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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด มหำชน 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 100 100 18+ ปวช.+ 320/วัน มีโบนัส/ค่ำล่วงเวลำ
99/1 ม.16 ต.พังตรุ อ.พนมทวน 2.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 4 4 20+ ปวส.+ ตำมตกลง กองทุนประกันสังคม
จ.กำญจนบุรี โทร.085-8840183

2 พอร์ชรีสอร์ท (คำร์แคร์) 1.คนขับรถข้ึนแท่นล้ำงรถ 1 1 20-40 ป.6+ ตำมตกลง ท ำงำนช่วง 08:00-17:00น.

232/60 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง 2.พนักงำนล้ำงรถ 3 3 18-35 ป.6+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.081-7569160

3 บริษัท เค แอล โมบำยเซ็นเตอร์ จ ำกัด 1.ผู้จัดร้ำน 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง

1075/42 ม.4 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนตอนรับ 1 1 25+ ปวส. ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.081-5856999

4 บริษัท เอสแอนด์พี ไบโอเอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด พนัก Social Media Admin 1 1 22+ ป.ตรี 12,000+ ดูแล Facebook,Lineของบริษัท

5-7 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ รับออเดอร์ ตอบค ำถำมลูกค้ำ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-562913,065-2379788 ส่งประวัติได้ท่ี e-mail:info@supp-cleaning.com

5 บริษัท ฟำร์มไก่ด ำ (กำญจนบุรี) 1.พนักงำนบัญชีคลังสินค้ำ 1 1 25+ ปวส.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์งำนคลังสินค้ำ

10/2 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.พนักงำนคลังสินค้ำ 1 1 25+ ม.3+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-518999

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร



2

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

6 ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร Checker Out Outsource 1 1 22+ ป.ตรี ตำมตกลง มีภูมิล ำเนำหรือพักอำศัยอยู่ท่ี

2716 ถ.บ้ำนเหนือ ต.บ้ำนใต้ อ.เมือง อ.ทองผำภูมิ อ.สังขละ

จ.กำญจนบุรี โทร.082-3265446

7 บริษัท เค.ซี.เกษตรกรรม จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถตัก-แทรกเตอร์ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ขับรถตัก แทรกเตอร์

51/3 ม.6 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนขับรถตัดอ้อย (ประจ ำ) 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ขับรถตัดอ้อย 1 ปีข้ึนไป

จ.กำญจนบุรี โทร.034-543123-5 ต่อ 320 3.พนักงำนขับรถตัดอ้อย(ฤดูหีบ) 6 6 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ขับรถตัดอ้อย 1 ปีข้ึนไป

4.ช่ำงซ่อมรถตัดอ้อยประจ ำ 2 2 18+ ปวช. ตำมตกลง ช่ำงยนต์หรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง มีประกำรณ์ซ่อมรถตัดอ้อย

5.พนักงำนขับรถตัก-แทรกเตอร์ 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ขับรถตัก แทรกเตอร์

8 บริษัท ยงเฮ้ำส์ จ ำกัด ส ำนักงำนกำญจนบุรี 1.เจ้ำหน้ำท่ีบัญชีเจ้ำหน้ี 1 1 20+ ปวช+ 10,000+ มีประสบำกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

88 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.เจ้ำหน้ำท่ีแผนกขำย(อุปกรณ์ไฟฟ้ำ/โคมไฟ) 1 1 23+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-527777 ต่อ 401 3.เจ้ำหน้ำท่ีแผนกขำย (เฟอร์นิเจอร์) 1 1 23+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

4.เจ้ำหน้ำท่ีแคชเชียร์ 1 1 23+ ปวช.+ ตำมตกลง

5.เจ้ำหน้ำท่ีป้องกันกำรสูญเสีย 3 3 25-30 ปี ป.ตรี+ 10,000+

6.พนักงำนห่อสินค้ำ Online 1 1 18+ ไม่จ ำกัด 350 บำท/วัน

9 บริษัท โฮม โปร ดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด พนักงำนขำย 3 3 25+ ม.3 ข้ึนไป ตำมตกลง

15 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี โทร.098-2583244

10 บริษัท สยำมแกรนด์ อลูมิเนียม จ ำกัด 1.พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 1 1 20-30 ไม่จ ำกัดวุฒิ ตำมตกลง

168/11-12 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนฝ่ำยผลิต 2 2 22-37 ม.3+ 320/ว

โทร.064-2919940

11 คุณนำ แม่บ้ำน ดูแลคนชรำ 1 1 20-40ปี ไม่จ ำกัดวุฒิ ตำมตกลง มีท่ีพักให้ฟรี

18/2 ม.9 ต.รำงหวำย อ.พนมทวน

จ.กำญจนบุรี โทร.086-3659564

12 โรงเรียนต้นกล้ำแห่งปัญญำ 1.ครูปฐมวัย 1 1 23+ ป.ตรี ตำมตกลง

299 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.ครูคณิตศำสตร์ 1 1 22-40 ป.ตรี ตำมตกลง

 โทร.034-515292/094-0098386

รักในสำยอำชีฟครูส่งใบสมัครทำงLine
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

13 บริษัท คอร์เฮ้ำส์ (ประเทศไทย) พนักงำนฝ่ำยผลิต 5 2 3 18+ ม.3 ข้ึนไป ตำมตกลง สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้

7/6 ม.6 ถ.แสงชูโต ต.วังศำ อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี โทร.063-2210088

14 บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพลส ประเทศไทย จ ำกัด(มหำชน) สำขำไทรโยค สนใจสำมำรถเข้ำไปกรอกข้อมูล

 -พนักงำนออฟฟิศ 1 1 20-35 ม.3+ ตำมตกลง ในแบบสอบถำม
 -พนักงำนคัดแยกสินค้ำ 2 2 20-35 ม.3+ ตำมตกลง https://forms.gle/9T5hq7kba3S1dLpM7

สำขำลำดหญ้ำ

 -พนักงำนคัดแยกสินค้ำ 2 2 20-35 ม.3+ ตำมตกลง หรือสำมำรถแสกน QR Code

สำขำสังขละบุรี

 -พนักงำนออฟฟิศ 1 1 20-35 ม.3+ ตำมตกลง

 -พนักงำนคัดแยกสินค้ำ 2 2 20-35 ม.3+ ตำมตกลง

สำขำทองผำภูมิ
 -พนักงำนออฟฟิศ 1 1 20-35 ม.3+ ตำมตกลง

สำขำหนองอ้อ บ้ำนโป่ง
 -พนักงำนคัดแยกสินค้ำ 2 2 20-35 ม.3+ ตำมตกลง

สำขำวังขนำย

 -พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ 1 1 20-35 ม.3+ ตำมตกลง

15 บริษัท เอสเอ็นพีฟู้ด กำญจนบุรี 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 2 2 18-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประกันสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม

7/6 ม.6 ถ.แสงชูโต ต.วังศำ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำน QC 2 2 18-35 ม.6-ป.ตรี ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.063-2210088

16 บริษัท คอร์เฮ้ำส์ (ประเทศไทย) พนักงำนฝ่ำยผลิต 5 2 3 18+ ม.3 ข้ึนไป ตำมตกลง สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้

7/6 ม.6 ถ.แสงชูโต ต.วังศำ อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี โทร.063-2210088

17 บริษัท เค.ซี.อะกริเวนเจอร์ จ ำกัด 1.ผู้จัดกำรแผนกบริกำร 2 2 25+ ปวช.+ ตำมตกลง  มีประสบกำรณ์ซ่อมบ ำรุงรถตัดอ้อย,เคร่ืองจักรกล

14/268 ม.10 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 2.หัวหน้ำช่ำง/ช่ำงซ่อมรถตัดอ้อย 6 6 18+ ปวช.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ซ่องบ ำรุงรถตัดอ้อย

จ.กำญจนบุรี โทร.034543123-5 ต่อ 320 3.พนักงำนขับรถตัดอ้อย(ขับรถสำธิต) 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ขับรถตัดอ้อย 1 ฤดูหีบข้ึนไป

18 ท๊อปกลำส กระจกรถยนต์ 1.ช่ำงติดกระจกรถยนต์ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

10/2 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.ช่ำงติดต้ังฟิมล์กรองแสงรถยนต์ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.095-3542635

https://forms.gle/9T5hq7kba3S1dLpM7
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

19 บริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.ผู้ช่วยสัตวบำล 1 1 20+ ปวช+ ตำมตกลง จบสำขำ สัตวศำสตร์,เกษตรฯลฯ

ประจ ำสำขำกำญจนบุรี 2.พนักงำนปฏิบัติกำร 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

 โทร.080-0454129/089-2560273

20 ร้ำนพูนโชค กรรมกรท่ัวไป 2 2 20-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

208 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

 โทร.092-2464549

21 บริษัท มัลติเพิลฟู้ดส์ จ ำกัด 1.หัวหน้ำบัญชีต้นทุน 1 1 25+ ป.ตรี+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

09/2 ม.4 ต.บ้ำนเก่ำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.จป.วิชำชีพ 1 1 25+ ป.ตรี+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

 โทร.064-4262287 3.พนักงำนฝ่ำยผลิต 5 5 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ส่งประวัติได้ท่ี e-mail:natthamon.hrmultiplefood@gmail.com

22 วิชัญญำคลินิกเวชกรรม แม่บ้ำนประจ ำคลินิก 1 1 18-45 ม.3+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

132/9 ม.1 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี โทร.098-8559491

23 โรงแรมออเรนจ์ กำญจนบุรี ธุรกำรโรงแรม 1 1 25-40 ม.6+ ตำมตกลง สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.081-7638858

24 บริษัท อัยย์โค่ จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีงำนขำย 1 1 22+ ป.ตรี ตำมตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์,มีประสบกำรณ์งำนขำย

94/4 ม.8 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 2.ธุรกำรประสำนงำนขำย 1 1 25-40 ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ท ำงำนอย่ำงน้อย 1ปี

โทร.063-6389468

25 บริษัท เฮงลิสซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกัด(มหำชน) เจ้ำหน้ำท่ีสนับสนุนงำนสำขำ 20 20 23+ ปวส.+ ตำมตกลง สนใจส่งประวัติได้ท่ี

69 ม.7 ต.สันทรำยน้อย อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ (ท่ัวประเทศ) E-mail:hr@henglesing.co.th

โทร.097-9203999

26 บริษัท ไทย ซำน มิเกล ลิเคอร์ จ ำกัด พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ 1 1 25+ ม.3+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

234 ม.1 ต.วังขยำย อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี โทร.086-7631527

27 Best Express สำขำกำญจนบุรี พนักงำนบริกำรลูกค้ำ 2 2 20+ ม.6+ ตำมตกลง รับเฉพำะผู้ท่ีจบกำรศึกษำ

อยู่ตรงข้ำมประตู2(ศูนย์ OTOP) ศำลำกลำงจังหวัดกำญจนบุรี ต้ังแต่ปีพ.ศ.2562 เป็นต้นไป

โทร.081-8315184,080-4581076,080-4583750



5

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

28 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) พนักงำนฝ่ำยผลิต 200 200 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประกันสังคม/มีโบนัสตำมผลประกอบกำร

46/19 ม.4 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี

โทร. 065-2052335

29 บริษัท ช.พรประสิทธ์ิ จ ำกัด 1.พนักงำนบัญชี 1 1 22+ ป.ตรี ตำมตกลง

12/31 ม. 7 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนฝ่ำยผลิต 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.094-6611917 3.พนักงำนQC 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

4.พนักงำนขับรถตัก 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

5.พนักงำนขับรถมิกเซอร์ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

30 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 1 1 18-35 ปวช.+ ตำมตกลง

111/2 ม. 9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนบัญชีภำษี 1 1 18-35 ปวช.+ ตำมตกลง

โทร. 034-512122 3.พนักงำนสโตร์ 1 1 18-35 ปวช.+ ตำมตกลง ขับรถยนต์เป็นและมีใบขับข่ีรถยนต์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

4.พนักงำนขับรถคอนกรีต 2 2 30+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.2
5.พนักงำนขับสิบล้อ+พ่วง+ เทเลอร์ 2 2 30+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.2

6.พนักงำนฝ่ำยผลิต 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

31 บริษัท นิวปุ๋ยไทยอินเตอร์ จ ำกัด พนักงำนฝ่ำยผลิต 5 5 25-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีควำมขยัน-อดทน

4 ม.12 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ กำญจนบุรี

โทร.089-5003179

32 วัฒนำกำรเกษตร พนักงำนขำย 6 6 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ขับรถยนต์ได้จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

9/3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี

โทร.063-2529663

33 บริษัท อินทผลัมภำคตะวันตก จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยบัญชีกำรเงิน 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน 1 ปีข้ึนไป

99/29 ม.1 ต.หนองขำว อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนขำยออนไลน์ 1 1 25+ ปวส.+ สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์,โปรแกรมบัญชีได้เป็นอย่ำงดี

โทร.084-5999919

34 บริษัท สยำมไทย โกลบอล จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

99/3 ต.รำงหวำย อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี 2.ช่ำงเช่ือม 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

 โทร. 061-8914659 3.ช่ำงกลโรงงำน 1 1 18+ ปวช.+ ตำมตกลง

เวลำติดต่อ 8.30 - 16.30 น. 4.คนขับรถบรรทุก 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง
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35 บริษัท พีพี ดี กรุ๊ป จ ำกัด 1.ผู้จัดกำรสำขำโลตัสกำญจนบุรี 1 1 23-35 ปวส.+ ตำมตกลง

Big c กำญจนบุรี,โลตัสกำญจนบุรี,โรบินสันกำญจนบุรี

 โทร. 083-1267754
36 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (กำญจนบุรี) จ ำกัด สถำปนิกขำย/พนักงำนขำย 1 1 20+ ปวส.+ ตำมตกลง มีประกันสังคม,โบนัส

62/33 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี ค่ำน้ ำมันในกำรเดินทำง

โทร.034-600237
37 บริษัท ท่ีน่ีบ้ำนฉัน 1.พนักงำน ถ่ำยท ำและตัดต่อ VDO 1 1 18-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประกันสังคม

ท ำงำนท่ี อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย 2.พนักงำนคอลเซ็นเตอร์/ดูแลลูกค้ำ 1 1 18-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง เงินรำยได้พิเศษ อ่ืนๆ

โทร.080-1942025 มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

38 บริษัท โมด โซลูช่ัน จ ำกัด 1.ผู้ช่วยผู้จัดกำร 1 1 35+ ป.ตรี ตำมตกลง ปฏิบัติงำน จันทร์-ศุกร์
1078/1 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.โปรแกรมเมอร์ 1 1 23+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประกันสังคม,โบนัส,โอที

โทร.062-5988225
39 บริษัท ศรีฟ้ำโฟรเซนฟู้ด จ ำกัด 1.นักพัฒนำธุรกิจแฟรนไชส์ 1 1 28+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนพัฒนำธุรกิจแฟรนไชส์อย่ำงน้อย 5 ปี

 208-209 หมู่ 3 2.ผู้จัดกำรแผนกจัดซ้ือ 1 1 28+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จัดซ้ือโรงงำน 5ปี

ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 3.sale online 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.034-613074
40 บริษัท สยำมชัยเซอร์วิส จ ำกัด (สำขำกำญจนบุรี) 1.พนักงำนกำรตลำด 10 10 18+ ม.3+ ตำมตกลง

(จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ) 
311/9 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.065-7153785,063-9906991
41 ไทวัสดุ สำขำกำญจนบุรี 1.หัวหน้ำแผนกซ่อมบ ำรุง 2 2 25-45 ม.3+ ตำมตกลง

111 ม.9 ถนนเล่ียงเมืองกำญจนบุรี ต.ปำกแพรก 2.หัวหน้ำพนักงำนขำย 2 2 25-45 ม.3+ ตำมตกลง

อ.เมือง โทร.065-5258207,091-0356906 3.หัวหน้ำแผนกคลังสินค้ำ 3 3 25-45 ม.3+ ตำมตกลง

4.พนักงำน Part Time 1 1 25-40 ม.3+ ตำมตกลง

42 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด ตัวแทนฝ่ำยขำย 10 10 20+ ปวส.+ ตำมตกลง

286/45-46 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.081-3788077,092-7423622

43 บริษัท เอ็นพีโฮมเซ็นเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 1.พ่ีเล้ียงเด็ก 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

896/1 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.แม่บ้ำน 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.0636-6295363

44 บริษัท กรุงไทยแอกซ่ำประกันชีวิต จ ำกัด พนักงำนขำย 5 5 20+ ม.3+ ตำมตกลง

12/6 ม.5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.082-5031618

มีประสบกำรณ์
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45 บริษัท กรุงไทยแอกซ่ำ จ ำกัด เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย 15 15 25+ ปวช.+ ตำมตกลง

12/105 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.092-4656291
46 บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟ้ำโรงงำน 1 1 25-35 ปวช+ ตำมตกลง

292/9 ม.1 ต.กลอนโด 2.พนักงำนบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตำมตกลง จบสำขำบัญชี
อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนท่ัวไป 5 5 20-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.034-919531, 081-3789603
47 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด มหำชน ผู้ช่วยสัตวบำล/สัตวบำลประจ ำฟำร์ม 2 2 18+ ปวช.+ ตำมตกลง

107/4 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี

โทร.081-3534769

48 บริษัท ประดิษฐ์ จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือม 2 2 25-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

102/17-20 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 2.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 6 6 18+ ม.6+ ตำมตกลง

โทร.098-8823789 3.ช่ำงสี 2 2 18+ ม.6+ ตำมตกลง

4.พนักงำนคลังสินค้ำ 1 1 18 ม.6+ ตำมตกลง

49 ร้ำนเปำเปำ โดนัทนมสด พนักงำนขำย 3 3 20-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ส่ีแยกแก่งเส้ียน อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.096-1499266

50 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.ช่ำงเขียนแบบ 1 1 20+ ปวส.+ ตำมตกลง สำขำช่ำงเขียนแบบหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

84 หมู่ 3 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนซ่อมบ ำรุง 1 1 20+ ปวช. ตำมตกลง สำขำช่ำงอุตสำหกรรมหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

 โทร.034-561178,034-561187 ต่อ 204 3.ช่ำงไส 1 1 20+ ม.3+ ตำมตกลง เกณฑ์ทหำรแล้ว
4.หัวหน้ำแผนกวิเครำะห์คุณภำพ 1 1 30+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์เก่ียวกับโรงงำนน้ ำตำลจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

5.หัวหน้ำบรรจุย่อย 1 1 23+ ป.ตรี ตำมตกลง มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี,มีทักษะกำรเป็นผู้น ำ

6.ช่ำงถังและสี 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ในด้ำนงำนตัวถัง,เคำะพ่นสีอย่ำงน้อย 3 ปี จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

7.พนักงำนแบกน้ ำตำล 1 1 20+ ป.6-ม.3 ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

51 หจก.โรงน้ ำแข็งวังศำลำ คนขับรถ (รำยวัน) 5 5 20-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบขับข่ีประเภท1 วันละ 450

345/8 ม.4 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง มีใบขับข่ีประเภท2 วันละ 500

จ.กำญจนบุรี โทร.093-6653596 ต้อมีมีใบผ่ำนกำรตรวจโควิด-19 ภำยใน 72 ชม.

52 รัติกำญจน์ 1.พนักงำนขับรถส่งของ 2 2 20-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

88/1 ต.ม่วงชุม อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.ผู้จัดกำรฟำร์มเล้ียงปลำ 1 1 20-40 ปวส.+ ตำมตกลง สำขำกำรประมง

โทร.081-4335041
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53 บริษัท เมฆำกำรช่ำง จ ำกัด(ก่อสร้ำง) 1.ช่ำง 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประกันสังคม

161/3 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.กรรมกร(ก่อสร้ำง) 20 5 15 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.081-8804416

54 บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนช่ันแนลอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 100 100 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุด

99 ม.1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนควบคุมคุณภำพ 100 100 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง โบนัสประจ ำปี,งำนเล้ียงปีใหม่

โทร.034-910510-1

55 บริษัท เอ็น พี สลิตต้ิง จ ำกัด พนักงำนคุมเคร่ืองจักร 1 1 20-34 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบขับข่ี ท.2

3/6 ม.6 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี มีประกันสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม 

โทร.034-553007,081-7210296 ปรับเงินเดือนประจ ำปี

56 ร้ำนทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ 1.พนักงำนขับรถ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด 350/วัน มีใบขับข่ี 
150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนปลูกต้นไม้ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด 350/วัน

โทร.092-8259955 3.พนักงำนแพ็คสินค้ำ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด 350/วัน

4.แอดมินเพจ 1 1 22+ ไม่จ ำกัด 350/วัน

57 บริษัท สยำมชัยเซอร์วิส จ ำกัด (สำขำท่ำม่วง) 1.พนักงำนกำรตลำด (ฟรีแลนซ์) 5 5 20+ ม.6+ ตำมตกลง ถ้ำมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำสวัสดิกำรให้

(จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ) 2.พนักงำนกำรตลำด (ประจ ำ) 5 5 20+ ม.6+ ตำมตกลง ถ้ำมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำสวัสดิกำรให้

752/5-7 ถ.เทศบำลซอย 19 ต.ท่ำม่วง 3.ผู้จัดกำรร้ำนฝึกหัด 2 2 30-50 ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 

โทร.089-1599496/095-2479621

58 บริษัท ลำนเหล็กล ำเลียง จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถหัวลำน 5 5 20+ ป.6+ ตำมตกลง

88 ม.2 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.จป.วิชำชีพ 1 1 23+ ป.ตรี+ ตำมตกลง สำขำอำชีวอนำมัย

โทร.086-1005679

59 บริษัท ซูซูกิกำญจนบุรี จ ำกัด 1.ธุรกำร 2 2 18+ ปวช.+ ตำมตกลง

19/5 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนท ำควำมสะอำดรถยนต์ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.086-4747839 3.ท่ีปรึกษำขำย 5 5 18+ ม.6+ ตำมตกลง

60 บริษัท สยำมสไมล์กำญจนบุรี จ ำกัด พนักงำนกำรตลำด 10 10 23-32 ปวส.+ ตำมตกลง

65/37 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.085-6958478

61 บริษัท เอไอเอ จ ำกัด(ขำยประกันชีวิต) 1.ตัวแทนประกันภัย 10 10 20-42 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ส่ีแยกแก่งเส้ียน ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2.ตัวแทนประกันชีวิต 10 10 20-42 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.094-5978991
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62 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่ำลำน จ ำกัด พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 3 20+ ป.6+ ตำมตกลง

88 ม.2 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

โทร.086-1005679

63 บริษัท  สยำมแม็คโคร จ ำกัด 1.พนักงำนจัดเรียงอำหำรสด 5 5 18+ ม.6+ ตำมตกลง

102 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนจัดสินค้ำอำหำรแห้ง 5 5 18+ ม.6+ ตำมตกลง

โทร.034-699609
64 บริษัท จิริฎพำนิชย์คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

(รับเหมำก่อสร้ำง) 333 ม.12 2.ช่ำงก่อสร้ำง 5 5 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.098-2533351

65 หจก.อำร์ เกรทเตอร์ เซอร์วิส (รับเหมำไฟฟ้ำ) 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 25-35 ปวช.+ 350/ว *ทดลอง 3 เดือนปรับเป็นรำยเดือน

241/3 ม.4 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ 3 3 20+ ม.3+ 320/วัน *ทดลอง 3 เดือนปรับเป็นรำยเดือน

จ.กำญจนบุรี โทร.081-7362725

66 บริษัท เค ที พี ประเทศไทย จ ำกัด 1.แม่บ้ำน 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

51 ม.2 ต.หนองลำน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนขับรถ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด 320/วัน มีใบขับข่ีรถยนต์

โทร.086-3758664

67 บริษัท ทีเอ็มเค กำญจนบุรี เทรดด้ิง จ ำกัด หัวหน้ำแผนกพ้ืนท่ีเช่ำ 1 1 28-45 ป.ตรี ตำมตกลง มีควำมรู้ควำมสำมำรถในเอกสำรบัญชี

99/8 ม.1 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.063-2064551

68 บริษัท ศิรำกิจ โลจิสติกส์ จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ 2 2 25-55 ม.3+ ตำมตกลง

28 ถ.แสงชูโตใหม่1 ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ

จ.กำญจนบุรี โทร.081-6927123

69 บริษัท เสำปูน ดอนเจดีย์ ก่อสร้ำง จ ำกัด 1.คนงำนป๊ัมอิฐบล็อก 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง รับเป็นครอบครัว/มีท่ีพักฟรี

44 ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี 2.คนขับรถ/ยกของ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ขยันอดทน 

โทร.081-0192378,084-7235188

70 บริษัท สิงห์กำญจน์เสริมทรัพย์ จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถ 3 3 18-30 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.2

4/5 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนยกสินค้ำ 3 3 18-30 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.081-9433758
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71 บริษัท กันตินันท์ กำร์เม้นท์ จ ำกัด ช่ำงเย็บผ้ำ 30 30 18-55 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

99/2 ม.1 ต.พระแท่น อ.ท่ำมะกำ 

จ.กำญจนบุรี โทร.062-4494294

72 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด 1.พนักงำนอะไหล่ 1 1 ไม่เกิน 35 ม.3+ ตำมตกลง

84/1-7 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนใต้ อ.เมือง 2.พนักงำนขำย  1 1 ไม่เกิน 35 ปวช+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-513122 ต่อ 500 3.เจ้ำหน้ำท่ีกรำฟฟิค 1 1 ไม่เกิน 35 ปวส.+ ตำมตกลง

73 The Pizza Company กำญจนบุรี พนักงำนส่งอำหำร 5 5 18+ ม.3+ ตำมตกลง พนักงำนส่งของ มีมอเตอร์ไซต์ และใบขับข่ี

โรบินสันกำญ โทร.0833081112 พรบ.ของมอเตอร์ไซต์ไม่หมดอำยุ 

คุณแป้ง 087-5690235 หำกมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริกำรจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

คุณออม 095-7453646

74 บริษัท สมเกียรติธุรกิจ จ ำกัด 1.แม่บ้ำน 1 1 35+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ฉีดวัคซีนอย่ำงน้อย 1 เข็ม

612/32 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนออฟฟิศ 1 1 28+ ปวส.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์งำน Logistic จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.081-8806233 ฉีดวัคซีนอย่ำงน้อย 1 เข็ม

75 ร้ำนวีระ กำรช่ำง 1.ช่ำงปูน 2 2 25+ ป.6 ตำมตกลง มีท่ีพักฟรี
204/118 ถ.พัฒนำกำร ต.ปำกแพรก 2.ช่ำงเช่ือม 1 1 22-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ท ำงำนช่วงเวลำ 8.00-17.00 น.

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.089-9144669

76 หจก.ณภัทร 168 คอนสตรัคช่ัน 1.ช่ำงท่ัวไป 5 5 18+ ไม่จ ำกัด 300-500/วัน มีค่ำโอที+ประกันสังคม

(รับท ำป้ำยโฆษณำ) 808/33 ถ.แสงชูโต 2.ช่ำงเช่ือม 5 5 18+ ไม่จ ำกัด 300-500/วัน ท ำงำนช่วงเวลำ 8.00-17.00 น.

ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 3.ช่ำงปูน 5 5 18+ ไม่จ ำกัด 300-500/วัน

โทร.064-5655541 4.ช่ำงกระเบ้ือง 5 5 18+ ไม่จ ำกัด 300-500/วัน

77 บริษัท อัลลำยด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด ช่ำงเช่ือมและช่ำงท่ัวไป 15 15 20+ ม.3 ตำมตกลง มีโบนัส,ประกันภัยอุบัติเหตุ,

90 ม.5 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ ตรวจสุขภำพประจ ำปี,ชุดฟอร์ม

จ.กำญจนบุรี โทร.034-541293

085-9119933

78 บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี พนักงำนขำย 2 2 23-35 ปวช.+ ตำมตกลง ย้ิมแย้ม,รักงำนบริกำร

49/3 ม.8 ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ ขยัน อดทน

จ.กำญจนบุรี โทร.092-2849552
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79 บริษัท เดอะแบร่ิงช็อป จ ำกัด 1.พนักงำนบัญชี 1 1 20-40 ปวช.+ ตำมตกลง

65/37 หมู่ 3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.พนักงำนขำย 1 1 20-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.064-6596542

80 บริษัท อุตสำหกรรมมิตรเกษตร จ ำกัด 1.หัวหน้ำเขต (ฝ่ำยไร่) 1 1 20-30 ปวส.+ ตำมตกลง มีรถยนต์+ใบขับข่ี

93/1  ม.9 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนสำรสนเทศ (ฝ่ำยไร่) 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง มีรถยนต์+ใบขับข่ี

จ.กำญจนบุรี โทร.089-9203414 3.พนักงำนธุรกำรเขต (ฝ่ำยไร่) 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง

4.เจ้ำหน้ำท่ีสินเช่ือ (ฝ่ำยไร่) 2 2 20+ ปวส.+ ตำมตกลง มีรถยนต์+ใบขับข่ี

5.พนักงำนซ่อมบ ำรุงหม้อป่ัน 1 1 22+ ปวช.+ ตำมตกลง

6.นำยช่ำงประจ ำทีมรถ 1 1 22+ ปวช+ ตำมตกลง ขับรถยนต์ รถ 6 ล้อได้ มีใบขับข่ีประเภท 2 

7.พนักงำนเค่ียวน้ ำตำล (ช่ำงเค่ียว) 1 1 23+ ปวช.+ ตำมตกลง

8.ช่ำงเทคนิค 1 1 22+ ปวส.+ ตำมตกลง

9.วิศวกร 1 1 25+ ป.ตรี+ ตำมตกลง

10.พนักงำนส่งเสริมเพ่ิมผลผลิต 1 1 22+ ปวช+ ตำมตกลง มีรถยนต์+ใบขับข่ี

81 บริษัท มือสองเกรด เอ จ ำกัด พนักงำนขำย 5 5 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

101 ม.4 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ ท ำงำนเป็นทีมได้

จ.กำญจนบุรี โทร.088-2149349

82 ร้ำนก่ิงก้ำนใบเฮลท์ต้ีคำเฟ่ พนักงำนประจ ำร้ำน 1 1 20+ ม.3+ ตำมตกลง รักสุขภำพ / บุคคลิกดี

145 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.082-6696297

83 บริษัท น้ ำตำลรำชบุรี จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ี IT 1 1 25+ ป.ตรี+ ตำมตกลง สำขำคอมพิวเตอร์ ประสบกำรณ์อย่ำงต่ ำ 2ปี

98 ม.1 ต.บ้ำนเก่ำ อ.เมือง 2.พนักงำนขับรถส่วนกลำง 1 1 25+ ม.6 ตำมตกลง ช ำนำญเส้นทำง กทม.และปริมณฑล

จ.กำญจนบุรี โทร.034-919775-6 3.พนักงำน Service (ช่ัวครำว) 1 1 20+ ปวช/ปวส ตำมตกลง ขับรถตัดอ้อยได้หรือมีพ้ืนฐำนท่ีเก่ียวข้อง

4.นักส่งเสริม 1 1 25+ ป.ตรี+ ตำมตกลง สำขำเกษตรศำสตร์,พืชกรรมหรือเทียบเท่ำ

5.วิศวกรซ่อมบ ำรุง 1 1 25+ ป.ตรี+ ตำมตกลง จบด้ำนเคร่ืองกล ประสบกำรณ์ด้ำนโรงงำนน้ ำตำล 1ปี

6.ช่ำงท่ัวไป 5 5 18+ ปวช.+ ตำมตกลง

84 บริษัท ชนำธิป ชัพพลำย แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด พนักงำนฝ่ำยผลิต 500 500 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ

จ.กำญจนบุรี โทร.082-6753559
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85 บริษัท เคทีพีอีเล็คโทรนิค จ ำกัด พนักงำนขำย 1 1 18+ ปวช+ ตำมตกลง

291 ถนนแสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.099-6178371

86 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กอวัฒนำท่ำเรือ 1.พนักงำนขำย (ออกพ้ืนท่ี) 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง มีใบขับข่ี

187-189 ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ 6 6 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง รถสิบล้อ/เทลเลอร์/รถโม่ปูน

จ.กำญจนบุรี โทร.081-9443939 3.พนักงำนแบกหำม 4 4 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0713522000084

87 ทรูคอร์ปอเรช่ันกำญจนบุรี (วังสำรภีพลำซ่ำ) 1.พนักงำนขำย 10 10 18-35 ม.6 10,000+

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.ผู้บริหำรช่องทำงกำรขำย 7-11 1 1 22+ ป.ตรี ตำมตกลง

โทร.064-4694909/086-4162963

88 บริษัท เมโทร เอ็ม ดี เอฟ จ ำกัด (แปรรูปไม้) 1.พนักงำนขับรถตัก 10 10 20-45ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

99/9 ม.5 ต.หวำยเหนียว อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนขับรถเล็ก,รถใหญ่ 20 20 20 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบอนุญำตขับข่ี
 โทร.034-542393-9,082-0529654 3.พนักงำนแพ็คไม้ 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

4.พนักงำนคีบไม้ 10 10 25-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

5.พนักงำนท ำควำมสะอำดpress 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

6.วิศวกรไฟฟ้ำ 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง

7.ช่ำงยนต์ 1 1 25+ ปวช. ตำมตกลง

8.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 1 25+ ปวช. ตำมตกลง

9.พนักงำนส่งเช้ือเพลิงเตำ 10 10 25+ ไมจ ำกัด ตำมตกลง

10.พนักงำนควบคุมเคร่ือง 3 3 18+ ม.3 ตำมตกลง

11.พนักงำนคัดไม้ (MDF) 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

12.QA เคร่ืองขัด L2 2 2 23+ ม.3 ตำมตกลง

13.QA หลัง PressL1 1 1 23+ ม.3+ ตำมตกลง

89 ห้ำงหุ้นส่วน สหบวร แก๊ส พนักงำนเติมแก๊ส 2 2 20+ ม.3+ 350/ว มีท่ีพักอำศัย

119/5 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

 โทร 065-2245165 (08:30-16:30)

90 บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จ ำกัด ผู้ช่วยธุรกำรบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

ส ำนักงำนใหญ่ เส้นเล่ียงเมืองทำงไปโรบินสัน ส่งRESUME+คลิปแนะน ำตัวเองส้ันๆมำท่ี : 

ติดถนนใหญ่ ข้ำงตึกAIA hr@hospitop-equipment.com

โทร.034-914243 หำกบริษัทสนใจจะเอกสำรเพ่ิมเติมและ

นัดสัมภำษณ์ผ่ำนวีดีโอคลอถัดไป

mailto:hr@hospitop-equipment.com
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

91 บริษัท ฮีโร่เซฟ จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือมอำร์กอน 2 2 22+ ไม่จ ำกัด 400/วัน มีควำมขยันและอดทน
23/2 หมู่ 6 ต ำบลท่ำไม้
อ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี
082-5564988

92 บริษัท เมืองกำญจน์เวชภัณฑ์ จ ำกัด 1.ผู้ช่วยเภสัชกร 2 2 25-35 ม.6+ 12,000+ ใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้

สำขำตลำดโต้รุ่ง และตลำดเก่ำ บุคลิกดี / สะกดช่ือยำภำษำอังกฤษได้

55-57 ถ.บวร ต.บ้ำนเหนือ 2.พนักงำนคลังสินค้ำ 1 1 20-35 ม.3+ ตำมตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์และสำมำรถขับรถส่งของได้

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี สำมำรถยกของได้

โทร.034-515860 อ่ำนช่ือหรือสะกดยำภำษำอังกฤษง่ำย ๆ ได้

93 บริษัท กิตติมนกำรบัญชี จ ำกัด พนักงำนบัญชี 1 1 20+ ปวช+ ตำมตกลง สำขำ กำรบัญชี

12/106-107 ม.5 ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ 

จ.กำญจนบุรี โทร.081-4035222

94 บริษัท มัลเบอร์ร่ี เวิร์ค จ ำกัด พนักงำนท่ัวไป 3 3 20-35 ม.6+ ตำมตกลง สมัครผ่ำนไลน์ไอดี

ห่ำงจำกศำลำกลำง 5 กม.ต.ปำกแพรก อ.เมือง Line Id:ck_tea

จ.กำญจนบรี

95 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย  จ ำกัด 1.พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย(รปภ.) 3 3 18-55 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ออฟฟิศต้ังอยุ่วังสำรภีพล่ำซ่ำ 2.ครูฝึก รปภ. 1 1 18-55 ตำมตกลง หำกมีหนังสือรับรองกำรฝึกอบรมกำรรักษำควำมปลอดภัย 

โทร.034-912009 จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

96 บริษัท เอสทีเอส เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด พนักงำนฝ่ำยผลิต 200 200 18-35 ม.3+ ตำมตกลง เข้ำกะได้,ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้ำ,

189 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี ไม่มีประวัติอำชญำกรรม

โทร.034-510699

97 บริษัท ศรีสวัสด์ิพำวเวอร์2011 จ ำกัด เจ้ำหน้ำท่ีสินเช่ือและกำรเงิน 5 5 18+ ปวช.+ ตำมตกลง

สำขำสะพำนแม่กลอง 88/11ม.2 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรีโทร. 065-7172942

98 บริษัท เอฟ 16 ซับคอนแทรคท์ จ ำกัด พนักงำนฝ่ำยผลิต 200 200 18-40 ม.6+ ตำมตกลง ไม่ระเบิดหู/ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้ำ

ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี ตำไม่บอดสี/ฟรีตรวจโควิด/ฟรีรถรับส่ง

โทร.063-5794263/line Id:mon242525 มีเบิกล่วงหน้ำ1,000บำทกรณีท่ีท ำงำน 15วันข้ึนไป
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

99 บริษัท ไทย-ออส อะลูมิเนียม จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีบุคคล 1 1 23+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ

88/11 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2.พนักงำนต้นแบบ 1 1 22+ ป.ตรี ตำมตกลง ส่ง Resume ทำงอีเมล์

จ.กำญจนบุรี โทร.086-3153655 3.เจ้ำหน้ำท่ีเขียนแบบ 1 1 22+ ป.ตรี ตำมตกลง hrcenter@thaiaust.com

100 Grab Food กำญจนบุรี 1.คนขับ Grab Food 100 100 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง โซน ม.รำชภัฏ / หนองบัว / ลำดหญ้ำ 40 คน

88/3 ม.2 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โซน ท่ำม่วง / หนองขำว / ม่วงชุม 40 คน

โทร : 063-219-3789/Line : grab71000 โซน อ.เมืองกำญจนบุรี 20 คน

2.คนขับ Grab Car 30 30 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง โซน อ.เมืองกำญจนบุรี 20 คน

โซน อ.ท่ำม่วง 10 คน

101 บริษัท วินโดว์เอเชีย จ ำกัด 1.ผู้จัดกำรคลังและขนส่ง 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง จบด้ำนโลจิสติกส์หรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

188/8 ม.4 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.เจ้ำหน้ำท่ีซ่อมบ ำรุง(ช่ำงยนต์) 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง สำขำช่ำงยนต์

จ.กำญจนบุรี โทร.034-510553 3.ช่ำงเทคนิค 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง สำขำช่ำงเทคนิค

4.เจ้ำหน้ำท่ี IT Support 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง จบสำขำเทคโนโลยีหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

5.ช่ำงไม้ 2 2 20+ ม.3+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำงำนไม้ไม่ต่ ำกว่ำ 1ปี

6.ช่ำงเช่ือม 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

7.ผู้ช่วยผู้จัดกำร.ฝ่ำยคลังสินค้ำและขนส่ง 1 1 35+ ปวส.+ ตำมตกลง จบสำขำโลจิสติกส์/สำขำท่ีเก่ียวข้อง

8.เจ้ำหน้ำท่ีวิศวกร 1 1 35+ ปวส.+ ตำมตกลง จบสำขำวิศวกรรมเคร่ืองกล/วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์

9.หัวหน้ำแผนกขนส่ง 1 1 22+ ป.ตรี ตำมตกลง สำขำกำรขำยหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

10.เจ้ำหน้ำท่ีออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 1 23+ ป.ตรี ตำมตกลง สำขำออกแบบผลิตภัณฑ์/กำรออกแบบแม่พิมพ์

11.พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 10 19+ ป.6+ ตำมตกลง

12.เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณภำพ 1 1 18+ ม.3+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

13.พนักงำนคลังสินค้ำ 5 5 18+ ป.6 ตำมตกลง

14.เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรผลิต 3 3 18+ ม.3+ ตำมตกลง สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้,หรือใช้ระบบ SAP เป็น

102 บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (กล่ินสนิม) 1.พนักงำนขับรถบรรทุก 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์รู้เส้นทำงในจ.กำญจนบุรี

796 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนขับรถแบคโฮ 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.097-2391616

mailto:hrcenter@thaiaust.com
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

103 บริษัท น้ ำตำลทรำยแดงไทยท่ำเรือ จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีจัดหำวัตถุดิบ 1 1 25-45 ปวส.+ ตำมตกลง มีควำมรู้เก่ียวกับระบบอ้อยและน้ ำตำล

1 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 2.เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือ 1 1 25-30 ป.ตรี ตำมตกลง มีควำมรู้ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือช่ำง

โทร.086-3205599,080-3315285 (ธิปภำพร)

104 ส ำนักงำนวิสำหกิจชุมชน สวนเกษตร ส.บุญมีฤทธ์ิ 1.คนงำนลงแปลงเกษตร 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

123 ม.17 ต.หนองปรือ 2.พนักงำนฝ่ำยกำรตลำด 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

อ.หนองปรือ จ.กำญจนบุรี โทร.087-9748778

105 เอรำชล รำฟท์ รีสอร์ท ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

45 ม.4 ต.ท่ำกระดำน อ.ศรีสวัสด์ิ

จ.กำญจนบุรี โทร.085-4237000

106 J&T Express พนักงำนส่งสินค้ำ 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีรถยนต์ส่วนตัว/น้ ำมันบริษัทเติมให้ 

ศูนย์กระจำยสินค้ำสำขำท่ำมะกำ รถยนต์/รถมอไซค์(ด่วน) ค่ำจ้ำงวันละ600/บ จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

(บจก.โล้วเฮงหมงอะไหล่ยนต์) รถยนต์บริษัท/น้ ำมันบริษัทวันละ 500/บ

โทร.034-562272,090-6300018 มอเตอร์ไซค์น้ ำมันเติมเองวันละ 440/บ

2,224 266 72 1,886 

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 โรงเรียนสอนภำษำ กวดวิชำ อิงลิชโฮม ครูศิลปะ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง พำร์ไทม์ เสำร์-อำทิตย์
ตรงข้ำมอำชีวกำญจนบุรี 276/22 ต.บ้ำนเหนือ จบด้ำนศิลปะ/ส่ือสำรและถ่ำยทอดได้ดี

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.086-3886239

2 บริษัท พีพี ดี กรุ๊ป จ ำกัด พนักงำนขำย (Part-Time) 3 3 20-35 ม.6+ ตำมตกลง

Big c กำญจนบุรี,โลตัสกำญจนบุรี,โรบินสันกำญจนบุรี

 โทร. 083-1267754
3 ไทวัสดุ สำขำกำญจนบุรี พนักงำน Part Time 1 1 25-40 ม.3+ ตำมตกลง

111 ม.9 ถนนเล่ียงเมืองกำญจนบุรี ต.ปำกแพรก

อ.เมือง โทร.065-5258207,091-0356906 

5 - 3 2 

รวม 231 ต ำแหน่ง 2,224 อัตรำ

รวม 3 ต ำแหน่ง 5 อัตรำ

ต ำแหน่งงำน Part-Time
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร


