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ชาย หญิง ไม่ระบุ

1 โรงแรมพร้ินเซสริเวอร์แคว (โรงแรม) 1.เชฟ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี

15 ม.9 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2.พนักงำนเสิร์ฟ 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-540988 3.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

2 บริษัท เอกไพลินริเวอร์แคว จ ำกัด(โรงแรม) 1.พนักงำนต้อนรับ 2 2 20-30 ปวช.+ 9,150 มีควำมสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้

245 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนกุ๊ก 2 2 25-40 ม.3+ 9,150 มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.034-540778
3 โรงแรมริเวอร์แคว (โรงแรม) 1.พนักงำนต้อนรับ 2 2 22+ ป.ตรี 305/ว

284/15-16 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 2.พนักงำนเสิร์ฟ 3 3 18+ ม.6+ 305/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.034-574109 3.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 2 2 35+ ป.6+ 305/ว

4 บริษัท เอชวัน ฟิตเนสโซไซต้ี จ ำกัด 1.พนักงำนต้อนรับ 2 2 20-30 ปวช.+ 9,000-18,000

(สถำนบริกำร ฟิตเนส) 2.แม่บ้ำน 3 3 20-40 ไม่จ ำกัด 9,000-12,000

125/28 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.098-5697469

5 ร้ำนสนุกเกมส์โซน (สวนสนุกโรบินสันกำญจนบุรี) 1.พนักงำนบริกำร 2 2 20+ ม.3+ 9,000
110 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.086-0528601

ประจ าเดือน มีนาคม 2561
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ต ำแหน่งงำนว่ำง ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุร ี 
www.doe.go.th/kanchanaburi

บริกำรจัดหำงำน : smart job center
หน้ำเฟสบุ๊ค : สจจ. กำญจนบุรี

หน้ำเพจเฟสบุ๊ค : ส ำนักงำนจัดหำงำนกำญจนบุรี
Line : @amy7134q โทร.034-564315 ต่อ 106
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6 บริษัท คอร์เฮ้ำส์(ประเทศไทย)จ ำกัด 1.พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ 10 10 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว
(ผลิตแกนกระดำษ) 7/6 ม.6 ต.วังศำลำ

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี โทร.034-561621

7 บริษัท วินิธร จ ำกัด 1.พนักงำนดูแลสวน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 10,000
200 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี โทร.084-0925762

8 บริษัท เพชรจรัสกรุ๊ป จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

343/19 ม.1 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง 2.พนักงำนขับรถ 2 2 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์
จ.กำญจนบุรี โทร.085-6666700 3.ช่ำงพ่นสีรถยนต์ 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

9 บริษัท สิงห์กำญจน์เสริมทรัพย์ จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถ 5 5 ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง

4/5 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนยกสินค้ำ 4 4 ไม่เกิน35 ไม่จ ำกัด ตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.081-9438227 3.เจ้ำหน้ำท่ีคลังสินค้ำ 2 2 ไม่เกิน35 ม.6+ ตกลง

10 บริษัท สยำมแกรนด์ อลูมิเนียม จ ำกัด 1.โฟร์แมน 2 2 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

(อุตสำหกรรมอลูมิเนียม) 2.พนักงำนท่ัวไป 15 15 ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง
162/12-13 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 3.ธุรกำร(บัญชี) 2 2 25-35 ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

จ.กำญจนบุรี โทร.064-2919940

11 บริษัท วิลล่ำ ลำ ฟลอรำ จ ำกัด (โรงแรม) 1.พนักงำนต้อนรับ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง รักบริกำร,บุคลิกภำพดี
53/5 ม.3 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.แม่บ้ำน 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง รักบริกำร,บุคลิกภำพดีและมีประสบกำรณ์

จ.กำญจนบุรี โทร.061-6716996 3.บำร์กำแฟ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง รักบริกำร,บุคลิกภำพดีและมีประสบกำรณ์

12 บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีทำงด้ำนประกัน 1 1 21-25 ปวช.+ 9,000+ ท ำงำนเวลำ 10.00 -20.00 น.

(ส่งเสริมกำรขำย) โรบินสันกำญจนบุรี

110 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.089-2345446

13 บริษัท อิออนธนทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 1 1 25-35 ป.ตรี 23,000
(บริกำรทำงด้ำนสินเช่ือ) โรบินสันกำญจนบุรี 2.ผู้จัดกำรสำขำ 3 3 35-42 ป.ตรี 23,000+

110 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-549190

14 บริษัท บี.ฟู๊ดส์ คลินโคเวอร์ จ ำกัด 1.พนักงำนออฟฟิต 1 1 25-35 ปวส.+ ตกลง
(จ ำหน่ำยน้ ำยำท ำควำมสะอำดครบวงจร)

191/2 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-515135

15 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเอ.เจ.เซอร์วิส 1.พนักงำนรับ-ส่งผู้ป่วย 4 4 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว ปฏิบัติหน้ำท่ี รพ.พหลพลพยุเสนำ

(รับเหมำท ำควำมสะอำด) 2.พนักงำนเก็บขยะมูลฝอย 2 2 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว ปฏิบัติหน้ำท่ี รพ.พหลพลพยุเสนำ

144/39 ม.1 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 3.พนักงำนท ำควำมสะอำด 10 10 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว ปฏิบติหน้ำท่ีหน่วยงำนรำชกำร อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-604167
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16 กิจกำรเพ่ือสังคมบ้ำนรักษ์ดิน 1.พนักงำนท่ัวไป 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,000
(เกษตรอินทรีย์) 156/51 ม.9 2.แม่บ้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,000
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.085-9177531
17 บริษัท สมบัติเพ่ิมผล จ ำกัด (โรงสีข้ำว) 1.พนักงำนบัญชี 1 1 ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง

95/1 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.081-4344848

18 บริษัท ธวัชชัย แพลน์เซอร์วิส จ ำกัด 1.พนักงำนควบคุมกำรผลิต 1 1 18-45 ปวส.+ 384/ว ปฏิบัติหน้ำท่ีมอเตอร์เวย์
(รับเหมำก่อสร้ำง) 101 ม.1 2.พนักงำนควบคุมคุณภำพ 1 1 18-45 ม.6+ 336/ว ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง
ต.สำมโคก อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี จ.กำญจนบุรี
โทร 02-5931045

19 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 1.เสมียนทนำยควำม 1 1 ไม่จ ำกัด ม.6+ 9,000
20/26-29 ซ.โรงพยำบำลธนกำญจน์

ต.บ้ำนใต้ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.085-4854205

20 บริษัท โมด โซลูช่ัน จ ำกัด (ตกแต่งภำยใน) 1.ช่ำงเฟอร์นิเจอร์บ้ิวท์อิน 2 2 30-40 ไม่จ ำกัด ตกลง
1078/1 ม.4 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง 2.นักออกแบบตกแต่งภำยใน 1 1 25-30 ป.ตรี ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.086-7979517

21 ว่ำท่ี ร.ต.หญิงยุพำ  มณีรัตน์ 1.พ่ีเล้ียงเด็ก 1 1 35+ ไม่จ ำกัด ตกลง สถำนท่ีปฏิบัติงำนโค้งประปำ

888 ม.3 ต.ท่ำเสำ อ.ไทรโยค อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
จ.กำญจนบุรี โทร.081-0051884

22 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุทธิณี(2002) 1.ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 20+ ไม่จ ำกัด 9,300 ปฏิบัติงำนท่ีร้ำนอำหำรเข่ือนศรีนครินทร์

286/242 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง มีบ้ำนพักและอำหำรให้ฟรี
จ.กำญจนบุรี โทร.086-1766531

23 บริษัท เคเอฟซี(ประเทศไทย)จ ำกัด 1.พนักงำนจัดส่งอำหำรตำมบ้ำน 2 2 20-30 ม.6+ ตกลง
(ร้ำนอำหำร) เทสโกโลตัส 2.พนักงำนแคชเชียร์ 2 2 20-30 ม.6+ ตกลง
355/3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนล็อปบ้ี 2 2 20-30 ม.3+ ตกลง
โทร.089-9676946

24 ฟำร์มปลำทับทิมกำญ(ฟำร์ม) 1.คนเล้ียงปลำ 5 5 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว
99/2 ม.3 ต.เกำะส ำโรง อ.เมือง 2.พนักงำนบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ 320/ว สำมำรถขับรถยนต์ได้
จ.กำญจนบุรี โทร.086-3306812

25 บริษัท เคเอฟซี(ประเทศไทย)จ ำกัด 1.กุ๊ก 1 1 18+ ม.3+ 40/ชม.
(ร้ำนอำหำร) บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์

ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.091-557885
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26 ห้ำงหุ้นส่วนทรัพย์ทวีเยำวรำช 9 1.พนักงำนหน้ำร้ำน 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
(ร้ำนทอง) บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
786/8 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-602888

27 ร้ำนทองเยำวรำชกรุงเทพ 1.พนักงำนขำย 5 5 18+ ม.3+ 12,200 สำมำรถท ำงำนต่ำงจังหวัดได้

บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 786/8 
ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.062-7096736
28 บริษัท เคเอฟซี(ประเทศไทย)จ ำกัด 1.พนักงำนรำยช่ัวโมง 3 3 18-25 ม.3+ 320/ว

(ร้ำนอำหำร) โรบินสันกำญจนบุรี 2.หัวหน้ำงำนผู้ช่วย 1 1 24+ ป.ตรี 15,500
110 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.098-8391399

29 ป้ันค ำหอม สำขำโรบินสันกำญจนบุรี 1.พนักงำนขำย 2 2 20+ ม.3+ 305/ว
110 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-603306

30 บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด(มหำชน) 1.พนักงำนเสิร์ฟ 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
โรบินสันกำญจนบุรี
110 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-603274-5

31 The Pizza company 1.พนักงำนส่งพิซซ่ำ 15 15 18+ ม.3+ ตกลง
โรบินสันกำญจนบุรี 2.พนักงำนเสิร์ฟ 5 5 18+ ม.3+ ตกลง
110 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.083-3081112

32 โรงเรียนต้นกล้ำแห่งปัญญำ 1.ครูวิทยำศำสตร์ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำวิทยำศำสตร์
299 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.ครูคณิตศำสตร์ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำคณิตศำสตร์
จ.กำญจนบุรี โทร.034-515292 3.ครูสังคมศึกษำ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำสังคม

33 บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊ำท์เลท จ ำกัด(มหำชน) 1.พนักงำนขำย 2 2 20+ ม.6+ ตกลง
33/3 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.แคชเชียร์ 2 2 20+ ม.6+ ตกลง
โทร.034-604444 3.คลังสินค้ำ 1 1 20+ ม.6+ ตกลง

34 ค ำแสดริเวอร์แควรีสอร์ท 1.พนักงำนสวน 5 5 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

89 ม.5 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนต้อนรับ 1 1 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.034-589094 3.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 2 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

4.แม่บ้ำน 5 5 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
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35 บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.วิศวกรไฟฟ้ำก ำลัง 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง -จบสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
(โรงงำนอุตสำหกรรมน้ ำตำล) -มีใบอนุญำตระดับภำคีวิศวกร 

14/2 ม.10 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ -มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 3 ปี

จ.กำญจนบุรี โทร.034-543123 2.เจ้ำหน้ำท่ีวิจัยและพัฒนำ 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง -จบสำขำเกษตร/พืชไร่และสำขำท่ีเก่ียวข้อง

-สำมำรถท ำงำนในไร่ได้
-สำมำรถท ำงำนทุกวันในช่วงเปิดหีบ .ค.-พ.ค.

3.หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำพ้ืนท่ีและกลยุทธ์ด้ำนอ้อย 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง -จบสำขำเกษตร/พืชไร่และสำขำท่ีเก่ียวข้อง

-สำมำรถท ำงำนในไร่ได้และท ำทุกวัน

-มีศิลปะกำรโน้มน้ำวและเจรจำต่อรอง

4.พนักงำนแปลงอ้อย 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง -จบสำขำเกษตร/พืชไร่และสำขำท่ีเก่ียวข้อง

-สำมำรถท ำงำนในไร่ได้และท ำทุกวัน

5.หัวหน้ำแผนกบัญชี-กำรเงิน 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง -จบสำขำกำรเงิน กำรธนำคำรและสำขำท่ีเก่ียวข้อง

-มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชี-กำรเงิน อย่ำงน้อย 5 ปี

36 บริษัท เอส.เอส.พี.ฟู้ดส์โปรดักพัส จ ำกัด 1.พนักงำนชงกำแฟ 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,000 ทุกต ำแหน่งมีสวัสดิกำรดังน้ี
(กำแฟ) 102 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนฝ่ำยผลิต(ทองม้วน) 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,000 -อำหำร 3 ม้ือ
จ.กำญจนบุรี โทร.063-6659654 -ท่ีพัก

-ปรับข้ึนเงินเดือน
37 แดร่ีควีน (ขำยไอศกรีม) 1.พนักงำนขำย 10 10 18+ ม.3+ 10,000+ ปฏิบัติงำนโลตัส,บ๊ิกซี

อ.เมือง จ.กำญจนบุรีโทร.083-1267754 และโรบินสันกำญจนบุรี
38 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุรณรงค์ (7-11) 1.พนักงำนร้ำน 3 3 18+ ม.3+ 9,300 โอที,เบ้ียขยัน,โบนัสประจ ำเดือน/ปี

(คอนอีเนียสโตร์)  163/3 ต.ปำกแพรก สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.091-0010077

39 บริษัท  มิตซูกำญจนบุรี จ ำกัด 1.ธุรกำร 1 1 21+ ปวส.+ ตกลง สำมำรถขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญำตขับข่ี

(ซ่อมและจ ำหน่ำยรถยนต์) ถ้ำมีควำมรู้ด้ำนบัญชีจะพิจำรณำป็นพิเศษ

133/1 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.ช่ำงยนต์ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-521128-31

40 บริษัท อำร์.เค.นิจิโก๊ะ จ ำกัด(รีสอร์ท) 1.พนักงำนต้อนรับ 1 1 ไม่เกิน35 ปวส.+ 305/ว -ส่ือสำรภำษำอังกฤษได้
106 ม.4 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี -สำมำรถใช้ Microsoft Office ได้ดี

โทร.034-584000 2.แม่บ้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว
41 ห้ำงหุ้นส่วนวำรีเทพ ทองผำภูมิ(โรงงำนน้ ำแข็ง) 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 3 3 18+ ไม่จ ำกัด 9,150

99 ม.3 ต.ท่ำมขนุน อ.ทองผำภูมิ 2.พนักงำนฝ่ำยขำย 2 2 20+ ไม่จ ำกัด 12,000
จ.กำญจนบุรี โทร.095-9059005

42 บริษัท เดอะแบร่ิง ช็อป จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 1 1 18-40 ไม่จ ำกัด ตกลง
67/1 ม.3 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.094-6685669
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43 บริษัท เอส เอ็ม ซี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 1.พนักงำนซีเอ็นซี 1 1 20+ ปวช.+ 305/ว **ทุกต ำแหน่ง คุณสมบัติดังน้ี

(ผลิตเคร่ืองจักร) 2.พนักงำนกลึง 1 1 20+ ปวช.+ 305/ว -จบสำขำเคร่ืองกล
66/2 ม.15 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ -ผ่ำนเกณฑ์ทหำร
จ.กำญจนบุรี โทร.034-561992 -ไม่สูบบุหร่ี

44 บริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.พนักงำนติดรถ 1 1 25-35 ม.3+ 9,500
313,315 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.พนักงำนคลังสินค้ำ 1 1 25-35 ม.3+ 9,500
จ.กำญจนบุรี โทร.034-521819

45 บริษัท เจ เอส มอเตอร์ จ ำกัด (โชว์รูมรถยนต์) 1.ท่ีปรึกษำกำรขำย 10 10 25-35 ปวส.+ ตกลง
75/7  ถ.แสงชูโต ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2.ลูกค้ำสัมพันธ์ 1 1 25-35 ปวส.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-521345 3.เจ้ำหน้ำท่ีเคลมประกัน 1 1 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง

46 บริษัท กำญจนบุรีค้ำส่ง จ ำกัด 1.พนักงำนเรียงสินค้ำ 3 3 ไม่เกิน 35 ไม่จ ำกัด ตกลง
57/1 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

โทร.064-9706698
47 บริษัท ฮีโน่กำญจนบุรี จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 2 2 22+ ปวส.-ป.ตรี ตกลง -ปวส.สำขำช่ำงยนต์

111/1 ม.3 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ -ป.ตรีทุกสำขำ
จ.กำญจนบุรี โทร.034-561800ต่อ107 2.ช่ำงยนต์ 1 1 22+ ไม่จ ำกัด ตกลง -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

48 บริษัท โชคทวีพัฒน์รีไซเคิล จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถพ่วง 5 5 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
21/3 ม.6 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.098-9057273
49 ร้ำนทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์(จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง) 1.เจ้ำหน้ำท่ีกรำฟฟิก 2 2 ไม่จ ำกัด ป.ตรี 12,000

150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน 2.แอดมิน 2 2 ไม่จ ำกัด ม.6+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.092-8259955 3.พนักงำนแพ็คของ 4 4 ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง

4.พนักงำนขับรถบรรทุก 1 1 ไม่จ ำกัด ป.6+ 350-400

5.พนักงำนยกของ 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
50 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภำคตะวันตก 1.พนักงำนท่ัวไป 2 1 1 20+ ม.3+ ตกลง ประจ ำท่ีอุทยำนไทรโยค

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรีโทร.090-7850837 เพศชำย มีควำมสำมำรถด้ำนช่ำง

51 คุณนภำพร  พิกุล(รับเหมำเดินท่อปะปำ) 1.ช่ำงเดินท่อน้ ำปะปำ 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
47 ม.4 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยช่ำง 4 4 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.093-7131112

52 ร้ำนเบลส์พิซซ่ำ 1.พนักงำนเสิร์ฟ 2 2 18+ ไม่จ ำกัด 320/ว มีควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ
24/4-5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.087-1705263

53 สำยชลวิลล์(รีสอร์ท) 1.ผู้จัดกำรรีสอร์ท 1 1 ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง
ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.ธุรกำร 1 1 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง
โทร.087-0210289 3.พนักงำนท ำสวน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
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54 บริษัท ศรีชงโค จ ำกัด (เลคเฮฟเว่น รีสอร์ท) 1.ผู้จัดกำรแผนกอำหำรและเคร่ืองด่ืม 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง
241 ม.5 ต.ท่ำกระดำน อ.ศรีสวัสด์ิ 2.เจ้ำหน้ำท่ีจัดเล้ียง 3 3 18+ ม.6+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.02-5406263 3.เจ้ำหน้ำท่ีบัญชีสต๊อก 2 2 25+ ปวส.+ ตกลง

4.แม่บ้ำน 3 3 18+ ม.3+ ตกลง
5.พนักงำนเสิร์ฟ 4 4 18+ ม.6+ ตกลง

55 บริษัท ที.พี.เอส.กิจรุ่งเรือง จ ำกัด 1.ช่ำงกลึง 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
88/1 ม.1 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 2.ช่ำง CNC 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.090-9786162 3.ช่ำงเช่ือมช่ำงประกอบ 10 10 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

4.ผู้ช่วยช่ำง 5 5 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
56 สวนติดดิน 1.คนสวน 5 5 19+ ไม่จ ำกัด 350-1,500 มีท่ีพักให้

ม.4 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.098-2921742

57 บริษัท อุตสำหกรรมมิตรเกษตร จ ำกัด 1.หัวหน้ำแผนกวำงแผนกำรผลิต 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 10 ปี

(ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำตำล) 2.หัวหน้ำแผนกวิเครำะห์คุณภำพ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำวิทยำศำสตร์เคมีหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ำมะกำ 3.พนักงำนขับรถแทรคเตอร์ 5 5 30+ ป.ตรี ตกลง ปฏิบัติงำน สนง.กรุงเทพ
จ.กำญจนบุรี โทร.034-566191 4.หัวหน้ำแผนกบุคคล 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง

5.พนักงำนซ่อมบ ำรุงรถตัดอ้อย 10 10 22+ ปวส.+ ตกลง
6.พนักงำนขับรถผู้บริหำร 1 1 30+ ม.6+ ตกลง -มีประสบกำรณ์ขับรถผู้บริหำรอย่ำงน้อย 2 ปี

-มีทักษะกำรติดต่อประสำนงำน

-รู้เส้นทำง กทม. นครปฐม และอุทัยธำนี

58 บริษัท เวอร์จ้ินเอฟแอนด์บี จ ำกัด 1.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง จบสำขำช่ำงซ่อมบ ำรุง
(ผลิตขนม) 19/99 ม.9 
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 

โทร.034-518851 ต่อ 24
59 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวงษำกิจรุ่งเรือง 1.พนักงำนขำย 4 4 20+ ไม่จ ำกัด 17,000 ประจ ำท่ี อ.บ่อพลอย

(จ ำหน่ำยนมดัชมิลล์) อ.หนองปรือ และ อ.เลำขวัญ

99/20 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง มีภูมิล ำเนำอยู่ในพ้ืนท่ีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.090-0059906

60 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเอยูรีสอร์ท 1.แม่บ้ำน 1 1 ไม่เกิน 30 ม.3+ ตกลง
119/3 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง 2.พนักงำนท่ัวไป 1 1 ไม่เกิน 30 ป.6+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-670639/092-9151628

61 บริษัท จิริฎพำนิชย์คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ำกัด 300-500

333 ม.12 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.098-2533351
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62 มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 1.คนสวน 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
600 ม.11 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจำ

จ.กำญจนบุรี โทร.091-6974309

63 คุณอดิศักด์ิ  ดวงเรืองฤทธ์ิ 1.คนสวน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีท่ีพักให้
84 ม.1 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี โทร.081-9194114   

64 บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง จ ำกัด 1.พนักงำนวิเครำะห์สินเช่ือ 6 6 ไม่เกิน 26 ป.ตรี ตกลง
284/35 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.062-3103379

65 บริษัท คีรีธำรำริเวอร์แคว จ ำกัด 1.กุ๊ก 5 5 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

433 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 5 5 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.034-540898 3.แม่บ้ำน 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

4.พนักงำนเสิร์ฟ 10 10 18-25 ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

5.พนักงำนเดินอำหำร 10 10 18-25 ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

6.บำริสต้ำ 3 3 18-25 ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

66 บริษัท วี.เอ.เอส.โอเซียลไทยแลนด์ 1999 จ ำกัด 1.แม่บ้ำน 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
69 ม.2 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2.พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.084-8879026

67 บริษัท ลำนเหล็กล ำเลียง จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ 10 10 25+ ป.6+ ตกลง มีประสบกำรณ์
88 ม.1 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี โทร.092-2703430

68 บริษัท เมืองกำญจน์เคเบ้ิลทีวี จ ำกัด 1.พนักงำนบัญชี 2 2 20-32 ปวส.+ ตกลง
218/11-12 อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.แม่บ้ำน 2 2 20-35 ปวส.+ ตกลง
โทร.034-621215-6 3.ช่ำงภำพตัดต่อ 2 2 20-35 ป.ตรี+ ตกลง

69 บริษัท น้ ำตำลไทยเอทำนอล จ ำกัด 1.คนสวน 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง
1/104 ม.8 ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ 2.เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพข้ันสูง 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำสอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

จ.กำญจนบุรี โทร.034-566516-7

70 บริษัท วิสต้ำวิลล่ำ จ ำกัด 1.พนักงำนต้อนรับ 1 1 20-40 ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

8/8 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2.แม่บ้ำน 1 1 20-40 ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-510959 3.แม่ครัว 3 3 20-40 ไม่จ ำกัด ตกลง
71 บริษัท โคเวย์(ประเทศไทย) จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 12 12 20-50 ไม่จ ำกัด ตกลง

(จ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน้ ำ) 309 ต.ปำกแพรก 

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.081-1178298



9

ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

72 ครอสทูริเวอร์แควรีสอร์ท 1.พนักงำนสโตร์ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
138 ม.4 ต.หนองหญ้ำ อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-552124

73 บริษัท อำร์.ซี.เทรดด้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถ 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(เคร่ืองก ำจัดมลภำวะทำงอำกำศ) 2.พนักงำนติดต้ังเคร่ืองจักร 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
90/3 ม.1 ตทุ่งทอง อ.ท่ำม่วง 3.พนักงำนผู้ช่วยจัดซ้ือ 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.091-6688713 4.พนักงำนเขียนแบบสเก็ตอัพ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง

5.หัวหน้ำฝ่ำยติดต้ัง 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
6.ช่ำงไฟฟ้ำ 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง

74 รอยัลริเวอร์แควรีสอร์ท&สปำ 1.กุ๊ก 1 1 ไม่เกิน 40 ไม่จ ำกัด ตกลง
88 ม.2 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2.พนักงำนต้อนรับ 1 1 ไม่เกิน 35 ปวส.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-670621 3.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยรับจอง 1 1 ไม่เกิน 35 ปวส.+ ตกลง

75 ริเวอร์พูล รีสอร์ท 1.พนักงำนต้อนรับ 3 3 25+ ปวส.+ ตกลง สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้
265/2 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.ธุรกำร 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้
จ.กำญจนบุรี โทร.092-7295533 3.แม่บ้ำน 2 2 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง

4.เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
76 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด 1.แคชเชียร์ 1 1 18+ ม.6+ 305/ว

102 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนตรวจรับสินค้ำ 1 1 18+ ม.6+ 305/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.034-699609 3.พนักงำนจัดเรียงสินค้ำอำหำรสด 10 10 18+ ม.6+ 305/ว

4.พนักงำนจัดเรียงสินค้ำอำหำรแห้ง 10 10 18+  ม.6+ 305/ว
77 บริษัท ต.บุญรอด (2002) จ ำกัด 1.วิศวกรโยธำ 5 5 20+ ป.ตรี ตกลง

168 ม.3 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนหน้ำลำนป๊ัมน้ ำมัน 1 1 20+ ป.6+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-562722 3.พนักงำนบำริสต้ำ 1 1 18+ ม.3+ ตกลง

4.พนักงำนสโตร์ 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
5.ช่ำงเช่ือม 2 2 18+ ม.3+ ตกลง

78 ร้ำนเฟรชมำร์ท (รพ.พหลพลพยุหเสนำ) 1.พนักงำนแคชเชียร์ 2 2 18-30 ม.6+ 9,000 เบ้ียขยัน,โบนัส,ประกันสังคม

572 ม.3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-511063

79 7-11 ปตท.สำขำศำลำกลำง 1.พนักงำนร้ำน 7-11 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรีโทร.091-0010077

80 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด 1.ช่ำงเทคนิค 5 5 21-40 ปวส.+ ตกลง จบสำขำช่ำงไฟฟ้ำ
ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี โทร.082-7826862 2.เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยวิชำชีพ 1 1 20-45 ป.ตรี ตกลง สำขำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

81 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โรงน้ ำแข็งวังศำลำ 1.เสมียน 2 2 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว
345/8 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนขับรถยนต์/รถใหญ่ 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง ใบขับข่ีส่วนบุคคล,ประเภท 2

จ.กำญจนบุรี  โทร.034-613066
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82 บริษัท ไทยบ็อทเท้ิล จ ำกัด(ผลิตและจ ำหน่ำทยขวด) 1.พนักงำนท่ัวไป 3 3 ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด 305/ว
345/11 ม.4 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนขับรถ 2 2 ไม่เกิน50 ไม่จ ำกัด 305/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.034-604729

83 ปอฮวดเส่ง 1.พนักงำนท ำควำมสะอำดรถยนต์ท่ัวไป 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,000
154/36 ม.3 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี โทร.092-8969998

84 ห้ำงหุ้นส่วนสุขณรงค์ 1.พนักงำนขำย 2 2 ไม่จ ำกัด ม.3+ 305/ว
63/3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.091-0010077

85 เจือบริกำร 1.พนักงำนท่ัวไป(คนงำน) 2 2 25-40 ไม่จ ำกัด ตกลง ท ำงำนเวลำ 04.00 -15.00 น.

291/1-2 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ เรียงสินสินค้ำ ขำยของ ยกของ

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-5120019

86 บริษัท พลำสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีประกันคุณภำพ 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตถุงพลำสติก) 2.เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
164 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง 3.พนักงำนท่ัวไป 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-534102 4.คนสวน 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

87 บริษัท ฟำร์มไก่ด ำ(กำญจนบุรี)จ ำกัด 1.ผู้จัดกำรโรงงำน 1 1 30+ ป.ตรี 25,000+ มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำพิเศษ

300/13 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.ผู้จัดกำรบัญชี 1 1 30+ ป.ตรี 25,000+ มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำพิเศษ

จ.กำญจนบุรี 3.ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 1 1 30+ ป.ตรี 25,000+ มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำพิเศษ

โทร.034-515999/034-518999 4.ผู้จัดฝ่ำยบุคคล 1 1 30+ ป.ตรี 25,000+ มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำพิเศษ

88 โรงพยำบำลสัตว์กำญจนบุรี 1.แม่บ้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
46/9 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนใต้ 2.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-513446

89 บริษัท กนกกำญจน์ดีพำร์ทเม้นท์สโตร์ จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
15 ซ.3 ถ.อู่ทอง ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-521485/034-514888

90 บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 1.ผู้ดูแลลูกค้ำประจ ำพ้ืนท่ี 5 5 22-30 ป.ตรี 15,000+

301/3 ถ.อู่ทอง ต.ปำกแพรก อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.090-9036892

91 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด 1.พนักงำนแผนกอะไหล่ 2 2 23+ ม.3+ ตกลง
84/17 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนใต้ อ.เมือง 2.พนักงำนขำย 2 2 23+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร. 034-513122 ต่อ 500

92 หจก.อำร์เกรทเตอร์ เซอร์วิส (ไฟฟ้ำ,ระบบNETWORK) 1.หัวหน้ำช่ำงไฟฟ้ำ 20 20 25-40 ปวส.+ 12,000 จบไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกส์
241/3 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง มีประสบกำรณ์ 3 ปีข้ึนไป
จ.กำญจนบุรี โทร.081-7362725 2.ผู้ช่วยหัวหน้ำช่ำงไฟฟ้ำ 20 20 25-40 ม.3+ 320/ว มีประสบกำรณ์ 
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93 บริษัท บ้ำบ่ิน จ ำกัด (เว็บไซต์) 1.นักข่ำวฝ่ำยบันเทิง 10 10 ไม่เกิน30 ไม่จ ำกัด 12,000 เวลำปฏิบัติงำน
236/3 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ 2.นักข่ำวฝ่ำยข่ำวท่ัวไปและอำชญำกรรม 10 10 ไม่เกิน30 ไม่จ ำกัด 12,000 12.00-23.30 น.
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.นักข่ำวฝ่ำยต่ำงประเทศ 10 10 ไม่เกิน30 ไม่จ ำกัด 13,000 สอบถำมกำรสมัครงำน
โทร.034-910297,095-3059866 4.ฝ่ำยพิสูจน์อักษร 1 1 ไม่เกิน30 ไม่จ ำกัด 12,000 ในช่วงเวลำ 12.00 น เป็นต้นไป

94 ไอศกรีมวอลล์ ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 1.วอลล์แมน ขำยไอศกรีม 5 5 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง ให้รถสำมล้อฟรี
 จ.กำญจนบุรี โทร.083-9634946 สวัสดิกำรอ่ืนๆ ฯลฯ

95 บริษัท วินโดว์ เอเซีย จ ำกัด 1.หัวหน้ำแผนกขนส่ง 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง - จบสำขำโลจิสติกส์
(ผลิตอลูมิเนียม) 188/8 ม.4 2.ผู้จัดกำรฝ่ำยคลังและขนส่ง 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง - จบสำขำโลจิสติกส์
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.ธุรกำรบัญชี 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง - จบสำขำกำรบัญชี
71000 โทร.034-510553 4.หัวหน้ำแผนก QC 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
089-9194466 5.เจ้ำหน้ำท่ีประกันคุณภำพ QA 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง

6.พนักงำนฝ่ำยผลิต/คลัง 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
7.เจ้ำหน้ำท่ี IT 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง
ประจ าจังหวัดสมุทรสาคร
1.สมุห์บัญชี/QMR 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง - จบสำขำกำรบัญชีกำรเงิน
2.Export Manager 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง - จบสำขำโลจิสติกส์
3.เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง - จบสำขำกำรตลำด
4.Oline Maketing 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง - จบสำขำกำรบริหำรธรุกิจ
5.พนักงำนบัญชีเจ้ำหน้ี 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง - จบสำขำกำรบัญชี
6.เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง - จบสำขำท่ีเก่ียวข้อง

96 ร้ำน พ.รุ่งเรือง วัสดุก่อสร้ำง 1.พนักงำนขับรถส่งของ 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว มีใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์
(จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง) 2.พนักงำนรับเหมำหล่อ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
393 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน 

จ.กำญจนบุรี โทร.080-0236363

97 ร้ำน ที.จี. คอมพิวเตอร์ (จ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์) 1.บัญชี 1 1 ไม่จ ำกัด ปวช.+ 9,500 มีประสบกำรณ์
246  ต.ปำกแพรกอ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนช่ำง 1 1 ไม่จ ำกัด 9,500 มีประสบกำรณ์
 โทร.034-521108/034-521085

98 บริษัท ซี แอล เอ็ม เทคโนโลยี จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 2 2 24+ ปวช.+ ตกลง
(จ ำหน่ำยรถแทรกเตอร์) 49/3 
หมู่ 8 ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-566791-2

99 คุณนันทวดี  วิโรจนพงศ์ AIA 1.พนักงำนขำย 10 10 25-35 ป.ตรี ตกลง
(ประกันภัย) 808/21-22 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-611821
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100 ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุกำญจนบุรีเนอร์สซ่ิงแคร์ 1.เจ้ำหน้ำท่ีดูแลผู้สูงอำยุ 10 10 18+ ไม่จ ำกัด 10,000
(ดูแลผู้สูงอำยุ) 19/5 ซอย 4 2.แม่บ้ำน 2 2 18+ ไม่จ ำกัด 10,000
ถ.แสงชูโต ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี โทร.087-4033313

101 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลำยแอนด์ 1.วิศวกรเคร่ืองเย็น 5 5 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวเคร่ืองกล
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด(ออกแบบติดต้ัง 2.วิศวกรไฟฟ้ำ 2 2 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวไฟฟ้ำ
ระบบท ำควำมเย็นโรงงำนอุตสำหกรรม) 3.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 18-25+ ปวช.+ ตกลง ทุกต ำแหน่งต้องออก
183 ม.7 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 4.ช่ำงเช่ือม 1 1 18-25+ ไม่จ ำกัด ตกลง ต่ำงจังหวัดได้
จ.กำญจนบุรี เวลำท ำงำน จ-ส
โทร.034-540991 /085-6611489 08.30-17.30 น.

102 บริษัท โรงพยำบำลกำญจนบุรี 1.พยำบำลวิชำชีพ 3 3 20-45 ป.ตรี ตกลง มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

เมโมเรียล จ ำกัด (สถำนพยำบำล) 2.นักรังสี 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนรังสี 1-2 ปี

111 ม.5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 3.เภสัชกร 2 2 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
จ.กำญจนบุรี โทร.034-520911-5 4.พนักงำนแม่บ้ำน 1 1 20+ ป.6+ ตกลง

5.พนักงำนขับรถ 1 1 18+ ม.3+ ตกลง มีใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์
103 บริษัท สหมิตรเจริญมำเก็ตต้ิง จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

 (บีทำเก้น) 201/67-68 ต.ท่ำมะขำม 

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
โทร.081-3788123 089-9196792

104 พี.พี.คำร์แคร์ (ล้ำง+ท ำควำมสะอำด) 1.พนักงำนท่ัวไป(ล้ำงรถ) 2 2 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง
349/5 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.0815266875

105 สนง.AIA สำขำ พนมทวน(ประกันชีวิต) 1.พนักงำนขำย 10 10 21-45 ม.6+ ตกลง
464 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี 

โทร.034-579111,089-1633606

106 บริษัท กำญจนบุรีทัวร์ จ ำกัด 1.พนง.เก็บเงินค่ำโดยสำร 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง ออกตจว.ได้
(ขนส่งผู้โดยสำร) 160/35-36 2.พนักงำนขับรถโดยสำร 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง บุคลิกดี
ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี *มีท่ีพักให้
71000 โทร.034-514572/034-512797

107 นำยปัญญำ  บุญกันต์ 1.พนักงำนเล้ียงหมู 4 4 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,000 มีท่ีพัก
100 ม.4 ต.หนองประดู่ อ.เลำขวัญ

จ.กำญจนบุรี โทร.092-2460508

108 บริษัท พีระมิดคอนกรีต จ ำกัด 1.วิศวกร 2 2 20+ ปวส+ ตกลง
205 ม.3 ต.หนองขำว อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนท่ัวไป 10 10 20+ ไม่จ ำกัด 330/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.092-2244348 3.พนักงำนขับรถ 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
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109 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่ำลำน จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัย 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง
7/6 ม.6 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนท่ัวไป 10 10 20+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.086-1005679 3.พนักงำนขับรถ 10 10 18+ ม.3+ ตกลง

110 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อินเวนแลนด์ 1.แม่บ้ำน 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
(บ้ำนนอกคอกนำกำญจนบุรี)
148/15 ม.6 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.098-2928665

111 บริษัท ปธำรเงิน จ ำกัด 1.พนักงำนเติมน้ ำมัน 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
179/1 ม.3 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-604077

112 บริษัท เอส.เอ็น.เค.แลนด์สเคป คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 1.คนสวน 1 1 20-45 ไม่จ ำกัด ตกลง
(ดูแลสวนต้นไม้)
149/5 ม.4 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.089-5465021

113 เพชรมงคลเหมืองแร่ 1.โฟร์แมน 1 1 35+ ป.ตรี 15,000+ มีท่ีพัก น้ ำมันรถ
122 ม.4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค 2.พนักงำนท่ัวไป 5 5 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีท่ีพัก น้ ำมันรถ
จ.กำญจนบุรี โทร.089-8814016 3.แม่บ้ำน 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีท่ีพัก น้ ำมันรถ

4.คนสวน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง เน้นเป็นครอบครัว
114 ธุรกิจหนังสือพิมพ์ออนไลน์-บ้ำนเช่ำ 1.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 2 22+ ม.3+ ตกลง

4 หมู่ 4 ตรงข้ำมอนำมัยหวำยเหนียว 2.นักเขียน 2 2 22+ ม.3+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้
อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี ชอบอ่ำนชอบเขียน 
ติดต่อ คุณเหลือง ชัยวัฒน์ สนใจกำรเรียนรู้กำรท ำส่ือ
โทร.084-1192266/062-5288933 เขียนข่ำว บทกลอน

จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
มีสวัสดิกำรบ้ำนพัก/น้ ำไฟฟรี

115 กนกรีไซเคิล(รับซ้ือของเก่ำ) 1.พนักงำนขับรถพ่วง 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบขับข่ีประเภทท่ี 3
140 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง ออกต่ำงจังหวัดได้
จ.กำญจนบุรี โทร.081-9819545

116 คุณชัยรัตน์  รัตนสิริรัตน์ (สวนปำล์ม) 1.คนดูแลสวนปำล์ม 10 10 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีท่ีพักให้
68 ม.7 ต.บ้ำนเก่ำ อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.089-5111834

117 บริษัท ไมด้ำแอสเซ็ก จ ำกัด (มหำชน) 1.พนักงำนขำย 4 4 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง ค่ำเช่ำบ้ำน,ค่ำคอมมิชช่ัน
(จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ) โบนัสยอดขำย
286/246-247 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.087-1664364
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118 บริษัท วีอำร์พีฟู้ดส์แอนเบเกอร์ร่ี จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 30 30 20+ ปวส.+ ตกลง
12/1 ม.3 ต.หวำยเหนียว อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนตรวจสอบคุรภำพ 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-919249 3.พนักงำนขับรถหกล้อ 3 3 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

4.ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงแอร์ 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง
5.พนักงำนสโตร์ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
6.หัวหน้ำจัดซ้ือ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
7.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
8.เจ้ำหน้ำท่ีจัดเรียงสินค้ำ 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

119 บริษัท วิสฮิสโฮมมำร์ท จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบขับข่ีประเภท 2
50 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง 2.พนักงำนขำย 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้
จ.กำญจนบุรี โทร.034-534084 3.พนักงำนส่งของ 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง สุขภำพแข็งแรง

120 เอเอเอ็ม จัดไฟแนนซ์ 1.พนักงำนสินเช่ือ 10 10 ไม่เกิน 35 ปวช.+ ตกลง ออกนอกสถำนท่ี
35/28 ต.บ้ำนใต้ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนสินเช่ือ 10 10 ไม่เกิน 35 ปวส.+ ตกลง ประจ ำส ำนักงำน
โทร.034-910359/090-2291339

121 กนกกำญเพลส 1.พนักงำนบัญชี 2 2 28+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

351/5 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.แม่บ้ำน 5 5 ไม่เกิน 45 ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.085-5662659 3.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 3 3 ไม่เกิน 45 ไม่จ ำกัด ตกลง สำมำรถท ำงำนเข้ำกะได้
122 บริษัท ไอออนิค จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณภำพ 2 2 23+ ป.ตรี ตกลง

94 ม.8 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.ช่ำงยนต์ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.080-0452003

123 บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถ 2 2 25+ ม.6+ ตกลง
576-586 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนอะไหล่ 2 2 25+ ปวช.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-561028 3.พนักงำนขำย 2 2 25+ ปวช.+ ตกลง

124 อู่ ช.รุ่งโรจน์ ออโต้เซอร์วิส 1.ช่ำงเคำะ 5 5 18-40 ไม่จ ำกัด 15,000
(อู่ซ่อมตัวถังและสี) 39/6 ม.6 ต.ดอนขม้ิน 2.ช่ำงพ่นสี 5 5 18-40 ไม่จ ำกัด 15,000
อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี
 โทร.089-2542689

125 บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์นช่ันแนล จ ำกัด 1.พนักงำนสำยกำรผลิต 100 100 18-50 ไม่จ ำกัด 305/ว
(แปรรูป) 2.พนักงำนเตรียมกำร 20 20 18-50 ไม่จ ำกัด 305/ว
99 ม.1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 3.พนักงำนกรรมวิธี 20 20 18-50 ไม่จ ำกัด 305/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.034-910510 4.พนักงำนจัดเรียง 20 20 18-50 ไม่จ ำกัด 305/ว

5.พนักงำนรีทอร์ด 20 20 18-50 ไม่จ ำกัด 305/ว
6.พนักงำน QC 20 20 18-50 ไม่จ ำกัด 305/ว
7.พนักงำนบรรจุผลิตภัณฑ์ 20 20 18-50 ไม่จ ำกัด 305/ว
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126 เดอะบริดจ์ เรสสิเด้นส์ 1.เชฟ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 10,000+

263/6 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยเชฟ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,000+
จ.กำญจนบุรี โทร.034-515001

127 บริษัท ส.ไทยสร้ำงเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.วิศกรเคร่ืองกล 3 3 22-30 ป.ตรี ตกลง
(ติดต้ังเคร่ืองจักร) 2.ช่ำงกลโรงงำน 4 4 18-30 ปวช.+ ตกลง
73 ม.1 ต.ยำงม่วง อ.ท่ำมะกำ 3.ช่ำงเช่ือมโลหะ 10 10 18-30 ปวช.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-540528 4.ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงแอร์ 3 3 18-30 ปวช.+ ตกลง

5.ช่ำงประกอบงำนเหล็ก 15 15 18-40 ไม่จ ำกัด ตกลง
128 บริษัท ไอ-อินสตอล จ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 5 5 ไม่จ ำกัด ม.6+ 350/ว

(ซ่อมระบบไฟฟ้ำ)
93 ม.5 ต.ท่ำตะคร้อ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.085-9532660

129 บริษัท เฟริกซ์ริเวอร์แควกำญจนบุรี จ ำกัด 1.พนักงำนซักรีด 1 1 18+ ม.3+ 305/ว
(รีสอร์ท) 9/1 ม.3 ต.ท่ำมะขำม 2.พนักงำนสวน 1 1 18+ ม.3+ 305/ว
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนต้อนรับ 1 1 20+ ปวส.+ 10,000+

โทร.034-551000
130 บริษัท พร้อม(รำชบุรี) จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถ 2 2 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง

(สถำนเช้ือเพลิง) 2.พนักงำนเสมียน 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
94/8 ม1.1 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 3.พนักงำนเติมแก๊สรถยนต์ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี
 โทร.034-514827

131 บริษัท อีซูซุกำญจนบุรี จ ำกัด ประจ าส านักงานใหญ่
(ซ่อมและจ ำหน่ำยรถยนต์) 1.ท่ีปรึกษำกำรขำยรถเล็ก 3 3 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง
318/1  ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.พนักงำนล้ำงรถ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
 จ.กำญจนบุรี 3.แม่บ้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร.034-513680 4.เจ้ำหน้ำท่ีช่ำงศูนย์บริกำร 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง

ประจ าสาขาท่าเรือ
1.เจ้ำหน้ำท่ีช่ำงศูนย์บริกำร 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง
ประจ าสาขาทองผาภูมิ
1.ท่ีปรึกษำกำรขำยรถเล็ก 3 3 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง
ประจ าโรงแรม 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง
1.ผู้จัดกำร 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
2.พนักงำนต้อนรับ 2 2 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

132 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี 2 2 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง
88/11 หมู่ 8 ต.แก่งเส้ียน 2.เจ้ำหน้ำท่ีพัฒนำผลิตภัณฑ์ 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนกำรผลิต 10 10 ไม่จ ำกัด ป.6+ ตกลง
โทร.034-520996 ต่อ 4

133 บริษัท แอดวำนซ์เฟอร์ติไลเซอร์ จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัย 1 1 25+ ป.ตรี 12,000-15,000

(โรงงำนปุ๋ย) 99/8 ม.7 ต.พังตรุ 2.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล 1 1 25+ ป.ตรี 10,000-15,000

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนฝ่ำยผลิต 12 12 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว
โทร.098-1233351 4.พนักงำนขับรถบรรทุก 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,000

5.หัวหน้ำฝ่ำยผลิต 1 1 25+ ปวส.+ 10,000-15,000

6.หัวหน้ำซ่อมบ ำรุง 1 1 30+ ปวส.+ 10,000-15,000 จบสำขำช่ำงยนต์
7.หัวหน้ำขนส่ง 1 1 30+ ปวส.+ 10,000+

8.ธุรกำร 1 1 25+ ปวส.+ 10,000+

9.เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือ 1 1 25+ ปวส.+ 10,000+

10.คนสวน 4 4 ไม่จ ำกัด ม.3+ 9,000+
11.พนักงำนบัญชี 1 1 25+ ปวส.+ 10,000+

134 โรงแรมพีลูดส์ 1.คนสวน 1 1 25+ ไม่จ ำกัด 9,150
168/18 ม.3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.ช่ำงท่ัวไป 1 1 25+ ไม่จ ำกัด 9,150
จ.กำญจนบุรี โทร.034-600287-8 3.เบลบอย 1 1 25+ ไม่จ ำกัด 9,150

135 บริษัท แดร็กสไปซ่ีฟู้ดส์ เทรดด้ิง จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 2 2 18-30 ม.3+ 305/ว ไม่จ ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์
(ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำพริกส ำเร็จรูป) ท่ีพักฟรี,เบ้ียขยัน,ท่องเท่ียวประจ ำปี

127/57 ต.ปำกแพรก อ.เมือง สำมำรถออกต่ำงจังหวัดได้
จ.กำญจนบุรี โทร.098-8512395 ประกันสังคม

1249 368 128 753

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท เอ็ม เค เรสเตอร์รอง อินเตอร์ฟู้ดส์ จ ำกัด 1.พนักงำนเสิร์ฟ 2 2 18-25 ไม่จ ำกัด ตกลง
(ยำโยอิ สำขำโรบินสันกำญจนบุรี)

110 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.034-603281

2 ฮอท พอท อินเตอร์บุฟเฟต์ 1.พนักงำนท่ัวไป 4 4 18+ ป.6+ 40/ชม.
สำขำโรบินสันกำญจนบุรี 110 ม.9 

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-603363

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มีนาคม

ต าแหน่งงานว่าง Part-Time
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

3 บริษัท เซ็ลทรัลเรสเตอรอง จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป 1 1 18+ ม.3+ ตกลง ไม่มีรอยสัก
(มิสเตอร์โดนัท) สำขำโรบินสันกำญจนบุรี

110 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.034-603303

4 บริษัท ระพีพรกรุ๊ป จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป 3 3 18+ ม.3+ ตกลง
(ซเว่นเซ่น)  สำขำโลตัสกำญจนบุรี 2.พนักงำนต้อนรับ 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
355/3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.098-3812939

5 บริษัท คีรีธำรำริเวอร์แคว จ ำกัด 1.พนักงำนเสิร์ฟ 10 10 18-22 ม.6+ 38/ชม. มีอำหำรกลำงวัน
433 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนเดินอำหำร 10 10 18-22 ม.6+ 38/ชม. มีอำหำรกลำงวัน
โทร.034-540898

6 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวงษำกิจรุ่งเรือง 1.พนักงำนขำย 1 1 18+ ไม่จ ำกัด 400/ว ปฏิบัติงำนท่ี อ.เมือง

(จ ำหน่ำยนมดัชมิลล์) เวลำ 18.00 - 21.00 น.
99/20 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.090-0059906

7 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อินเวนแลนด์ 1.พนักงำนเสิร์ฟ 2 2 18-25 ไม่จ ำกัด ตกลง
(บ้ำนนอกคอกนำกำญจนบุรี)
148/15 ม.6 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.098-2928665

8 The Pizza company 1.พนักงำนพำร์ทไทม์ 10 10 18+ ม.3+ ตกลง รับนักเรียน นักศึกษำ ท ำงำน

โรบินสันกำญจนบุรี ในระหว่ำงเดือน ก.พ - พ.ค.
110 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.083-3081112

45 4 4 37

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรลูกค้ำ 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
111 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 

โทร.034-910200,091-0356906

2 บริษัท เมโทร เอ็ม.ดี.เอส จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
99/9 ม.5 ต.หวำยเหนียว อ.ท่ำมะกำ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-542393-9

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มีนาคม

ต าแหน่งงานว่างคนพิการ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

3 บริษัท เอกชัยดิสทวิบิวช่ัน จ ำกัด (โลตัส) 1.พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
115/4 ม.10 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-643591

4 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
116 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.093-3268346

5 บริษัท แอดวำนซ์ไฟเบอร์ จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
111 ม.4 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-542149

6 บริษัท ยงเฮ้ำส์ จ ำกัด 1.พนักงำนท ำควำมสะอำด 1 1 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว
88 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-527777 ต่อ 403

7 บริษัท วินโดว์ เอเซีย จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป(คนพิกำร) 2 2 20-40 305/ว
188/8 ม.4 ต.ปำกแพรก อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.089-9194466

8 บริษัท ศรีชงโค จ ำกัด (เลคเฮฟเว่น รีสอร์ท) 1.พนักงำนท่ัวไป 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
241 ม.5 ต.ท่ำกระดำน อ.ศรีสวัสด์ิ

จ.กำญจนบุรี โทร.02-5406263

9 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป 4 4 ไม่จ ำกัด ป.6+ ตกลง
88/11 หมู่ 8 ต.แก่งเส้ียนอ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.034-520996 ต่อ 4

10 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่ำลำน จ ำกัด 1.พนักงำนธุรกำร 1 1 ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง
7/6 ม.6 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี โทร.086-1005679

14 3 1 10รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มีนาคม


