
ชาย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท ชีพเกษมดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 6 6 18-35 ม.3+ 500/ว มีใบขับข่ีรถยนต์,รถจักรยำยนต์

123/12-13 ม.12 ต.ปำกแพรก มีค่ำคอมมิชช่ัน
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.098-8259939 หยุดวันเสำร์-อำทิตย์

2 บริษัท ซูม (ไทยแลนด์) จ ำกัด 1.พนักงำนขำยอินเตอร์เน็ต 10 10 18-35 ม.3+ 9,000+ ค่ำคอมมิชช่ัน+ค่ำน  ำมัน
144/4 ม.1 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง โบนัส
จ.กำญจนบุรี 

3 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 1.ท่ีปรึกษำโครงกำร 15 15 20+ ปวส.+ 12,000
286/45-46 อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.ผู้จัดกำรทดลองงำน 3 3 30+ ป.ตรี 25,000
โทร.089-0656622 3.ผู้จัดกำรศูนย์ 5 5 25+ ปวส.+ 20,000

4 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ำกัด 1.พนักงำนคีย์ข้อมูล 15 15 18+ ปวช.+ 305/ว สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้
88/11 หมู่ 8 ต.แก่งเสี ยน 2.เจ้ำหน้ำท่ีสรรหำ 1 1 25+ ป.ตรี 305/ว มีประสบกำรณ์ 1 ปี
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรจัดส่ง 1 1 23+ ปวส.+ 305/ว มีประสบกำรณ์ 1 ปี
โทร.034-520996 ต่อ 4

5 นำงสวำท  หงสุวงศ์ 1.แม่บ้ำน 1 1 30-50 ไม่จ ำกัด ตกลง - สำมำรถท ำงำนบ้ำนได้
199/9 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง - ซักรีดเสื อผ้ำ
จ.กำญจนบุรี โทร.092-4234884 - ขยัน ซ่ือสัตย์ 

6 บริษัท เอรำวัณมอเตอร์กำญจนบุรี จ ำกัด 1.ช่ำงสี 2 2 30+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

444 ม.5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.ช่ำงเคำะ 1 1 30+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-520320-2

Line : @amy7134q โทร.034-564315

ต าแหน่งงานว่าง ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

หน้าเพจเฟสบุ๊ค : ส านักงานจัดหางานกาญจนบุรี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ

       www.doe.go.th/kanchanaburi
           บริการจัดหางาน : smart job center

          หน้าเฟสบุ๊ค : สจจ. กาญจนบุรี

อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ
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7 บริษัท กริลเฮำส์ จ ำกัด 1.พนักงำนบำร์ 2 2 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง อำหำรฟรี 2 มื อ
168 ม.8 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 2.พนักงำนเสิร์ฟ 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-520949

8 รอยัลริเวอร์แควรีสอร์ท&สปำ 1.กัปตันห้องอำหำร 2 2 ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

88 ม.2 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 2.กุ๊ก 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-670621 3.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

4.ช่ำง 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
5.พนักงำนเสิร์ฟ 2 2 ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง

9 ริเวอร์พูล รีสอร์ท 1.พนักงำนต้อนรับ 2 2 30+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

265/2 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง -ใจรักบริกำร อัธยำศัยดี
จ.กำญจนบุรี โทร.092-7295533 -อำหำรฟรี 2 มื อ

10 โรงแรมนทีเดอะริเวอร์ฟร้อนท์โฮเทล 1.ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 1 1 22+ ป.ตรี 15,000 มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 1 1 22+ ป.ตรี 9,500 มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.034-518777 3.ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

4.ผู้จัดกำรห้องอำหำร 1 1 22+ ป.ตรี 12,000 มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

11 บริษัท เอส วี กรีน จ ำกัด 1.ช่ำงเทคนิคไฟฟ้ำ 2 2 21-30 ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์และอยู่ในเขตพื นท่ี

อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี 2.ช่ำงเทคนิคเคร่ืองยนต์ 2 2 21-30 ปวช.+ ตกลง จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
โทร.089-0744949 3.พนักงำนเคร่ืองยนต์ 2 2 21-30 ปวช.+ ตกลง

4.พนักงำนควบคุมระบบเชื อเพลิง 2 2 21-30 ปวช.+ ตกลง
12 บริษัท ซีแอนด์เฮ้ำส์ จ ำกัด 1.วิศวโยธำ 2 2 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง จบสำขำวิศวโยธำ

65/132 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.098-8895535

13 ร้ำนทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ 1.พนักงำนท ำอิฐบล็อก 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน 2.แม่บ้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 350/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.092-8259955 3.พนักงำนสโตร์ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

14 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดโรงสีรังสรรค์พืชผล 1พนักงำนฝ่ำยผลิต 8 8 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว -มีท่ีพักให้,เบี ยขยัน,ค่ำคอมมิชช่ัน

2 ม.4 ต.ทุ่งทอง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนขับรถสิบล้อ 4 4 20+ ไม่จ ำกัด 450/ว -มีท่ีพักให้,เบี ยขยัน,ค่ำคอมมิชช่ัน

โทร.034-510752
15 บริษัท ฮิปโปเมทัลชีต จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 2 2 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว

112 ม.6 ต.หนองขำว อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี โทร.085-9529182

16 บริษัท วีอำร์พีฟู้ดส์แอนเบเกอร์ร่ี จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถหกล้อ 1 1 35+ ไม่จ ำกัด ตกลง -มีใบขับข่ีรถหกล้อ
12/1 ม.3 ต.หวำยเหนียว อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนท่ัวไป 10 10 35+ ไม่จ ำกัด ตกลง -ท ำงำนเป็นกะและท ำล่วงเวลำได้

จ.กำญจนบุรี โทร.034-919249
17 บริษัท นภำริณ จ ำกัด (ป๊ัมน  ำมัน) 1.พนักงำนขำยหน้ำร้ำนอเมซอล 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง

33/4 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-604166



ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

18 อเมริกัน เรฟฟูจี คอมมิตตี อินเตอร์เนช่ันแนล 1.เจ้ำหน้ำท่ีผู้ช่วยฝ่ำยกำรเงิน 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง -จบสำขำกำรบัญชี
165/39 ม.1 ต.ท่ำขนุน อ.ทองผำภูมิ -มีควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-559365 -มีควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์

-มีควำมขยันต์ ซ่ือสัตย์ อดทน

-ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบ

19 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด 1.แคชเชียร์ 2 2 18+ ม.6+ ตกลง
102 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนตรวจรับสินค้ำ 3 3 18+ ม.6+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-699609 3.พนักงำนกำรตลำด 2 2 18+ ม.6+ ตกลง

4.พนักงำนอำหำรสด 5 5 18+ ม.6+ ตกลง
5.พนักงำนอำหำรแห้ง 5 5 18+ ม.6+ ตกลง

20 บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊ำท์เลท จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 2 2 18-35 ม.6+ ตกลง
33/3 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.064-3017102

21 ร้ำนเจริญพำณิชย์ค้ำส่ง 1.พนักงำนท่ัวไป 3 3 ไม่เกิน 35 ม.3+ 305/ว
87/4 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.061-6861116

22 บริษัท น  ำตำลท่ำมะกำ จ ำกัด 1.พนักงำนช่ัวครำว 500 500 ไม่เกิน 45 ไม่จ ำกัด ตกลง
14/1 ม.10 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-543201-3

23 บริษัท ต.บุญรอด (2002) จ ำกัด 1.พนักงำนสโตร์ 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
168 ม.3 ต.ตะคร  ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.ช่ำงเช่ือม 2 2 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-562722 3.วิศวกรโยธำ
4.พนักงำนหน้ำลำนป๊ัมน  ำมัน
5.พนักงำนบำริสต้ำ

24 โรงงำนมงคลเฟอร์นิเจอร์ 1.ช่ำงไม้ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 500/ว มีประสบกำรณ์งำนช่ำงไม้
4/1 ม.2 ต.หินดำด อ.ทองผำภูมิ มีท่ีพัก+น  ำไฟฟรี
จ.กำญจนบุรี โทร.089-8859568

25 เทวมันตร์ทรำ รีสอร์ท 1.ผู้จัดกำรห้องอำหำร 1 1 23+ ป.ตรี+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

9/99 ม.3 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.พนักงำนต้อนรับ 1 1 23+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี 
โทร.034615999

26 โรงงำนน  ำแข็ง เอส.ที.ไอซ์ 1.พนักงำนขับรถ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
82 ม.3 ต.ตะคร  ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนท่ัวไป 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.0899197639

27 โอเรียลทอล แคว รีสอร์ท 1.พนักงำนเสิร์ฟ 1 1 25 ไม่จ ำกัด ตกลง มีพื นฐำนภำษำอังกฤษ
1945 ม.1 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง ขยันและเข้ำกะได้ถึง 3 ทุ่ม
จ.กำญจนบุรี โทร.0616730670
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28 ริเวอร์แควปำร์ค 1.ผู้จัดกำรท่ัวไป 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง
388/5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.แคชเชียร์ 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-512538 3.แม่ครัว 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

4.พนักงำนเสิร์ฟ 3 3 20+ ม.3+ ตกลง
5.พนักงำนท ำควำมสะอำด 2 2 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง
6.พนักงำนล้ำงจำน 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

29 บริษัท ดี.เอส.อำร์.แทรเวล จ ำกัด 1.คนสวน 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง -ประกันสังคม
(เดือนฉำยรีสอร์ท) -อำหำรฟรี
163 ม.3 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-551109

30 บริษัท บิลเล่ียนสตำร์ดิเวลอปเมนท์ จ ำกัด 1.พนักงำนเสิร์ฟ 3 3 20-30 ไม่จ ำกัด ตกลง มีท่ีพัก,ประกันสังคม,
(ค ำแสดริเวอร์แควรีสอร์ท) 2.พนักงำนแม่บ้ำน 5 5 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง อำหำรฟรี 2 มื อ,ชุดยูนิฟอร์ม

89 ม.5 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง 3.พนักงำนสวน 5 5 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง **สวัสดิกำรท่ีจัดให้ทุกต ำแหน่ง**

จ.กำญจนบุรี 4.ผู้ช่วยกุ๊ก 3 3 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร.0838363714 5.ธุรกำรท่ัวไป 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง

31 โนเบิ ลไนท์ เกรสเฮ้ำส์ 1.แม่บ้ำน 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
โทร.0895345029

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

572 ม.3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.พนักงำนสต๊อก 1 1 18-30 ม.6+ 9,000
จ.กำญจนบุรี โทร.034-917478

33 บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.วิศวกรไฟฟ้ำก ำลัง 1 1 30+ ป.ตรี+ ตกลง มีใบอนุญำตระดับภำควิศวกร

14/2 ม.10 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนช่ำงไม้ 1 1 20+ ป.4+ ตกลง มีประสบกำรณ์ก่อสร้ำง/กำรใช้เคร่ืองมือ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-543123 3.พนักงำนขับรถตัก/แม็กโคร 1 1 20+ ป.4+ ตกลง มีประสบกำรณ์
34 7-11 สำขำศำลำกลำง 1.พนักงำนร้ำน 7-11 2 2 18+ ม.3+ ตกลง

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.091-0010077

35 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด(มหำชน) 1.พนักงำนประจ ำ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง สำขำกำญจนบุรี
สำขำกำญจนบุรี 2.ท่ีปรึกษำโครงกำร 15 15 25+ ป.ตรี+ ตกลง พื นท่ี จ.กำญจนบุรี
ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 1 1 25+ ป.ตรี+ ตกลง สำยงำนตัวแทน
โทร.089-0656622 4.ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 3 3 25+ ป.ตรี+ ตกลง ประจ ำสำขำกำญจนบุรี

36 บริษัท ดรีมปำร์ค รีสอร์ท จ ำกัด 1.พนักงำนเสิร์ฟ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

17/2 ม.2 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.093-4420033

37 บริษัท พีลูดส์ รีสอร์ท จ ำกัด 1.พนักงำนต้อนรับ 1 1 22+ ปวส.+ 9,000+ มีประสบกำรณ์และพูดภำอังกฤษได้

หมู่ท่ี 3 ต ำบล ปำกแพรก อ ำเภอเมือง จะพิจำรณำเป็นเป็นพิเศษ
จ.กำญจนบุรี 
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38 บริษัท เวอร์จิ น เอฟแอนด์บี จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรตลำด 1 1 ป.ตรี ตกลง
2.พนักงำนฝ่ำยผลิต 25 25 ปวส.+ 305/ว
3.พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ 2 2 ม.3+ 305/ว
4.คนสวน 1 1 25+ ไม่จกัด 305/ว

39 บริษัท ศรีฟ้ำโฟรเซ่นฟู้ดส์ จ ำกัด 1.หัวหน้ำแผนกควบคุมคุณภำพ 5 5 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง
208 ม.3 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง 2.เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี+สินทรัพย์ 1 1 28+ ป.ตรี 20,000+ มีประสบกำรณ์ 1-2 ปี
จ.กำญจนบุรี โทร.034-610307 3.สมุห์บัญชี 1 1 30+ ป.ตรี 40,000+ มีประสบกำรณ์ 1-2 ปี

4.พนักงำนฝ่ำยผลิต 70 70 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว
5.ผู้ตวจสอบบัญชี(สำขำ) 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง

40 บริษัท คูโบต้ำ ก.แสงยนต์ จ ำกัด 1.พนักงำนบัญชี 3 3 20+ ปวส.+ 9,500
49/10-12 ม.8 ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนขำย 5 5 20+ ปวส.+ 9,500
จ.กำญจนบุรี โทร.034-566302 3.ช่ำงบริกำร(ซ่อมเคร่ืองยนต์) 5 5 20+ ปวช.+ 9,500

4.พนักงำน IT (Admin) 1 1 20+ ปวส.+ 9,500
5.ธุรกำรศูนย์,อะไหล่ 3 3 20+ ปวส.+ 9,500

41 บริษัท เอกชัยดิสทวิบิวช่ัน จ ำกัด 1.พนักงำนเติมสินค้ำ 2 2 30+ ม.36+ ตกลง
53/13 ม.3 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนอำหำรสด 2 2 30+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-648030

42 บริษัท ไอเอสเค บิสสิเนส จ ำกัด 1.ผู้ช่วยผู้จัดกำร 1 1 27+ ป.ตรี 12,000 ถ้ำมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำ

55 ม.13 ต.ปำกแพรก อ.เมือง เป็นพิเศษ
จ.กำญจนบุรี โทร.034-600355

43 บริษัท เมืองกำญจน์เคเบิ ลทีวี จ ำกัด 1.ช่ำงภำพ 3 3 22+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
218/11-12 อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.ตัดต่อรำยกำร 2 2 22+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
โทร.034-621215-6 3.ประชำสัมพันธ์ 2 2 22+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์

4.แม่บ้ำน 1 1 22+ ไม่จ ำกัด ตกลง
44 บริษัท อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลล์ จ ำกัด 1.พนักงำนขำยรถยนต์ 10 10 22+ ปวช.+ ตกลง โบนัสประจ ำปี,เคร่ืองแบบพนักงำน

167 ต.ปำกแพรก อ.เมือง เงินช่วยเหลืองำนศพ,อำหำรกลำงวัน

จ.กำญจนบุรี โทร.034-511645 2.พนักงำนล้ำงรถ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง โบนัส,ปรับเงินเดือนประจ ำปี 
เคร่ืองแบบพนักงำน,อำหำรกลำงวัน

45 บริษัท เมโทร เอ็ม.ดี.เอส จ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 1 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง
99/9 ม.5 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนคุมเคร่ืองจักร 5 5 ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร 034-542393-9 3.ขับรถตัก 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์

4.เจ้ำหน้ำท่ีจัดซื อ 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์
5.พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง ขับรถได้และมีใบอนุญำตขับข่ี

46 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ำกัด 1.ช่ำงเทคนิคไฟฟ้ำ 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
2.ผู้ช่วยช่ำง 4 4 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
3.เทคนิคซ่อมบ ำรุง 5 5 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
4.พนักงำนเขียนแบบ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
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47 ก.ไก่ฟำร์ม 1.พนักงำนเลี ยงไก่ 8 8 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว
12 ม.1 ต.ดอนตำเพชร อ.พนมทวน 2.พนักงำนโกยแกลบและเลี ยงไก่ 8 8 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.081-5277566

48 บริษัท แอดวำนซ์ไฟเบอร์ จ ำกัด 1.พนักงำนแพ็คไม้ 10 10 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว
111 ม.4 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 2.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 1 ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-541527 3.ช่ำงลับใบมีด 1 1 ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง

49 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โรงน  ำแข็งวังศำลำ 1.พนักงำนขับรถยนต์ 5 5 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 380/ว มีใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล

345/8 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนขับรถหกล้อ 5 5 350/ว หรือใบอนุญำตขับข่ีประเภท 2

จ.กำญจนบุรี  โทร.034-613066 3.พนักงำนขึ นสินค้ำ 2 2 350/ว มีท่ีพักให้,ประกันสังคม
4.เด็กรถส่งสินค้ำ 5 5 310/ว
5.พนักงำนตัดน  ำแข็ง 4 4 320/ว
6.พนักงำนซักกระสอบ 2 2 305/ว
7.พนักงำนบรรจุน  ำแข็งกะดึก 5 5 350/ว
8.พนักงำนท่ัวไป 5 5 305/ว

50 เพชรไพลินรีสอร์ท 1.ช่ำงเทคนิค 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
109/5 ม.4 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง 2.แม่บ้ำน 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034588222 3.พนักงำนเสิร์ฟ 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

51 บริษัท ผึ งหวำนรีสอร์ท จ ำกัด 1.พนักงำนช่ำงไฟฟ้ำ 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง
123/3 ม.3 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค 2.เบลบอย 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.090-8905482

52 บริษัท ศรีชงโค จ ำกัด (เฮฟเว่น แคว รีสอร์ท) 1.พนักงำนต้อนรับ 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง
113 ม.6 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค 2.คนสวน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.092-2536827 3.เช็กเกอร์สต๊อก 1 1 ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง

4.บำร์น  ำ 1 1 ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง
53 บ้ำนริมแคว แพริมน  ำ 1.แม่บ้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

96/1 ม.3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค 
จ.กำญจนบุรี โทร.086-1640465

54 สวนไทรโยครีสอร์ท 1.พนักงำนท่ัวไป 20 20 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
30/1 ม.10 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค 
จ.กำญจนบุรี โทร.091-7623899

55 บริษัท ไทยบ็อทเทิ ล จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
345/11 ม.4 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-604729

56 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1.ผู้ช่วยสัตวบำล 2 2 ไม่จ ำกัด ม.6+ 10,000+

1-3 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.091-7785198
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57 ทรัพย์ทวีเคร่ืองเย็น 1.ช่ำงแอร์ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
28 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 2.ผู้ช่วยช่ำง 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.087-15364310

58 บริษัท วีอำร์พี ฟู๊ด แอนด์ เบเกอร์ จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถ 6 ล้อ 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง ใบอนุญำตขับข่ีประเภท 2
12/14 ต.หวำยเหนียว อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนขับรถท่ัวไป 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล

จ.กำญจนบุรี โทร.034-648071 ต่อ 127 3.พนักงำนำฝ่ำยผลิต 30 30 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
4.พนักงำนคัดแยก 10 10 ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง
5.เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณภำพ 10 10 ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง
6.เจ้ำหน้ำท่ีคลังวัตถุดิบ 2 2 ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง ใช้โปรแกรม ERP และคอมพิวเตอร์ 

7.เจ้ำหน้ำท่ีจัดซื อ 1 1 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนวัตถุอำหำร

จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
8.หัวหน้ำ QC 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี+ ตกลง จบสำขำท่ีเก่ียวข้องกับอำหำร

9.ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต 2 2 ไม่จ ำกัด ป.ตรี+ ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนอำหำรหรือ

โรงงำนอำหำรจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

10.หัวหน้ำช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 2 ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

11.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

12.ช่ำงแอร์ 2 2 ปวช.+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

13.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 2 ปวช.+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

14.ผู้จัดกำรเขตพื นท่ี 2 2 ป.ตรี+ ป.ตรี+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

59 บริษัท กำญจนบุรี โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จ ำกัด 1.แม่ครัว 2 2 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง
332 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.081-0129123

60 ร้ำนซูโม่ 1.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
99/9 ม.1 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง 2.เด็กเสิร์ฟ 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.084-1584547 3.แม่บ้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

61 มุมสบำยรีสอร์ท 1.พ่ีเลี ยงเด็ก 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 12,000
512 ม.8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน

จ.กำญจนบุรี โทร.094-8953849

62 ปอฮวดเส่ง 1.พนักงำนท่ัวไป 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง ท ำงำนเก่ียวกับกำรล้ำงรถ ดูแลรถ ขับรถ

154/36 ม.3 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง 2.แม่บ้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.092-8969998

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

64 บริษัท นำคำคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปำ จ ำกัด 1.หัวหน้ำช่ำง 1 1 30+ ปวส.+ ตกลง
99 ม.1 ต.หินดำด อ.ทองผำภูมิ
จ.กำญจนบุรี โทร.034-510729
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65 บริษัท ธนำอุดมพงศ์เพลส จ ำกัด 1.พนักงำนต้อนรับ 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
(โรงแรมยูโรเทล)
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.089-1152652
66 โรงแรมริเวอร์แคว จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีสปำ 3 3 35+ ไม่จ ำกัด 305/ว

284/15-16 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-511110
67 ร้ำน ข.ไข่ เคร่ืองเขียน 1.พนักงำนขำย 1 1 20+ ป.6+ ตกลง

7-9 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-511441

68 บริษัท คอร์ เฮ้ำส์(ประเทศไทย) จ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง ชุดยูนิฟอร์ม
7/6 หมู่ 6 ถ.แสงชูโต ต.วังศำลำ 2.ช่ำงควบคุมเคร่ืองจักร 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง ประกันสังคม
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี
โทร.034-561621

69 นำยวิริยะ วรธ ำรง (ส่วนบุคคล) 1.คนสวน 1 1 ไม่เกิน50 ไม่จ ำกัด ตกลง มีท่ีพักให้
61/25 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.090-9724213

70 บริษัท วิสฮิส โฮมมำร์ท จ ำกัด 1.พนักงำนบัญชี 1 1 18-35 ปวช.+ ตกลง มีควำมรู้ด้ำนบัญชี
50 หมู่ 5 ต.หนองบัว ใช้คอมพิวเตอร์ได้
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนขำย 2 2 18-35 ปวช.+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้
โทร.034-534084,034-534095

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

291/1-2 ถ.แสงชูโต เรียงสินสินค้ำ ขำยของ ยกของ

ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-5120019
72 บริษัท เบทเทอร์เวย์ประเทศไทย จ ำกัด 1.ผู้จัดกำรประจ ำเขต 1 1 21+ ป.ตรี ตกลง

(มิสทีน) 59/78 หมู่ 1 ต.ท่ำล้อ เมืองกำญจนบุรี
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี โทร. 081-9955683

73 บริษัท แอล.ดี.กำญจน์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 1.พนักงำนบัญชี 1 1 20-30 ปวส.+ ตกลง ท ำงำนเวลำ 08.00-17.00 น.

99 หมู่ 9 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-510895

74 ยู อินจันทรี กำญจนบุรี (โรงแรม) 1.หัวหน้ำแม่บ้ำน 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ
443 ถ.แม่น  ำแคว ต.ท่ำมะขำม 2.พนักงำนเสิร์ฟ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ 2 ปีขึ นไป
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-521584 3.กุ๊ก 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประกันชีวิต,ยูนิฟอร์ม

75 บริษัท ทรัพย์ธนำดัมฟ์รุ่งเรือง จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือม 3 3 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
95/1 หมู่ 3 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-562772
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76 บริษัท พลำสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ำกัด 1.หัวหน้ำแผนกผลิต 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำโพลิเมอร์หรือ
(ผลิตถุงพลำสติก) ท่ีเก่ียวข้อง
164 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง 2.เจ้ำหน้ำท่ีวำงแผน 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-534102 3.พนักงำนฝ่ำยผลิต 5 5 22+ ปวช.+ ตกลง

4.หัวหน้ำกะช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 1 35+ ปวส.+ ตกลง
77 บริษัท เดอะฮับ เอรำวัณ จ ำกัด 1.พนักงำนห้องอำหำร 2 2 20+ ม.3+ ตกลง มีท่ีพัก,อำหำร 3 มื อ,

299/1 หมู่ 4 ต.ท่ำกระดำน ประกันสังคม
อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กำญจนบุรี
โทร 034-574056,082-5926946

78 สวนน  ำเวสท์วันเดอร์(สถำนท่ีท่องเท่ียว) 1.คนสวน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
99 ม.10 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.แม่บ้ำน/พ่ีเลี ยง 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.086-4693355

79 บริษัท ไทยพำเวอร์ จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี 1 1 22-35 ป.ตรี ตกลง สำมำรถบ ำนทึกบัญชี
187 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง และสรุปบัญชีได้
จ.กำญจนบุรี ท ำธุรกรรมกับธนำคำรได้

มีควำมรู้เก่ียวกับภำษี
2.พนักงำนขำย 2 2 22-35 ปวส.+ ตกลง มีรถยนต์เป็นของตนเอง

มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยต่ำงด้ำว

80 บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ำกัด(มหำชน) 1.พนักงำนกำรเงิน 1 1 ไม่เกิน35 ป.ตรี ตกลง สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้
(ประกันภัย)อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.085-6617875 คุณธเนศ
81 บริษัท โคเวย์(ประเทศไทย) จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

126/55 ม.8 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.081-1178298

82 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเอยูรีสอร์ท 1.แม่บ้ำน 2 2 25-35 ม.3+ 310/ว ประกันสังคม,ยูนิฟอร์ม
119/3 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง 2.ช่ำงกลึง 2 2 20+ ม.3+ ตกลง อำหำรกลำงวันฟรี
จ.กำญจนบุรี มีใบขับข่ีรถยนต์หรือ
โทร.034-670639/092-9151628 3.พนักงำนขับรถ 1 1 20-35 ม.3+ ตกลง ใบขับข่ีประเภท2 จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

83 บริษัท ฟำร์มไก่ด ำ(กำญจนบุรี)จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 1 23+ ม.6+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำพิเศษ

300/13 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยทะเบียน 1 1 23+ ม.6+ ตกลง มีควำมรู้เร่ืองอุปกรณ์/ยำนพำหนะต่ำงๆ

จ.กำญจนบุรี 3.เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณภำพ 1 1 23+ ม.6+ ตกลง
โทร.034-515999/034-518999 4.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยระบบคุณภำพ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำพิเศษ

5.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยคลังสินค้ำ 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
84 โรงพยำบำลสัตว์กำญจนบุรี 1.เวชทะเบียน 1 1 20+ ปวส+ 9,000+

46/9 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนใต้ 2.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 2 20+ ป.ตรี 10,000+

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.034-513446
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85 บริษัท กนกกำญจน์ดีพำร์ทเม้นท์สโตร์ จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถบรรทุกสิบล้อ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
15 ซ.3 ถ.อู่ทอง ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 2.แม่ครัวอำหำรไทย 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี 3.แม่ครัวอำหำรนำนำชำติ 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร.034-521485/034-514888 4.พนักงำนบริกำร 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

5.แม่บ้ำน 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
6.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
7.แคชเชียร์ 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
8.พนักงำนคลังสินค้ำ 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
9.พนักงำนบุคคล 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
10.พนักงำนคอมพิวเตอร์ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

86 บริษัท ไมโครลิซซ่ิง จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 2 2 21-30 ปวส.+ ตกลง
70/13 ม.8 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 2.เจ้ำหน้ำท่ีเร่งรัดหนี สิน 2 2 21-30 ปวส.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-624486-7

87 บริษัท เอรำวัณ ฮ็อป อินน์ จ ำกัด(โรงแรม) 1.พนักงำนต้อนรับ 6 6 20-40 ปวส.+ 9,150+ สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้
360/39 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.แม่บ้ำน 6 6 20-40 ไม่จ ำกัด 9,150+ สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้
จ.กำญจนบุรี โทร.034-513599 3.ช่ำง 1 1 20-40 ปวช.+ 9,150+ สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้

88 ร้ำนท่ำม่วงยำสัตว์ 1.พนักงำนสวนเกษตร 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,000
941 ม.3 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี โทร.089-8163758

89 บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 1.เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนขำย 2 2 25-32 ป.ตรี 18,000+

301/3 ถ.อู่ทอง ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.พนักงำนขำยอินเตอร์เน็ตบ้ำนทรู 10 10 18-32 ม.6+ 9,300+
จ.กำญจนบุรี โทร.090-9036892

90 บริษัท แอล เอช เอ็ม เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด 1.ผู้จัดกำรส่วนกำรขำย 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนอสังหำริมทรัพย์

โทร.034-625040 ต่อ 11 อย่ำงน้อย 10 ปี จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.086-3279402 ต่อ 11
91 โรงแรม เดอะบริดจ์ เรสสิเดนซ์ 1.พนักงำนต้อนรับ 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 10,000 มีควำมรู้ด้ำนภำษำและคอมพิวเตอร์

263/6 ถ.แม่น  ำแคว ต.ท่ำมะขำม 2.พนักงำนบัญชี 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 10,000
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-515001-2

92 เมืองมัลลิกำ ร.ศ.124 1.หัวหน้ำช่ำงไฟฟ้ำ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
168 หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค 2.พนักงำนขำยต๋ัวแลกเงิน 2 2 18+ ม.6+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนขำยจิวเวอร์ร่ี 1 1 18+ ม.6+ ตกลง
โทร.063-2214563 4.หัวหน้ำคนสวน 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง

5.เจ้ำหน้ำท่ีสำรสนเทศ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
6.หัวหน้ำนำฏศิลป์ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
7.เจ้ำหน้ำท่ีบุคคล 1 1 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง
8.เจ้ำหน้ำท่ีโขนเมือง 1 1 35+ ไม่จ ำกัด ตกลง
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93 บริษัท วินโดว์ เอเซีย จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีประกันคุณภำพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง ประจ ำท่ีจังหวัดกำญจนบุรี
(ผลิตอลูมิเนียม) 188/8 ม.4 2.เจ้ำหน้ำท่ี IT 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.เจ้ำหน้ำท่ีออกแบบและ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

71000 โทร.034-510553 พัฒนำผลิตภัณฑ์
089-9194466 4.หัวหน้ำแผนก QC 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

5.พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 10 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว
6.ช่ำงติดตั ง 1 1 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว
7.คนสวน 1 1 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว
8.พนักงำนขับรถ 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบอนุญำตขับข่ีประเภท 2
รับพนักงานประจ าจังหวัดสมุทรสาคร

1.เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี

2.เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรฝ่ำยขำย 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1-3 ปี

3.สมุห์บัญชี 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 3 ปี

4.ผู้จัดกำรด้ำนกำรส่งออก 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 3 ปี

5.เจ้ำหน้ำออนไลน์มำร์เก็ตติ ง 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง
94 บริษัท เมืองไทยประกัน จ ำกัด 1.ตัวแทนฝ่ำยขำย 10 10 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรขำย

(ประกันชีวิต) 286/45-46 ถ.แสงชูโต 2.ท่ีปรึกษำกำรขำย 5 5 25+ ไม่จ ำกัด 10,000+ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรขำย
ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 

โทร.034-521238,086-3380258 

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

4.แม่บ้ำน 1 1 23+ ม.3+ ตกลง
96 บริษัท ปธำรเงิน จ ำกัด (ป้ัมน  ำมัน) 1.พนักงำนเติมน  ำมัน 5 5 อำยุไม่เกิน 40 ไม่จ ำกัด 305/ว

170/9 ม.8 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.091-6141997

97 ร้ำนพริ งบิวตี แคร์ (เสริมควำมงำม) 1.พนักงำนท ำหน้ำ 1 1 ไม่เกิน25 ม.3+ ตกลง  - บุคลิคดี หน้ำตำดี
249/2-3 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง  - รูปร่ำงดี
จ.กำญจนบุรี โทร.034-513320

98 หจก.อำร์เกรทเตอร์ เซอร์วิส 1.หัวหน้ำช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 25-40 ปวส.+ 12,000 จบไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกส์
 (ไฟฟ้ำ,ระบบNETWORK) มีประสบกำรณ์ 3 ปีขึ นไป
241/3 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.ผู้ช่วยหัวหน้ำช่ำงไฟฟ้ำ 4 4 25-40 ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์ 
จ.กำญจนบุรี โทร.081-7362725

99 ร้ำนทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ (จ ำหน่ำย 1.กำรตลำดออนไลน์ 1 1 25-35 ป.ตรี 10,000 มีประสบกำรณ์
วัสดุก่อสร้ำง) 150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ 2.ยกของ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 300/ว
อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี 3.เจ้ำหน้ำท่ีสโตร์ 2 1 20+ ม.6+ ตกลง
โทร.092-8259955 4.เสมียนร้ำนก่อสร้ำง 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
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100 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด 1.พนักงำนขำย(สุขภัณฑ์) 2 2 25+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ

(ค้ำปลีก อุปกรณ์ก่อสร้ำง)111 2.พนักงำนบริกำรลูกค้ำ 1 1 22+ ปวช.+ ตกลง บุคลิกหน้ำตำดี
 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี 71000 
โทร.034-910200/091-0356906

101 บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.พนักงำนต้อนรับ 2 2 ไม่เกิน 30 ไม่จ ำกัด ตกลง
จ ำกัด (ท่ีพัก) 9/1 ม.3 ต.ท่ำมะขำม 2.แม่บ้ำน 2 2 ไม่เกิน 30 ไม่จ ำกัด ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนจัดเลี ยง 2 2 ไม่เกิน 30 ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร.034-551000

102 บริษัท บ้ำบ่ิน จ ำกัด (เว็บไซต์) 1.เขียนข่ำวต่ำงประเทศ 5 5 ไม่เกิน30 ปวส.+ 15,000 เวลำปฏิบัติงำน
236/3 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ 2.เขียนข่ำวบันเทิง 5 5 ไม่เกิน30 ปวส.+ 12,000 12.00-23.30
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.เขียนข่ำวอำชญำกรรม 5 5 ไม่เกิน30 ปวส.+ 12,000 สอบถำมกำรสมัครงำน
โทร.034-910297,095-3059866 ในช่วงเวลำ 12.00 น เป็นต้นไป

103 บริษัท เวอร์จิ นเอฟแอนด์บี จ ำกัด 1.ประสำนงำนกำรตลำด 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตขนม) 19/99 ม.9 2.พนักงำนฝ่ำนผลิต 30 30 18+ ป.6+ 305/ว
ต.ปำกแพรกอ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนบรรจุทองม้วน 30 30 18+ ป.6+ 400+
โทร.034-518851 ต่อ 24

104 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

105 บริษัท เอฟพี อะโกรเคมิคอล จ ำกัด 1.พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักร 1 1 21-35 ปวส.+ ตกลง จบสำขำไฟฟ้ำ
ต.หนองหญ้ำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี (electrician operator) ส่ือสำรภำษำอังกฤษได้
โทร.082-2491619

106 ร้ำน ที.จี. คอมพิวเตอร์ 1.บัญชี 1 1 ไม่จ ำกัด ปวช.+ 9,500 มีประสบกำรณ์
 (จ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์)246 2.พนักงำนช่ำง 1 1 ไม่จ ำกัด 9,500 มีประสบกำรณ์
 ต.ปำกแพรกอ.เมือง จ.กำญจนบุรี 

 โทร.034-521108/034-521085

107 บริษัท บำนำน่ำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 1.พนักงำนต้อนรับ 2 2 20+ ม.3+ ตกลง มีประะสบกำรณ์ด้ำนโรงแรม

(รีสอร์ท) 88/8 ม.8 ต.บ้ำนเก่ำ 2.พนักงำนจัดเลี ยง 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนโรงแรม
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 10500
โทร.083-7777724

108 บริษัท เลิฟ ลิสซ่ิง จ ำกัด 1.ตัวแทนขำย 10 10 20+ ป.6+ ตกลง มีประสบกำรณ์ ออกพื นท่ีแต่ละอ ำเภอ

(จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ) 2.นักวิเครำะห์สินเช่ือ 10 10 20+ ม.3+ ตกลง เมืองกำญจนบุรี/ด่ำนมะขำมเตี ย

286/63-64 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง ทองผำภูมิ/หนองปรือ
จ.กำญจนบุรี โทร.089-2314774 พนมทวน
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109 บริษัท เมโทรเอ็มดีเอฟ จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถตัก 3 3 18+ ปวช./ปวส. ตกลง
(ขำยส่งไม้) 99/9 ม.5 ต.หวำยเหนียว 2.พนักงำนภูมิทัศน์ 3 3 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว
อ.ท่ำมะกำ  จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนท ำควำมสะอำด 1 1 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว
โทร.034-542393 ต่อ 9 4.พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว

5.พนักงำนฝ่ำยผลิต 5 5 18+ ม.3+ ตกลง
6.หัวหน้ำแผนกผลิต 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง
7.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง

110 บริษัท คีรีธำรำ ริเวอร์แคว จ ำกัด 1.บำร์กำแฟ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมและอำหำร) 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง
433 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 3.ผู้ช่วยครัวย ำ 2 2 ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-513000

111 บริษัท อุตสำหกรรมมิตรเกษตร 1.หัวหน้ำแผนกบัญชี 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง สำขำกำรบัญชี
จ ำกัด (ผลิตและจ ำหน่ำยน  ำตำล) 2.หัวหน้ำแผนกกำรผลิต 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 10 ปี ด้ำนอำหำรแปรรูป

ต.ดอนขมิ น อ.ท่ำมะกำ 3.หัวหน้ำส่วนวิศวกรรม 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์เก่ียวกับโครงกำร

จ.กำญจนบุรี โทร.034-566191
112 บริษัท ทริปเป้ิลที บรอดแบรนด์ จ ำกัด 1.ช่ำงเทคนิค 42 42 18-35 ม.3+ ตกลง ไม่จ ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์

(มหำชน) (ธุรกิจส่ือสำร) 45/18 มีกำรอบรมก่อนเร่ิมงำน
ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี หำกมีประสบกำรณ์สร้ำงงำน

71000 โทร.034-910000-4 Fiber Optic จะรับพิจำรณำ

เป็นพิเศษ
113 บริษัท บ๊ิกต้อมฟำร์มเกษตร จ ำกัด 1.พนักงำนส่งเสริมกำรขำย 1 1 18-35 ม.6+ ตกลง

(ขำยส่งปุ๋ยเคมีเกษตร)13 ต.ทุ่งทอง 2.พนักงำนขำย 1 1 18-35 ม.6+ ตกลง
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110 
โทร.098-2814566

114 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริกไวร่ิง 1.พนักงำนบัญชี 1 1 ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตกลง จบสำขำบัญชีบัณฑิต
ซิสเต็มส์ จ ำกัด 2.เจ้ำหน้ำท่ีโลจิสติกส์ 1 1 ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตกลง จบสำขำโลจิสติกส์
(ชิ นส่วนอีเล็คทรอนิกส์) 188 3.หัวหน้ำไลน์กำรผลิต 3 3 ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตกลง จบสำขำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม

ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 
โทร.034-510715-8,034-510719

115 ผึ งหวำนรีสอร์ท (โรงแรม-รีสอร์ท) 1.เจ้ำหน้ำท่ีรักำควำมปลอดภัย 3 3 25-40 ไม่จ ำกัด ตกลง
72/1 หมู่ 2 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี 71000 3.บำร์น  ำ 2 2 18-25 ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.034-514792-5 4.พนักงำนเสิร์ฟ 3 3 18-30 ม.3+ ตกลง
5.พนักงำนล้ำงจำน 3 3 18-31 ม.3+ ตกลง
6.กุ๊กครัวไทย 2 2 18-32 ม.3+ ตกลง
7.กุ๊กไทย-จีน 2 2 18-33 ม.3+ ตกลง
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116 ไอศกรีมวอลล์ ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 1.วอลล์แมน ขำยไอศกรีม 5 5 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง ให้รถสำมล้อฟรี
 จ.กำญจนบุรี โทร.083-9634946 สวัสดิกำรอ่ืนๆ ฯลฯ

117 ร้ำนก๋วยเต๋ียวเรือเจ้รม 1.ล้ำงจำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง เวลำท ำงำน06.00-16.00น.   

(ตรงข้ำมโรบินสัน กำญจนบุรี) 2.พนักงำนบริกำรภำยในร้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง อำหำร 2 มื อ
50 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.062-4432356

118 บริษัท ซี แอล เอ็ม เทคโนโลยี จ ำกัด 1.พนักงำนขำยรถแทรกเตอร์ 4 4 20+ ปวส.+ ตกลง มีรถยนต์ , ใบขับข่ี
(จ ำหน่ำยรถแทรกเตอร์) 49/3 
หมู่ 8 ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-566791-2

119 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 1.พนักงำนแผนกอำหำรสด 10 10 18+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้
(ธุรกิจค้ำส่ง-ปลีก) 102 ม.2 2.พนักงำนแผนกอำหำรแช่แข็ง 1 1 18+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้
ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 3.แคชเชียร์ 2 2 18+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้
โทร.034-699609 ต่อ 104 4.พนักงำนกำรตลำด 2 2 18+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้

5.พนักงำนจัดเรียงสินค้ำอำหำรแห้ง 10 10 18+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้
120 บริษัท เมืองไทยประกัน จ ำกัด 1.ท่ีปรึกษำโครงกำร 10 10 20+ ป.ตรี ตกลง จบกำรตลำด

(ประกันชีวิต) 286/45-46 ถ.แสงชูโต 2.ตัวแทนขำยประกัน 20 20 20+ ม.6+ ตกลง จบกำรตลำด
ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 

โทร.034-521238,086-3380258 

121 บริษัท วิคตอร่ี จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีสำยตรวจ 1 1 30+ ม.3+ 12,000 มีใบขับข่ี,มีประสบกำรณ์
(รักษำควำมปลอดภัย) 201/50 2.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 5 5 20+ ป.6+ 390/ว ปฏิบัติหน้ำท่ีห้ำงบ๊ิกซี
ถ.แสงชูโต ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-520618

122 บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง จ ำกัด 1.พนักงำนวิเครำะห์สินเช่ือ 1 1 ไม่เกิน27 ป.ตรี 12,000+  -โบนัส
(ธุรกิจสินเช่ือ) 284/35 ถ.แสงชูโต  -ค่ำคอมมิชช่ัน
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี  -ค่ำน  ำมันรถ
โทร.034-620610, 081-6057045

123 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
124 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 1.ผจก.ประจ ำสำขำกำญจนบุรี 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง

(ประกันชีวิต) 186/45 ต.บ้ำนเหนือ 2.ผจก.ประจ ำสำขำท่ำเรือ 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.ผจก.ทดลองงำน 5 5 25+ ป.ตรี ตกลง ผ่ำนโปร 4 เดือน
โทร.089-1335552,082-0706424 เป็น ผจก.

125 บริษัท รอยัล ริเวอร์แควรีสอร์ท&สปำ จ ำกัด (ท่ีพัก) 1.กุ๊ก(อำหำรไทย/ฝร่ัง) 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
 88 ม.2 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร.034-670621 3.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง



ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

126 กำญจนบุรี เนอร์สซ่ิง แคร์ 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

127 บริษัท อีซูซุกำญจนบุรี จ ำกัด 1.ท่ีปรึกษำกำรขำยรถใหญ่ 1 1 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง ประจ ำสำขำท่ำเรือ
(ซ่อมและจ ำหน่ำยรถยนต์) 2.เชฟ 2 2 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง ประจ ำส่วนของโรงแรม
318/1  ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 3.ผู้ช่วยเชฟ 1 1 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง ประจ ำส่วนของโรงแรม
 จ.กำญจนบุรี 4.เจ้ำหน้ำท่ีช่ำง 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง ปฏิบัติงำนท่ีส ำนักงำนใหญ่
โทร.034-513680 5.พนักงำนล้ำงรถ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง ปฏิบัติงำนท่ีส ำนักงำนใหญ่

128 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลำยแอนด์ 1.วิศวกรเคร่ืองเย็น 5 5 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวเคร่ืองกล
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด(ออกแบบติดตั ง 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.ตะคร  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.

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

เมโมเรียล จ ำกัด (สถำนพยำบำล) 2.ผู้ช่วยเอ็กซเรย์ 1 1 ม.6+ ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนเอ็กซเรย์ 1-2 ปี

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

130 บริษัท สหมิตรเจริญมำเก็ตติ ง 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

131 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

132 สนง.AIA สำขำ พนมทวน 1.พนักงำนขำย 10 10 21-45 ม.6+ ตกลง
(ประกันชีวิต) 464 ต.พนมทวน
อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี 71140

โทร.034-579111,089-1633606

133 บริษัท สยำมแกรนด์ อลูมิเนียม จ ำกัด 1.ฝ่ำยผลิต 10 10 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
(ผลิตประตู หน้ำต่ำง อลูมิเนียม) 2.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล 1 2 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง
168/11-12 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 3.โฟร์แมน 3 3 ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง อ่ำนและเขียนแบบได้ 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-512999 ช่ำงก่อสร้ำงจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

034-516925 4.บัญชี 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง
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134 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 3 3 ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง
(จ ำหน่ำยคอนกรีต)111/2 ต.ปำกแพรก 2.พนักงำนบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000
โทร.034-512122,081-0190002

135 บริษัท กำญจนบุรีทัวร์ จ ำกัด 1.พนง.เก็บเงินค่ำโดยสำร 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง ออกตจว.ได้
(ขนส่งผู้โดยสำร) 160/35-36 บุคลิกดี
ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี *มีท่ีพักให้
71000 โทร.034-514572/034-512797

136 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสำหกรรม จ ำกัด เปิดรับพนักงานช่ัวคราวฤดูการหีบอ้อย
(ผลิตน  ำตำล) 84 ต.วังศำลำ 1.พนักงำนท่ัวไป 50 50 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง สำมำรถเข้ำท ำงำนเป็นกะได้

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110 เปิดรับพนักงานประจ า
โทร.034-561178,034561187 1.เจ้ำหน้ำท่ีสินเช่ือ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง สำขำกำรจัดกำรท่ัวไป 
ต่อ 204 บริหำรธุรกิจหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

มีประสบกำรณ์งำนด้ำนสินเช่ือ

จะพิจำรณำพิเศษ
2.พนักงำนคุมเคร่ืองเทอร์ไบน์ 1 1 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

ลูกหีบ
3.ช่ำงซ่อม (แผนกบรรจุย่อย) 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง สำขำช่ำงอุตสำหกรรม

หรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง
กรณีวุฒิไม่ตรงต้องมี
ประสบกำรณ์งำนบุคคล
อย่ำงน้อย 2 ปี
มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี

4.ช่ำงเค่ียวน  ำตำลทรำยขำว 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง สำขำช่ำงอุตสำหกรรม
หรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง
ในกรณีไม่ตรงตำมคุณสมบัติ
ต้องมีประสบกำรณ์อย่ำง
น้อย 2 ปี

137 บริษัท เมเจอร์แทร็ค จ ำกัด 1.แม่บ้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
399/3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี
 โทร.034-513407

138 บริษัท มิตซูกำญจนบุรี จ ำกัด 1.ท่ีปรึกษำงำนบริกำร 1 1 20+ ปวส.+ 9,000
133/1 ต.ท่ำมะชขำม อ.เมือง 2.พนักงำนอะไหล่ 1 1 20+ ปวส.+ 9,000
จ.กำญจนบุรี โทร.034-521128-31
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139 ธุรกิจหนังสือพิมพ์ออนไลน์-บ้ำนเช่ำ 1.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 2 22+ ม.6+ ตกลง
4 หมู่ 4 ตรงข้ำมอนำมัยหวำยเหนียว 2.นักเขียน 2 2 22+ ม.6+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์เบื องต้นได้
อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี ชอบอ่ำนชอบเขียน 
ติดต่อ เหลืองชัยวัฒน์ สนใจกำรเรียนรู้กำรท ำส่ือ
โทร.084-1192266/062-5288933 เขียนข่ำว บทกลอน

จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
มีสวัสดิกำรบ้ำนพัก/น  ำไฟฟรี

1696 308 177 1211

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท บ๊ิกซี จ ำกัด (สำขำท่ำมะกำ) 1.พนักงำนท่ัวไป 1 1 60+ ไม่จ ำกัด ตกลง
158/36 ม.1 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 

จ.กำญจนบุรี โทร.081-1105499

1 0 0 1

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

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

จ.กำญจนบุรี โทร.034-542149

4 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

5 3 0 2รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน พฤศจิกายน

ต าแหน่งงานว่างผู้สูงอายุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน
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รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน พฤศจิกายน

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน พฤศจิกายน

ต าแหน่งงานว่างคนพิการ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
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