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จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ณภทัรการพมิพ ์168 1.พนักงานทั่วไป 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 350/ว ฟรีอาหารกลางวัน
1143/4 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2.ช่างเชื่อม 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 350/ว ฟรีอาหารกลางวัน
จ.กาญจนบุรี โทร.085-7037103 3.เจา้หน้าที่ออกแบบ(เบือ้งต้น) 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 350/ว ฟรีอาหารกลางวัน

4.ช่างไฟ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 350/ว ฟรีอาหารกลางวัน
5.ช่างแอร์รถยนต์ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 350/ว ฟรีอาหารกลางวัน

2 บริษัท เอชวันฟิตเนสโซไซต้ี จ ากดั 1.พนักงานขาย 1 1 20-30 ปวส.+ 12,000/ด หากมีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

(ฟิตเนส) 125/28 ม.9 ต.ปากแพรก 2.พนักงานต้อนรับ 1 1 20-30 ม.6+ 12,000/ด มีบุคลิกภาพดี,อธัยาศัยดี
อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ โทร.098-5697469

3 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากดั 1.Sale Representative 1 1 20+ ปวส.+ 15,000+ ประกันสังคม,ค่าท างานล่วงเวลา,

(ผลิตและจ าหน่ายเส้ือโปโล เส้ือยดื) ชุดฟอร์มพนักงาน,เบี้ยขยนั,
189 ม.15 ต.รางหวาย อ.พนมทวน มีใจรักในการบริการ,งานสัมมนาประจ ากี

จ.กาญจนบุรี โทร.063-1961818 งานเล้ียงประจ าปี
4 บริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จ ากดั 1.พนักงานขบัรถตัก 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

88/8 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานทั่วไป 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.081-8578801/034-564148 3.พนักงาน จป.วิชาชีพ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.พนักงานผู้ช่วยบัญช-ีการเงิน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
5 บริษัท ซี แอนด์ พี ศิลาดล จ ากดั 1.พนักงานท าแบบพิมพ์ 1 1 21-30 ปวช.+ 315/ว จบสาขาช่างกลึง/ช่างกลโรงงาน

(ผลิตจานชามเซรามิก) 13/4 ม.6 ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกบังานช่าง

ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
โทร.081-9814608/081-3449198

ประจ ำเดือน มีนำคม 2562
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

ต ำแหน่งงำนว่ำง ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรี  
www.doe.go.th/kanchanaburi

บริกำรจัดหำงำน : smart job center
หน้ำเฟสบุ๊ค : สจจ. กำญจนบุรี

หน้ำเพจเฟสบุ๊ค : ส ำนักงำนจัดหำงำนกำญจนบุรี
Line : @amy7134q โทร.034-564315 ต่อ 106



2

จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

6 บริษัท พลาสติกสิโม่ ฟิล์ม จ ากดั 1.พนักงานขบัรถสิบล้อ/รถพ่วง 1 1 ไม่เกนิ 45 ป.6+ ตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

194 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.081-1721688

7 บริษัท อึง้เอีย่มกวง จ ากัด(โรงงานยาสูบ) 1.พนักงานทั่วไป 5 5 18+ ไม่จ ากัด 320/ว
993/12 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-611136

8 คุณอชิรญา  ดวนด่วน(เย็บผ้าส าเร็จรูป) 1.ช่างเยบ็ผ้า 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง รับงานไปท าที่บ้านได้
1075/85 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.083-9455564

9 บริษัท น้ าตาลท่ามะกา จ ากดั 1.พนักงานชั่วคราว 10 10 ป.6+ 20-45 ตกลง
(อตุสาหกรรมน้ าตาล) 14/1 ม.10
ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.034-543201-3 ต่อ 262

10 The 28th Hotel (โรงแรม/ที่พัก) 1.บาริสต้า 1 1 ม.6+ 22-35 ตกลง บุคลิกภาพดี ,ซ่ือสัตย์
ตรงข้ามโรบินสัน ต.ปากแพรก อ.เมือง ใส่ใจงานบริการ
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512828

11 Pizza Hut โลตัสสาขากาญจนบุรี 1.พนักงานท าพิซซ่า 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แคชเชียร์ 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
โทร.080-6168077

12 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 18+ ปวส.+ ตกลง
(จ าหน่ายรถจกัรยานยนต์) 84/1-7
ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-513122
13 บริษัท อมรชยั ออยล์ จ ากดั(ปั๊มเอสโซ่) 1.แคชเชียร์ 1 1 30+ ม.3+ ตกลง

ตรงขา้มฮอนด้ากาญจนบุรี ต.ท่าล้อ
อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรีุ โทร.095-3565963

14 สาครินทร์ วลัเล่ย์ รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอร์รอง 1.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด 9,000
189/1 ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-1600996

15 บริษัท ซีซีเอม็ สปิริต จ ากดั 1.ผู้จดัการฝ่ายบัญช(ีต้นทุน) 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตแอลกอฮอล์) 234/1 ม.1 2.ผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.ผู้จดัการฝ่ายบุคคล 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
โทร.090-7875689 4.ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QA,QC) 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

5.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบญัชี(ต้นทุน) 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
6.แม่บ้าน 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
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16 ห้างหุน้ส่วนกอวัฒนาท่าเรือ 1.พนักงานขาย 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
(จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง) 187-189 2.พนักงานบัญช-ีสินเชื่อ 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง
ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 3.พนักงานขบัรถส่งของ 2 2 30+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.081-9444848/034-56106 4.พนักงานแบกหาม 20 20 30+ ไม่จ ากัด ตกลง

17 บริษัท กอวัฒนาคอนกรีต จ ากดั 1.พนักงานขบัรถโม่ 20 20 30+ ไม่จ ากัด ตกลง
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 788 ถ.แสงชูโตเหนือ 2.พนักงานฝ่ายผลิต 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
โทร.081-9444848/034-56106

18 ฟาร์มลุงแซม 1.คนขบัรถไถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด 60/ชม.
ม.5 ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค ต.ลาดหญ้า 2.คนงานทั่วไป 2 2 20+ ไม่จ ากัด 60/ชม.
อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ โทร.081-9483448

19 บริษทั เพชรจรัญ กรุ๊ป จ ากดั (ซ่อมรถยนต์) 1.เจา้หน้าที่บัญชี 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์และวางระบบทั่วไปได้

343/19 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 2.พนักงานทั่วไป 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขบัขี่รถยนต์
จ.กาญจนบุรี โทร.085-6666700 3.ช่างพ่นสีรถยนต์ 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขบัขี่รถยนต์

20 บริษทั ฮอสพิท็อป อคิวิปเมน้ท์ จ ากดั 1.ผู้ช่วยผู้จดัการ 1 1 24-30 ปวส.+ 11,000 จบสาขาการบัญชี
(จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย)์ 95/60 ม.3

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
โทร.094-9561446/094-9564941

21 บริษทั พแีอลพ ีเนต็เวิร์ค โซลูชั่น จ ากดั 1.ผู้ช่วยช่างไฟ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง ปฏิบัติงานที่อ าเภอเมือง
17/3 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ า อ.เลาขวัญ 2.พนักงานเดินสายเคเบิล้ 4 4 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง ปฏิบัติงานที่อ าเภอเมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.085-7017746

22 โรงแรมเดอะบริดจ์(โรงแรม) 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง
263/6 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515001 3.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.เชฟ/ผู้ช่วย 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
23 บริษัท  ไทยล็อตเต้ จ ากดั 1.พนักงานขาย 1 1 20-35 ม.3+ 10,700

(จ าหนา่ยหมากฝร่ัง) 124/10/11 ม.8

ต.แกง่เส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.083-0962055

24 บริษัท ซี.เค.อนิดัสทร่ี(2000)จ ากดั 1.รับเหมาเกบ็ดอกอญัชัน 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง รายได้ตามน้ าหนักดอกสด 20บาท/กก.

(ชาหมอ่นออร์แกนกิ) 83 ม.7 ต.เกาะส าโรง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-600502

25 ร้านอาหาร มีท แอนด์ ชีส 1.เชฟ 2 2 25+ ไม่จ ากัด 9,000
316/5 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม
อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ โทร.088-8452222
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26 บ้านรักษ์ไม้รีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับ 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง สามารถใช้ Mricrosofl Officeได้

158 ม.7 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างไฟฟ้า 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างไฟฟ้า
โทร.063-2426693

27 ร้านอาหารแพห้อยขา 1.พนักงานเสิร์ฟ 4 4 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
19/3258 ถ.ไชยชุมพล ต.บ้านใต้ 2.พนักงานเดินอาหาร 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรีโทร.098-2490331 3.ผู้ช่วยกุ๊ก 4 4 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.พนักงานยา่งของ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
28 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์ กาญจนบุรี จ ากัด 1.เจา้หน้าที่ SR (รับรถ) 1 1 25-35 ปวช.+ 10,000-12,000 มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

444 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ช่างบริการ 2 2 25-35 ปวช.+ 10,000-12,000 มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-520032-2 3.บริการฝ่ายขาย 5 5 22-30 ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

29 โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล 1.เจา้หน้าที่บัญชี 1 1 18+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาบัญช/ีพานิชยการ
111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.เจา้หน้าที่การตลาด 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาการตลาด/คอมพวิเตอร์

จ.กาญจนบรีุ โทร.034-520911-5 ต่อ3019 3.พนักงานแม่บ้าน 2 2 18+ ป.4+ ตกลง
4.พนักงานแม่ครัว 2 2 18+ ป.4+ ตกลง
5.พนักงานขบัรถ 1 1 18+ ม.3+ ตกลง มีใบอนุญาตขบัขี่

30 บริษัท เจเอชแอนด์สโนว์กรุ๊ป จ ากดั 1.ผู้จดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตขนมหวาน) 155 ม.7 ต.ยางม่วง 2.ผู้จดัการฝ่ายวิจยัและพัฒนา 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.081-0138777

31 บริษทั ธญักจิปุย๋ภณัฑ์ จ ากดั (จ าหน่ายปุย๋) 1.ธุรการ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง
75/39 ต.ทา่ล้อ อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานสินเชื่อ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง
โทร.034-510941

32 ร้านอาหาร ON THE TRAIN 1.ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
(ร้านอาหาร) สวนไทรโยครีสอร์ท 2.พ่อครัว/แม่ครัว 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
ต.ทา่เสา  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ 3.ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.090-9716788 4.บาริสต้า 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

5.ครัวขนม 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
6.เช็คเกอร์ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
7.ครัวย า/ครัวสลัด 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
8.พนักงานเสิร์ฟ 7 7 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
9.พนักงานล้างจาน 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
10.พนักงานเดินอาหาร 4 4 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
11.แม่บ้าน 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
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33 บริษัท นิวปุย๋ไทยอนิเตอร์ จ ากดั 1.คนงานใส่ฟืน 2 2 20-30 ไม่จ ากัด 320/ว
(ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย) 4 ม.12 ต.ตะคร้ าเอน 2.คนงานบรรจกุระสอบ 3 3 20-40 ไม่จ ากัด 320/ว
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.089-5003179 3.คนงานตรวจสอบตะแกรง 1 1 20-30 ไม่จ ากัด 320/ว

4.คนงานแบกปุย๋ 2 2 20-30 ไม่จ ากัด 320/ว
34 บริษทั โมดโซลูชั่น จ ากดั (พฒันาซอฟแวร์) 1.ผู้ช่วยผู้จดัการ 1 1 25-35 ป.ตรี ตกลง จบสาขาการจัดการ/การบริหาร/อื่นๆ

1078/1 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง มนุษยสัมพนัธดี์/สามารถเจราจาต่อรองได้

จ.กาญจนบุรี โทร.062-5988225 มีภาวะการเป็นผู้น า/บริหารงานบุคคลได้

มีประสบการณืด้านงานบุคคลพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถท างานต่างจังหวัดได้/ขับรถยนต์ได้

35 ร้านไข่สงวนทรัพย(์ผลิต-จ าหน่ายไข่เยี่ยวม้า) 1.พนักงานทั่วไป 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
204 ม.6 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้รับเหมาส่งของ(ไขเ่ยี่ยวม้า) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง ต้องมีรถส่งของเป็นของตนเอง

โทร.084-3987890 ค่าจา้งตามระยะทาง
ท าสัญญาและวางเงินค้ าประกนัท างาน

36 บริษัท กนกกาญจน์ดีพาร์มเม้นท์สโตร์ จ ากัด 1.แคชเชียร์ 5 5 18+ ม.3+ ตกลง
(ห้างสรรพสินค้า) 15 ม.3 ต.บ้านเหนือ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-514888 ต่อ 116

36 บริษัท ฟาร์มไกด่ า(กาญจนบุรี) จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ระบบคุณภาพ 3 3 23+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิต-ค้าปลีก) 300/12 ถ.แสงชูโตเหนือ 2.เจา้หน้าที่การขาย 3 3 25+ ป.ตรี ตกลง
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-518999

37 สวนอิ่มศุกร์ (ร้านอาหาร) 1.บาริสต้า 1 1 18+ ไม่จ ากัด 330-365/ว

ห้างกนกกาญจน์ ชั้น 3 ต.บ้านเหนือ 2.พนักงานบริการ 1 1 18+ ไม่จ ากัด 330-365/ว

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-514888 ต่อ 146

38 บริษทั ท้าวดี กรุ๊ป จ ากดั (รับเหมากอ่สร้าง) 1.ธุรการ 1 1 20-30 ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

22/119 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-600255

39 บริษัท คอร์เฮ้าส์(ประเทศไทย) จ ากดั 1.ช่างเทคนิค-สายการผลิต 1 1 30+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาช่างกล/ช่างยนต์

(ผลิตแกนกระดาษด้วยเคร่ืองจักร)
7/6 ม.6 ต.วงัศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรีุ

โทร.034-561621
40 ร้านดูเลิฟ(ร้านอาหาร) 1.พนักงานในครัว 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

149,157 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2.พนักงานห้องขนม 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.090-9716788 3.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

41 บริษัท แอดวานซ์เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากดั 1.ส่งเสริมการตลาด 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(ผลิตปุ๋ย) 99/8 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง 2.หัวหน้าฝ่ายขาย 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

จ.กาญจนบุรี โทร.092-2512589 3.ฝ่ายผลิต 20 20 20+ ไม่จ ากัด ตกลง หากมีประสบการ์โรงงานปุย๋จะพิจารณาพิเศษ
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42 บริษัท อุดมทรัพยดิ์สทริบิวเตอร์ จ ากดั 1.เสมียน 2 2 20-30 ปวช.+ 315/ว สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
(ไอศกรีม) 33/3 ม.5 ต.ท่ามะขาม 2.ผู้ช่วยคนขบัรถ 5 5 20-40 ปวช.+ 315/ว มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.0982496455 3.พนักงานขาย 3 3 20-40 ปวช.+ ตกลง มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์

4.พนักงานขบัรถ 3 3 20-40 ปวช.+ ตกลง มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์
43 ร้านอาหารคีรีธาราริเวอร์แคว 1.ผู้ช่วยกุ๊ก 3 3 18+ ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

(ร้านอาหาร) 433 ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานเดินอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานเสิร์ฟอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

โทร.034-513000
44 บริษัท โฟลทต้ิง แทรเวล จ ากดั 1.พนักงานเสิร์ฟ 5 5 18+ ไม่จ ากัด 315/ว

(ร้านอาหาร) 425 ถ.แม่น้ าแคว 2.หน้าเขยีง 5 5 18+ ม.3+ 315/ว
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-512595

45 บริษทั กาญจน์คอร์น จ ากัด (ผลิตแปรรูปการเกษตร) 1.จป.วิชาชีพ 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง
68 ม.7 ต.แสนตอ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานฝ่ายผลิต 30 30 18+ ป.6+ ตกลง
โทร.034-919516/084-5348229

46 บริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จ ากดั 1.ผู้ช่วยบัญช-ีการเงิน 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
88/8 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานขบัรถตัก 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.081-8578801 3.พนักงานทั่วไป 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.จป.วิชาชีพ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
47 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สุขณรงค์ (7-11) 1.พนักงานร้านประจ า 4 4 18+ ม.3+ 9,300 โอที,เบีย้ขยัน,โบนัสประจ าเดือน/ปี

(คอนอีเนียสโตร์)  163/3 ต.ปากแพรก สามารถท างานเป็นกะได้
อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ โทร.091-0010077

48 บริษัท แลตตาซอย จ ากัด (ผลิตและจ าหน่ายนม) 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ม.3+ 9,500+
72/7 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.ผู้ช่วยพนักงานขาย 1 1 23+ ม.3+ 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604072

49 บริษัท อาร์.ซี.เทรดด้ิง แอนด์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 1.ช่างฝ่ายผลิต 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
(เคร่ืองก าจดัมลภาวะทางอากาศ) 2.ช่างติดต้ังเคร่ืองจกัร 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
90/3 ม.1 ตทุ่งทอง อ.ท่าม่วง 3.ช่าเชื่อม 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.091-6688713

50 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั 1.พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารสด-แห้ง 6 6 18+ ม.6+ 315+/ว

102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.ผู้จดัการแผนกปลา 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-699609 3.หัวหน้าแผนกผักและผลไม้ 1 1 25+ ม.6+ ตกลง

4.หัวหน้าแผนกปลา 1 1 25+ ม.6+ ตกลง
5.พนักงานการตลาด 2 2 18+ ม.6+ 315/ว
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51 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1.พนักงานประเมินราคา 1 1 ไม่เกนิ 35 ปวช.+ ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+
(จ าหน่ายรถยนต์โตโยต้า) 22 ม.1 ต.ท่าล้อ 2.พนักงานขรับรถ 1 1 ไม่เกนิ 35 ปวช.+ ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-514222 3.เจา้หน้าที่ท าความสะอาด 3 3 ไม่เกนิ 45 ไม่จ ากัด ตกลง

4.พนักงานขาย 3 3 ไม่เกนิ 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.00+
5.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 1 ไม่เกนิ 45 ไม่จ ากัด ตกลง
6.แม่บ้าน 1 1 ไม่เกนิ 45 ไม่จ ากัด ตกลง
7.เจา้หน้าที่กจิกรรมการตลาด 1 1 ไม่เกนิ 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+
8.ธุรการแผนกขาย 1 1 ไม่เกนิ 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+
9.ธุรการแผนกบุคคล 1 1 ไม่เกนิ 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+

52 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากดั 1.พนักงานขบัรถเทรลเลอร์ 10 10 25+ ป.6+ ตกลง มีประสบการณ์
88 ม.1 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง สามารถปฏบิติังานต่างจงัหวดัได้

จ.กาญจนบุรี โทร.092-2703430
53 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากดั 1.พนักงานขบัรถ 10 10 18+ ม.3+ ตกลง รถฟอร์คลิฟ/รถแคลมปลิ์ฟ/รถรีชทรัค

7/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-1005679

54 บริษทั เลิฟ ลิสซ่ิง จ ากดั (ธุรกจิสินเชื่อ) 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ม.3+ ตกลง ปฏบิติังานที่ อ.เมือง/อ.ทองผาภมูิ

95/45-46 ต.ปากแพรก อ.เมือง อ.ด่านมะขามเต้ีย
จ.กาญจนบุรี โทร.089-2314774

55 บริษทั ว.ีเอ.เอส.โอเซียลไทยแลนด์ 1999 จ ากดั 1.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
69 ม.2 ต.แกง่เส้ียน อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.084-8879026

56 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวงษากิจรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 4 4 20-35 ม.6+ 15,000+ ประจ าที ่1.ไทรโยค 2.ล่ินถิ่น

(จ าหน่ายนมดัชมิลล์) 3.ทองผาภูมิ 4.สังขละบุรี
99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง โบนัส 6,000 บ./ประกันสังคม

จ.กาญจนบุรี โทร.090-0059906 ประกนัชีวิต
57 คุณพนูพนัธท์พิย ์หะริณพลสิทธิ์ (ส่วนบคุคล) 1.พนักงานทั่วไป 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

50 ม.5 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-9004916
58 บริษัท เอแอนด์อาร์ มิลค์ จ ากดั 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ม.6+ ตกลง

(ขายนมเมจ)ิ ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.098-2744471

59 บริษัท ไทยฟู้ดส์โพลทรียฟ์าร์ม (เขาเขยีว) จ ากดั 1.พนักงานเล้ียงไกพ่่อแม่พันธุ์ 20 20 30-55 ไม่จ ากัด 315/ว
ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ

โทร.089-9001297
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60 แดร่ีควีน (ขายไอศกรีม) 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
สาขาโลตัส,สาขาบิ๊กซี,สาขาโรบินสัน
อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ โทร.083-1267754

61 บริษัท จ.ีเอส.อ.ีคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 1.พนักงานขาย 20 20 20+ ม.3+ 500/ว สวัสดิการทุกต าแหน่ง
(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 54 ม.10 2.พนักงานบัญชี 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง -ค่าคอมมิชชั่น,ประกันอุบติเหตุ

ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี -สามารถออกต่างจังหวดัได้
โทร.080-1071232 -ค่าเล้ียงดูบุตร,ลาพักร้อน

62 ร้านวุฒิพรการเกษตร 1.พนักงานขายปุย๋ 10 10 20-50 ไม่จ ากัด 20,000-30,000 ลงพืน้ที่ขายในจงัหวดักาญจนบรีุ

(จ าหน่ายสินค้าการเกษตร)
9/3 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี โทร.090-4385735

63 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเจือทิพย(์โรงน้ าแข็ง) 1.พนักงานทั่วไป 10 10 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว
126/7 ม.4 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-589512

64 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีเนอร์สซ่ิงแคร์ 1.เจา้หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ 10 10 18+ ไม่จ ากัด 10,000
(ดูแลผู้สูงอาย)ุ 19/5 ซอย 4
ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี โทร.087-4033313

65 บริษัท สหมิตรเจริญมาเก็ตต้ิง จ ากัด 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
 (บีทาเก้น) 201/67-68 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

 จ.กาญจนบรีุ โทร.081-3788123 089-9196792

66 บริษทั จิริฎพานชิย์คอนสตรัคชั่น จ ากดั 1.ช่างเชื่อมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
333 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างประกอบ 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.098-2533351 3.ช่างประเภทงานเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.ช่างเชื่อมประกอบชิ้นงาน 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
67 บริษัท บ.ีฟู๊ดส์ คลีน โคเวอร์ จ ากดั 1.พนักงานขายและการตลาด 10 10 25-35 ม.6+ ตกลง

(จ าหนา่ยน้ ายาท าความสะอาดครบวงจร) 2.พนักงานทั่วไป 10 10 25-35 ม.3+ ตกลง
191/2 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515135

68 วา่ที่ ร.ต.ทัศน์สุเมธ ม้าบุญสง่าศุภฤกษ์ 1.ตัวแทนประกนัชีวิตเอไอเอ 30 30 25+ ม.6+ ตกลง
(ตัวแทนประกันชีวติ) 99/99 ม.9 ต.ปากแพรก

อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ โทร.092-2691615

69 บริษทั เอไอเอ จ ากดั(ขายประกนัชีวิต) 1.ตัวแทนที่ปรึกษาการเงิน 10 10 20-45 ม.6+ 10,000-25,000

4แยกแกง่เส้ียน ต.แกง่เส้ียน อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.094-5978991
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70 บริษัท เพชรกาญจนา จ ากดั 1.พนักงานส่งของ 8 8 20+ ไม่จ ากัด 315/ว ขับรถได้/มีใบขับขี่/อ่านออก
(ขายไอศกรีมวอลล์)33/3 ม.5 ต.ท่ามะขาม  เขยีนได้/มีความซ่ือสัตย์
อ.เมืองจ.กาญจนบุรี โทร.034-520129 2.พนักงานขาย 1 1 20+ ไม่จ ากัด 315/ว ขับรถได้/มีใบขับขี่/อ่านออก

เขยีนได้/มีความซ่ือสัตย์
71 ร้านภัทรกิจเซลล์ (ศูนย์เซฟทีคัทกาญจนบุรี) 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

299/4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-513221/081-8233185
72 นางรุจริา  ชุ่มดอนไพร 1.ช่างกอ่สร้าง 5 5 18+ ไม่จ ากัด 315/ว

1/6 ม.7 ต.แกง่เส้ียน อ.เมือง 2.คนงานทั่วไป 5 5 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.081-7051564

73 บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จ ากดั 1.พนักงานชั่วคราว 20 20 20+ ไม่จ ากัด ตกลง สามารถท างานเป็นกะได้
(อตุสาหกรรมน้ าตาล) 84 ม.3 ต.วงัศาลา 2.ช่างซ่อม(บรรจยุอ่ย) 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-561178

74 บริษทั วงษไ์อริน มาร์ท จ ากดั (7-ELEVEN) 1.พนักงานขาย 5 5 18+ ม.3+ 315/ว ทดลองงาน 4 เดือน ปรับเป็นพนักงาน

99/2 ม.2 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค รายเดือน 9,450 บาท
จ.กาญจนบุรี โทร.085-4897068

75 บริษัท นภมณฑ์ มาร์ท จ ากัด(7-ELEVEN) 1.พนักงานขาย 5 5 18+ ม.3+ 315/ว ทดลองงาน 4 เดือน ปรับเป็นพนักงาน

417 ม.7 ต.เกาะส าโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รายเดือน 9,450 บาท
โทร.085-4897068

76 โครงการทหารพนัธุดี์(เกษตร,เล้ียงสัตว)์ 1.เกษตรกร 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ยนิดีรับเป็นครอบครัว
มทบ.17 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.089-1115915
77 บริษัท ฟา ฟา เฮ้าส์ จ ากดั 1.ช่างประกอบประตูหน้าต่าง 5 5 21-30 ไม่จ ากัด 315/ว

(โรงงานประกอบประตูหน้าต่าง)
248/1 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-625565

78 คุณธนเดช (ไร่จนัทร์เจา้) 1.คนงานเฝ้าไร่ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 8,000
148/2 ม.1 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี โทร.064-0300634

79 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 2 2 25+ ป.6+ ตกลง
(ขนส่งสินค้า) 89 ม.8 ต.แกง่เส้ียน
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-520359

80 บริษัท โรบินสัน จ ากดั(มหาชน) 1.พนักงานแคชเชียร์ 3 3 20-35 ม.6+ 9,450
110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานสต็อก 2 2 20-35 ม.3+ 9,450
โทร.034-603211-21
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81 บริษัท ริเวอร์ แควอนิเตอร์เนชั่นแนล อตุสาหกรรมอาหาร จ ากดั 1.เจา้หน้าที่สารบัญ-ตราชั่ง 1 1 ไมจ่ ากดั ม.3+ 315/ว
(อาหารแปรรูป)99 ม.1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2.เจา้หน้าที่ QC 10 10 ไมจ่ ากดั ม.3+ 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-513857 3.พนักงานฝ่ายผลิต 50 50 ไมจ่ ากดั ม.6+ 315/ว

82 คุณณฐโชค  พกิุลชุญหชัช (ก่อสร้าง) 1.ช่างปูน 5 5 25-35 ไม่จ ากัด ตกลง
7 ม.6 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ

โทร.095-9359989
83 บริษัท วังขนายคอนกรีต จ ากดั 1.ช่างกอ่สร้างทั่วไป 1 1 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง

(ขายวัสดุกอ่สร้าง) 255/18 ม.6
ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.063-3386836

84 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สหบวรแก๊ส (ปัม๊แก๊ส) 1.พนักงานเติมแกส๊ 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
119/5 ม.9 ต.วงัศาลา อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบุรี

โทร.065-2245615
85 บริษัท ชพีเกษม ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 1.พนักงานขาย 2 2 25-35 ม.6+ 500/ว

123/12-13 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมอืง

จ.กาญจนบรีุ โทร.034-564080,098-8259939

86 กฤษณสุฟาร์ม (ฟาร์มหม)ู 1.ผู้จดัการฟาร์ม 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
2/8 ม.9 ต.พงัตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.092-6252595
87 โรงพยาบาลสัตว์กาญจนบุรี 1.แม่บ้าน 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง รักความสะอาด มีระเบียบ เรียนรู้งานได้ดี

(รักษาสัตว)์ 46/9 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ 2.เจา้หน้าที่เวชทะเบียน 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง มีใจรักสัตว์และงานบริการ
อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ โทร.086-3288077 3.เจา้หน้าที่ดูแลโซนคาเฟ่แมว 2 2 20-40 ไม่จ ากัด ตกลง สามารถอยูก่บัแมวได้ ไมแพแ้มว

88 KJR Car Care (ร้านล้างรถ) 1.พนักงานล้างรถ 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

165/115 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.081-5912448

89 โรงงานน้ าแข็ง เอส.ที.ไอซ์ (ผลิตน้ าแข็ง) 1.พนักงานขบัรถส่งของ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
82 ม.3 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี โทร.089-9197639

90 เจ คาร์ วอช (ร้านล้างรถ) 1.พนักงานล้างรถ 2 2 30+ ไม่จ ากัด 9,000
121/95 ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-7974246

91 บริษัท แสงเจริญเทเลคอม จ ากดั 1.พนักงานขาย 5 5 18-40 ปวช.+ ตกลง
171/3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-511333,034-512666
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92 ร้านทองแม่อิ่ม5 (จ าหน่ายทองรูปพรรณ) 1.แม่บ้าน 1 1 20-45 ไม่จ ากัด 315/ว
160/149 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.แม่ครัว 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512082

93 คุณเหลือง ชัยวัฒน์(ส่วนบุคคล) 1.ช่างซ่อมบ ารุงทั่วไป 1 1 25+ ม.6+ ตกลง มีความรู้ด้านคอมพวิเตอร์พื้นฐาน

4 ม.4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จบสาขาช่างซ่อมบ ารุง
จ.กาญจนบุรี โทร.084-1192266

94 โรงพยาบาลท่าเรือ(สถานพยาบาล) 1.เภสัชกร 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง จบสาขาเภสัชกร
456 ต.ทา่เรือ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ และมีใบประกอบวิชาชีพ
โทร.034-636792/034-562213 2.ผู้ช่วยพยาบาล 1 1 ไมจ่ ากดั การพยาบาล ตกลง มีใบประกอบวิชาชีพ

95 บริษัท เวสท์โคสท์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 1.หัวหน้าช่างซ่อมบ ารุง 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ 5 ปี
ปฏิบัติงานที่ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากดั 2.ช่างซ่อมบ ารุง 10 10 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์งานซ่อม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร.098-2659917 3.ช่างกลึง 3 3 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์งานโรงงาน

4.ช่างเจยีร์ 3 3 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์งานโรงงาน
5.ช่างเชื่อม 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์งานโรงงาน

96 บริษัท ต.บุญรอด (2002) จ ากดั 1.ช่างเชื่อม 2 2 25+ ม.3+ ตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

168 ม.3 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.วิศวกรโยธา 5 5 25+ ป.ตรี ตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-562722 3.โฟร์แมนกอ่สร้าง 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

4.โฟร์แมนไฟฟ้า 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

5.คนงานทั่วไป 2 2 25+ ป.6+ 315/ว
97 ร้านทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.พนักงานแพ็คสินค้า 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 350/ว

150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน 2.พนักงานตอบอนิบล็อก 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 400/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.086-3009968 3.พนักงานขายออนไลน์ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 400/ว

98 เคลยเ์วิร์คส กาญจนบุรี(สอนศิลปะ) 1.ครูสอนศิลปะ 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 400+
150/60 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.092-8259955

99 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงงานน้ าแขง็วงัศาลา 1.คนขบัรถส่งน้ าแขง็ 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
345/8 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.แม่บ้านโรงงาน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.061-6513137

100 บริษัท เอสทีเอส เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จ ากัด 1.ช่างกลโรงงาน 5 5 18-35 ปวช.+ ตกลง
(ให้บริการด้านแรงงาน) 189 ม.9 2.แม่บ้าน 4 4 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 18-35 ม.3+ ตกลง
โทร.034-510699 ต่อ 0 4.ช่างไฟฟ้า 5 5 18-35 ปวส.+ ตกลง

101 บริษัท เพชรสิงห์โต จ ากดั 1.แคชเชยีร์/พนักงานจดัเรียงสินค้า 1 1 ไม่เกนิ 35 ม.6+ 315/ว
240 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.081-9101010
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102 บริษัท อัลชลายด์แทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างกล 10 10 20+ ปวส.+ 12,600
(ผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองจักร) 90 ม.5 ต.ท่ามะกา 2.ช่างอเิล็กทรอนิกส์ 1 1 20+ ปวส.+ 12,600
อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ โทร.034-541293 3.ช่างเชื่อม 10 10 20+ ไม่จ ากัด 10,800-12,600

4.วิศวกรเคร่ืองกล 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
5.วิศกรไฟฟ้า 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง

103 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลายแอนด์ 1.วิศวกรเคร่ืองเยน็ 5 5 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวเคร่ืองกล
เอน็จเินียร่ิง จ ากดั(ออกแบบติดต้ัง 2.วิศวกรไฟฟ้า 2 2 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวไฟฟ้า
ระบบท าความเย็นโรงงานอุตสาหกรรม) 3.ช่างไฟฟ้า 2 2 18-25+ ปวช.+ ตกลง ทุกต าแหน่งต้องออก
183 ม.7 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 4.ช่างเชื่อม 5 5 18-25+ ไม่จ ากัด ตกลง ต่างจงัหวัดได้
จ.กาญจนบุรี เวลาท างาน จ-ส
โทร.034-540991 /085-6611489 08.30-17.30 น.

104 เดอะวิสต้าพูลวิลล่า(รีสอร์ท) 1.หัวหน้าแผนกต้อนรับ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

8/8 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขายห้องพัก 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-510959

105 บริษัท แอล เอช เอม็ เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั 1.ผู้จดัการส่วนกอ่สร้าง 1 1 35-45 ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิศวโยธา
(โครงการพฤกษากาญจน)์ 12/1 ,13/1 ม.5 2.เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 1 23-35 ปวส.+ ตกลง จบวิศวโยธา ช่างกอ่สร้าง
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-520048 ต่อ 11

106 บริษัท เค เอ็น เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ผู้ช่วยช่างส ารวจ 3 3 22-35 ปวช.+ 315/ว
279/22 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง

 จ.กาญจนบุรี โทร.034-913922
107 ปัม๊น้ ามันพีที (ปัม๊น้ ามัน) 1.พนักงานหน้าลาน 5 5 20+ ไม่จ ากัด 315/ว

1073/11 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี โทร.061-1810861

108 ร้านเบลส์พิซซ่า (ร้านอาหาร) 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
24/5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยแม่ครัว 2 2 30+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.087-1705263

109 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โชคประภัสก่อสร้าง 1.พนักงานขบัรถแบ็คโฮ 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

(รับเหมาก่อสร้าง) 71/7 ม.5 ต.ปากแพรก 2.พนักงานขบัรถพ่วง 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-621475 3.พนักงานขบัรถโม่ 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

4.พนักงานขบัรถน้ า 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

110 บริษัท พีเออ(ีประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) 1.ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวส.+ 315/ว จบสาขาไฟฟา้/มีใบประกอบวิชาชีพ

99 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง ไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
จ.กาญจนบุรี โทร.082-7826863
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จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

111 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 1.พนักงานประจ าร้าน 10 10 20+ ป.6+ ตกลง ประจ าปั๊ม ปตท.แยกวังสารภ-ีแก่งเส้ียน

ปั๊ม ปตท. แยกวังสารภี -แก่งเส้ียน อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.087-8004999
112 โรงกลึงวิชาญการช่าง 1.ช่างเชื่อม 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

212/49 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ช่างกลึง 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.085-2943314

113 บริษทั ประดิษฐ์ แอนด์ เฟรนด์ แมชีนเนอร่ี จ ากัด 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
102/17-20 ม.9 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.วิศวะ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.098-8823789 3.ช่างซ่อม 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.ช่างเคร่ือง 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
5.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
6.พนักงานขบัรถ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

114 บริษทั แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากดั(สาขาทา่มะกา) 1.พนักงานตรวจนับไม้ติดบิล 3 3 20+ ป.6+ ตกลง เขา้กะได้/ผลิตตอน 2
(ผลิตใยไมอ้ดั) 111/11 ม.4 ต.ทา่มะกา 2.พนักงานแพ็คไม้ 2 2 ไม่เกนิ35 ไม่จ ากัด ตกลง เขา้กะได้/ผลิตตอน 2
อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ โทร.034-542149 3.ผู้ช่วยควบคุมเคร่ืองตัด 1 1 ไม่เกนิ35 ม.3+ ตกลง เขา้กะได้/ผลิตตอน 2

4.ผู้ช่วยควบคุมเคร่ืองขดั 1 1 ไม่เกนิ35 ม.3+ ตกลง เขา้กะได้/ผลิตตอน 2
5.ช่างประจ ากะ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
6.ช่างหล่อล่ืน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
7.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
8.พนักงานขบัรถยก 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
9.พนักงานขบัรถโฟลค์ลิฟท์ 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
10.พนักงานแพ็คไม้ 1 1 18+ ม.3+ ตกลง ผลิตตอน 3
11.พนักงาน จป.วิชาชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์ 1 ป ีหรือจบใหม่

12.พนักงานขบัรถยา้ยไม้ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขบัขี่รถยนต์ชนิดที่ 3
13.เจา้หน้าที่ QA หลัง Press 1 1 20+ ม.3+ ตกลง

115 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ากดั 1.พนักงานผลิต 10 10 18+ ป.6+ ตกลง ขยนั อดทน
(จ าหน่ายประตูหน้าต่าง อะลูมเินียมส าเร็จรูป) 2.หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน 1 1 30+ ปวส.+ ตกลง มปีระสบการณ์ต้นทุนอยา่งน้อย 2 ปี

88/11 ม.8 ต.แกง่เส้ียน อ.เมือง 3.เจา้หน้าที่เขยีนแบบ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มคีวามรู้พืน้ฐานเกีย่วกบังานเขยีนแบบ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-520996-8 4.พนักงานขบัรถจดัส่ง 1 1 18+ ป.6+ ตกลง ขับรถได้มีใบขับขี่ประเภท 2/ออกต่างจังหวัดได้

5.พนักงานจดัส่ง 1 1 18+ ป.6+ ตกลง ขับรถได้มีใบขับขี่ประเภท 2/ออกต่างจังหวัดได้

6.เจา้หน้าที่จดัซ้ือ 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ด้านจดัซ้ือ
7.ผู้จดัการแผนกจดัซ้ือ 1 1 30+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ด้านจัดซ้ืออย่างน้อย 2 ปี

8.เจา้หน้าที่บุคคล 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอรืได้ สัญญาจ้าง 1 ปี
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จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

116 บริษทั นิสสัน ช.เอราวณั จ ากัด (จ าหน่ายรถยนต์) 1.ที่ปรึกษาการขาย 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง มปีระสบการณ์ฝ่ายทะเบยีน
444 ม.5 ต.ทา่มะขาม อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ 2.ช่างบริการ 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง
โทร.081-0148866

117 บริษัท ภูมิกาญจน์ จ ากดั 1.พนักงานควบคุมคุณภาพ 5 20 18+ ม.6+ 315/ว
(ผลิตและแปรรูปเส้ือผ้าส าเร็จรูป) 2.พนักงานเยบ็ผ้า 20 20 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
63/4 ม.6 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 3.พนักงานตัดงาน 2 2 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.063-9052061 4.พนักงานทั่วไป 20 20 18+ ไม่จ ากัด 315/ว

118 บริษัท เจเอสมอเตอร์คาร์ จ ากดั 1.ที่ปรึกษาการขาย 5 5 23+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

(จ าหน่ายรถยนต์) 75/7 ต.ท่าล้อ
อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรีุ โทร.087-1555019

119 บริษัท สยามแกรนด์ อลูมิเนียม จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
(ผลิตประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม)
168/11-12 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.064-2919940

120 บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จ ากดั 1.พนักงานฝ่ายการตลาด 5 5 25+ ม.6+ ตกลง
(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 752/5-6 2.พนักงานฝ่ายสินเชื่อ 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง
ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.ผู้จดัการสาขา 2 2 25+ ปวช.+ ตกลง
โทร.095-2479621

121 โรงแรมพริสเซสริเวอร์แคว (โรงแรม) 1.พนักงานยกกระเป๋า 2 2 20-40 ไม่จ ากัด ตกลง ท างานเป็นกะได้
15 ม.9 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานล้างจาน 1 1 20-40 ไม่จ ากัด ตกลง ท างานเป็นกะได้
โทร.034-540989/087-6955324

122 บริษทั นภาริณ มาร์ท จ ากดั(สาขา ปตท.ทา่ล้อ) 1.พนักงานขาย 7-11 10 10 18+ ม.3+ 315/ว เขา้กะได้/ขยนั/ซ่ือสัตย์
33/5 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.085-4897068
123 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.เจา้หน้าที่จดัซ้ือ 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง

88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขาย 10 10 18+ ม.3+ ตกลง
โทร.034-527777 3.ผู้จดัการฝ่ายขาย 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง

4.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
1,125 400 88 652 

จ ำนวน
(อัตรำ) ช ญ ไม่ระบุ

1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวงษากิจรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 2 2 18+ ไม่จ ากัด 400/ว ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง
(จ าหน่ายนมดัชมิลล์)99/20 ม.11 เวลา 16.00 - 19.00 น.
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.090-0059906

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม

ต ำแหน่งงำนว่ำง Part-Time
ท่ี สถำนประกอบกำร ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำรต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ/ปี วุฒิ
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จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

2 แดร่ีควีน (ขายไอศกรีม) 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
สาขาโลตัส,สาขาบิ๊กซี,สาขาโรบินสัน
อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ โทร.083-1267754

3 โรงแรมเดอะบริดจ์(โรงแรม) 1.พนักงานทั่วไป 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
263/6 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515001

4 ร้านดูเลิฟ (ร้านอาหาร) 1.พนักงานทั่วไป 2 2 18+ ม.3+ ตกลง ถ้าเปน็เด็กอาชีวฯสาขาคหกรรมจะพจิารณาเปน็พเิศษ

149,157 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.090-9716788
16 0 0 16

จ ำนวน

(อัตรำ) ช ญ ไม่ระบุ

1 ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี (รีสอร์ท) 1พนักงานทั่วไป 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
199/2 ต.วงัด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-919606

2 บริษัท ริเวอร์ แควอนิเตอร์เนชั่นแนล อตุสาหกรรมอาหาร จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 10 10 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว
(อาหารแปรรูป)99 ม.1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-513857
3 บริษัท เจเอชแอนด์สโนว์กรุ๊ป จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

(ผลิตขนมหวาน) 155 ม.7 ต.ยางม่วง
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.081-0138777

13 0 0 13รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ/ปี วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร


