1

ที่

สถำนประกอบกำร

1 บริษัท ฟา ฟา เฮ้าส์ จากัด

ตำแหน่งงำน

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

ช่างประกอบประตู-หน้าต่าง

3 3

เจ้าหน้าทีท่ ะเบียนและข้อมูล

1

1 25+ ปวส.+ ตามตกลง รวม 231 ตำแหน่ง 1,122 อัตรำ

1
1

1 20+ ปวช.+ 10,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1 20+ ปวช.+ 10,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
**มีใบอนุญาตขับขี่

22-35 ปวช.+

330/ว

248/1 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-625565
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000289

2

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จากัด (รับจานาเล่มทะเบียนรถ)

2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-515222
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715542000219

3 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ จากัด
1.พนักงานบัญชี
264 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างคอมพิวเตอร์
จ.กาญจนบุรี โทร.034-521108/081-7362827
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560003585

4 บริษัท สมบัตเิ พิ่มผล จากัด (โรงสีข้าว) 1.พนักงานขับรถ
95/1 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานทัว่ ไป
โทร.081-4344848
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715549000443

1 1
1 1

18-40 ไม่จากัด

ตามตกลง มีใบขับขี่รถยนต์

18-40 ไม่จากัด

ตามตกลง

2

ที่

สถำนประกอบกำร

ตำแหน่งงำน

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

5 บริษัท ซูซูกิกาญจนบุรี จากัด

1.ทีป่ รึกษาการขาย
19/5 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ธุรการฝ่ายขาย
โทร.086-4747839
3.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715555000026 4.พนักงานบัญชี

10
1
1
1
6 บริษทั ยงเฮ้าส์ จากัด(จาหน่ายวัสดุกอ่ สร้าง) 1.ผู้จดั การแผนกขายสุขภัณฑ์ /เครื่องครัว 1
88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้จัดการแผนกเครื่องมือช่าง 1
โทร.034-527777
3.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715554000553 4.พนักงานขายแผนกเฟอร์นิเจอร์ 3
5.พนักงานขายแผนกประตู
2
6.พนักงานขายแผนกกระเบือ้ งเซรามิก 1
7.เจ้าหน้าทีข่ ายออนไลน์
1
8.เจ้าหน้าทีจ่ ัดซื้อ
1
9.เจ้าหน้าที่ IT Support
3
10.เจ้าหน้าที่ LPS

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

10 20+ ปวส.+ ตามตกลง
1
1
1

3
2
1

3

1 1

1 1
12.ผู้จัดการแผนกสุขภัณฑ์กระเบือ้ ง 1 1
7 บริษัท เอไอเอ จากัด(ขายประกันชีวิต) ตัวแทนประกันภัย/ประกันชีวติ 10
4แยกแก่งเสี้ยน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.094-5978991
8 บริษัท ลานเหล็กลาเลียง จากัด
1.พนักงานขับรถหัวลาก
10 10
(บริการขนส่งสินค้า) 88 ม.2 ต.วังศาลา
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.081-2558038 2.เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในวิชาชีพ 1

18+ ปวช.+ ตามตกลง
18+ ปวช.+ ตามตกลง
18+ ปวช+ ตามตกลง

1 25+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี
1 25+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี
1 25+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5-10 ปี
25+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์
25+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์
25+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์
1 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการ์ 1-2 ปี
1 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1-2 ปี
25+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1-2 ปี
สามารถทางานเป็นกะได้
25+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1-2 ปี
สามารถทางานเป็นกะได้

11.เจ้าหน้าทีเ่ ครื่องมือช่าง

25+ ปวส. ตามตกลง
25+ ปวส. ตามตกลง

10

20-45

ม.6+ 10,000-25,000

22-60

ป.6+ ตามตกลง มีใบขับขี่ประเภท ท.3,ท.4
สามารถปฏิบตั งิ านต่างจังหวัดได้

1

25-35

ป.ตรี ตามตกลง มีประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0195537000376

9 บริษัท พงษ์ศักดิ์ไชยท่าลาน จากัด
7/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-1005679

สามารถฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานได้

3.ขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหาร
1.พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์
2.พนักงานขับรถแคลมป์ลิฟท์
3.พนักงานขับรถรีชทรัค

10
2
5
2

10 18-40 ป.6+ ตามตกลง มีใบขับขี่
2 18+ ม.3+ ตามตกลง
5 18+ ม.3+ ตามตกลง
2 18+ ม.3+ ตามตกลง

5

5 20+ ม.3+ ตามตกลง

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0195524000054

10 บริษทั กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จากัด พนักงานขาย
12/6 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.082-5031618

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

3

ที่

สถำนประกอบกำร

ตำแหน่งงำน

11 ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคประภัสสร์ก่อสร้าง 1.พนักงานขับรถแบ็คโฮ
(รับเหมาก่อสร้าง) 71/7 ม.5 ต.ปากแพรก 2.พนักงานขับรถพ่วง

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

2 2
2 2

20+ ไม่จากัด ตามตกลง

1.ช่างเชื่อมเหล็ก
2.ช่างประกอบ
3.ช่างประเภทงานเหล็ก
4.ช่างเชื่อมประกอบชิ้นงาน
พนักงานขายปุย๋

5
5
5
5
5

25+ ไม่จากัด ตามตกลง

1.พนักงานการตลาด
2.ผู้ช่วยไฟแนนซ์

5
1

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

20+ ไม่จากัด ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.081-9440252
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0713526000011

12 บริษัท จิริฎพานิชย์คอนสตรัคชั่น จากัด
(รับเหมาก่อสร้าง) 333 ม.12
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.098-2533351
13 ร้านวุฒิพรการเกษตร
(จาหน่ายสินค้าการเกษตร)
9/3 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี โทร.090-4385735
14 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จากัด
(จาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า)
ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.089-1599496/095-2479621

5
5
5
5

25+ ไม่จากัด ตามตกลง
25+ ไม่จากัด ตามตกลง
25+ ไม่จากัด ตามตกลง

5

20-50 ไม่จากัด

5

28-35

ม.6+ ตามตกลง

25-30

ม.6+ ตามตกลง

1

20,000-30,000

ลงพื้นที่ขายในจังหวัดกาญจนบุรี

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0135540003801

15 บริษทั แอดวานซ์ไฟเบอร์ จากัด(สาขาท่าม่วง) 1.ผู้จดั การฝ่ายควบคุมคุณภาพ
111 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3.หัวหน้าแผนกซ่อมบารุงเชิงป้องกัน
โทร.098-5280449
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548050353 4.พ่อบ้าน
5.วิศวกรโยธา
6.ช่างยนต์
16 บริษัท แลตตาซอย จากัด (ผลิตและจาหน่ายนม) 1.พนักงานขาย
72/7 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
2.ผู้ช่วยพนักงานขาย
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604072

1
1
1
1
1
1
1
5

1 25+ ป.ตรี ตามตกลง
1 25+ ป.ตรี ตามตกลง
1
1

25+ ป.ตรี ตามตกลง
25-50

1
1
1
5

ป.ตรี ตามตกลง

28-50 ไม่จากัด

ตามตกลง

20+ ปวช.+ ตามตกลง
20+ ไม่จากัด ตามตกลง มีใบขับชี่ประเภท 2
18-40 ไม่จากัด

ตามตกลง

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105514003654

17 บริษัท สหมิตรเจริญมาเก็ตติ้ง จากัด พนักงานขาย
(จาหน่ายนมบีทาเก้น) 201/67-68
ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.081-3788123/089-9196792

15

15 18+ ไม่จากัด ตามตกลง มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

4

ที่

สถำนประกอบกำร

18 บริษัท เอแอนด์อาร์ มิลค์ จากัด

ตำแหน่งงำน
พนักงานขาย

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

10

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

10 18+ ม.6+ ตามตกลง

(จาหน่ายนมเมจิ) ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.098-2744471

19 บริษัท เจเอชแอนด์สโนว์กรุ๊ป จากัด 1.ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1
(ผลิตขนมหวาน) 155 ม.7 ต.ยางม่วง 2.เจ้าหน้าที่ QA
2

1 30+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี
2 18+ ม.3+ ตามตกลง

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.081-0138777
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000238

20 ห้างหุน้ ส่วนจากัดวงษากิจรุ่งเรือง
(จาหน่ายนมดัชมิลล์)
99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.090-0059906

พนักงานขาย

2

2

20-35

ม.6+ 15,000+ ประจาที่ อ.ทองผาภูมิ /อ.สังขละบุรี

อ.หนองปรือ/อ.เลาขวัญ
โบนัส 6,000 บ./ประกันสังคม/ประกันชีวติ

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0713560001114

21 บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จากัด 1.หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ
(อุตสาหกรรมน้าตาล) 84 ม.3 ต.วังศาลา 2.หัวหน้าแผนกพัสดุ
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-561178 3.เจ้าหน้าทีจ่ ัดการความรู้
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105516008793 4.ช่างซ่อมรถไถ
5.พนักงานขับรถคลังสินค้า(โฟร์คลิฟท์)

6.พนักงานทาความสะอาด
7.พนักงานพัสดุ
22 บริษทั ซีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 1.ช่างเชื่อม
(ออกแบบติดตั้งระบบทาความเย็น) 2.ผู้ช่วยช่างเชื่อม
183 ม.7 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา 3.ธุรการ
จ.กาญจนบุรี โทร.034-540991

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1 30+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
1 35+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาบริหารธุรกิจหรือทีเ่ กีย่ วข้อง
1 20+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
2
1

20+ ปวช.+ ตามตกลง จบสาขาช่างยนต์หรือที่เกี่ยวข้อง
20+ ม.3+ ตามตกลง

1

20+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์

1 20+ ปวช.+ ตามตกลง จบสาขาช่างกลโรงงาน/บัญชี /ที่เกี่ยวข้อง
1
1
1

18-35 ปวช.+

ตามตกลง

18-35 ปวช.+

ตามตกลง

20+ ปวส.+ ตามตกลง

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552035401

23

บริษัท อาร์.ซี.เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

1.ช่างไฟฟ้า

5 5

18-40 ปวช.+

ตามตกลง สามารถทาตู้คอนโทรลได้

(เครื่องกาจัดมลภาวะทางอากาศ) 90/3 ม.1

2.ช่างเชื่อม
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537076089 3.พนักงานเขียนแบบ
24 ห้างหุน้ ส่วนจากัด กนกรีไซเคิล
1.พนักงานทัว่ ไป
140 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.เสมียน
โทร.081-9819545
ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.091-6688713

เดินสายไฟโรงงานอุตสาหกรรม

5 5
2 2
2
1

18-40 ไม่จากัด

ตามตกลง สามารถเชื่อมงานได้

18+ ปวช.+ ตามตกลง

2 30+ ไม่จากัด 340/ว
1 18-40 ไม่จากัด ตามตกลง มีประสบการณ์

5

ที่

สถำนประกอบกำร

ตำแหน่งงำน

25 บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี จากัด พนักงานขาย
(จาหน่ายรถจอห์นเดียร์) 168 ม.1
ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-566791/092-284552

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

2

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

2 23+ ไมจากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องจักรกล
มีความรับผิดชอบ มีใจรักการบริการ

มีความอดทนสูง ซื่อสัตย์สุจริต
สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้/มีใบอนุญาตขับขี่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 1929900085868

26 บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) 1.พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารแห้ง 2
102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารสด 2
โทร.034-699609

2 18-45 ม.6+ 320/ว เข้ากะได้
2 18+ ม.6+ 350/ว ค่าความเย็น 1,000

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000521

27 บริษัท เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จากัด 1.บริบาล
168 ม.5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2.ช่างซ่อมบารุง
โทร.063-2214563

1
2

1
2

22+ เฉพาะ ตามตกลง จบการบริบาล/ผช.พยาบาล
25+ ปวช.+ ตามตกลง สามาถซ่อมแอร์ได้

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715559000594

28 ทรู กาญจนบุรี (วังสารภีพลาซ่า)
1.พนักงานขายและดูแลลูกค้า
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.PC ประจาสาขาเซ่เว่น
โทร.064-4694909/086-4162963 3.พนักงาน IT ทีช่ อปโรบินสัน
4.ทีมขายซิม อ.เมือง
29 ศูนย์ดูแลผู้สงู อายุกาญจนบุรีเนอร์สซิ่งแคร์ เจ้าหน้าทีด่ ูแลผู้สูงอายุ
(ดูแลผู้สูงอายุ) 19/5 ซอย 4
ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.087-4033313
30 ร้านทุง่ สมอวัสดุภณั ฑ์ (จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.แอดมินขายสินค้าออนไลน์
150 ม.4 ต.ทุง่ สมอ อ.พนมทวน
2.พนักงานขับรถ
จ.กาญจนบุรี โทร 092-8259955 3.พนักงานยกของ
31 บริษัท กาญจน์คอร์น จากัด
1.เสมียนฝ่ายช่าง

50
20
1
30
6

50 18+ ม.6+ ตามตกลง
20 18-30 ม.3+ ตามตกลง ท่าม่วง ท่ามะกา ไทรโยค ทองผาภูมิ
1 18-30 ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาที่เกี่ยวข้องกับไอที
30 18-35 ม.3+ ตามตกลง
6

18-50 ไม่จากัด

12,000

25+ ปวช.+ ตามตกลง
1
1
ไม่จากัด ไม่จากัด ตามตกลง มีใบขับขี่ ประเภท 2
1 1
18+ ไม่จากัด ตามตกลง
2 2
1
1 25+ ปวช. ตามตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

68 ม.7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร034-919516,084-5348229
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715546000108

32 คุณปุณเดชา เกสกาญจน์(ค้าของเก่า) เสมียน
140 ม.3 ท่าล้อ ซ.12 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร 081-9819545

1

1 30+ ม.3+ ตามตกลง เน้นเขียนหนังสือ ลายมืออ่านง่าย

6

ที่

สถำนประกอบกำร

33 ที.68 อาหารสัตว์
808/29 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.081-8592502
34 บริษทั บลูไดมอนด์กอล์ฟแอนด์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จากัด
91 ม.13 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี โทร.092-8365683

ตำแหน่งงำน
1.สัตวบาลประจาฟาร์ม
2.พนักงานขับรถส่งของ

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

ไม่ระบุ

1 1
1 1

1.พนักงานบัญชี
2.ช่างไฟฟ้า
3.แคชเชียร์

1
1
1 1
1
1
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552113658 4.พนักงานทาความสะอาดห้องพัก 1
1
35 ห้างหุน้ ส่วนจากัด ณภัทรการพิมพ์ ช่างทัว่ ไป,ช่างติดตั้ง,งานเหล็ก 2 2
808/33 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.085-7037108

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

20-35 ปวส.+

ตามตกลง

25-45 ไม่จากัด

ตามตกลง ถ้ามีใบขับขี่ชนิดท.2 รับพิจสรณาพิเศษ

20+ ปวส.+ ตามตกลง
20+ ปวส.+ ตามตกลง

18 ม.6+ ตามตกลง
20+ ป.6+ ตามตกลง
20-30 ไม่จากัด

350/วัน ทางาน08.00-17.00 น.

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0713560000801

36 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จากัด 1.จป.วิชาชีพ
(ผลิตประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียม) 2.เขียนแบบสเก็ตอัพ

1 1
1

22+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาความปลอดภัยและชีวอนามัย

1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง มีประสบการณ์ ทางานที่กรุงเทพ

88/11 ม.8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-520996-8/086-3153655
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715539000653

37

บริษัท พี.แอล. เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง(2013) จากัด

ช่างซ่อมบารุงงานไฮโดรลิค

1 1

1.พนักงานบัญชี

1
1

20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์

28/6 ม.6 ถ.แสงชูโต วังศาลา อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.062-9496398
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715556001212

38 บริษัท เวอร์จิ้นเอฟแอนด์บี จากัด

162/1 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ(QA)

1

23+ ป.ตรี ตามตกลง ทางานจันทร์-เสาร์

1 23+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

โทร.034-518851/086-3558359
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541056976

39 อรอนงค์ฟาร์ม(เลี้ยงกุ้ง)
คนเลี้ยงกุ้ง
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โทร.091-9354694
40 ร้านท่าม่วงยาสัตว์
1.พนักงานขายหน้าร้าน
สีแ่ ยกไฟแดงบ้านแขก ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.sale
โทร.089-8163758
3.พนักงานขับรถสิบล้อ
41 โรงแรมนัยญาเพลส
แม่บ้าน
303/5 ถ.อูท่ อง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

062-5459113 คุณนภัสสร

4

4

2
1
1
2

2 18+ ป.6+ ตามตกลง - สามารถยกของได้
1 20+ ปวส.+ ตามตกลง -ขับขี่รถยนต์ได้/มีใบขับขี่
1 25+ ไม่จากัด ตามตกลง -มีใบขับขี่
2

10,000 มีทพี่ ักฟรี

20+ ป.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์โรงแรม พร้อมเริม่ งาน

7

ที่

สถำนประกอบกำร

42

บริษทั ไทยฟูด้ ส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)(ชาแหละไก่)

ตำแหน่งงำน

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

1.ผจก.แผนกสินค้าพิเศษ
46//19 ต.อุโลสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ผจก.แผนกสินค้าต่างประเทศ
3.เจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาพม่า
โทร.034-549999
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0107557000292 4.จป.วิชาชีพ
5.แผนกรักษาความปลอดภัย

1
1
2
1
1 1
6.หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ QC 4
7.หัวหน้าฝ่ายผลิต
3
8.หัวหน้างานผลิต
16
9.หัวหน้างานระบบความ
1 1
10.ผจก.แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) 1

43 บ้านรักษ์ไม้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ 1.ผู้ช่วยแม่ครัว
158 ม.7 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แม่บ้าน
โทร.081-8405836
3.ช่างก่อกสร้าง
44 บริษัท ปัญญารักษา จากัด
จป.วิชาชีพ
(โรงงานหล่อหลอมโลหะตะกั่ว)
199/1-3 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.081-9058394 คุณนัยนา

1
1
1 1
1 1

ไม่ระบุ

1
1
2
1

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

30+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 5 ปี
30+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 5 ปี
23+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์,พูด อ่าน เขียนได้ดี
23+ ป.ตรี ตามตกลง ประสบการณ์ 1 ปี+
23+ ป.ตรี ตามตกลง ประสบการณ์ 5 ปี

4 23+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์
3 23+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
16 18+ ปวช.+ ตามตกลง
18+ ปวส. ตามตกลง สาขาไฟฟ้า มีประสบการณ์ด้านโรงงาน

1 23+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
ประสบการณ์ 5 ปี
18+ ไม่จากัด ตามตกลง มีประสบกาณ์
1
18+ ป.6+ ตามตกลง
1
18+ ไม่จากัด ตามตกลง
25+ ป.ตรี ตามตกลง

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548127011

45 บริษทั เมโทร เอ็ม ดี เอฟ จากัด (แปรรูปไม้) เจ้าหน้าทีจ่ ัดซื้อไม้
99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.034-542393-9

1 1

25+ ป.ตรี ตามตกลง

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715536000245

46 ร้านมัลเบอร์รี่เมลโล่

1.เสิร์ฟประจาและพาร์ไทม์
83 ม.7 ต.เกาะสาโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยแม่ครัว
โทร.081-9445839
47 คุณสมบุญ วราฤทธิ์
พนักงานสวน

10
10

10 18+ ไม่จากัด ตามตกลง
10 20+ ไม่จากัด ตามตกลง

2 2

18-35 ปี

ไม่จากัด

ตามตกลง เดินท่อน้าเป็น,ตัดแงกิ่งไม้และอื่นๆที่ทาได้

95 ม.12 ถ.ลาดหญ้า-เอราวัณ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.084-4518558
48 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลล์แอนด์เซอร์วสิ จากัด พนักงานขาย
84/1-7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-513122,034-513175 ต่อ 500
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715530000065

1

1

18-35 ไม่จากัด

ตามตกลง

8

ที่

สถำนประกอบกำร

ตำแหน่งงำน

49 บริษัท ศิลาดอนตาเพชร (1991) จากัด พนักงานขับรถแบ็คโฮ
187/1 ม.2 ต.รางหวาย อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี โทร.085-2537777

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

1 1

18+ ไม่จากัด ตามตกลง มีประสบกาณ์

3 3
3 3
4
10

18+ ไม่จากัด ตามตกลง มีประสบการณ์

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715534000167

50 สมพร & สุกัญญาการช่าง
1.ช่างไม้
46/3 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างปูน
โทร.081-1574544,087-0152213 3.คนงานก่อสร้าง
51 หมูปงิ้ ฮัดช่า 239 กาญจนบุรี
พนักงานเสียบหมู

18+ ไม่จากัด ตามตกลง มีประสบการณ์

4 18+ ไม่จากัด ตามตกลง
10 20+ ไม่จากัด ตามตกลง

325/2 ถ.รถไฟ4 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.092-8788785
52 ภัตตาคารหลงเป่าติ่มซา
1.ผู้ช่วยในครัว
296 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.คนนึ่งติ่มซา
โทร.082-2979094
3.พนักงานเสิร์ฟ
53 บริษัท อินเทคค์ ท่าม่วง สุกรพันธุ์ จากัด 1.จป.วิชาชีพ
(การเลี้ยงสุกรและจาหน่ายสุกรมีชีวิต) 2.สัตวบาล
77/7 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.สัตวแพทย์
โทร.034-886148

1
1
1
2
1
1

1
1
1

25-45 ไม่จากัด

ตามตกลง ช่วงเวลาทางาน 10.00 น.-21.00 น.

25-30 ไม่จากัด

ตามตกลง หยุดทุกวันอังคาร

20-32 ไม่จากัด

ตามตกลง

2 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีหอพักให้ ฟรี
1 22+ ป.ตรี ตามตกลง
1 25+ ป.ตรี ตามตกลง

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0745557006102

54 ห้างหุน้ ส่วนจากัดเอ เอ็น โมลาส

1.พนักงานส่งกากน้าตาล
9/35 ม.4 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ธุรการฝ่ายขาย
โทร.082-2965558 คุณเป้
3.พนักงานขับรถพ่วง
55 บริษัท โกลด์ไบร์ทลิสซิ่ง จากัด
พนักงานสินเชื่อ
(ให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า)

3 3
3
3
3 3
1 1

25-45 ปี ม.3/ปวช.+

25-35

ตามตกลง ประสบกาณ์ 2 ปี+รูจ้ กั เส้นทางเดินรถ/งานซ่อมบารุงเบื้องต้น

ม.6+ ตามตกลง สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่

25+ ไม่จากัด ตามตกลง
25-35 ปี ม.3/ปวช.+

ตามตกลง

20-35 ไม่จากัด

ตามตกลง มีใบขับขี่

20-35 ไม่จากัด

ตามตกลง มีใบขับขี่

496-497 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.081-1908234
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715538000196

56 บริษทั เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จากัด 1.พนักงานขับรถเทรนเลอร์,รถพ่วง 2 2
111/2 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถคอนกรีตผสมเสร็จ 1 1
โทร.034-512122,081-0190002 3.ช่างซ่อมบารุงและสโตร์
1 1

18+ ปวช ตามตกลง

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715535000080

57 ร้านอาหารคีรีมันตรา
88/8 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมือง

จ.กาญจนบุรีโทร.063-6850392

กุ๊ก

2

2 20+ ไม่จากัด ตามตกลง

9

ที่

สถำนประกอบกำร

ตำแหน่งงำน

58 แคว ธารา ริเวอร์ไซต์ วิลล่า
1.แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยกุ๊ก
โทร.093-9258883
59 บริษัท ช.พรประสิทธิ์ จากัด
1.พนักงานขาย
(ผลิตและจาหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ) 2.พนักงานสารวจพืน้ ที่
12/31 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.ช่างเครื่องยนต์
โทร.063-6422242,099-7347265 4.คนขับแมคโคร
60 ดัชมิลล์ท่ามะกา,ท่าม่วง
1.พนักงานขาย
99/14 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.หัวหน้าเขตการขาย
โทร.099-2526463
61 ห้างหุน้ ส่วนจากัด ท่อทองคา
1.คนงานยกสินค้า

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

2
1

2 20+ ไม่จากัด ตามตกลง ทางานเป็นกะ
1 18+ ไม่จากัด ตามตกลง

10
10
1 1
1 1
10
1

10 18+ ไม่จากัด ตามตกลง
10 18+ ไม่จากัด ตามตกลง สามารถขับรถได้/มีใบขับขี่
18+ ไม่จากัด ตามตกลง
18+ ไม่จากัด ตามตกลง

10 20+ ไม่จากัด ตามตกลง
1 25+ ม.6+ ตามตกลง รักงานขายและบริการ

ขับรถมอเตอร์ไซต์ขายสินค้าตามบ้าน ร้านค้า ตามเขตที่กาหนดไว้

3 3

18+ ไม่จากัด ตามตกลง

2
5
2
3
3
7
4

20+ ม.3+ ตามตกลง 21.00-06.00น. มีอาหารและที่พัก

904/1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.086-3392520
62 บริษัท ศรีชงโค จากัด (เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท) 1.บาร์น้ากะกลางคืน
241 ม.5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ
โทร.098-2639837,063-2322759,061-4173237 3.ช่างซ่อมสร้าง
4.คนสวน
5.พนักงานผลิตน้าดื่ม
63 บริษัท วราพร โลจิสติกส์ จากัด
1.พนักงานขับรถพ่วงคอก
9 ม.9 ต.ดอนขมิน้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถเทเลอร์
โทร065-5362563

2

5 18+ ม.3+
2
3
3
7
4

มีอาหารและทีพ่ ัก

18+ ไม่จากัด

มีประสบการณ์ มีอาหารและทีพ่ กั

ขยัน มีอาหารและทีพ่ ัก
18+ ไม่จากัด
ขยัน มีอาหารและทีพ่ ัก
29-50 ไม่จากัด ตามตกลง มีใบขับขี่ ท.3 ท.4
18+ ไม่จากัด

29-51 ไม่จากัด

ตามตกลง

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715557000571

64 บริษัท วินโดว์เอเซีย จากัด
188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-510553
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555046757

1.เจ้าหน้าที่อบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.ธุรการฝ่ายผลิต
3.ฝ่ายผลิต
4.เจ้าหน้าที่ QC
5.เจ้าหน้าทีค่ ลังสินค้า
6.ธุรการขนส่ง
7.เจ้าหน้าที่ IT
8.จป.วิชาชีพ
9.หัวหน้าQC

1
1 22+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
22+ ป.ตรี ตามตกลง
2
2
20
20 18+ ป.6+ ตามตกลง
1
1 18+ ม.6+ ตามตกลง
18+ ป.6+ ตามตกลง
2 2
1
1 18+ ปวส. ตามตกลง
22+ ป.ตรี ตามตกลง
1
1
1
1 23+ ป.ตรี ตามตกลง จบด้านวิชาชีพ
1
1 23+ ปวส. ตามตกลง

10

ที่

สถำนประกอบกำร

ตำแหน่งงำน

65 บริษัท อีซูซุสหะภัณฑ์ ออโต้เซลล์ จากัด 1.เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด
167 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ทีป่ รึกษางานขาย
จ.กาญจนบุรี โทร.091-7820169

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

1
10

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

1 20+ ปวส.+ ตามตกลง สาขาการตลาด
10 22-30 ปวส.+ ตามตกลง

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000072

66 เอราชล ราฟ รีสอร์ท

1.พนักงานต้อนรับ
45 ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 2.กุ๊ก
โทร.085-4237000
3.แม่ครัว
67 ห้างหุน้ ส่วนจากัดกอวัฒนาท่าเรือ 1.พนักงานขาย
187-189 ถ.พระแท่น ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา 2.พนักงานบัญชี-สินเชื่อ
จ.กาญจนบุรี โทร.081-9443939 3.พนักงานขับรถส่งสินค้า
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0713522000084 4.พนักงานแบกหาม
68 ห้างหุ้นส่วนจากัด กู๊ดส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต พนักงานขาย

1
1 18+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์
1
1 25+ ไม่จากัด ตามตกลง มีประสบการณ์
1
1 25+ ไม่จากัด ตามตกลง มีประสบการณ์
18+ ปวช.+ ตามตกลง
2
2
18+ ปวช.+ ตามตกลง
2
2
30+ ไม่จากัด ตามตกลง
10 10
30+ ไม่จากัด ตามตกลง
10 10
20-35 ปี ป.6+ ตามตกลง เข้างานเป็นกะ (เช้า/บ่าย)
4
4

112 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.096-6861059
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0713561000766

69 บริษัท คีเซค จากัด
1.ช่างเชื่อม
(ผลิตและติดตั้งประตูม้วนทุกระบบ) 2.ช่างผลิต

3 3
3 3

18+ ไม่จากัด ตามตกลง
18+ ไม่จากัด ตามตกลง

159 ม.6 ต.หนองขาว องท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.062-9956641
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0715558001554

70 บริษัท ซีซีเอ็ม สปิริต จากัด

1.หัวหน้า QA,QC
234/1 ม.1 ซ.18 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.จป.วิชาชีพ
โทร.090-7875689
3.ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105542010368 4.พนักงานขับรถ
71 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จากัด
1.พนักงานทัว่ ไป
189 ม.15 ต.รางหวาย อ.พนมทวน 2.พนักงานฝ่ายผลิต
จ.กาญจนบุรี โทร.034-682799
3.ผช.ผจก.ฝ่ายบัญชี
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552035746 4.เจ้าหน้าทีอ่ อกแบบลายปัก
5.QA Technician
6.เจ้าหน้าทีซ่ ่อมบารุง
7.พนง.บรรจุสินค้า,ช่างตัดผ้า,คลังสินค้า

1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
3

1 23+ ป.ตรี ตามตกลง ประสบการณ์ 1 ปี
1 23+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1-2 ปี
1 35+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 5-10 ปี
20+ ม.3+ ตามตกลง

1
1
1
1
1
1
3

20+ ไม่จากัด ตามตกลง รับเฉพาะคนพิการ
20+ ไม่จากัด ตามตกลง รับเฉพาะคนพิการ
30+ ป.ตรีบญั ชี ตามตกลง ภาษี,ปิดงบได้ มีประสบการณ์
22+ ปวส. ตามตกลง จบคอม ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
24+ ปวส.+ ตามตกลง ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์
22+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์ซ่อม
20+ ไม่จากัด 320/วัน

11

ที่

สถำนประกอบกำร

72 บริษัท พีอาร์ที โลจิสติคส์ จากัด

ตำแหน่งงำน

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

คนขับรถ 6-10 ล้อ

10 10

พนักงานทัว่ ไป

1

1

18+ ม.3+ 320 บ./ว ฟรี อาหาร และทีพ่ ัก

1
1

1
1

25-40 ไม่จากัด

25+ ไม่จากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ขับรถบรรทุกใหญ่ 3 ปี +

16 ม.4 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.084-3152200,091-2793005,081-8565281

73 แพมัลดีฟ เอราวัณ
184 ต. ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.089-8887729
74 ร้านปังเตี๋ยวเต็ก

1.ผู้ช่วยแม่ครัว
37/5 ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ
โทร.081-9420413
75 ร้านกาแฟสดจากไร่คุณหญิง
1.พ่อครัว/แม่ครัว
105 ม.1 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ
โทร.082-2057467
3.บาริสต้า
4.คนสวน
76 โรงกลึงท่าล้อ
เสมียนฝ่ายบัญชี

ตามตกลง

18+ ไม่จากัด ตามตกลง

2
2 30+ ไม่จากัด ตามตกลง มีประสบกาณ์ 1-2 ปี
2
2 20-30 ป.ตรี ตามตกลง
2
2 20-30 ป.ตรี ตามตกลง
20+ ไม่จากัด ตามตกลง
1 1
20-35 ปวช.+ ตามตกลง
1
1

28/3 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจบุรี

โทร034-604554
77 ร้านสัมพันธ์

ลูกจ้างประจาร้าน

1

1 18+ ไม่จากัด ตามตกลง ช่วงเวลาทางานเป็นรอบ

924 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.084-4130904
78 มนต์เสน่หร์ ิเวอร์แคว รีสอร์ตแอนด์สปา 1.พนักงานเสิร์ฟ

05.00-15.00 น.,10.00-22.00 น.

2

2 20+ ม.3+ ตามตกลง

1
1
1
1
1 1

1
1
1
1

27/2 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-604604/091-6034735
79 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จากัด สาขา2 1.ผู้จัดการโรงงาน
111 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
โทร.0985280449
3.ช่างไฟฟ้าPLC
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548050353 4.ช่างไฟฟ้าประจากะ
80 ห้างหุ้นส่วนจากัดแสงทองอิเลคโทนิคส์ เจ้าหน้าทีส่ ินเชื่อประจาสาขาท่าม่วง

45+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์10ปี
30+ ป.ตรี ตามตกลง จบวิศวเครื่องกลประสบการณ์อย่างน้อย3ปี
35+ ปวส. ตามตกลง จบไฟฟ้า
21+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์1-2 ปี
30+ ปวช.+ ตามตกลง มีใบขับขี่รถยนต์

495 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.034-611084
เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0713535000843

81 บริษัท ทรัพย์ธณาดัมพ์รุ่งเรือง จากัด 1.ช่างกลโรงงาน
95,95/1 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างประกอบ
โทร.034-562772,0877879824 3.ช่างเชื่อม

3 3
3 3
3 3

18+ ปวช.+ ตามตกลง
18+ ปวช.+ ตามตกลง
18+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์เชื่อม CO2

12

ที่

สถำนประกอบกำร

ตำแหน่งงำน

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

82 บริษทั ไทยวิชั่น อายแวร์ 2006 จากัด 1.ช่างซ่อมบารุง
1 1
98/29 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขายแว่น
2
โทร.063-4646023
83 บริษัท กนกกาญจน์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จากัด 1.พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 1

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

20+ ไม่จากัด ตามตกลง ทางานปูน/ไฟฟ้า/ขับรถยนต์ได้

2 25+ ม.3+ ตามตกลง
25+ ม.3 ตามตกลง

15 ม.3 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-514888 ต่อ 116
84 ร้านขนมปังโอชิน สาขากาญจนบุรี

1.ผู้จัดการร้าน

1

163/2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.083-2566835
85 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จากัด

2.พนักงานฝ่ายผลิต(พาร์ทไทม์)
1.ช่างยนต์
318/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานล้างรถ
โทร.034-513680
3.แคชเชียร์
4.ทีป่ รึกษางานบริการ
5.แม่บ้าน
6.ลูกค้าสัมพันธ์
86 หจก.แอดเวอร์ไทซิ่ง มอร์นงิ่ ออนไลน์ สาขากาญจนบุรี เจ้าหน้าทีโ่ ซเซียล&กราฟฟิก

1 30+ ป.ตรี ตามตกลง สามารทางานนอกสถานที่ได้
ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่
1 20+ ไม่จากัด ตามตกลง
20+ ปวส.+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่
18+ ไม่จากัด ตามตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่

1
1 1
2 2
1
1
1 1
2
2
1
1
1
1

23+ ป.ตรี ตามตกลง
20+ ปวส ตามตกลง
20+ ไม่จากัด ตามตกลง
20+ ปวส ตามตกลง

สามารถใช้โปรแกรม Photos

20-30 ไม่จากัด

287/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.064-5674952
87 บริษัท อินทผาลัมภาคตะวันตก จากัด 1.Sales ต่างจังหวัด
99/29 ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานบัญชี
โทร.092-9018318
3.เจ้าหน้าที่ QC/QA
4.หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
5.พนักงานฝ่ายผลิต
6.พนักงานขับรถ(กทม.)
88 นายสมาน โรจน์ปัญญากิจ
แม่บ้าน-แม่ครัว

Illustrator, Premier Pro, ถ่ายภาพได้

1 1
1
1
1
10
2 2
1
1

25+ ปวส.+ ตามตกลง

1 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 2 ปี
1 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 2 ปี
1 30+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 2 ปี
10 20-35 ไม่จากัด ตามตกลง ขยัน อดทน
25-40

ม.6+ ตามตกลง มีใบขับรถยนต์ เน้นประสบการณ์

ไม่เกิน 50

ไม่จากัด

ตามตกลง

เป็นบ้านส่วนตัว บริเวณตลาดผาสุข ท่ารถ บขส.

โทร.081-6495900
89 บริษทั ณัฐนิรษา ฟู้ดส์ จากัด(อาหารเกาหลี) 1.ผู้จัดการร้าน
สาขาโรบินสันกาญจนบุรี
2.แคชเชียร์
โทร.064-5395362
3.หัวหน้าครัว
4.ผู้ช่วยครัว
5.พนักงานเสิร์ฟ

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

30+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์
25+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์
30+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์
30+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์
20+ ม.3+ ตามตกลง

13

ที่

สถำนประกอบกำร

90 นายดารง แก้วประเสริฐ

ตำแหน่งงำน

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

คนทาสวนมะลิ

2

พนักงานธุรการ

2 2

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

2 18+ ไม่จากัด ตามตกลง รับเป็นคู่สามี/ภรรยา มีที่พักให้ ฟรี

117/8 ม.5 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทร.092-4729622
91 บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จากัด

20+ ปวช.+ ตามตกลง

17/22 ม.6 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.088-2731939,091-7735677
25-35 ปวช.+ 350
92 หจก.อาร์ เกรทเตอร์ เซอร์วิส (รับเหมาไฟฟ้า) 1.ช่างไฟฟ้า
3 3
**3 เดือนปรับเป็นรายเดือน
241/3 ม.4 ต.วังสาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
22+ ม.3+ 320
4 4
โทร.081-7362725
93 บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพลส(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 1.พนักงานคัดแยกสินค้าประจาคลังสินค้า 5
5 18+ ม.3+ ตามตกลง **สามารถทางานเป็นกะได้
ถ.บาลีสงฆ์ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานคัดแยกสินค้าประจาทองผูมิ 2
2 18+ ม.6+ ตามตกลง
3.พนักงานขับรถยนต์ส้มของบริษทั
โทร.062-5967245
4
4 18+ ไม่จากัด ตามตกลง
25-35 ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์
94 บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จากัด เจ้าหน้าทีส่ ื่อสารภายใน
1
1

90 ม.5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.085-9119933
95 บริษทั สยามแกรนด์ อลูมิเนียม จากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต
168/11-12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเขียนแบบ
โทร.064-2919940
96 DinCafe (ร้านอาหาร)
1.พนักงานเสิร์ฟ
8/88 ม.8 ถ.แม่น้าแคว ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยกุ๊ก
โทร.034-512888,092-6522420 3.พนักงานเดินอาหาร
97 ร้านอาหารเดอะกาลเวลา คาเฟ่
1.แม่ครัว/พ่อครัว
ซ.หนองตาบ่ง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเครื่องดื่ม
โทร.093-8959154
98 ร้านอนันดา คาเฟ่
1.ผู้ช่วยครัว
ข้างมีนาคาเฟ่ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานทัว่ ไป
โทร.089-6562735
พ่อครัว/แม่ครัว ประจาโรงแรม
99 โรงแรมอินจันทรีดูภู

10 10
1

25+ ปวช.+ ตามตกลง

1 20+ ปวส.+ ตามตกลง ความสามารถ อ่านแบบเขียนแบบได้
ใช้โปรแกรมAutocad
10 20+ ไม่จากัด ตามตกลง
1 20+ ไม่จากัด ตามตกลง
10 20+ ไม่จากัด ตามตกลง
1 20+ ไม่จากัด ตามตกลง
1 20+ ไม่จากัด ตามตกลง

10
1
10
1
1
3
3

3
3

18+ ไม่จากัด 330
18+ ไม่จากัด 330

1

1

18-45 ไม่จากัด

100 บริษัท เอส ที เอ็ม อินเตอร์การ์ด จากัด พนักงานรักษาความปลอดภัย 2

2

18-60

ตามตกลง

1/9 ซ.อินเดีย ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.093-6286633
1075/12 โครงการซิตี้คอมเพล็กซ์ ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร098-2984151,034-917207

ป.6+ ตามตกลง

14

ที่

สถำนประกอบกำร

ตำแหน่งงำน

101 ร้านอาหารสวนอิ่มศุกร์

1.แม่ครัวอาหารไทย
ห้างกนกกาญจน์ชั้น 3 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยแม่ครัว
โทร.089-9295998
102 ฟาร์มสุฤทัย (ฟาร์มหมู)
1.พนักงานประจาฟาร์ม

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

1
2

159/1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

1.พนักงานการเงิน
2.พนักงานบัญชี

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง
20-45 ไม่จากัด
ไม่จากัด

ไม่จากัด

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

ตามตกลง มีประสบการณ์
ตามตกลง

2

2 18+ ไม่จากัด ตามตกลง มีที่พัก/อาหาร/น้า-ไฟ ฟรี
สามารถยกของหนักได้

10
10

10 23+ ป.ตรี
10 23+ ป.ตรี

187 ม.1 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

โทร.062-2599070
103 บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จากัด

1
2

ไม่ระบุ

เกรดเฉลี่ย 2.5+
เกรดเฉลี่ย 2.5+

โทร.063-2737179
104 บริษัท เคเพาเวอร์แมเนจเม้นท์ กรุป๊ จากัด 1.ผู้จัดการรีสอร์ท

1
1 30-45 ป.ตรี ตามตกลง
20-35 ปวส.+ ตามตกลง
โรงแรม/รีสอ์ท/เครื่องสาอาง
2.พนักงานบัญชี,จัดซื้อ.ธุรการ 1
1
20-35 ปวช.+ ตามตกลง
56/5 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานต้อนรับ
2
2
โทร.089-3305544
4.คนสวน
2
2 30-65 ป.4+ ตามตกลง
5.คนสวน(ประจาท่าม่วง)
2
2 30-65 ป.4+ ตามตกลง ยินดีรับคู่สามีภรรยา
25-40 ไม่จากัด ตามตกลง
105 ร้านทรัพย์เกษตร
1.คนยกของ,ขายของ
2 2
25-40 ไม่จากัด ตามตกลง
59 ม.8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเชื่อม
2 2
โทร.089-9194571
106 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จากัด
เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดออนไลน์ 1
1 23+ ป.ตรี ตามตกลง
111/1 ม.3 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้าเอน
อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
โทร.034-562600,081-7051440
107 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรการเกษตร จากัด 1.จป.วิชาชีพ
1
1 22+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาชีวอนามัย
93/1 ม.9 ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเทคนิค
2
2 22+ ปวส.+ ตามตกลง
โทร.089-9203414
108 โรงแรม พีลูส กาญจนบุรี
หัวหน้าสจ๊วต
1
1 20+ ไม่จากัด
มีประสบการณ์ทางาน
55 ม.5 ถ.บายพาส ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-600287ต่อ1604--5
109 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต
10
2.พนักงานฝ่ายคลังสินค้า,ธุรการ 10
โรงงานแปรรูปสุกรนครปฐม
333 ม.13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทร.034-9656703ต่อ203,084-0773562,081-34444210

10 18+ ไม่จากัด 331 มีOT,ค่าอาหาร.ค่ากะ,เบีย้ ขยัน,ทีพ่ ักฟรี
10 18+ ไม่จากัด 331 งานธุรการวุฒิปวช.+
มีOT,ค่าอาหาร.ค่ากะ,เบีย้ ขยัน,ทีพ่ ักฟรี

15

ที่

สถำนประกอบกำร

110 ร้านตาทางกาญจน์

ตำแหน่งงำน
1.พนักงานเสิร์ฟ

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

1

1

2.พนักงานประจาAmazon

2
2

2 20+ ม.3+ ตามตกลง
2 20+ ม.3+ ตามตกลง

1.ช่างไฟฟ้า
2.คนสวน
3.แม่บ้าน
พนักงานประจาร้าน

1 1
1 1
1
1
1
1

20-35 ไม่จากัด

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

ตามตกลง

ซ.หนองตาบ่ง ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.095-9516886,061-5052395 คุณพิชชา

111 บริษัท ต.บุญรอด(2002) จากัด (ปั๊มน้ามันท่าสาร) 1.พนักงานประจาฟาร์ม
168 ม.3 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.034-562722
112 ริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท
ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.091-2121960
113 ร้าน Home to Café

30+ ปวช.+ ตามตกลง **บ้านไกลเกิน 20 กม.มีทพี่ กั ให้
30+ ปวช.+ ตามตกลง
30+ ไม่จากัด ตามตกลง
22-30

ม.3+ ตามตกลง บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ

335 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.083-7971965
114 ร้านสหฟาร์ม สาขาทองผาภูมิ

ขยันอดทน ซื่อสัตย์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

พนักงานประจาร้าน

5 5

พนักงานบาร์กาแฟ

1

20-30 ไม่จากัด

ตามตกลง อาหารฟรี 3 มื้อ ทีพ่ กั ฟรีนอนห้องแอร์ มีโบนัสตามเทศกาล

18-23 ไม่จากัด

ตามตกลง มีที่พกั ในพื้นที่อาเภอท่าม่วงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

199/36 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

โทร.064-9491693 คุณพิม
115 รักษ์คันนา กาญจนบุรี

1

88 ม.5 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.080-0616888
116 อบต.ลาดหญ้า

หากไม่มีประสบการณ์ทางร้านยินดีสอนให้

รปภ.

1 1

1.พนักงานหน้าร้านคาเฟ่ Amazon

2

1.พนักงานทัว่ ไป

1 1

20-35 ไม่จากัด

ตามตกลง ผ่านเกณฑ์ทหารมาแล้ว ทางานเป็นกะได้

999 หมู่ที่ 4 ตาบลลาดหญ้า อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี โทร.083-4753044 คุณปอน

117 หจก.วงษ์ไอริณ คอฟฟี่

2

18-35

ม.3+ ตามตกลง ใจรักงานบริการ แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

99/3 ม.2 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โทร.080-8156811 คุณพัช
118 บริษัท โรงสีกิตติ์ปวร จากัด

22+ ไม่จากัด 400

ข้าวสารเดือนละ 1 ถัง,ประกันสังคม

23/8 หมู่ที่ 6 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เงินออมพนักงาน,ทีพ่ ัก

โทร.098-2096151

เบี้ยเลี้ยงส่งของ(กรณีออกไปส่งสินค้า)

เบี้ยเข้างานสัปดาห์ละ125บาท
*ยกสินค้าน้าหนักมากได้(45กก.)

119 บริษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด

1.วิศวกร

1 1

14/1 ม.10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.034-543201ต่อ3

22+ ป.ตรี ตามตกลง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,อุตสาหการ,เคมี
ประสบการณ์ขั้นต่า 1 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

2.ผู้ช่วยช่างเครื่องมือวัด

1 1

22+ ปวช+ ตามตกลง สาขาไฟฟ้าเครื่องมือวัด ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้าอุตสาหกรรม

16

ที่

สถำนประกอบกำร

ตำแหน่งงำน

120 บ.สยามอลูเทค 2012 จากัด

1.ช่างอลูมิเนียม
ผลิตประกอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 2.คนขับรถ 6 ล้อ

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

4 4
1

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

18+ ไม่จากัด ตามตกลง

1 30+ ไม่จากัด ตามตกลง มาเป็นครอบครัวได้ และมีใบอณุญาติขบั ขี่ท.2

1007/10 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

มีทพี่ กั ให้ ออกต่างจังหวัดได้บ้าง

โทร.089-0908250
121 บริษัท อานนท์ฟาร์ม จากัด

1.พนักงานขับรถ
95 ม.2 ต.เกาะสาโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เสมียนจดน้าหนัก
โทร.083-8989991,081-5557942 3.พนักงานขาย

3
1
3
4.พนักงานขายปลาย่างตามตลาดนัด 10
5.พนักงานเลี้ยงปลา
10
122 บริษัท ชัยพฤกษ์คอนเทนเนอร์ จากัด พนักงานขับรถเทรลเลอร์
2
ต.ลูกแก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.094-4904134 คุณตี๋
123 ร้านซูโตะ ซูชิ เฮ้าส์
พนักงานเสิร์ฟ
1

3
1
3

25-45

ป.6+ ตามตกลง

25-45

ม.3+ ตามตกลง

25-45

ปวส. ตามตกลง ประมง/เกษตร

10 20+ ไม่จากัด ตามตกลง
10 20+ ไม่จากัด ตามตกลง
2

30-55 ไม่จากัด

ตามตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี มีท.3ไม่ขาด
มีงานประจาระยะทางไม่ไกล งานตูแ้ ละคลุมผ้าใบ

1

25+ ไม่จากัด 9,000 ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

เยื้องๆโรงแรมริเวอร์แคว(กิซซี่)อยู่ติดกับเวสทอรี่

โทร.061-6266942
124 เจ เอ็น ยานยนต์(สาขาหน้าไทวัสดุและตรงโรบินสัน) 1.พนักงานขาย

2.พนักงานออกบูท
โทร.092-8017218 คุณทศ
3.ช่างซ่อม
4.แม่บ้าน
125 ร้านไข่สงวนทรัพย์ (ผลิต-จาหน่ายไข่เยี่ยวม้า) 1.เสมียน
54/55-56 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

2
2
2 2
1 1
1
1
1
1

18+ ไม่จากัด ตามตกลง
18+ ไม่จากัด ตามตกลง
18+ ไม่จากัด ตามตกลง
18+ ไม่จากัด ตามตกลง
18+ ปวช.+ ตามตกลง

204 ม.6 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.084-3987890
126 บริษัท เอสเอ็นพี ฟู้ด กาญจนบุรี จากัด 1.พนักงานบัญชี
300/26 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานฝ่ายผลิต
โทร.090-3314545 คุณบุม๋
127 โรงแรมบายพลาสแอนด์รีสอร์ท
1.คนสวน
55 ม.5 ถ.บายพาส ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.คนรับรถ(เปิดประตูให้ลูกค้า)
โทร.063-9249222
128 แพเพชรฟ้า เขื่อนศรีนครินทร์
แม่บ้านหรือพ่อบ้าน
193 ม.5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

โทร.081-8613434,081-0088663

1
4 4

1 25+ ปวส.+ ตามตกลง
18+ ไม่จากัด 355/ว

1 1
1 1

30+ ป.4+ ตามตกลง

2

30+ ป.6+ ตามตกลง

2

18+ ไม่จากัด ตามตกลง อ่านออกเขียนไทยได้ ยินดีรบั คู่สามีภรรยา

มีทพี่ ัก/อาหารฟรี

17

ที่

สถำนประกอบกำร

ตำแหน่งงำน

129 โรงแรมกนกกาญจน์
ช่างซ่อมบารุง
351/5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.099-2419142/034-513260 คุณณี
130 West Wonder Waterpark (สวนน้า) 1.เจ้าหน้าทีไ่ ลฟ์การ์ด
99/10 ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2.คนสวน

โทร.089-9589197
131 คิดส์ซูน่า สาขาโรบินสันกาญจนบุรี พนักงานประจาสาขา

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

ไม่ระบุ

1 1

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

18+ ปวส. ตามตกลง ทางานเป็นกะได้ ซ่อมแอร์และอินเทอร์เน็ตได้
มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

2 2
3 3
1

20-35 ไม่จากัด

ตามตกลง

20+ ไม่จากัด ตามตกลง

1

18+ ม.3+ ตามตกลง รักเด็ก ทางานเป็นกะ ไม่หยุดเสาร์อาทิตย์

110 ม.9 แยกวังสารภี ต.ปากแพรก อ.เมือง

เป็นMCเต้นได้จะพิจารณาพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.098-4963544 คุณมิน้

132 ร้านวันชัยการยาง

ช่างปะยาง

2 2

20+ ไม่จากัด ตามตกลง ปะยาง เปลี่ยนยาง เติมลมยาง รถยนต์ รถบรรทุก

3081 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.090-7966471
133 หจก.พีเอ็น เมทัลชีท

1.พนักงานขับรถ
ม.5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานส่งสินค้า
โทร.098-8746269,082-3221113 3.พนักงานทัว่ ไป(ในโรงงาน)
134 ร้านดินสอสี ศูนย์เครื่องเขียน สาขาลาดหญ้า พนักงานขายประจา
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-916636
135 บริษัท เธียรสุรัตน์ จากัด (มหาชน) ธุรการประจาสาขากาญจนบุรี
ผลิตและจาหน่ายเครื่องกรองน้า

23-45 ไม่จากัด ตามตกลง รู้เส้นทาง กทม.ปทุมธานี สมุทรปราการ จะพิจารณาพิเศษ
2 2
20+ ไม่จากัด ตามตกลง
10 10
2
2 20+ ไม่จากัด ตามตกลง
18+ ม.3+ ตามตกลง สามารถพูดเชียร์ขายสินค้าได้
1
1

1

1

25-30

ป.ตรี ตามตกลง ไปสมัครงานที่นนทบุรีสัมภาษณ์รู้ผลทันที
สามารถมาฝึกงานที่สาขาเพชรบุรีได้2สัปดาห์

69/18 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.086-4402303 คุณปิง
136 บริษัท อาร์ดี ออลล์ จากัด (RD ALL) พนักงานขาย

2

2 18+ ไม่จากัด ตามตกลง ออกหน่วยขายตามบ้านลูกค้า
ทีพ่ ักฟรี น้าไฟฟรี

5

5

1
1

1 22+ ไม่จากัด ตามตกลง
1 22+ ไม่จากัด ตามตกลง ประสบการณ์ทางานอย่างน้อย1ปี

ผู้ผลิตและจาหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
545/2 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

โทร.065-2464598 คุณตุ้ย
137 บริษัท อินคอมเมิร์ซ จากัด
พนักงานขาย
จาหน่ายสินค้าแฟชั่นผู้หญิงและผู้ชาย

18-32

ม.3+ ตามตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

53/20 ม.3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.092-1689991 คุณเมย์
138 ร้าน Tabasco-ปิน่ โตกาญจน์
ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.0906265856 คุณปอ

พนักงานเสริฟ
ผู้ช่วยแม่ครัว

18

ที่

สถำนประกอบกำร

139 Ready Group Co.,Ltd

ตำแหน่งงำน
เจ้าหน้าทีค่ ลังสินค้า

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

1 1

22-35

ปวส. ตามตกลง ใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

10
10
10
10
3

20+ ไม่จากัด 400
20+ ไม่จากัด 500 มีใบขับขี่ท.2
20+ ไม่จากัด 500

นาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
154 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร.080-2659899 คุณพิมพ์นารา
140 หจก.โรงน้าแข็งวังศาลา

1.คนขับรถเล็ก
345/8 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.คนขับรถใหญ่
โทร.089-6669893
3.พนักงานบรรจุน้าแข็ง
4.แม่บ้านเก็บกวาดโรงงาน
141 มธุราคาร์แคร์
พนักงานทัว่ ไป

10
10
10
10
3

20+ ไม่จากัด 320
25+ ไม่จากัด ตามตกลง

95/2 ม.2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.097-9893269
142 ร้านโชคอานวยหีบทอง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 065-8293645
143 บริษัท ประดิษฐ์ จากัด

ทางานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต

1 1

20+ ไม่จากัด ตามตกลง

ช่างพ่นสี

2 2

18+ ไม่จากัด ตามตกลง

102/17-20 ม.9 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.098-8823789
144 โรงแรม ยู อินจันทรี กาญจนบุรี
1.พ่อครัวใหญ่
433 ถ.แม่น้าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.กุ๊ก
จ.กาญจนบุรี โทร. 034-521584 3.พนักงานเสิร์ฟ
4.พนักงานต้อนรับ
5.แม่บ้านโรงแรม
6.พนักงานต้อนรับของห้องพัก
145 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1.แม่บ้าน
213 ม.2 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.คนงานสวน
โทร.096-2396156
146 สายชลวิว ริเวอร์แควรีสอร์ท
1.คนสวน
193/2 ม.3 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถ
โทร.087-0210289
147 หจก.อดิศักดิ์ การช่าง 2019
พนักงานก่อสร้าง
201/6 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

(ช่างปูน ช่างสี ช่างเหล็ก ช่างไฟ ช่างปูนกระเบื้อง ช่างรายวัน )

โทร.092-8413581

(ช่างตัดเหมางาน เฉพาะค่าแรงอย่างเดียว)

30+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาคหกรรม มีประสบการณ์
1 1
1
1 20-30 ป.ตรี ตามตกลง สาขาคหกรรม มีประสบการณ์
20-30 ม.3 ตามตกลง
1 1
1
1 20-30 ป.ตรี ตามตกลง พูดภาษาอังกฤษได้
20+ ม.3 ตามตกลง มีประสบการณ์
1
1
1
1 23+ ป.ตรี ตามตกลง พูดภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์
20-40 ไม่จากัด ตามตกลง
2
2
2
2 20-40 ไม่จากัด ตามตกลง

2
2 2

2

10

10 18+ ไม่จากัด ตามตกลง

25-40 ไม่จากัด

ตามตกลง

25-40 ไม่จากัด

ตามตกลง

19

ที่

สถำนประกอบกำร

ตำแหน่งงำน

148 บริษัท อีวพี าวเวอร์ จากัด (จาหน่ายและซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า) 1.พนักงานขาย
88/12 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.085-2923355
149 THE 28th HOTEL
ตรงข้ามโรบินสัน
150 บริษัท เกษตรสว่าง วรกิจ จากัด (ทาดิน ปุ๋ย เคมีเกษตร)

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

2.ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์
3.แม่บ้าน
1.กุ๊ก
2.พนักงานต้อนรับ
3.ช่าง
ครีเอทีฟ

6
6 20+ ปวช. ตามตกลง
20+ ปวช. ตามตกลง
2 2
20+ ม.6+ ตามตกลง
1
1
2
2 25+ ไม่จากัด ตามตกลง มีประสบการณ์
1
1 22-35 ป.ตรี ตามตกลง
18+ ไม่จากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านงานช่าง
1 1
1
1 23-35 ปวช.+ ตามตกลง สามารถถ่ายรูป/วีดโิ อและตัดต่อ
สามารถทากราฟฟิกได้

ช่างก่อสร้าง

20

258 ม.1 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.094-1456365
151 โครงการเดอะเซฟท์

จำนวน

20 20+ ไม่จากัด 400+/วัน

89 ม.8 ห้วยน้าใส ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร 082-2346440,083-3114254

152 บริษัท ไทยซานมิเกลลิเคอร์ จากัด (ผลิตแอลกฮอล์) พนักงานขับรถบรรทุก

1 1

20-45 ไม่จากัด

ตามตกลง ชานาญเส้นทาง ขยัน มีใบขับขี่

234 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-611508
153 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เจ้าหน้าทีด่ ูแลผู้สูงอายุ

1

1

พนักงานขายประจารถ

1

1 23+ ม.6+ ตามตกลง

10

10 18+ ไม่จากัด ตามตกลง

35-45 ไม่จากัด 15,000/ด.

ใกล้ตลาดหมูวรรณา

323 ถ.อูท่ อง อ.เมือง กจ.ใกล้ตลาด หมูวรรณา

โทร. 087-0985551
154 บริษัท บุญช่วยค้าข้าว1999 จากัด
179 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-0176561
155 เจริญพาณิชย์ค้าส่ง
พนักงานทัว่ ไป
8414 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.088-1661688
156 โรงพยาบาลสัตว์ฟ้าใส
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

1

1

20-40 ไม่จากัด

1

1

18-30

ตามตกลง ใจรักสัตว์ เห็นเลือด เห็นแผลสัตว์ได้

65/29 ม.9 ถนนเลี่ยงเมืองกาญ ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.096-1649896

157 บริษัท อนันต์การค้า 1989 จากัด

พนักงานแพ็คของ

ม.3+ ตามตกลง ใช้คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นได้

206ถ.ตะคร้าเอน ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.092-465516998 คุณวงศ์ทิพย์
158 All about me at Woodtichai farm พนักงานเซอร์วิสประจาร้าน
74/1 ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-9347476

1

1 30+ ม.3+ ตามตกลง หากชงกาแฟได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20

ที่

สถำนประกอบกำร

159 KFC TMK PARK
ศูนย์การค้า TMK PARK 99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ตำแหน่งงำน
1.กุ๊ก
2.แคชเชียร์

โทร.085-8445240
160 ร้าน KOGUMA CLUB KAFE

1.พนักงานชงกาแฟ
47/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยแม่ครัว
โทร.089-9193944
161 ร้าน miss clean(ร้านซักรีด)
พนักงานซักรีด

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

2
6

2
6

18-35

ม.3+ ตามตกลง

18-35

ม.3+ ตามตกลง

1
2

1

18-35 ไม่จากัด

ตามตกลง สามารถใช้เครื่องชงกาแฟเครื่องใหญ่ได้

2

18-36 ไม่จากัด

ตามตกลง เคยผ่างานครัว

2

2

20-40 ไม่จากัด

ตามตกลง มีทีพักให้

หน้ารพ.ธนกาญจน์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.085-5228989
162 SANTAFE STEAK สาขาโรบินสัน
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กาญจนบุรี
โทร.099-2170475
163 บริษัท ธนสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

1.พนักงานครัว
2.พาร์ทไทม์
3.พนักงานบริการ
1.ช่างซ่อมบารุง

1
2
2
2

1
2
2
2

18-30

ม.3+ ตามตกลง ตรงต่อเวลา มีความอดทนต่องาน

18-31

ม.3+ ตามตกลง ตรงต่อเวลา มีความอดทนต่องาน

18-32

ม.3+ ตามตกลง ตรงต่อเวลา มีความอดทนต่องาน

20-30 ปวช.+

ตามตกลง ซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารได้

241/73 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

มีใบอณุญาติขับขี่ ออกวิง่ งานนอกสถานที่ได้ ความรูด้ ้านคอมพิวเตอร์

โทร.034-604717
164 นายสมชาย ประเสริฐชาติ(กิจการ ขุดหลุมเสา) 1.คนขับรถแมคโคร/ขุด

1 1

20+ ไม่จากัด ตามตกลง

18/15 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.0816-2075121
165 ฟูจิ สาขาโรบินสัน
1.ครัวร้อน
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กาญจนบุรี
โทร.034-6032701
166 Home Pro
1.พนักงานขายตู้เซฟ

2

2 20+ ม.3+ ตามตกลง

1

1

18-35

ม.3+ ตามตกลง

15 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.061-5716544
167 หจก. จ.การช่าง(1992)
หน้างานอยู่ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา
โทร.081-8163097

1.ช่างปูน
2.ช่างเหล็ก

168 บริษทั แอล ดี กาญจน์ คอนสตรัคชัน่ จากัด 1.บัญชี
99 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-3468417
169 แพพัก เดอะ เบสท์ ริเวอร์ไซด์

1.พนักงานต้อนรับ
ถ.สองแคว ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แม่บ้าน
โทร.095-7460958

2 2
2 2
1

1
1

1

20-40 ไม่จากัด

ตามตกลง พักอาศัยหน้างานได้ ทางานหนักได้

20-40 ไม่จากัด

ตามตกลง พักอาศัยหน้างานได้ ทางานหนักได้

20-30 ปวส.+

ตามตกลง

1 18-45 ม.6+ ตามตกลง
1 20+ ม.3+ ตามตกลง

21

ที่

สถำนประกอบกำร

ตำแหน่งงำน

170 ร้านอาหารแพห้อยขา

1.พนักงานเสิร์ฟ(ประจา)
ท่าน้าชุกโดน
2.พนักงานPart Time
โทร.098-2490331
3.พนักงานเดินอาหาร
171 Amazon Café สาขาปตท.วังสารภี พนักงานชงกาแฟ

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

3 3
3
1
1

ไม่ระบุ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

18+ ไม่จากัด ตามตกลง

3 18+ ไม่จากัด ตามตกลง
1 18+ ไม่จากัด ตามตกลง
1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

55 ม.13 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.092-2683557 คุณเดี่ยว
172 บริษัท สมเกียรติธุรกิจ จากัด

พนักงานขับรถเทรลเลอร์วิ่งผ้าใบ 2

2

30+ ไม่จากัด ตามตกลง คลุมผ้าใบ,ตู้คอนเทนเนอร์ วิง่ งานทั่วประเทศ

612/32 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.081-5705783 คุณเอก
173 บริษัท ยูไนเต็ดฟูด้ จากัด(มหาชน)
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.091-2654051 คุณตั๊ก
174 สถาบันสอนภาษา บ้านจีน

พนักงานตรวจสอบประจาสาขากาญจนบุรี

1 1

ครูสอนภาษาจีนทั้งประจาและพาร์ทไทม์

10

25-35 ป.ตรี+

ตามตกลง มีใบขับขี่ ถ้ามีทักษะเรื่องการดูแลรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง ใจดีกบั เด็กๆ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พูดจาสุภาพ

69/19 อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านศิริชัย4 ก่อนปตท.วังสารภี

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.099-4429963
175 บริษัท กาญจนบุรี ซิตี้ จากัด (โรงแรม) พนักงานต้อนรับ
368 ถ.แม่น้าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512333
176 ร้านอาหารบ้านสวนอรุณ
1.ล้างจ้าน,ทาความสะอาด
88/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แม่ครัว
โทร.098-8784559
177 ภูไพรธารน้ารีสอร์ท
1.ผู้จัดการรีสอร์ท
ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 2.เลขานุการ
โทร.095-2829939/061-5969645
178 แฟมิลี่คลีนิกกาญจนบุรี
ผู้ช่วยทันตแพทย์

2

2

18-35

1
1

1
1

25+ ไม่จากัด ตามตกลง

1
1
2

25+ ไม่จากัด ตามตกลง

1
1
2

ม.6+ ตามตกลง

20-50

ม.6+ ตามตกลง

20-50

ม.6+ ตามตกลง

20+ ม.3+ ตามตกลง ช่วงเวลาทางาน 09.00 - 20.00 น.

29/13-14 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-8855043 / 086-3150044
179 ร้านเบลล์พิซซ่า
1.พนักงานเสิร์ฟ
24/5 ถ.แม่น้าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยแม่ครัว
จ.กาญจนบุรี โทร.087-1705263

1
2

1 18+ ไม่จากัด ตามตกลง
2

18+ ไม่จากัด ตามตกลง

22

ที่

สถำนประกอบกำร

180 ธารณ์สิริ บูทีค รีสอร์ท

ตำแหน่งงำน

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

แม่บ้าน

1

พนักงานขายปัม๊ น้ามัน

1

ไม่ระบุ

1

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

20-35

ม.3+ ตามตกลง

19-35

ม.3+ ตามตกลง ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

107 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.094-5459338
181 ไทวัสดุกาญจนบุรี

1

ขยัน กระตือรือร้น

111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.088-0024563
182 ร้านเปา เปา โดนัทนมสด สาขาท่าเรือ พนักงานทัว่ ไป

1

1

20-40 ไม่จากัด

320/ว ทอดโดนัทและทาแป้ง
สามารถทนความร้อนได้

1

1

25-30

ม.6

ตามตกลง บุคลิกดี มีความรับผิดชอบ

10 ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.085-7115757
183 Dworkout Plus+ Fitness

พนักงานขาย

รักงานบริการ

110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.095-5423619
184 ซีนาย รีสอร์ท กาญจนบุรี
พนักงานชงกาแฟสด
151 ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์
จ.กาญจนบุรี โทร.080-2499245
185 บริษัท โล้วเฮงหมงเทรดดิ้ง จากัด 1.Sales ประจาเขตอยุธยา อ่างทอง
49/3 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.Sales Van
โทร.90-6300018
186 โรงแรมพีลูด กาญจนบุรี
1.ผู้ช่วยกุ๊ก
168/18 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานซักรีด
จ.กาญจนบุรี โทร.034-600287-8 ต่อ 1604-5 3.สจ๊วต
4.แม่บ้าน
187 บริษัท เอกจันทิมา จากัด
ธุรการทัว่ ไป
ตรงข้ามบริษทั ไทยเคนเปเปอร์ จากัด
ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.097-2028813 / 061-8655445
188 บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 1.พนักงานขับรถส่งสินค้า(รถบรรทุก)
796 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานขับรถส่งสินค้า(รถกระบะ)

1

1

18+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์การชงกาแฟ
ทีใจรักบริการ ซือ่ สัตย์ อดทน

1
1

1 22+ ปวส ตามตกลง
1 22+ ปวส ตามตกลง

20+ ไม่จากัด ตามตกลง
1 1
20+ ไม่จากัด ตามตกลง
1
1
1
1 20+ ไม่จากัด ตามตกลง
20+ ไม่จากัด ตามตกลง
1
1
20+ ปวช.+ ตามตกลง
1
1

2 2
2 2

ไม่จากัด

ไม่จากัด

ตามตกลง มีใบขับขี่ตามประเภทรถ

ไม่จากัด

ไม่จากัด

ตามตกลง มีใบขับขี่ตามประเภทรถ

18-35 ไม่จากัด

ตามตกลง สามารถใช้เครื่องชงเครื่องใหญ่ได้

18-36 ไม่จากัด

ตามตกลง เคยผ่านงานครัวและทาอาหารเป็น

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.091-8811313

189 BaanBam บ้านแบม Café&Bistro 1.พนักงานชงกาแฟ
171 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้าเอน อ.ท่ามะกา 2.ผู้ช่วยแม่ครัว

จ.กาญจนบุรี โทร 089-9193944

1
2

1
2

23

ที่

สถำนประกอบกำร

ตำแหน่งงำน

จำนวน

เพศ

(อัตรำ)

ชำย หญิง

190 บริษัท ชีพเกษม ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด 1.พนักงานขายและจัดเก็บค่าสินค้า 3

ไม่ระบุ

3

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง
20-35

ม.3+ ตามตกลง

123/12-13 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร 0988259939,034564080
191 CnD Engineering Co.,Ltd.

1.พนักงานประกอบแผนโซลาเซลล์ 10

10 18+ ไม่จากัด ตามตกลง

โรงงานไทยฟูด๊ พระแท่น อ.มะกา จ.กาญจนบุรี

โทร 0613801806
192 อมรชัยการเกษตร

1.พนักงานยกปุย๋ (จับกัง)
80/10 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.คนทาสวน
โทร 0869958222
รวม 400 ตำแหน่ง 1,122 อัตรำ

2 2
2 2
1,122 351 101 670

20-40 ไม่จากัด

ตามตกลง

20-41 ไม่จากัด

ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร

