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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 ร้าน อัญชันพันธ์ไม้มงคล 1.จัดสวนท าสวน(งานล้อมไม้) 2 2 20+ ไม่จ ากัด 400
188/5 ถ.แสงชูโต ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.รดน  าต้นไม้ 1 1 20+ ไม่จ ากัด 250

จ.กาญจนุบรี โทร.063-1370349

2 ร้าน เคียวได ยากินิกุ ผู้ช่วยพ่อครัว 1 1 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีความขยัน-อดทน

118 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.062-8388862

3 บริษัท นิวปุ๋ยไทยอินเตอร์ จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 12 12 25-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีความขยัน-อดทน
4 ม.12 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 2.ซ่อมบ ารุง 2 2 25-30 ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์

โทร.089-5003179

4 บริษัท อัยย์โค่ จ ากัด ธุรการประสานงานขาย 1 1 25-40 ป.ตรี ตามตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์
94/1 ม.8 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.085-4888553 ,034-601572

5 บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จ ากัด 1.ช่างกลโรงงาน 2 2 25-40 ปวช.+ ตามตกลง มีประกันสังคม
222 ม.8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 2.ช่างไฟฟ้า 2 2 25-40 ปวช.+ ตามตกลง รายได้ตามความสามารถและประสบการณ์

โทร.092-271-8722 , 062-4782912 (คุณมรมล)

6 บริษัท โพสเซฟ่ี กรุ๊ป (OPPO) พนักงานแนะน าสินค้าประจ าร้าน 1 1 22-30 ปวช.+ 9750+คอมมิชช่ัน มีประกันสังคม

โทร.098-2897924 ส่วนลดซื อเคร่ืองโทรศัพท์

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

7 บริษัท ส.ไทยสร้าง เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.วิศวกรเคร่ืองกล 2 2 25+ ป.ตรี ตามตกลง ก ากับดูแลงานให้ได้ตามเป้าหมาย

73 ม.1 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.วิศวกรอุตสาหการ 2 2 25+ ป.ตรี ตามตกลง สามารถเดินทางไปท างานต่างจังหวัดได้

โทร.034-540521,061-3931365

8 บริษัท เสถียรปาล์ม จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีควบคุมเทอร์ไบน์ 1 1 18+ ปวช.+ ตามตกลง

222 ต.เขาสามสิบหาม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานคุมเคร่ืองจักร 10 10 18+ ม.3 ตามตกลง

โทร.034-6926078 3.ช่างซ่อมยานยนต์ 2 2 18+ ม.3 ตามตกลง

9 บริษัท น  าตาลทรายแดงไทยท่าเรือ จ ากัด 1.พนักงานควบคุมหม้อไอน  า 2 2 25-45 ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์ท างาน 2 ปีขึ นไป,ท างานเป็นกะได้

1 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีจัดหาวัตถุดิบ 1 1 25-45 ปวส.+ ตามตกลง มีความรู้เก่ียวกับระบบอ้อยและน  าตาล

โทร.086-3205599,080-3315285 (ธิปภาพร) 3.เจ้าหน้าท่ีจัดซื อ 1 1 25-30 ป.ตรี ตามตกลง มีความรู้ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือช่าง

10 วัฒนาการเกษตร พนักงานขาย 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9/3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

โทร.063-2529663

11 บริษัท ไอออนิค จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง เบี ยขยัน 500/เดือน

94 ม.8 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 2.ช่างเช่ือม/ช่างประกอบ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง ประกันสังคม/ปรับเงินประจ าปี

จ.กาญจนบุรี 3.ช่างยนต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีอาหารกลางวันและเย็น
โทร.034-601588/082-2935141 ฝ่ายบุคคล 4.พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง

5.พนักงานรายวันท่ัวไป 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6.เจ้าหน้าท่ีจัดซื อ 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง

7.เจ้าหน้าท่ีผลิต 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

12 ไร่อินเตอร์ผลัม ผู้ช่วยผู้จัดการไร่ 1 1 20-45 ป.6 ตามตกลง line:@interplum
(ไร่อินทผลัม ศูนย์การเรียนรู้ไร่ผสมผสานครบวงจร)

ใกล้ แคมป์ช้างทวีชัย ทับศิลา จ.กาญจนบุรี

โทร.064-6141689,086-7402490

13 ธนาคารไทยพาณิชย์ นายหน้าอิสระขายผลิตภัณฑ์ 5 5 20+ ปวส.+ ตามตกลง

ส านักงานใหญ่ ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี โทร.063-2673302 คุณวิพา

14 บริษัท กิตติมนการบัญชี จ ากัด พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง สาขา การบัญชี
12/106-107 ม.5 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี โทร.081-4035222

15 ร้าน กาแฟสดจากไร่คุณหญิง Barista 1 1 18+ ม.6+ 9,000-12,000 ผู้ชายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สาขาโรบินสันกาญจนบุรี

โทร.091-2754817

โทรนัดก่อนเข้าไปสมัคร

มีประสบการณ์ท างาน 1-3 ปีขึ นไป
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16 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จัดกัดมหาชน พนักงานสต๊อก 1 1 25-35 ป.ตรี ตามตกลง ไม่เคยมีประวัติต้องคดีอาญา
45/19 ม.8 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.087-1664364 คุณมนตรี

17 บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จ ากัด 1.ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์การท างาน 1 ปีขึ นไป

99/29 ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์,โปรแกรมบัญชีได้เป็นอย่างดี

โทร.084-5999919
18 บริษัท สยามไทย โกลบอล จ ากัด 1.ช่างยนต์ 1 1 18+ ปวช.+ ตามตกลง

99/3 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเช่ือม 1 1 18+ ปวช.+ ตามตกลง

 โทร. 061-8914659 3.ช่างกลโรงงาน 1 1 18+ ปวช.+ ตามตกลง

เวลาติดต่อ 8.30 - 16.30 น. 4.คนขับรถบรรทุก 1 1 18+ ปวช.+ ตามตกลง

19 บริษัท พีพี ดี กรุ๊ป จ ากัด 1.ผู้จัดการสาขาโลตัสกาญจนบุรี 5 5 23-35 ปวส.+ ตามตกลง

Big c กาญจนบุรี,โลตัสกาญจนบุรี,โรบินสันกาญจนบุรี 2.พนักงานขาย (Part-Time) 5 5 20-35 ม.6+ ตามตกลง

 โทร. 083-1267754
20 บริษัท พี แอนด์ เอส โดโล ไลม์ จ ากัด พนักงานขับรถบริการท่ัวไป 1 1 20-40 ม.6+ ตามตกลง

118 ม.12 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 โทร. 034-584048-9
21 มิสเตอร์โดนัท สาขาบ๊ิกซีกาญจนบุรี แคชเชียร์ ท าเอกสาร 1 1 20-30 ม.3+ ตามตกลง ไมมีรอยสักนอกร่มผ้า

โทร.092-3769693 รักบริการ ท างานเป็นกะได้

22 บริษัท ท่ีน่ีบ้านฉัน พนักงาน ถ่ายท าและตัดต่อ VDO 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประกันสังคม

ท างานท่ี อ.ด่านมะขามเตี ย เงินรายได้พิเศษ อ่ืนๆ

โทร.099-0085889/080-1942025

23 บริษัท โรงไฟฟ้าน  าตาลขอนแก่น จ ากัด 1.วิศวกรเคร่ืองกล 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง

99/1 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 2.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 18+ ไมจ ากัด ตามตกลง

โทร.034-615350 ต่อ 163 3.คนขับรถจักร 1 1 18+

24 ร้านใส่นม กาญจนบุรี พนักงานประจ าร้าน 2 2 18-30 ม.3 ตามตกลง

12/3-4 ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.092-5369165
25 บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จ ากัด 1. Sale Modern Trade 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์การท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 208-209 หมู่ 3 2.พนักางานกราฟิกดีไซน์ 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.เจ้าหน้าท่ีประสานงานขาย 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง ขับรถยนต์ได้,มีใบขับข่ี
โทร.034-613074 สาขาศาลายา

พนักงานหน้าร้าน 1 1 18+ ม.3 ตามตกลง พิกัด:ฝ่ังตรงข้าม ม.มหิดล เยื องศาลายา

26 บริษัท เส้นสีโปรดีไซด์ จ ากัด ช่างท่ัวไป+ติดตั งป้าย 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประกันสังคม มีโอที
31 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนุบรี

โทร.096-2494645,034-513686
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27 บริษัท ซาเฟล ดีไล ทาม จ ากัด พนักงานขาย 3 3 18-35 ไม่จ ากัด 350-500/วัน ประจ ารถหน่วยขายเงินสด
63/2 ม.7 ต.วังศาลา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.062-5831541 คุณชัย

28 บริษัท ซาเฟล ดีไล ทาม จ ากัด พนักงานขาย 3 3 18-35 ไม่จ ากัด 350-500/วัน ประจ ารถหน่วยขายเงินสด
63/2 ม.7 ต.วังศาลา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.062-5831541 คุณชัย

29 บริษัท เทพประทานการแร่ จ ากัด 1.พนักงานขับรถบรรทุก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับข่ีประเภท 2
70 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างไฟฟ้าโรงงาน 1 1 28+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า อย่างน้อย 3 ปี

โทร.034-564118

30 ร้าน มัลเบอร์ร่ี เมลโล่ 1.แคชเชียร์ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

436 ม.7 ต.เกาะส าโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานหน้าร้าน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.081-9445839 3.พนักงานท่ัวไป 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

4.พนักงานภาคสนาม 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

31 ทอสี เลคฮิลล์ รีสอร์ท พ่อครัว/แม่ครัว 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีท่ีพัก/อาหารให้
277 ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนุบรี

โทร.092-9277889

32 ร้าน ท่าม่วงค้าปลีก-ส่ง 1.แคชเชียร์ 5 5 18+ ป.6 ตามตกลง เข้างานเป็นกะได้

1077 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานฝ่ายจัดเรียงสินค้า 5 5 18+ ป.6 ตามตกลง

โทร.062-6839119,080-0210099

33 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด (สาขากาญจนบุรี) 1.ผู้จัดการเฟอร์นิเจอร์ 5 5 27/45 ป.ตรี ตามตกลง

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 2.ผู้จัดการไฟฟ้า 5 5 27/45 ป.ตรี ตามตกลง

311/9 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 10 10 20-40 ม.3 ตามตกลง

โทร.065-7153785,063-9906991 4.พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ 10 10 20-40 ม.3 ตามตกลง

5.พนักงานขายออนไลน์ 5 5 20-30 ม.3 ตามตกลง

34 บริษัท แดร็ก สไปซ่ี ไทย ฟู้ด จ ากัด แม่บ้าน 1 1 20-35 ไมจ ากัด ตามตกลง

127/57 ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.092-3784196

35 ร้าน ปอฮวดเส่ง 1.พนักงานล้างรถ 1 1 ไม่จ ากัด ม.6+ ตามตกลง

154/36 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 2.พนักงานท าสวน 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.092-8969998 3.พนักงานท่ัวไป 1 1 ไม่จ ากัด ม.6+ ตามตกลง

36 บริษัท พีพีเอส ออยล์ จ ากัด 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ม.3+ 12,000 ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้

57 ม.3 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.061-4388990 คุณพลอย

มีประกันสังคม
เข้างาน 7.30 - 17.00 น.
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37 ไทยวัสดุ สาขากาญจนบุรี 1.พนักงานตรวจรับสินค้า 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

111 ม.9 ถนนเล่ียงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก 2.พนักงานขาย 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

อ.เมือง โทร.065-5258207,091-0356906 3.พนักงานคลังสินค้า 3 3 22-45 ม.3+ 10,500-1,3000 สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้

38 Z9 Resort 1.ผู้ช่วยแม่ครัว 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ 

จ.กาญจนบุรี โทร.097-0384121

39 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด ตัวแทนฝ่ายขาย 10 10 20+ ปวส.+ ตามตกลง

286/45-46 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-3788077,092-7423622

40 บริษัท อิออนธนสินทรัพย์ สาขาโรบินสัน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 10 10 20+ ปวส.+ 12,000 พนักงานสัญญาจ้างรายปี

110 ม.9 ต.ปากแพรก แนะน าบัตรเครดิตต่างๆ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-919850,089-1829128

41 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พีเซอร์วิส (เจ๋ง)2011 1.ช่างสี 3 3 20-35 ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

103/5 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 2.ช่างเคาะ 3 3
จ.กาญจนบุรี โทร.081-9438969

42 บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จ ากัด พนักงานขาย 5 5 20+ ม.3+ ตามตกลง

12/6 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.082-5031618
43 บริษัท กรุงไทยแอกซ่า จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 15 15 25+ ปวช.+ ตามตกลง

12/105 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.092-4656291

44 มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.กุ๊กอาหารไทย 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประกันสังคม
27/2 ม.2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ ต.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง ชุดยูนิฟอร์ม,ฟรีอาหาร 3 มื อ
โทร  034-604604,0828088235

45 บริษัท พีลูดส์ รีสอร์ท จ ากัด 1.แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

168/18 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-600287-8,098-2621691

46 บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้าโรงงาน 1 1 25-35 ปวช+ ตามตกลง

292/9 ม.1 ต.กลอนโด 2.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง

อ.ด่านมะขามเตี ย จ.กาญจนบุรี
โทร.034-919531, 081-3789603

47 บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 40 40 18-45 ไม่จ ากัด 325/ว ท างานเป็นกะ
155 ม.7 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา มีโอที,เบี ยขยัน
จ.กาญจนบุรี โทร.081-0138777
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
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เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

48 บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จ ากัด พนักงานขาย 2 2 22+ ปวส.+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้,มีใบขับข่ีรถยนต์

133/1 ถ.แสงชูโตเหนือ 

ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2833922  
49 ป๊ัมน  ามันบางจากเขาเม็งค์ แคชเชียร์ 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

168 ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.081-7638858

50 บริษัท กาญจน์คอร์น จ ากัด เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (จป) 1 1 18+ ปวส. ตามตกลง จบสาขาวิชาอาชีวอนามัย

68 ม.7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-542634-7
51 ร้านเปาเปา โดนัทนมสด พนักงานขาย 4 4 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ส่ีแยกแก่งเสี ยน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.096-1499266

52 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จ ากัด 1.พนักงานบรรจุย่อย 2 2 20+ ม.3 ตามตกลง สามารถท างานหนักได้
84 หมู่ 3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานไฟฟ้าบริการ 1 1 20+ ปวช. ตามตกลง มีประสบการณ์ไฟฟ้าโรงงานอย่างน้อย 3 ปี

 โทร.034-561178,034-561187 ต่อ 204 3.พนักงานคุมเคร่ืองเทอร์ไบน์ลูกหีบ 1 1 20+ ม.3 ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ 1 1 30+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์เก่ียวกับโรงงานน  าตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.หัวหน้าบรรจุย่อย 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี,มีทักษะการเป็นผู้น า

6.ช่างถังและสี 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ในด้านงานตัวถัง,เคาะพ่นสีอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

53 ไร่สวนสุขอนันต์ คนงานตัดหญ้า-ถอนหญ้า 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ต.เกาะส าโรง อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร 081-3835293

54 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์กาญจนบุรี จ ากัด ช่างเคาะ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

89 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร 061-4215500

55 หจก.แอดเวอร์ไทซ่ิง มอร์น่ิง ออนไลน์ 2.เจ้าหน้าท่ีธุรการและบัญชี 1 1 20-30 ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สาขากาญจนุบรี 

Line:morningman โทร.064-5674952

56 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 3 3 18-35 ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

183 หมู่7 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเช่ือม 3 3 18-35 ปวช.+ ตามตกลง มีโอที/เบี ยเลี ยง/โบนัส

โทร 034-540991,098-2837588 มียูนิฟอร์มบริษัท
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
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เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

57 บริษัท เจริญพาณิชย์ค้าส่ง จ ากัด พนักงานจัดเรียงสินค้า 2 2 18-40 ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

87/4 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.061-6861116

58 บริษัท เมฆาการช่าง จ ากัด(ก่อสร้าง) 1.ช่าง 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประกันสังคม

161/3 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 2.กรรมกร(ก่อสร้าง) 20 5 15 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.081-8804416

59 บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนช่ันแนลอุตสาหกรรม จ ากัด 1.พนักงานธุรการ 3 3 18+ ม.3+ ตามตกลง มีชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุด
99 ม.1 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โบนัสประจ าปี,งานเลี ยงปีใหม่

โทร.084-5559339

60 บริษัท บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1.พนักงานจัดเรียงสินค้า 3 3 18+ ม.3+ 340/วัน ท างานเป็นกะได้
186/8 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานอาหารสด 2 2 18+ ม.3+ 340/วัน มีประกันสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม 

โทร.034-602800 3.แคชเชียร์ 2 2 18+ ม.3+ 340/วัน สามารถท างานวันหยุดได้

61 บริษัท เอ็น พี สลิตติ ง จ ากัด 1.พนักงานคุมเคร่ืองจักร 1 1 20-34 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับข่ี ท.2
3/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มีประกันสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม 

โทร.034-553007,081-7210296 ปรับเงินเดือนประจ าปี

62 ร้านทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ 1.พนักงานขับรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด 350/วัน มีใบขับข่ี 
150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานปลูกต้นไม้ 1 1 20+ ไม่จ ากัด 350/วัน

โทร.092-8259955 3.พนักงานแพ็คสินค้า 1 1 20+ ไม่จ ากัด 350/วัน

63 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด (สาขาท่าม่วง) 1.พนักงานการตลาด (ฟรีแลนซ์) 10 10 20+ ม.6+ ตามตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาสวัสดิการให้

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 2.ผู้จัดการร้านฝึกหัด 2 2 30-50 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

752/5-7 ถ.เทศบาลซอย 19 ต.ท่าม่วง 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

โทร.089-1599496/095-2479621

64 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากัด 1.พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 5 5 20+ ป.6+ ตามตกลง

88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.จป.วิชาชีพ 1 1 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาอาชีวอนามัย

โทร.086-1005679

65 บริษัท ซูซูกิกาญจนบุรี จ ากัด 1.ช่างยนต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง จบสาขาช่างยนต์/มีประสบการณ์

19/5 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานท าความสะอาดรถยนต์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.086-4747839 3.ท่ีปรึกษาการขาย 5 5 18+ ม.6+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

4.ท่ีปรึกษาด้านบริการ 1 1 20+ ม.6+ ตามตกลง

5.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
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(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
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เพศ
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66 บริษัท สยามสไมล์กาญจนบุรี จ ากัด พนักงานการตลาด 10 10 23-32 ปวส.+ ตามตกลง

65/37 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.085-6958478

67 บริษัท เอไอเอ จ ากัด(ขายประกันชีวิต) ตัวแทนประกันภัย 10 10 20-42 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ส่ีแยกแก่งเสี ยน ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง ตัวแทนประกันชีวิต 10 10 20-42 ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.094-5978991

68 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากัด 1.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 3 20+ ป.6+ ตามตกลง

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

โทร.086-1005679

69 บริษัท  สยามแม็คโคร จ ากัด 1.พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 1 22+ ม.6+ ตามตกลง

102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานจัดเรียงอาหารสด 5 5 18+ ม.6+ ตามตกลง

โทร.034-699609 3.พนักงานจัดสินค้าอาหารแห้ง 5 5 18+ ม.6+ ตามตกลง

70 บริษัท จิริฎพานิชย์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 1.ช่างเช่ือมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

(รับเหมาก่อสร้าง) 333 ม.12 2.ช่างก่อสร้าง 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.098-2533351

71 บริษัท อาร์.ซี.เทรดดิ ง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างเช่ือม 5 5 18-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง สามารถเช่ือมงานได้
(เคร่ืองก าจัดมลภาวะทางอากาศ) 90/3 ม.1 2.ช่างไฟฟ้า 2 2 18-40 ปวช+ ตามตกลง

ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.091-6688713

72 หจก.อาร์ เกรทเตอร์ เซอร์วิส (รับเหมาไฟฟ้า) 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 25-35 ปวช.+ 350/ว *ทดลอง 3 เดือนปรับเป็นรายเดือน

241/3 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 3 3 20+ ม.3+ 320/วัน *ทดลอง 3 เดือนปรับเป็นรายเดือน

จ.กาญจนบุรี โทร.081-7362725

73 บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด 1.พนักงานวิเคราะห์สินเช่ือ 2 2 ไม่เกิน27ปี ป.ตรี ตามตกลง เกรดเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 2.50
159/1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.063-2737179

74 อิงภูผารีสอร์ท 1.แม่ครัว/พ่อครัว 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์
ถ.ลาดหญ้า-เอราวัณ ต.ท่ากระดาน 2.พนักงานเสิร์ฟ/รับออเดอร์ 1 1 18-40 ม.3+ ตามตกลง

อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรีโทร.093-9299289 3.แม่บ้าน (ห้องพัก) 1 1 ไม่เกิน 60 ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง

75 บริษัท เค ที พี ประเทศไทย จ ากัด แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

51 ม.2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.086-3758664

76 บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดดิ ง จ ากัด 1.Stock Receive Supervisor 1 1 20-35 ป.ตรี+ ตามตกลง มีประสบการณ์ตรวจนับสินค้าและบริหารคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.หัวหน้าแผนกอาหาร 2 2 20-35ปี ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์แผนกอาหารสด 3-5 ปี

โทร.063-2064551 3.เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิค 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง ยินต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
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77 บริษัท เอสทีเอส เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ส จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 200 200 18-35 ม.3+ ตามตกลง เข้ากะได้,ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า,

189 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ไม่มีประวัติอาชญากรรม

โทร.034-510699

78 บริษัท ศิรากิจ โลจิสติกส์ จ ากัด พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 2 2 25-55 ม.3+ ตามตกลง

28 ถ.แสงชูโตใหม่1 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.081-6927123

79 บริษัท แอดวานซ์เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 1.พนักงานขายปุ๋ย 1 1 22+ ม.3+ ตามตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์,สามารถท างานต่างจ.ได้,มีเบี ยเลี ยง,ค่าคอม

99/8 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.คนสวน 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.062-7581818,092-2512589 3.คนงานฝ่ายผลิต 5 5 21+ ม.3+ ตามตกลง

4.เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 1 1 22+ ปวช.+ ตามตกลง

80 บริษัท เสาปูน ดอนเจดีย์ ก่อสร้าง จ ากัด คนงานป๊ัมอิฐบล็อก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง รับเป็นครอบครัว
44 ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีท่ีพักฟรี
โทร.081-0192378,084-7235188

81 บริษัท สิงห์กาญจน์เสริมทรัพย์ จ ากัด 1.พนักงานขับรถ 3 3 18-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.2
4/5 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานยกสินค้า 3 3 18-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.081-9433758

82 บริษัท อาร์ ซี เทรดดิ ง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.พนักงานช่างเช่ือมโลหะ 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สามารถออก ตจว.ได้
90/3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานติดตั งเคร่ืองจักร 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.091-6688713 3.พนักงานเขียนแบบสเก็ตอัพ 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

83 บริษัท กันตินันท์ การ์เม้นท์ จ ากัด ช่างเย็บผ้า 30 30 18-55 ไม่จ ากัด ตามตกลง

99/2 ม.1 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี โทร.062-4494294

84 Grab กาญจนบุรี 1.คนขับ Grab Food 70 70 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง โซน ม.ราชภัฎ/หนองบัว/ลาดหญ้า 25 คน

88/3 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โซน ท่าม่วง/หนองขาว/ม่วงชุม 25 คน

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

85 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 1.พนักงานอะไหล่ 2 2 ไม่เกิน 35 ม.3+ ตามตกลง

84/1-7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2.พนักงานขาย  4 4 ไม่เกิน 35 ปวช+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-513122 ต่อ 500 3.เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิค 2 2 ไม่เกิน 35 ปวส.+ ตามตกลง

86 บริษัทไวต้าฟู้ด แฟคทอร่ี(1989) 1.พนักงานQA 3 3 18+ ม.3+ 330-350/ว ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

39/3 ม.7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา 2.จป.วิชาชีฟ 3 3 23+ ป.ตรี ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.099-6080239 3.พนักงานคุมเคร่ือง 3 3 18+ ป.6+ 330-350/ว

4.ฝ่ายผลิต 50 50 18+ ป.6+ 320+/ว 08:00-17:00น.
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87 The Pizza Company กาญจนบุรี พนักงานส่งอาหาร 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง พนักงานส่งของ มีมอเตอร์ไซต์ และใบขับข่ี

โรบินสันกาญ โทร.0833081112 พรบ.ของมอเตอร์ไซต์ไม่หมดอายุ 

คุณแป้ง 087-5690235 หากมีประสบการณ์ด้านการบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณออม 095-7453646
88 หจก.เอ เอ็น โมลาส 1.พนักงานขับรถบรรทุกพ่วง 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง เงินเดือนประจ า+ค่าเท่ียวตามระยะทาง 

9/35 ม.4 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 2.พนักงานธุรการ 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง มีใบขับข่ี ท3,4
จ.กาญจนบุรี โทร.082-2965558,081-9438475

89 บริษัท ไทย-ออส อะลูมิเนียม จ ากัด 1.ธุรการบุคคล 1 1 22+ ปวส+ ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

88/11 ม.8 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 2.หัวหน้าจัดซื อ 1 1 30+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ นไป

จ.กาญจนบุรี โทร.086-3153655 3.พนักงานคลัง 1 1 20+ ป.6 ตามตกลง

4.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 1 35+ ป.ตรี ตามตกลง

5.ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 1 35+ ป.ตรี ตามตกลง

6.ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 1 35+ ป.ตรี ตามตกลง

7.เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง

90 โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1.เจ้าหน้าท่ี IT 1 1 22-40 ป.ตรี ตามตกลง   ย่ืนใบสมัครทาง Line
299 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ครูสังคมศึกษา 1 1 22-40 ป.ตรี ตามตกลง

 จ.กาญจนบุรี โทร.034-515292/094-0098386 3.ครูภาษาไทย 1 1 22-40 ป.ตรี ตามตกลง

91 บริษัท สมเกียรติธุรกิจ จ ากัด พนักงานขับรถสิบล้อ 2 2 23+ ป.6+ ตามตกลง มีใบขับข่ี ท.2 ตั งแต่1ปีขึ นไป
612/32 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.081-5705783
92 บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (กล่ินสนิม) 1.พนักงานขับรถบรรทุก 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์รู้เส้นทางในจ.กาญจนบุรี

796 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานยกสินค้า 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.097-2391616 3.พนักงานขับรถแบคโฮ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

93 โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี(รพ.เมโมเรียล) แม่บ้าน 1 1 20-35 ม.3 ตามตกลง ท างานเป็นกะได้
111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034520911-5 ต่อ 3019,3033
095-5788742

94 บริษัท กอวัฒนาคอนกรีต จ ากัด 1.พนักงานQC 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

788 ถนนแสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ช่างโยธา 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-561016
95 หจก.กาญจน วิศวกรรม 1.พนักงาน ขาย หน้าร้าน 1 1 20+ ปวช-ปวส. ตามตกลง

อยู่ท่ีตลาดเขต อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 2.ช่างแบบ ช่างกล 1 1 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง

โทร.097-007-3526
 3.พ่อบ้าน,คนสวน 1 1 35-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

96 บริษัท ธนภัณฑ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างเช่ือมโลหะไฟฟ้าอาร์กอน 6 6 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง **ทุกต าแหน่งงานมีสวัสดิการ**

91/5 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.ผู้ช่วยช่าง 5 5 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง รถรับส่งไปหน้างานฟรี
จ.กาญจนบุรี โทร.092-5735353
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97 บริษัท แก่นสุพรรณ คอนวีเนียนซ์ จ ากัด 1.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-11 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง เข้ากะได้
พิกัด:เยื องๆโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง ต.วังขนาย 2.พนักงานประจ าร้าน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร- 3.พนักงานขาย 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

98 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด 1.Digital Marketing 2 2 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาการตลาด/Computer/เทคโนโลยีสารสนเทศ

111/1 ม. 3 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร  าเอน มีความรู้ด้านการจัดการและการใช้ส่ือ Online โฆษณา

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ช่างยนต์ 2 2 20+ ม.6+ ตามตกลง จบหลักสูตรรักษาดินแดน/ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

 โทร.034-562600,081-7051440 ใช้คอมพิวเตอร์ได้/มีประสบการณ์

3.พนักงานขาย 2 2 20+ ม.6+ ตามตกลง จบหลักสูตรรักษาดินแดน/ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

มีใบขับข่ีรถบรรทุก
ใช้คอมพิวเตอร์ได้/มีประสบการณ์

4.ธุรการอะไหล่ 2 2 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้

5.คนท าสวน 2 2 18-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง จบหลักสูตรรักษาดินแดน/ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

99 บริษัท ฮีโร่เซฟ จ ากัด 1.ช่างเช่ือมอาร์กอน 2 2 22+ ไม่จ ากัด 400/วัน มีความขยันและอดทน
23/2 หมู่ 6 ต าบลท่าไม้ 2.ช่างเช่ือมไฟฟ้า 10 10 22+ ม.3 ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะงาน -เช่ือมงานสแตนเลส/ตัดสแตนเลส

082-5564988
100 บริษัท ก แสงยนต์ จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง จบสาขาบัญชี

43/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานธุรการ 1 1 20 ปวช.+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.099-6159798

101 บริษัท เมืองกาญจน์เวชภัณฑ์ จ ากัด 1.ผู้ช่วยเภสัชกร 2 2 25-35 ม.6+ 12,000++ ใช้คอมพิวเตอร์เบื องต้นได้
สาขาตลาดโต้รุ่ง และตลาดเก่า บุคลิกดี / สะกดช่ือยาภาษาอังกฤษได้

55-57 ถ.บวร ต.บ้านเหนือ 2.พนักงานคลังสินค้า 1 1 20-35 ม.3+ ตามตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์และสามารถขับรถส่งของได้

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สามารถยกของได้
โทร.034-515860 อ่านช่ือหรือสะกดยาภาษาอังกฤษง่าย ๆ ได้

102 ร้านวีระ การช่าง 1.ช่างปูน 2 2 25+ ป.6 ตามตกลง มีท่ีพักฟรี
204/118 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก 2.ช่างเช่ือม 1 1 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง ท างานช่วงเวลา 8.00-17.00 น.

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.089-9144669

103 หจก.ณภัทร 168 คอนสตรัคช่ัน 1.ช่างท่ัวไป 5 5 18+ ไม่จ ากัด 300-500/วัน มีค่าโอที+ประกันสังคม
(รับท าป้ายโฆษณา) 808/33 ถ.แสงชูโต 2.ช่างเช่ือม 5 5 18+ ไม่จ ากัด 300-500/วัน ท างานช่วงเวลา 8.00-17.00 น.

ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.ช่างปูน 5 5 18+ ไม่จ ากัด 300-500/วัน

โทร.064-5655541 4.ช่างกระเบื อง 5 5 18+ ไม่จ ากัด 300-500/วัน
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101 บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.วิศวกรสนับสนุนส่วนผลิต 1 1 22-35 ปวส+ ตามตกลง มีใบรับรองความรู้ความสามารถ (ถ้ามี)

90 ม.5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา สามารถไปปฎิบัติงานนอกได้
จ.กาญจนบุรี โทร.034-541293 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

085-9119933 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.ช่างยนต์ 2 2 20+ ปวส+ ตามตกลง จบสาขาช่างยนต์

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3.วิศวกรประกันคุณภาพ-ควบคุมเอกสาร 1  1 22-35 ปวส+ ตามตกลง วิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

มีประสบการณ์ท างาน 0-5 ปีขึ นไป

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีใบรับรองความรู้ความสามารถ (ถ้ามี)

4.ช่างเช่ือม 4 4 20-35 ม.3,ปวช+ 10800+ มีประสบการณ์ด้านงานเช่ือม

ปฎิบัติงานนอกได้,เข้ากะได้
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

105 The 28th Hotel หัวหน้าแผนกต้อนรับ 1 1 32+ ป.ตรี ตามตกลง

168 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.097-4652828

106 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากัด 1.หัวหน้าเขต (ฝ่ายไร่) 1 1 20-30 ปวส.+ ตามตกลง มีรถยนต์+ใบขับข่ี

93/1  ม.9 ต.ดอนขมิ น อ.ท่ามะกา 2.พนักงานสารสนเทศ (ฝ่ายไร่) 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง มีรถยนต์+ใบขับข่ี

จ.กาญจนบุรี โทร.089-9203414 3.พนักงานธุรการเขต (ฝ่ายไร่) 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง

4.นายช่างประจ าทีมรถ 1 1 22+ ปวช+ ตามตกลง ขับรถยนต์ รถ 6 ล้อได้ มีใบขับข่ีประเภท 2 

5.พนักงานส่งเสริมเพ่ิมผลผลิต 2 2 22+ ปวช+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้ 

107 บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี พนักงานขาย 2 2 23-35 ปวช.+ ตามตกลง ยิ มแย้ม,รักงานบริการ

49/3 ม.8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา ขยัน อดทน

จ.กาญจนบุรี โทร.092-2849552

108 บริษัท เดอะแบร่ิงช็อป จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 20-40 ปวช.+ ตามตกลง

65/37 หมู่ 3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานขาย 1 1 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.064-6596542

109 โรงเรียนสอนภาษา กวดวิชา อิงลิชโฮม 1.ครูปฐมวัยและศิลปะ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง บุคลิกภาพดี,เข้ากับเด็กๆได้ดี

ตรงข้ามอาชีวกาญจนบุรี 276/22 ต.บ้านเหนือ 2.ครูสอนคณิตศาสตร์ประถม 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.086-3886239
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

110 สถาบันสอนภาษาจีน บ้านจีน ครูสอนภาษาจีน ประจ า/พาร์ทไทน์ 2 2 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง วุฒิปริญาตรีทางด้านภาษาจีน

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

โทร.099-4429963

111 ส านักงานวิสาหกิจชุมชน สวนเกษตร ส.บุญมีฤทธ์ิ คนงานลงแปลงเกษตร 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

123 ม.17 ต.หนองปรือ

อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทร.087-9748778

112 บริษัท มือสองเกรด เอ จ ากัด พนักงานขาย 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

101 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา ท างานเป็นทีมได้

จ.กาญจนบุรี โทร.088-2149349

113 ร้านก่ิงก้านใบเฮลท์ตี คาเฟ่ พนักงานประจ าร้าน 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง รักสุขภาพ / บุคคลิกดี

145 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.082-6696297

114 บริษัท น  าตาลราชบุรี จ ากัด 2.เจ้าหน้าท่ี IT 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์อย่างต่ า 2ปี

98 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.เมือง 4.หัวหน้ากะเคร่ืองมือวัด 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เคร่ืองมือวัด ประสบการณ์ 3-5 ปี

จ.กาญจนบุรี โทร.034-919775-6 5.หัวหน้ากะเทอร์ไบน์ 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาไฟฟ้าก าลัง,เคร่ืองกล ประการณ์ 3-5ปี

6.นักส่งเสริม 5 5 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาเกษตรศาสตร์,พืชกรรมหรือเทียบเท่า

10.พนักงานหม้อต้ม 2 2 18+ ปวช.+ ตามตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้

11.พนักงานซ่อมบ ารุง 3 3 18+ ม.6 ตามตกลง ประสบการณ์ซ่อมบ ารุง 1-2 ปี

10.พนักงานหม้อต้ม 2 2 18+ ปวช.+ ตามตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้

11.พนักงานซ่อมบ ารุง 3 3 18+ ม.6 ตามตกลง ประสบการณ์ซ่อมบ ารุง 1-2 ปี

115 บริษัท ชนาธิป ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 500 500 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ถ.พระแท่น ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.082-6753559

116 บริษัท บุญช่วยค้าข้าว 1999 จ ากัด 1.พนักงานขาย 5 5 20-30 ปี ม.3+ ตามตกลง

179 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขับรถและขนของ 1 1 20-30 ปี ม.3+ ตามตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์

จ.กาญจนบุรี โทร.081-0176561

117 บริษัท เคทีพีอีเล็คโทรนิค จ ากัด 2.พนักงานขาย 1 1 18+ ปวช+ ตามตกลง

291 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.099-6178371
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

118 บริษัท ท่ามะกาแอสฟัลท์ จ ากัด 1.วิศวกรโยธา หรือช่างเทคนิค 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาโยธา/ก่อสร้าง

2/5 ม.5 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา 2.ช่างส ารวจ 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.095-6956263 3.แม่บ้าน (ประจ าออฟฟิศนครปฐม) 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

119 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กอวัฒนาท่าเรือ 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

187-189 ถ.พระแท่น ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 2.พนักงานขาย (ออกพื นท่ี) 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีใบขับข่ี

จ.กาญจนบุรี โทร.081-9443939 3.พนักงานขับรถส่งสินค้า 6 6 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง รถสิบล้อ/เทลเลอร์/รถโม่ปูน
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713522000084 4.พนักงานแบกหาม 4 4 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง

120 ปลากาญจน์ รีสอร์ท ผู้ช่วยแม่ครัว 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

222 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-540550

121 บริษัท วินโดว์เอเชีย จ ากัด 1.ผู้จัดการคลังและขนส่ง 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง จบด้านโลจิสติกส์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุง(ช่างยนต์) 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง สาขาช่างยนต์

จ.กาญจนบุรี โทร.034-510553 3.ช่างเทคนิค 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง สาขาช่างเทคนิค

4.เจ้าหน้าท่ี IT Support 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง จบสาขาเทคโนโลยีหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

5.ช่างไม้ 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านการท างานไม้ไม่ต่ ากว่า 1ปี

6.ช่างเช่ือม 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

7.ผู้ช่วยผู้จัดการ.ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง 1 1 35+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาโลจิสติกส์/สาขาท่ีเก่ียวข้อง

8.เจ้าหน้าท่ีวิศวกร 1 1 35+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

9.หัวหน้าแผนกขนส่ง 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาการขายหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

10.เจ้าหน้าท่ีออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์/การออกแบบแม่พิมพ์

11.เจ้าหน้าท่ีเงินเดือนรายวัน 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13.พนักงานคลังสินค้า 5 5 18+ ป.6 ตามตกลง

122 บริษัท เอมาร์ท จ ากัด พนักงานขาย(ประจ าร้าน 7-11) 1 1 18+ ม.3 ตามตกลง

ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจบุรี

โทร.081-6557401 คุณ วัลลภ

123 ร้านไข่สงวนทรัพย์ พนักงานท่ัวไป 10 10 18+ ไม่จ ากัด 320/ว

204 ม.6 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.084-3987890



15

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

124 ทรูคอร์ปอเรช่ันกาญจนบุรี (วังสารภีพลาซ่า) 1.ผู้จัดการพื นท่ีขายและบริการ 2 2 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้บริหารช่องทางการขาย 7-11 2 2 22+ ป.ตรี ตามตกลง

โทร.064-4694909/086-4162963 3.หัวหน้าทีมขาย 10 10 22+ ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี+

085-5474955 4.พนักงานขายโทรศัพท์/ลงพื นท่ี 20 20 18-35 ม.6+ 10,000-20,000 ต้องลงพื นท่ีหน้างาน

125 บริษัท เมโทร เอ็ม ดี เอฟ จ ากัด (แปรรูปไม้) 1.พนักงานขับรถตัก 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบอนุขับข่ี
 โทร.034-542393-9,082-0529654 3.พนักงานแพ็คไม้ 8 8 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

4.พนักงานคีบไม้ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5.พนักงานท าความสะอาดท่ัวไป 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6.วิศวกรไฟฟ้า 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง

7.ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมมอเตอร์ 1 1 20+ ปวส. ตามตกลง

8.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 20+ ม.6 ตามตกลง

9.วิศกรคุมไลน์ผลิต 6 6 23+ ป.ตรี ตามตกลง

10.พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร 5 5 18+ ม.3 ตามตกลง

11.พนักงาน QA/QC 5 5 18+ ม.3 ตามตกลง

126 ห้างหุ้นส่วน สหบวร แก๊ส พนักงานเติมแก๊ส 3 3 20+ ม.3+ 350/ว มีท่ีพักอาศัย

119/5 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 โทร 065-2245165 (08:30-16:30)

127 โรงแรมเซเว่นอินน์ 1.แม่บ้าน 2 2 20-50 ไม่จ ากัด 320/ว ท างานเป็นกะได้
ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 
โทร.0817638858 คุณป๊อบ 
ติดต่อได้ตั งแต่ 08:00-17:00 น.

128 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ส านักงานใหญ่

22 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 1.พนักงานขาย 4 4 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ีรถยนต์

จ.กาญจนบุรี โทร.034-540789ต่อ 182 2.แม่บ้าน โชว์รูม 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

3.ธุรการแผนกการตลาด 1 1 ไม่เกิน 30 ป.ตรี ตามตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50 

ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ีรถยนต์

ท างานล่วงเวลาได้

1,532 248 54 1,230 รวม 112 ต ำแหน่ง 1,532 อัตรำ
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

1 บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดดิ ง จ ากัด พนักงานเสริฟ Part-Time 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ท างานท่ีร้าน TMK สุกี 
99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

โทร.063-2064551
2 บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด พนักงานท่ัวไป (คนพิการ) 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

90 ม.5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา (ลักษณะงานพิจารณาตามความเหมาะสม) พิการทางการเคล่ือนไหวทางร่างกาย

จ.กาญจนบุรี โทร.034-541293 หรือ หูตึง ใส่เคร่ืองช่วยฟัง
และ 085-9119933

4 - - 4 รวม 1 ต ำแหน่ง 4 อัตรำ

ต ำแหน่งงำน คนพิกำร


