผนกบุคคล 1 1 28+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2-5 ปี
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91 บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จ ากัด 1. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผน 1 1 25-40 ป.ตรี+ 15000+ -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

208-209 ม.3 ต.วังขนาย 2.Graphic designer 1 1 22-40 ปวช.+ 18000+ -ใช้โปรแกรม Adobe ได้ ,เน้นออกแบบแพคเกจจ้ิง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3. Production leader 1 1 21-25 ป.ตรี+ 16000+ ป.ตรี วท.บ./วศ.บ.การอาหาร/วศ.บ.อุตสาหการ

โทร. 034-613074, 063-5351480 4. Production Supervisor 1 1 30-45 ป.ตรี+ 22000+ -มีประสบการณ์โรงงานท าอาหาร 5 ปี

5. Bakery Chef /Pasty Chef 1 1 20+ ไม่จ ากัด 30000+ -เน้นผู้ท่ีเคยมีประสบการณ์ท างานโดยตรง

6. เจ้าหน้าท่ี Operation & setup 3 3 19-45 ไม่จ ากัด 15000+ -มีประสบการณ์ ท างานได้หลายสาขา

7. พนักงานเชียร์ขายสินค้า 1 1 18-45 ไม่จ ากัด 15000+ -มีประสบการณ์มาก่อน บุคลิกดี

8.Sale executive 1 1 18-45 ไม่จ ากัด 20000+ -มีประสบการณ์/มีรถยนต์ส่วนตัว

92 บริษัท เจ เอส ออโตโมบิล จ ากัด 1. ช่างยนต์ 3 3 25+ ปวช+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์

275-279  ต.ปากแพรก 2. ท่ีปรึกษางานขาย 10 10 25+ ปวช+ ตามตกลง -สามารถขับรถยนต์ได้

อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานขับรถ 1 1 23+ ปวช+ ตามตกลง -รู้เส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดี

โทร. 081-8588846 4. เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 25+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชี

5. รปภ. 1 1 25+ ปวช.+ ตามตกลง

93 ริเวอร์แควคีรี รีสอร์ท คนสวน 2 2 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง เง่ือนไขอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพิจารณาเป็นพิเศษ

188 ม.6 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทร.0972478223

94 โรงแรม Cross River Kwai 1. พนักงานครัว   1 1 23-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีต้ัง หมู่ 4 ต าบลหนองหญ้า 2. ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 23-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 3.พนักงานยกกระเป๋า 1 1 23-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ส่ือสารภาษาอังกฤษได้

โทร. 082-7821048 คุณเมจิ 4. พนักงานรับจองห้องพัก 1 1 23-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ส่ือสารภาษาอังกฤษได้

5. แม่บ้าน/พ่อบ้าน 2 2 23-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

95 บริษัท วีอาร์อาร์เทรดด้ิง2016 จ ากัด พนักงานขาย 20 20 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

69/12 อาคารB หมู่บ้านศิริชัย4 หมู่ 13

 ต.ปากแพรก  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทร. 034-914200,092-313-8484

96 สุขใจปลากาญฟาร์ม คนงานเล้ียงปลา 2 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง - คนไทย ลาว พม่า กระเหร่ียง มอญ

(ประจ าฟาร์มท่าม่วง และ วังเย็น)  - คู่สามี-ภรรยา (ชายเล้ียงปลา - หญิงแม่ครัว)

081-7058599 คุณรัติกาญจน์ 081-4335041 คุณเสรี
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

97 ร้านโคโค่ ริเวอร์แคว 1.พนักงานบัญชี 1 1 22-35 ป.ตรี+ 12000+ -มาสมัครได้ต่ังแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (เท่าน้ัน)

 ติดกับตลาดค่ายเชลยศึกสะพานข้ามแม่น้ าแคว 2.พนักงานการเงิน 1 1 22-35 ป.ตรี+ 12000+ -มีประสบการณ์ตามลักษณะงานในสายอาชีพน้ัน

 สนใจโทรสอบถามท่ีเบอร์ : ฝ่ายบุคคล 0886914456. 3.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 1 1 22-35 ป.ตรี+ 12000+ -มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีสูง

98 บ้านชาบู 1. พนักงานเสิร์ฟ (ท่าเรือ) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

103 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ าเอน 2. ผู้ช่วยครัว (ท่าเรือ) 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 3. พนักงานเสิร์ฟ (ท่าเรือ) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 094-9714652 (สาขาท่าเรือ) 4. พนักงานเสิร์ฟPart time (ตัวเมือง) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

099-3392470 (สาขาตัวเมือง) 5.พนักงานล้างภาชนะ(ตัวเมือง) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (เย็น)

99 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท (กาญจนบุรี) 1.ช่างไฟฟ้า  2 2 18-35 ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์หรือมีวุฒิการศึกษาตรงตามสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9/1 หมู่ 3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานรับจองห้องพัก 1 1 20-35 ปวส.+ ตามตกลง -สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้

โทร.098-2745918 3.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 1 20-35 ปวส.+ ตามตกลง

100 ที.68 อาหารสัตว์ พนักงานส่งอาหารสัตว์ 2 2 20-40 ม.6+ ตามตกลง มีใบขับข่ี

808/29 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-8592502

101 ร้านไข่สงวนทรัพย์ พนักงานธุรการ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

204 ม.6 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.084-3987892

102 ศูนย์จัดจ าหน่ายไอศกรีมวอลล์ จังหวัดกาญจนบุรี 1.ผู้ช่วยคนขับรถ และส่งของ 5 5 20-24 ม.6+ ตามตกลง ขับข่ีรถยนต์ เกียร์ธรรมดาได้

122 หมู่ท่ี 1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -นอนค้างต่างอ าเภอได้

เย้ืองกับหน้าค่ายสุรสีห์ อยู่ในซอยต้นสน เข้าซอยมา 300ม. -ฉีดวัคซีน โควิด 2 เข็มแล้ว

โทร 098 249 6455 (เน้นโทรค่ะ) 2.พนักงานบัญชี 1 1 20-30 ปวส.+ ตามตกลง -สาขาบัญชี

103 โรงเรียนยู่เฉียว ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถม 1 1 23-40 ป.ตรี+ ตามตกลง มีประสบการณ์หรือมีวุฒิการศึกษาตรงตามสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร. 034-611-150

104 มาแคนน์ รีสอร์ท 1.พ่อครัว 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6/11-12 ม.8 ต.แก่งเส้ียน 2.แม่ครัว 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.หัวหน้าช่าง 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านโรงแรม

โทร 034-515-808 4.เจ้าหน้าท่ีฝ่าย(ในพ้ืนท่ี) 1 1 23+ ปวส.+ ตามตกลง

5.พนักงานต้อนรับ 2 2 23+ ปวส.+ ตามตกลง
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

105 my DNA กาญจนบุรี 1.นักจิตวิทยาเด็ก 1 1 22-40 ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาจิตวิทยาท่ัวไป

ศูนย์การค้า TMK Park กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีประจ าสาขา 1 1 22-40 ป.ตรี+ ตามตกลง ทุกสาขา

106 โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว 1. แม่บ้าน 3 3 20+ ม.3+ ตามตกลง

15 หมู่ 9 ต.แก่งเส้ียน  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. เสิร์ฟ 3 3 20+ ม.3+ ตามตกลง

สามารถติดต่อสอบถาม 3. ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

เบอร์ 0876955324, 034540988 4. เบลบอย 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

5. รปภ. 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

107 ต้องกาญ คาเฟ่ บาริสต้า 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง

 ถนนลาว ต.ท่ามะขาม อ. เมือง จ.กาญจนบุรี

108 บริษัท จตุรมาศ จ ากัด โฟร์แมนก่อสร้าง 1 1 20-40 ปวช.+ ตามตกลง สาขาก่อสร้างหรือสาขาท่ีเก่ียวกับข้อง

165/34 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

034-600643 (092-2644414 ฝ่ายHR)

109 บริษัท เอ็นพีโฮมเซ็นเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด แม่บ้าน 1 1 25-40 ไม่จ ากัด 320/วัน มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

896/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ติดต่อคุณบอล 063-6295363

110 ดัชมิลล์ สาขา ท่ามะกา พนักงานขาย 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 099-2526463
111 บจก.พงษ์ศักด์ิไชยลานท่าลาน พนักงานบรรจุตู้สินค้า 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกันสังคม

7/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.095-676-1699
112 Sensee Pro Design ธุรการ 1 1 25-40 ปวส.+ 10000+ ขับรถได้พิจารณาเป็นพิเศษ

วังสารภีซอย 4 เส้นบายพาส ก่อนถึงป้อมต ารวจ

โทร.096-249-4645
113 บริษัท อีซุซุกาญจนบุรี จ ากัด ส านักงานใหญ่ -ประกันสังคม

โทร.098-286-5563 (คุณแอน ฝ่ายบุคคล) 1.เจ้าหน้าท่ีบัญชีและการเงิน 3 3 20+ ปวส.+ ตามตกลง -ตรวจสุขภาพประจ าปี

034-513680-2 ส านักงานใหญ่ 2.หัวหน้าทีมบัญชีและการเงิน 2 2 30+ ป.ตรี+ ตามตกลง -โบนัสประจ าปี

3.ผู้ช่วยหัวหน้าทีมการตลาด 1 1 25+ ปวส+ ตามตกลง -ยูนิฟอร์ม
สาขาท่าเรือ

1.เจ้าหน้าท่ีปรึกษาการขายรถใหญ๋ 1 1 23+ ปวส.+ ตามตกลง

สาขาทองผาภูมิ
1.เจ้าหน้าท่ีล้างรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
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(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

114 บริษัท ก.แสงยนต์ คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด พนักงานบัญชี 1 1 21-35 ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาบัญชี

(คูโบต้าเมืองกาญจน์) -มีความช านาญด้านคอมพิวเตอร์

22 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 085-2646565

115 บริษัท ก.แสงยนต์ คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 1.ช่างบริการ 1 1 25-35 ปวช.+ ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

(สาขาหนองฝ้าย) 2.ฝ่ายขาย 1 1 25-35 ปวช.+ ตามตกลง

3448 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 3.ขายอะไหล่ 1 1 25-35 ปวช.+ ตามตกลง

โทร. 089-2067888, 085-2646565

116 บริษัท อุดมทรัพย์ ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 20-30 ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาบัญชี

(ศูนย์จัดจ าหน่ายไอศกรีมวอลล์กาญจนบุรี) 2.พนักงานผู้ช่วยคนขับรถและส่งของ 10 10 20-35 ม.6+ ตามตกลง นอนค้างต่างอ าเภอได้

122 ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-249-6455 (เน้นโทร)

117 บริษัท ปุ๋ยรุ่งเรือง จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 18-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ท าโรงปุ๋ยมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.062-5197896

118 โรงแรมเซเว่นอินน์ พนักงานธุรการ 2 2 25+ ม.6+ ตามตกลง ท างานเป็นกะได้

โทร.081-7638858

1,174 341 71 762

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน จ ำนวน เพศ อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท อุดมทรัพย์ ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด ผู้ช่วยคนขับรถและส่งของ 10 10 20-30 ไม่จ ากัด 320/วัน

(ศูนย์จัดจ าหน่ายไอศกรีมวอลล์กาญจบุรี)

122 ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-249-6455 (เน้นโทร)
2 บ้านชาบู 1. พาร์ทไทม์เสิร์ฟ (ท่าเรือ) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

103 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 2. พาร์ทไทม์เสิร์ฟ (สาขาเมือง) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 094-9714652 (สาขาท่าเรือ)
099-3392470 (สาขาตัวเมือง)

12 2 10    

รวม 476 ต าแหน่ง 1,174 อัตรา

รวม 3 ต าแหน่ง 12 อัตรา

ต ำแหน่งงำน Part-Time
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร


