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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท ซูซูกิกาญจนบุรี จ ากัด 1.พนักงานล้างรถ 1 1 23-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง

19/5 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.ทีป่รึกษาการขาย 10 10 23-40 ปวส.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.086-4747839 3.ทีป่รึกษาด้านการบริการ 2 2 23-40 ปวส.+ ตามตกลง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715555000026 4.ช่างยนต์ 2 2 23-40 ปวช.+ ตามตกลง

5.ธุรการ/การเงิน 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง สาขาบัญชี

6.ลูกค้าสัมพันธ์ 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

7.แม่บ้าน 1 1 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

8.IT 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง

2 ห้างหุน้ส่วฝนจ ากัด ดีดี เทคนิค พนักงานแผนกพับผ้า 5 5 30-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง

70/13 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.065-7727888

3 ทรูคอร์ปอเรชั่นกาญจนบุรี (วังสารภพีลาซ่า) 1.หวัหน้าทมีขาย/พนักงานขายลงพื้นที่ 20 20 18-35 ม.6+ ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.AE ประจ าสาขาเซ่เว่น 1 1 20-32 ป.ตรี ตามตกลง

โทร.064-4694909/086-4162963

4 TMK Part กาญจนบุรี 1.พนักงานทัว่ไป 2 2 20+ ม.6+ ตามตกลง สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่รถยนต์

ต.ท่ามะขาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ปฏบิติังานสาขาทา่มะกา

โทร.063-2064551-3 2.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 25+ ม.3+ ตามตกลง มีใบขับขี่ ประเภท ท.2
ปฏบิัติงานมะกอกหมู ่อ.ท่าม่วง

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน
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5 ร้านทุง่สมอวัสดุภัณฑ์ 1.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง

150 ม.4 ต.ทุง่สมอ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรุ 2.กราฟฟิก 1 1 20+ ปวส.+ 15,000

โทร.092-8259955 3.เสมียน 1 1 20+ ปวช.+ 350/ว

6 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ากัด 1.จนท.พฒันาและวิเคราะหร์ะบบ (IT) 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง

585 ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี 2.เจา้หน้าที่เร่งรัดหนี้สินและกฎหมาย 1 1 23 ป.ตรี ตามตกลง

โทร.086-3210006

7 บริษัท เพชรสิงโต จ ากัด 1.แคชเชียร์ 1 1 18-35 ม.6+ 320

(อยู่ติดกับโรงเกลือ อ.ท่าม่วง) 2.ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 18-35 ม.6+ 320

240 ม.4 ถ.แสงชูโตใหม่

ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-4503333

8 รีสอร์ทมนต์เสน่ห์ริเวอร์แควแอนด์สปา 1.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง

27/2 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 2.แม่บ้าน 2 2 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.034-604604,080-4460042

9 บริษัท เพาเวอร์ ไนน์ กอล์ฟ จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้าและปะปา 5 5 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์
123 ม.7 ต.ลาดหญา้ อ.เมอืง กาญจนบุรี 2.ธุรการ 3 3 18+ ปวช.+ ตามตกลง

โทร.092-2542664 3.ล่าม (เมียนมา) 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง เน้นส่ือสารได้ อ่านได้

4.พนักงานดูแลสนามหญ้า 6 6 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

5.คนสวน 4 4 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

6.แม่บ้าน 4 4 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์

7.ผู้จัดการสาขา 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง พูดภาษาพม่าได้

8.พนักงานเสิร์ฟ 6 6 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

10 บริษัท คอเฮ้าส์(ประเทศไทย) จ ากัด 1.เจ้าหน้าทีค่วบคุมคุณภาพ 1 1 20-.35 ปวส.+ ตามตกลง สามารถเข้ากะได้
7/6 ม.9 ต.วังศาลา อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 18-35 ม.3+ ตามตกลง สามารถเข้ากะได้

โทร.063-2210088,034-561621 3.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20-35 ปวช.+ ตามตกลง จบช่างไฟฟ้าหรือช่างกล

11 บริษัท นิวปุย๋ไทยอินเตอร์ จ ากัด 1.พนักงานผลิต 10 10 25-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง

4 ม.12 ต.ตะคร้ าเอน อ.ทา่มะกา กาญจนบรีุ 2.ซ่อมบ ารุง 1 1 25-30 ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์

โทร.089-5003179

12 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด พนักงานการตลาด (ฟรีแลนซ์) 5 5 20+ ม.6+ ตามตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพจิารณาสวสัดิการให้

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า)
752/5-7 ถ.เทศบาลซอย 19 ต.ทา่ม่วง 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

โทร.089-1599496/095-2479621
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13 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี จ ากัด 1.พนักงานขาย 5 5 ไม่เกนิ 35 ไม่จ ากดั ตามตกลง บคุลิกภาพดี มีใจรังานขายและบริการ

22 หมู ่1 ต.ทา่ล้อ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ  ปฏบิติังานส านักงานใหญ่ 4 อัตรา มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานได้ดี

โทร.034-514222 ปฏติิงานสาขาพนมทวน 1 อัตรา สามารถขับขีร่ถยนต์ได้และมีใบขับขี่

มีความขยนั อดทน และมีความรับผิดชอบต่องาน

2.ผู้บริหารงานด้านศูนย์บริการ (Service  Advisor) 2 2 ไม่เกนิ 35 ต้องผ่านหลักสูตร รด.หรือ

ผ่านการเกณฑ์ทหาร

มีความรู้พืน้ฐานเร่ืองรถ 
มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 ไม่เกนิ35 ไม่จ ากดั ตามตกลง มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า น้ า

และการซ่อมบ ารุงต่างๆภายในอาคาร

มีระเบยีบวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่

4.ช่างเตรียมพื้น(สาขาทา่มะกา) 1 1 ไม่เกนิ 35 ปวช.+ ตามตกลง ต้องผ่านหลักสูตร รด.หรือ

ผ่านการเกณฑ์ทหาร
มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 2 2 ไม่เกนิ 45 ไม่จ ากดั ตามตกลง มีความซ่ือสัตวแ์ละความรับผิดชอบ

ต้ังใจท างาน สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

14 บริษัท น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด พนักงานชั่วคราวหน้าหีบอ้อย 200 200 20+ ป.6+ 320
14/1 ม.10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี

โทร.034-543201 ต่อ 262

15 The 28th Hotel 1.แม่บ้าน 2 2 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง

168 ม.9 ถ.ปากแพรก ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.034-512828

16 บริษัท บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ทคลับ จ ากดั 1.ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง สาขาไฟฟ้า
91 ม.13 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 2.ผู้จัดการโรงแรม 1 1 35+ ป.ตรี ตามตกลง ประสบการณ์ 5 ป+ี

โทร. 034-510786

สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ

17 ร้านอาหารสวนอิ่มศุกร์  1.แม่ครัว 1 1 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์บ้างพอสมควร

ชั้น 3 กนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 2.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง

โทร.034 514 888 ต่อ 146

18 บจก.จรรโลง (1991) 1.โฟร์แมนงานก่อสร้าง 1 1 35-45 ปวส.+ ตามตกลง สาขาช่างส ารวจ/ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง 

1099/9 ม. 4 ต.ท่าม่วง 2.พนักงานขับสิบล้อ/รถพ่วง 1 1 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ไปท างานต่างจังหวัดได้

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และมีใบขบัขี่ ประเภท ท.2

โทร.081-3715599



4

จ ำนวน
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19 ร้านบ้านแบม คาเฟ่ ผู้ช่วยแม่ครัว 2 2 ไม่เกนิ 40 ไม่จ ากดั ตามตกลง ขอคนอยูไ่ม่ไกลเกินจากร้าน

171 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ าเอน  อ.ท่ามะกา สนใจงานในครัว

จ.กาญจนบุรี โทร.089-9193944

20 บริษทั มัลลิกา รศ.124 จ ากัด 1.แคชเชียร์ 2 2 20+ ม.6+ ตามตกลง

168 ม.5 ต.สิงห ์อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าทีจ่ัดซ้ือ/สโตร์ 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

โทร.034-540884,063-2214563

21 บริษทั เอ็น พ ีสลิตต้ิง จ ากัด เจ้าหน้าทีค่วบคุมเคร่ืองจักร 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ป+ี
3/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-553007,081-7210296

22 บริษทั พงษศั์กด์ิไชยทา่ลาน จ ากดั 1.พนักงานขับรถแคลมลิฟท์ 3 3 20+ ป.6+ ตามตกลง

88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 5 5 20+ ป.6+

โทร.081-8194430,086-1005679 3.เช็คเกอร์ 2 2 20+ ม.3+

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

88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบุรี 2.จป.วิชาชีพ 1 1 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาอาชีวอนามัย
โทร.081-8194430,086-1005679

24 บริษัท โกลบัลวูด้ชิพ จ ากัด พนักงานส่งเสริมและจดัหาวัตถดิุบ 1 1 22-30 ป.ตรี 400/ว

224 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ

โทร.084-8748015

25 บริษัท กาแฟสดจากไร่คุณหญิง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั พนักงานเสิร์ฟ 2 2 22-28 ป.ตรี ตามตกลง

105 หมู ่1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกาญจนบรีุ 

จ.กาญจนบุรี  โทร.064-2842028

26 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสหบวรแก๊ส 1.พนักงานเติมแก๊ส 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง มีทีพ่ักให้

119/5 ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี โทร.065-2245165

27 บริษัท สยามสไมล์กาญจนบุรี จ ากัด พนักงานการตลาด 10 10 23-32 ปวส.+ ตามตกลง

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

โทร.085-6958478

28 บริษัท  สยามแม็คโคร จ ากัด 1.พนักงานแผนกแจกของแถม 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง

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

โทร.034-699609 3.นักเรียน/นักศึกษา Part-time 8 8 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง 26 ธนัวาคม 63 -1 มกราคม 64 หลังเลิกเรียน

29 บริษัท ซีซีเอ็ม สปิริต จ ากัด Import-Ex[ort 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง รู้ระเบียบการน าเข้า-ส่งออก

234 ม.1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี โทร.090-7875689
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30 บริษทั เอไอเอ จ ากัด(ขายประกันชีวิต) ตัวแทนประกันภัย/ประกันชีวิต 10 10 20-45 ม.6+ 10,000+

4แยกแกง่เส้ียน ต.แกง่เส้ียน อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.094-5978991

31 บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกนัชีวิต จ ากดั พนักงานขาย 3 3 20+ ม.3+ ตามตกลง

12/6 ม.5 ต.ทา่มะขาม อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ

โทร.082-5031618

32 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากดั(จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง) 1.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง มปีระสบการณ์ด้านบญัช ี5-10 ปี

88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงากนขายแผนกเหล็ก 1 1 18 ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์/
จ.กาญจนบุรี โทร.034-527777 ต่อ 401 รับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมโครงการ Co-Payment

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715554000553 3.หัวหน้าแผนกขนส่ง 1 1 25+ ป.ตรี 20,000+ ประจ า บริษัท พร้อมขนส่ง จ ากัด

มีประสบการณ์ทางด้านโลจสิติกส์  3 ปีขึ้นไป

4.ผู้จดัการแผนกเฟอร์นิเจอร์(ด่วน) 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะเป็แนพิเศษ

5.พนักงานขายแผนกเฟอร์นิเจอร์ 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์/
รับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมโครงการ Co-Payment

6.พนักงานขายแผนกประตู 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์/
รับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมโครงการ Co-Payment

7.พนักงานขาย PC 10 10 18+ ม.6+ ตามตกลง บุคลิกดี,มนุษยสัมพันธดี์,อธัยาศัยดี

รับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมโครงการ Co-Payment

8.เจ้าหน้าทีอ่อกแบบ 3 3 20+ ปวส.+ ตามตกลง สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้

รับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมโครงการ Co-Payment

9.ธุรการการตลาด 2 2 20+ ปวส.+ 15,000-20,000 ดูแลการตลาดผ่านส่ือออนไลน์

พดู อ่าน เขียน ส่ือสารภาษาจีนได้

มีใจรับในการท างาน digital marketing

รับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมโครงการ Co-Payment

10.เจ้าหน้าที ่LPS (เช็คเกอร์) 3 3 18+ ม.6+ 400/วนั เวลาท างาน 07.00-19.00 น.

(รายวนั) ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

33 บริษทั จริิฎพานิชยค์อนสตรัคชัน่ จ ากัด 1.ช่างเชื่อมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

(รับเหมาก่อสร้าง) 333 ม.12 2.ช่างประกอบ 5 5 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.ช่างประเภทงานเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.098-2533351 4.ช่างเชื่อมประกอบชิ้นงาน 5 5 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

34 วัฒนาเคมีการเกษตร พนักงานขายปุย๋ 20 20 20-50 ไม่จ ากดั ตามตกลง ลงพื้นที่ขายในจังหวัดกาญจนบุรี

(จ าหน่ายสินค้าการเกษตร) ค่าคอมมิชชัน่ 20,000-30,000 บาท

9/3 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย

จ.กาญจนบุรี โทร.090-4385735

35 บริษัท เอแอนด์อาร์ มิลค์ จ ากัด พนักงานขาย 10 10 18+ ม.6+ ตามตกลง

(จ าหนา่ยนมเมจ)ิ ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.098-2744471

36 บริษัท สหมิตรเจริญมาเก็ตต้ิง จ ากัด พนักงานขาย 15 15 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

(จ าหน่ายนมบีทาเก้น) 201/67-68 

ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.081-3788123/089-9196792

37 บริษัท เจเอชแอนด์สโนว์กรุ๊ป จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 18+ ไม่จ ากดั 320/วนั

(ผลิตขนมหวาน) 155 ม.7 ต.ยางม่วง 2.พนักงาน QC 1 1 18+ ม.3+ 325/วนั

อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ โทร.081-0138777 3.หัวหน้างานผลิต 3 3 25+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000238

38 บริษัท อาร์.ซี.เทรดด้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างเชื่อม 5 5 18-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง สามารถเชื่อมงานได้
(เคร่ืองก าจัดมลภาวะทางอากาศ) 90/3 ม.1 2.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

ต.ทุ่งทอง อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ โทร.091-6688713

39 ศูนยดู์แลผู้สูงอายกุาญจนบุรีเนอร์สซ่ิงแคร์ เจ้าหน้าทีดู่แลผู้สูงอายุ 6 6 18-50 ไม่จ ากดั 12,000

(ดูแลผู้สูงอาย)ุ 19/5 ซอย 4

ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี โทร.087-4033313

40 อรอนงค์ฟาร์ม(เล้ียงกุ้ง) คนเล้ียงกุ้ง 4 4 10,000 มีทีพ่ักฟรี
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ

โทร.091-9354694

41 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ณภัทรการพิมพ์ 1.ช่างทั่วไป,ช่างติดต้ัง,งานเหล็ก 2 2 20-30 ไม่จ ากดั 350/วนั ท างานเวลา 08.00-17.00 น.

808/33 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2.ช่างเชื่อม 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตกลง ท างานเวลา 08.00-17.00 น.

จ.กาญจนบุรี โทร.085-7037108
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713560000801

42 ร้านท่าม่วงยาสัตว์ 1.พนักงานออดิส 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง สามารถขับรถยนต์ได้
ส่ีแยกไฟแดงบ้านแขก ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขายของหน้าร้าน 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.089-8163758
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

43 บริษัท ศิลาดอนตาเพชร (1991) จ ากดั 1.พนักงานขับรถแบ็คโฮ 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบกาณ์
187/1 ม.2 ต.รางหวาย อ.พนมทวน 2.พนักงานขับถสิบล้อ 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบกาณ์

จ.กาญจนบุรี โทร.097-1915240
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715534000167

44 สมพร & สุกัญญาการช่าง 1.ช่างไม้ 3 3 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์
46/3 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างปูน 3 3 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์

โทร.081-1574544,087-0152213 3.คนงานก่อสร้าง 4 4 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

45 ดัชมิลล์ท่ามะกา,ท่าม่วง 1.พนักงานขาย 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ขับรถมอเตอร์ไซต์ขายสินค้าตามบา้น 

99/14 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ร้านค้า ตามเขตทีก่ าหนดไว้

โทร.099-2526463 2.หัวหน้าเขตการขาย 1 1 25+ ม.6+ ตามตกลง รักงานขายและบริการ

45 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ท่อทองค า 1.พนักงานบัญชี 1 1 20-45 ปวส.+ ตามตกลง สาขาบัญช/ีสามารถใช้คอมพิวเตอร์

904/1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.คนงานทัว่ไป 3 3 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.086-3392520 3.พนักงานแพ็คสินค้า 1 1 18-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์

46 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด กอวัฒนาท่าเรือ 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

187-189 ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.พนักงานขาย (ออกพืน้ที่) 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีใบขับขี่

จ.กาญจนบุรี โทร.081-9443939 3.พนักงานขับรถส่งสินค้า 5 5 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713522000084 4.พนักงานแบกหาม 5 5 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

47 บริษัท คีเซค จ ากัด 1.ช่างเชื่อม 3 3 18-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์

(ผลิตและติดต้ังประตูม้วนทุกระบบ) 2.ช่างผลิตและติดต้ังประตูม้วน 2 2 18-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง

159 ม.6 ต.หนองขาว องท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี โทร.062-9956641
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715558001554

48 บริษทั ทรัพยธ์ณาดัมพ์รุ่งเรือง จ ากัด ช่างเชื่อม 5 5 18+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์เชื่อม CO2

95,95/1 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-562772,087-7879824

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

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

จ.กาญจนบุรี โทร.081-7362725

50 บริษัท สยามแกรนด์ อลูมิเนยีม จ ากัด 1.เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาบัญชี
168/11-12 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานเขียนแบบ 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง ความสามารถ อา่นแบบเขยีนแบบได้

โทร.064-2919940 ใช้โปรแกรมAutocad
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

51 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด ส ำนักงำนใหญ่
318/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1.เจ้าหน้าทีส่โตร์ 1 1 23+ ปวช.+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่

โทร.034-513680 2.หัวหน้ากรุ๊ปช่าง่ 1 1 23+ ปวส.+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่

สำขำท่ำเรือ

3.เจ้าหน้าทีช่่าง 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่

52 บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด 1.พนักงานการเงิน 10 10 23+ ป.ตรี ตามตกลง ส่วนสูง 160 ซม. น้ าหนักไม่เกิน 55 กม.

159/1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานบัญชี 10 10 23+ ป.ตรี ตามตกลง ส่วนสูง 160 ซม. น้ าหนักไม่เกิน 55 กม.

จ.กาญจนบุรี โทร.063-2737179 เกรดเฉล่ียไม่ต่ ากวา่ 2.50

53 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด พีเอ็น เมทัลชีท สำขำท่ำมะกำ

67/3 ม.5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา 1.พนักงานธุรการ 1 1 20+. ปวส. ตามตกลง สามารถท างานเร่ืองตลาดออนไลน์ได้

จ.กาญจนบุรี โทร.098-8746269 2.พนักงานขาย(ออกพืน้ที่) 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง มีใบขับขี่ ขับรถยนต์ได้

สำขำยำงเกำะ มีรถยนต์ส่วนตัว

1.วิศวกรโรงงาน 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวขอ้ง

ประสบการณ์อย่างนอ้ย 3 ปี

2.ช่างประจ าเคร่ืองจักร 3 3 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบกาณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.พนักงานทัว่ไป 7 7 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง สามารถท างานล่วงเวลาได้

ไม่มีประวัติเกี่ยวยาเสติด

54 มธุราคาร์แคร์ ช่างรถยนต์ 1 1 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์
95/2 ม.2 ถ.แสงชูโต ต.ทา่ล้อ อ.ทา่ม่วง ขบัรถยนต์ได้ มคีวามรู้เคร่ืองยนต์

จ.กาญจนบุรี โทร.097-9893269

55 สายชลวิว ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 1 30+ ปวส.+ ตามตกลง มีทีพ่ักฟรี/ยูนิฟอร์ม
193/2 ม.3 ต.วังเย็น อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ 2.ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 1 30+ ปวส.+ ตามตกลง

โทร.087-0210289

56 บริษัท อวีีพาวเวอร์ จ ากดั (จ าหน่ายและซ่อมรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า) 1.พนักงานขาย 6 6 20+ ปวช. ตามตกลง

88/12 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์ 2 2 20+ ปวช. ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.085-2923355 3.แม่บ้าน 1 1 20+ ม.6+ ตามตกลง

57 โครงการเดอะเซฟท์ ช่างก่อสร้าง 20 20 20+ ไม่จ ากดั 400+/วนั

89 ม.8 หว้ยน้ าใส ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบรีุ โทร 082-2346440,083-3114254

58 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าทีดู่แลผู้สูงอายุ 1 1 35-45 ไม่จ ากดั 15,000/ด. ใกล้ตลาดหมูวรรณา

323 ถ.อู่ทอง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 087-0985551
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(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

59 ร้านอาหารแพห้อยขา 1.พนักงานเสิร์ฟ 4 4 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

ท่าน้ าชุกโดน ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2.ผู้ช่วยครัว (ครัวทอด) 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2490331

60 ซีนาย รีสอร์ท กาญจนบุรี พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

151 ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ

จ.กาญจนบุรี โทร.080-2499245

61 บริษัท เค เอน็ เอส เอน็จเินียร่ิง คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ผู้ช่วยช่างส ารวจ 5 5 18-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง ท างานต่างจังหวัดได้
279/22 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-0257762

62 บริษัท เบทเตอร์เวย์ จ ากัด (มิสทีน) ผู้จัดการเขต 1 1 25-40 ม.6+

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-8743791

63 นางอรทัย จันทร์ชวาท คนงานทัว่ไป 15 15 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มทีี่พกัให้,ยนิดีรับเปน็ครอบครัว

(จับไก่ฟาร์ม) (เหมาจ่าย) สามารถท างานต่างจังหวัดได้

1 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 3 จังหวดั คือ กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี

โทร.089-0551867,092-7241186

64 บริษัท ส.เอื้อสุข จ ากัด พนักงานยกของ 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

179/2 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-9819595

65 บริษัท เพชรจรัส กรุ๊ป จ ากัด พนักงานทัว่ไป 10 10 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

343/19 ม.1 ต.ลาดหญา้ อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ

โทร.085-6666700 คุณชัยยุทธ

66 บริษัท แซทซิสเท็มแอดวานซ์เทคโนโลย ีจ ากดั ช่างเทคนิค/ติดต้ัง 2 2 25-35 ม.3/ปวช+ ตามตกลง จบไฟฟ้า/มีใบขับขี่รถยนต์

จ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ หาก จบ ม.3 ขอคนมีประสบการณ์

286/232-4 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนืออ 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.098-5676469

67 โรนินซูชิ พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีค่าอาหารฟรี+ทิป

98/2 ม.9 ซ.เขาตอง 2 ถ.บายพลาส

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.061-9947935

68 สวนแมกไม้ รีสอร์ท ประชาสัมพันธ์ 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์
200/8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

โทร.097-9295828
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

69 บริษัท บี เอส ที อินดัสเตรียล จ ากัด ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

ต.หนองประดู่ อ.เลาขวญั จ.กาญจนบุรี

โทร.089-5249233

70 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอดัแรง จ ากดั 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

111/2 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานบัญชี 1 1 18+ ปวช.+ ตามตกลง

โทร.034-512122,081-0190002 3.พนักงานฝ่ายผลิต 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715535000080 4.พนักงานผู้ช่วยโหลดปูนแพล้น 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

5.โฟร์แมน 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

6.พนักงานขับรถ 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีใบขับขี่ประเภท ท.3

71 ร้านเจี๊ยะเต๋ียว 1.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 20-45 ไม่จ ากดั ตามตกลง

154/36 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 2.ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 30+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.092-8969998
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715561001942

72 บริษัท โมดโซลูชั่น จ ากัด โปรแกรมเมอร์ 1 1 30+ ป.ตรี ตามตกลง ประสบการณ์ 2 ป+ี
1078  ม. 4 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี  โทร.062-5988225

73 บริษทั ทรัพยธ์ณาดัมพ์รุ่งเรือง จ ากัด 1.พนักงานคุมเคร่ืองกลึง 3 3 18+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์เชื่อม co2

95,95/1 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเชื่อม 3 3 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์

 โทร.034-562772,087-7879824

74 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 1.พนักงานขับรถ 1 1 30-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์
99/1 ม.16 ต.พังตรุ อ.พนมทวน กาญจนบุรี 2.พนักงานเช็คจ่ายสินค้า 3 3 20-35 ปวส. ตามตกลง

โทร.085-8840183 3.พนักงานส่ิงแวดล้อม 1 1 23-35 ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาส่ิงแวดล้อม

4.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20-35 ปวส. ตามตกลง มีประสบการณ์/ใบรับรอง (ถ้ามี)

5.คนงานช าแหละ/ตัดแต่ง 20 20 18-45 ไม่จ ากดั ตามตกลง

6.พนักงานสถิติและข้อมูล 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง สาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์
7.เจ้าหน้าความปลอดภยัในวิชาชีพ(เทคนิค) 1 1 23+ ปวช.+ ตามตกลง สาขาไฟฟ้า

8.พนักงานตรวจโรคสุกร 2 2 20+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาวิทยาศาสตร์/สัตวศาสตร์/สัตวบาล

9.แม่บ้านอนามัย 20 20 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

75 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดวงษากิจรุ่งเรือง 1.หัวหน้าพนักงานขาย 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง สามารถเดินทางไปต่างอ าเภอในจังหวัดได้

(จ าหน่ายนมเปร้ียวดัชมิลล์) ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่

99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานขาย 3 3 20+ ม.6+ ตามตกลง ประจ าสาขาเมือง,บอ่พลอย,พนมทวน

จ.กาญจนบุรี โทร.090-0059906
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713560001114
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

76 ร้านไข่สงวนทรัพย์ 1.รถกระบะตู้ทึบ 1 1 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง ต้องมีรถเป็นของตัวเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่

204 ม.6 ต.หนองบวั อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ 2.รถ 6 ล้อ มีคอกหลังพร้อมหลังคา 1 1 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง ต้องมีรถเป็นของตัวเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่

โทร.084-3987890

77 บริษัท ข้าวนครกาญจน์ จ ากัด 1.พนักงานติดรถส่งของ 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

9 ม.9 ต.ตะคร้ าเอน อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ

โทร.034-601922

78 บริษัท อินทผาลัมภาคตะวันตก จ ากัด 1.พนักงานขับรถ(ประจ า กทม) 2 2 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ประสบการณ์ขับรถขนส่ง 1 ปี +

99/29 ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขาย(กทม/ปริมณฑล) 1 1 20+ ม.6+ ตามตกลง มีรถส่วนตัว/ใบขับขี่

โทร.092-9018318 2.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ป+ี

79 บริษัท ไทยวิชั่น อายแวร์ 2006 จ ากัด 1.พนักงานขาย(ชานมไข่มุก) 1 1 25+ ไม่จ ากดั 320/วนั ปฏิบัติงานที่ แมคโครกาญจนบุรี

98/29 ต.ทา่ล้อ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

โทร.081-2539242,034-912365

80 นางนิชาภัทร  เพทัลย์ 1.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง กิน-นอนกับนายจ้าง 
162 ม.6 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ท างานบ้าน ท ากับข้าว

โทร.061-5261645 อยู่เป็นเพือ่นแม่

81 นายทัศน์สุเมธ 1.นักจัดรายการวิทยุฝึกหัด 10 10 18+ ม.6+ ตามตกลง

99/99 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.092-2691615,093-2544564

82 บริษัท น้ าแข็งสายทิพย์ จ ากัด 1.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 20+ ไม่จ ากดั 400/วนั มีใบขับขี่ประเภท 2
38/4 ม.1 ต.ทา่มะกา อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ มีOT มีที่พัก ค่าน้ า-ค่าไฟฟรี

โทร.098-8892289 ประกันสังคม

83 บริษัท ไบโอเทค อินดัสทรีย์ จ ากัด 1.เจ้าหน้าทีดู่แลเอกสาร 1 1 27-35 ป.ตรี ตามตกลง

89/9 ม.6 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ 2.ช่างไฟฟ้าก าลัง 1 1 25+ ปวส+ ตามตกลง

โทร.090-9787997

84 บริษัท พีพีเอส ออยล์ จ ากัด 1.พนักงานขาย(เขตสุพรรณ) 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง เบี้ยเล้ียง ค่าเช่ารถ โบนัส

57 ม.3 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.092-2646934

85 Full Frame Resort 1.พนักงานทัว่ไป 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

789 ม.1 ต.ด่านมะขามเต้ีย อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี

โทร.083-8395746

86 เรน ฟอ เรสท์ คาเฟ่ 1.พนักงานเสริฟ 3 3 20+ ม.3+ ตามตกลง

366 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.บาริต้า 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

โทร.064-9905050
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

87 ริเวอร์แควปาร์คแอนด์รีสอร์ท 1.ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีความรู้ เข้าใจระบบไฟฟา้

ม.2 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.คนสวน 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ถา้ผ่านการทดลองงานมสีวสัดิการให้

โทร.091-212960 มีที่พกัให,้ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พกัผ่อนประจ าปี

88 บริษัท สยามไทย โกลบอล จ ากัด 1.พนักงานขับรถ 2 2 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง สามารถขับรถพ่วงได้ มีใบขับขี่ ท.2หรือ ท.3

99/3 ม.4 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 20-40 ไม่จ ากดั 320/วนั มีทีพ่ักฟรี อยู่ในโรงงาน

โทร.061-3982809

89 สหภัณฑ์อะไหล่(จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ รถพ่วง) 1.พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 1 18-35 ปวช+ ตามตกลง

967 ม.3 ต.ท่ามว่ง อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบรีุ

โทร.094-6641456

90 บริษัท ทาร์เก็ต 89 จ ากัด 1.ช่าง,กรรกร 10 10 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

96 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง กาญจนบุรี

โทร.084-6678989

91 บริษัท ไทย บ็อทเทิล้ จ ากัด 1.พนักงานทัว่ไป 1 1 20+ ม.3+ 320/วนั

345/11 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-3523236

92 บริษทั อุสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากัด 1.พนักงานควบคุมเอกสาร 1 1 25+ ปวส+ ตามตกลง

93/1 ม.9 ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.จป.วิชาชีพ 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาอาชีวอนามัย

โทร.089-9203414 3.พนักงานการเงิน 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาบญัชี(ประสบการณ์ 50 ขึน้ไป (ท างานที่ กทม))

93 บริษัท เอบีดี กาญจน์ จ ากัด 1.ช่างมิลล่ิง 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

30 ม.5 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 2.ช่างไฟฟ้า 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

โทร.034-510727 3.ช่างยนต์ 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

4.ช่างเชื่อม 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

5.พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

6.พนักงานคลังสินค้า 20 20 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

7.พนักงานทัว่ไป(ก่อสร้าง) 10 10 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

94 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป(กาญจนบุรี) จ ากัด ธุรการ/บัญชี 1 1 23+ ปวส+ ตามตกลง มีประสบการณ์
62/33 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.085-4894237

95 บริษัท พีซีที บิสซิเนส จ ากัด ฝ่ายผลิต 300 300 18-35 ม.3 320/วนั สูง 155+ น้ าหนักไม่เกิน 80 กก.

188 ม.9 ต.พงัตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

โทร.094-7413653 มีกะ มOีT เบี้ยขยัน ประกันสังคม

เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร ยนูิฟอร์มฟรี
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96 บริษัท ไทยพาเวอร์ จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 18-35 ม.3+ ตามตกลง ส่วนสูง 153 ซ.ม.
99/8 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 2.พนักงานธุรการช่าง 2 2 18-35 ม.6+ สามารถท างานเปน็กะได้

โทร.092-9462098 3.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 18-35 ปวช+ ร่างกายแข็งแรง
มีมนุษยสัมพันธท์ีดี่กับเพือ่นร่วมงาน

97 บริษัท นิสสัน ช.เอราวัณมอเตอร์กาญจนบุรี จ ากัด 1.เจ้าหน้าทีรั่บรถ 1 1 22-35 ปวส+ ตามตกลง ช่างยนต์
(จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์) 444 ม.5 ต.ท่ามะขาม 2.แม่บ้าน 1 1 25-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรีโทร.081-0148866

98 บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จ ากัด 1.คนขับแม็คโคร 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

1071/36 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.คนขับรถ 6 ล้อ 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีใบขับขี่

โทร.093-5695399 3.คนงานวางท่อประปา 1 1

99 โรงพยาบาลสินแพทย ์กาญจนบรีุ (รพ.เมโมเรียล) 1.เจ้าหน้าทีเ่วชสถิติ 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ป+ี
111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Microsoft Offfice พืน้ฐาน Excel word

โทร.034520911-5 ต่อ 3019,3033 2.เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาบัญชี

095-5788742 Microsoft Offfice พืน้ฐาน Excel word

3.ลูกค้าสัมพันธ์ 1 1 20-30 ป.ตรี ตามตกลง

100 THE DUCK SHABU CAFÉ 1.พนักงานเสริฟ 1 1 21+ ม.3 ตามตกลง

44 ม.7 ถ.ปากแพรก ต.ปากแพรก 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-919568

101 อิงภูผารีสอร์ท 1.แม่ครัว/พ่อครัว 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์
ถ.ลาดหญ้า-เอราวัณ ต.ทา่กระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ 2.เด็กเสริฟ/รับออเดอร์ 1 1 18-40 ม.3 ตามตกลง

โทร.093-9299289
102 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด 1.ธุรการสถานที ่ 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง มีประสบการณ์ ผ่านการเกณฑ์ทหาร

111/1 ม. 3 ถ.แสงชโูต ต.ตะคร้ าเอน อ.ทา่มะกา 2.พนักงานขาย 2 2 20+ ปวช+ ตามตกลง มีใบขับขี่รถบรรทุก
จ.กาญจนบุรี โทร.034-562600,081-7051440 3.เลขานุการ 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง

103 โรงแรม The Zeit River Kwai  1.Guest Service Agent 3 3 22-39 ปวส.+ ตามตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

11 ซ.กัมพูชา ต.ท่ามะขาม อ.เมือง กาญจนบุรี 2.Assistant Front office manager/Front office supervisor 1 1 22-39 ปวส.+ ตามตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

โทร.034-910258 3.Accounting Officer 1 1 22-39 ปวส.+ ตามตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

4.พนักงานแผนกครัว 1 1 20-40 ม.3+ ตามตกลง

5.พนักงานต้อนรับ 1 1 20-40 ม.3+ ตามตกลง ส่ือสารภาษอังกฤษได้

6.พนักงานบัญชี 1 1 20-40 ปวส.+ ตามตกลง

104 กาญจนบุรีค้าส่ง จัดเรียงสินค้า 3 3 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

57/1 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบรีุ

โทร.081-8145916
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105 บริษัท กาญจนบุรี ซิต้ี จ ากัด(โรงแรม) 1.พนักงานเสริฟ 1 1 18+ ปวช+ ตามตกลง

368 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยครัว 1 1 18+ ปวช+ ตามตกลง

โทร.034-512333 3.ชงกาแฟ 1 1 18+ ปวช+ ตามตกลง

106 บริษัท ซาเฟล ดีไล ทาม จ ากัด ผู้ช่วยห้องปปฏิบัติการเคม/ี 2 2 18-27 ม.3+ ตามตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

63/2 ม.7 ต.วังศาลา อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรีุ อาหารและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต

โทร.093-6653596
107 บริษทั ดรีมปาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 1.พนักงานทัว่ไป(สวนน้ า) 3 3 22+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ประกนัสังคัม ค่าคอมมวิชั่น

17 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานต้อนรับ 3 3 22+ ไม่จ ากดั ตามตกลง และสวัสดิการอื่นๆ
(อยูต่รงข้ามชุกโดน ทางแยกเขาแหลม)

โทร.093-4420033,081-4396611
108 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 1.ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 3 3 18-35 ม3+ ตามตกลง หน้ามหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

163/3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานประจ าร้าน 3 3 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โทร.091-0047611 หนองบัว,ชุมชนท่าล้อ
109 โรงพยาบาลสัตว์รักษ์นทรี ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 1 20-35 ม.6+ ตามตกลง รักสัตว์ รักบริการ

45/13 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-6945123
110 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากดั 1.พนักงานขาย 2 2 18-30 ม.3+ ตามตกลง ขับรถได้จะรับพจิารณาเปน็กรณีพเิศษ

45/18 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเทคนิค 5 5 18-35 ม.3+ 13,000+ โอท+ีโบนสัประจ าป+ีสวัสดิการ

โทร.098-2803109 ค่ารักษาพยาบาล ประกนัและอื่นๆ

111 บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จ ากัด พนักงานขาย 1 1 21-35 ปวส.+ ตามตกลง สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกีย่วข้อง

576-586 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา พจิาณาเป็นพเิศษถ้าสามารถท ากราฟฟกิท าโปรแกรม Photoshop

จ.กาญจนบุรี โทร.034-561028
112 บริษัท โล้วเฮงหมงเทรดด้ิง จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 2 2 22+ ปวส.+ ตามตกลง

49/1 ถ.แสงชูโตใหม่ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา 2.พนักงานขาย 2 2 22+ ปวส.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-561929
113 บริษัท ไทยออสท์ อะลูมิเนยีม จ ากัด 1.เจ้าหน้าทีเ่ขียนแบบ 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาสถาปัตย/์กอ่สร้างหรือสาขาที่เกีย่วข้อง

88/11 ม.8 ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค 2.ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง สาขาวิชาไฟฟ้า

ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.เจ้าหน้าทีบ่ัญชีขาย-ลูกหนี้ 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาบัญชี
โทร. 034-520996-8ล086-3153655 4.เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 1 1 18+ ปวส.+ ตามตกลง

114 บริษัท เค ที พี ประเทศไทย จ ากัด นักวาดรูป 1 1 18+ ป.ตรี ตามตกลง เคร่ืองแบบ โบนัส เบีย้ขยนั

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

โทร.086-3758664
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115 บริษัท แดร็ก สไปซ่ี ไทย ฟูด้ จ ากัด ฝ่ายผลิตและช่วยแพกของ 1 1 23-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง

127/57 ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ

โทร.098-8512395
116 บริษัท คาราบาว ตะวันแดง จ ากัด 1.สาวบาวแดง 1 1 18-30 ม.3+ ตามตกลง

อาคาร 393 393 ชั้น 7-10 ถ.สีลม 2.ผู้ช่วยทีม 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง มีใบขับขี่พจิารณาเป็นพเิศษ

แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ 3.พนักงานขับรถตู้ 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง มีใบขับขี่

โทร.082-4542444 ทุกต าแหน่งปปฏบิัติงานที่กาญจนบุรี

117 The Pizza Company(สาขาโรบินสันกาญจนบุรี) 1.พนักงานท าอาหาร(Cook) 5 5 18-35 ม.3+ ตามตกลง มีประกันสังคม

2.พนักงานบริการหน้าร้าน(Csr) 5 5 18-35 ม.3+ ตามตกลง

3.พนักงานส่งอาหาร(RPD) 5 5 18-35 ม.3+ ตามตกลง

118 บริษทั วีอาร์พฟีู้ด แอนด์ เบเกอร่ี จ ากัด 1.พนักงานผลิต 50 50 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง เข้ากะได้
12/1 ม.3 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา 2.พนักงาน QC 10 10 25+ ม.3+ ตามตกลง เข้ากะได้

จ.กาญจนบุรี โทร.092-2832002 3.พนักงานคัดแยกสินค้า/เช็คเกอร์ 10 10 25+ ม.3+ ตามตกลง เข้ากะได้

4.หัวหน้า QC 6 6 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 2 ป+ี

5.ผู้จัดการโรงงาน 1 1 30-15 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 5 ป+ี

6.เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ 5 5 25+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาบญัช/ีมปีระสบการณ์ 2 ป+ี

119 บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง จ ากดั 1.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20+ ปวส+ ตามตกลง ถา้มใีบรับรองจะพจิารณาพเิศษ

99/8 ม.1 ต.ทา่มะขาม อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง มีใบขับขี่ ท.2

โทร.063-2064551 3.พนักงานทัว่ไป 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่รถยนต์

120 บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 1.หัวหน้าทีมขายและบริการ 20 20 18-35 ม.6+ ตามตกลง ท างานพืน้ที ่จ.กาญจนบุรี

499 ถ.เพชรเกษม ต.หวยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 2.พนักงานขายและแนะน าสินค้า 20 20 18-35 ม.6+ ตามตกลง

โทร085-5474955 
121 บริษัท วินโดว์ เอเชีย จ ากัด 1.พนักงานทัว่ไป (คนพิการ) 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าทีอ่บรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ป+ี

โทร.089-9194466 3.เจ้าหน้าทีจ่ัดซ้ือในประเทศ 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 2 ป+ี
4.เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟกิดีไซต์ 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง

5.ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง

6.วิศวกรการผลิต 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง

7.จป.วิชาชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง

122 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ ากัด ( สาขา 1 ท่ามะกา) 1.พนักงานขับรถคีบไม้ 2 2 22+ ป.6+ ตามตกลง

111/11 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถสิบล้อ (ย้ายไม)้ 1 1 22+ ป.6+ ตามตกลง มีใบขับขี่ ท.2

โทร.092-5643308,098-9189114 3.ช่างไฟฟ้า 1 1 21+ ปวส+ ตามตกลง จบไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

4.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 21+ ปวส+ ตามตกลง
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123 บริษัท ไทยอตุสาหกรรมน้ าตาล จ ากดั 1.ห้องชั่ง 3 3 18-25 ม.6+ ตามตกลง

99 ม.9 ต.ตะคร้ าเอน อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานขับรถตัดอ้อย 1 1 18-26 ม.6+ ตามตกลง

โทร.034-56118ต่อ131 3.เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 1 1 18-27 ม.6+ ตามตกลง

4.เจ้าหน้าทีศู่นย์วิเคราะห์ 1 1 18-28 ม.6-ปวส ตามตกลง

5.เจ้าหน้าทีเ่ทอร์ไบน์ 2 2 18-29 ม.6-ปวส ตามตกลง

6.เจ้าหน้าทีค่วบคุมหม้อไอน้ า 1 1 18-30 ม.6-ปวส ตามตกลง

7.เจ้าหน้าทีค่วบคุมหม้อเค่ียว 3 3 18-31 ม.6-ปวส ตามตกลง

124 บริษัท ศรีชงโค จ ากัด 1.พนักงานดูแลกิจกรรมทางน้ า 3 3 25-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง ว่ายน้ าเป็น
241 ม.5 ต.ทา่กระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ 2.พ่อบ้าน (เก็บผ้า) 1 1 25-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.098-2639837 3.พนักงานหุงข้าว 1 1 25-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง

4.ผู้ช่วยกุ๊ก 3 3 25-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง

5.พนักงานเดินอาหาร 2 2 20-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง

6.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20-40 ปวช.+ ตามตกลง

7.แคชเชียร์ 1 1 20-40 ปวช.+ ตามตกลง

8.พนักงานต้อนรับ 1 1 20-40 ปวช+ ตามตกลง

125 บริษัท บัณฑิตการบัญชี จ ากัด พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส+ ตามตกลง สาขาการบัญชี
89 ซ.1/2 หัวนาบน ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.081-7362925
126 บริษัท เส้นสี โปรดีไซน์ จ ากัด 1.เจ้าหน้าทีก่ราฟฟิก 2 2 18+ ปวช+ ตามตกลง

31 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างติดต้ัง(เชื่อม,เหล็ก) 2 2 18+ ปวช+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.0962494645
127 บริษทั เอสทเีอส เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ส จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 100 100 18-35 ม.3+ ตามตกลง ไม่มีรอยสักในร่มผ้า

189 ม.9 ต.พงัตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-510699
128 บริษัท อลัลายด์เทคเอน็จเินียร่ิง จ ากดั 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 22+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์อยา่งน้อย 1 ป/ีมีใบรับรอง

90 ม.5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามกา กาญจนบุรี 2.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 25+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์

โทร.034-541293,085-9119933 3.ช่างเชื่อม 10 10 22+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์
129 Grab กาญจนบุรี 1.คนขับ Grab Food 50 50 18-70 ไม่จ ากดั ตามตกลง อยากได้คนขบัโซน ม.ราชภฏั 50 คน

88/3 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 2.คนขับ Grab Car 50 50 22-70 ไม่จ ากดั ตามตกลง อยากได้คนขับโซน ท่าม่วง 20 คน

โทร : 063-219-3789/Line : grab71000

130 บริษัท จตุรมาศ จ ากัด 1.วิศวกร 10 10 24+ ป.ตรี+ ตามตกลง

165/34 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.โฟร์แมนก่อสร้าง 10 10 20+ ปวช+ ตามตกลง สาขาก่อสร้าง,ส ารวจ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-600643
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131 บริษทั พลาสติสสิโม ่จ ากดั(ผลิตฟล์ิมพลาสติก) 1.หัวหน้าแผนกผลิต 2 2 18-40 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์
194 ม.5 ต.หนองบวั อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ 2.หัวหน้าแผนกวางแผน 2 2 18-40 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์

โทร.081-1721688 3.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ 3 3 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

4.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 18+ ปวช+ ตามตกลง

132 foodpanda กาญจนบุรี พนักงานส่งอาหาร 40 40 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง อ่านออกเขียนได้/มีใบขับขี่

บ.เดลิเวอร่ีฮีโร่ (ประเทศไทย) มีโทรศัพท์มือถือ
125/4 ม.9 โครงการวังสารภีพลาซ่า  

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร 066 097-3526
133 บริษัท เอส ซี ตกแต่งและกอ่สร้าง จ ากดั ช่างกล 6 6 20+ ม.6/ปวช.+ ตามตกลง

299/185 ต.ปากแพรก อ.เมอืง กาญจนบรีุ

โทร.081-8562957
134 บริษัท ศิรากิจ โลจิสติกส์ จ ากัด เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป(ธุรการ) 1 1 18-25 ปวช+ ตามตกลง เปน็คนพื้นที่อ าเภอท่าเรือ

28 ถ.แสงชูโตใหม1่ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.081-6927123
135 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ส านักงานบัณฑิตการบัญช ี2019 พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส+ ตามตกลง

111 ม.7 ต.พงัตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-5280449
136 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.ผู้จัดการวางแผน 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ช าแหละไก)่ 2.ผู้จัดการความปลอดภัย 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 5 ป ี/จบสาขาอาชีวอนามัย

46/19 ต.อุโลกส่ีหมื่น อ.ท่ามะกา 3.พนักงานปฎิบัติการ 30 30 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-549999 4.พนักงาน QC 20 20 23+ ม.3+ ตามตกลง

5.จป.วิชาชีพ 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง

6.หัวหน้าฝ่ายผลิต 2 2 18+ ปวส.+ ตามตกลง

137 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากัด 1.พนักงานทัว่ไป (ฝ่ายปัก) 8 8 20+ ม.3+ ตามตกลง

189 ม.15 ต.รางหวาย อ.พนมทวน 2.พนักงานทัว่ไป (ฝ่ายสกรีน) 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.063-19661818 3.วิศวกรผลิต 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์เขา้งานเป็นกะ

4.เจา้หน้าที่สรรหาและฝึกอบรม(สาขากรุงเทพ) 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1ป+ี
5.หวัหน้าพนักงานขาย (สาขากรุงเทพ) 3 3 20+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์ 1ป+ี

6.เว็บดีไซต์ (สาขากรุงเทพ) 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1ป+ี
138 Bake a Wish(สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี) แคชเชียร์ 1 1 18-30 ปวช.+ ตามตกลง

110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.096-245415
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139 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สุทธิอาจ 1.ช่างเคร่ือง 2 2 25-55 ไม่จ ากดั ตามตกลง

46/4 ม.2 ต.วังศาลา อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรีุ 2.ช่างช่วงล่าง 2 2 25-55 ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.089-5232115 3.ช่างเชื่อม 3 3 25-55 ไม่จ ากดั ตามตกลง

4.ช่างยนต์ 2 2 18-25 ปวช+ 9,600 บ/ด

140 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส พี เซอร์วิส(เจง๋)2011 1.ช่างเคาะ 5 5 20-50 ปวช.+ ตามตกลง สาขาช่างยนต์
103/5 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ช่างสี 5 5 20-50 ปวช.+ ตามตกลง กรณีไม่มีวุฒิการศึกษาต้องมี

โทร.034-562922 3.ช่างประกอบ 5 5 20-50 ปวช.+ ตามตกลง ประสบการณ์ 3ป+ี
141 บริษทั แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด สาขาทา่ม่วง 1.ผู้จัดการโรงงาน 1 1 45+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์

111 ม.7 ต.พงัตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พ่อบ้าน (เก็บผ้า) 4 4 21+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.098-5280449 3.แม่บ้าน 2 2 21+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

4.จป.วิชาชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง

5.เจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดดล้อม 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาเฉพาะ

6.ธุรการควบคุมคุณภาพ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

7.ช่างไฟฟ้าประจ ากะ 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง มีใบรับรอง
142 รายาบุรี รีสอร์ท 1.พนักงานบัญชี 2 2 20+ ปวส+ ตามตกลง มีประสบการณ์

148 ม.1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ 2.พนักงานห้องอาหาร 4 4 18+ ปวช+

จ.กาญจนบุรี โทร.099-5399265 3.แม่บ้าน 2 2 20+ ปวช.+

4.พนักงานต้อนรับ 2 2 20+ ปวช.+

143 บริษัท เอฟ 16 ซับคอนแทรคท์ จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 100 100 18-35 ม.3+ ตามตกลง ท างานกาญจนบุรี,ชลบุรี)

55/16 ต.หนองซ้ าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โทร.099-3272444
144 วิสต้าพูลวิลล่า(รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับ 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง สามารถเข้ากะได้

8/8 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง สามารถเข้ากะได้

จ.กาญจนบุรี โทร.065-9095596
145 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก กรุ๊ป จ ากัด 1.ฝ่ายซ่อมบ ารุง 3 3 23-30 ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์

188 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 2.โปรแกรมเมอร์ 1 1 23-30 ป.ตรี ตามตกลง วิทยาการคอมพิวเตอร์

โทร.034-510716-8 ต่อ 110 3.ฝ่ายผลิต 3 3 23-30 ป.ตรี ตามตกลง การจัดการอุตสาหกรรม

4.ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 1 1 23-30 ป.ตรี ตามตกลง

146 บริษัท ภีมวนา จ ากัด 1.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 2 2 20+ ปวส.+ ตามตกลง

88 ม.7 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2.คลีนเนอร์ 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.083-6956141 3.พนักงานเสริฟ 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง
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147 บริษัท เจ เอส มอโตโมบิล จ ากัด 1.ทีป่รึกษาการขาย 20 20 20+ ม.6/ปวช.+ ตามตกลง

275-279 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถ 1 1 20+ ม.6/ปวช.+ ตามตกลง

โทร.034-515181 ต่อ112 3.เจ้าหน้าทีอ่ะไหล่ 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง สาขาช่างยนต์

4.พนักงานทัว่ไป 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

5.แม่ครัว 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

6.ผู้จัดการศูนย์ 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง

148 บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด นิติกร 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง บ้านพัก
99 ม.6 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี มี OT

โทร.095-9874895
149 บริษัท แอดวานซ์เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากดั 1.พนักงานขายปุย๋ 2 2 22+ ม.3+ ตามตกลง มีใบขับขี่รถยนต์,สามารถท างานต่างจงัหวดัได้,มีเบีย้เล้ียง,ค่าคอม

99/8 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานการตลาด 2 2 21+ ปวช.+ ตามตกลง มีใบขับขี่รถยนต์,สามารถท างานต่างจงัหวดัได้,มีเบี้ยเล้ียง

โทร.062-7581818,092-2512589 3.คนสวน 3 3 21+ ป.6+ ตามตกลง หากมีใบขับขี่รถยนต์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

4.คนขับรถสิบล้อ 1 1 21+ ป.6+ ตามตกลง มีใบขับขี่ประเภท 2

5.คนงานฝ่ายผลิต 5 5 21+ ม.3+ ตามตกลง

6.ช่างไฟฟ้า 1 1 21 ปวช.+ ตามตกลง

150 บริษัท บ.ีฟูด้ส์ คลีนโคเวอร์ จ ากัด 1.พนักงานบริการทัว่ไป 1 1 22+ ม.3+ ตามตกลง มใีบขับขี่,ผ่านการเกณฑ์ทหาร

191/2 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานซักรีด 1 1 22-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง มOีT ประกันสังคม

จ.กาญจนบุรี โทร.034-515135 3.พนักงานฝ่ายการตลาดหญิง 1 1 23-40 ปวส.+ ตามตกลง เงินสะสม,โบนสัประจ าปี
151 บริษทั พี.แอล.เพาเวอร์ เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั ช่างซ่อมบ ารุงไฮดรอลิก 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพเิศษ

ถ.แสงชูโตสายเก่า อยู่ใกล้ SCG มีเบี้ยเล้ียงให้กรณีออกต่างจังหวัด

โทร.062-9496398
152 ร้านบ้านพระนคร ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

(เลยอีซูซุ กาญจนบุรี อ.เมือง)

โทร.092-3729483
153 ภูไพรธารน้ ารีสอร์ท 1.แม่ครัว 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานท าความสะอาด 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.095-2829939/061-5969645
154 บรัษัท ไทยเคนบอร์ด จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์

90 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 2.ช่างกลึง 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์

โทร.034-561242 3.ช่างซ่อม 3 3 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์

4.ช่างกล 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์
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155 บริษทั เมโทร เอม็ ดี เอฟ จ ากดั (แปรรูปไม)้ 1.เจ้าหน้าทีส่วนป่าประจ า 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง ประจ าพืน้ที่ดอนแสลป อ.บ่อพลอย

99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา 2.พนักงานขับรถไถ 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ประจ าพืน้ที่ดอนแสลป อ.บ่อพลอย

จ.กาญจนบุรี โทร.034-542393-9 3.ต าแหน่งวางแผนการผลิต 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง

4.พนักงานขับรถตัก 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

5.วิศกรเคร่ืองกล 1 1 20+ ปตรี ตามตกลง สาขาวศิวกรเคร่ืองกล(เน้นสามารถพดูภาษาองักฤษได้ดี)

มีประสบการณ์ 5ป+ี
156 HOP INN HOTEL แม่บ้าน 1 1 25-45 ม.3+ 9,600 1,200 ค่าอาหาร

360/40 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-513599/092-2588270
157 บริษัท แอล เอช เอ็ม เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 1.เจ้าหน้าทควบคุมคุณภาพ(ตรวจบ้าน) 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง จบวิศวกรโยธา

12/1,13/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าทีบ่ริหารอาคารและทีอ่าศัย 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง

โทร.034-520048 ต่อ 11
158 บริษทั พแีอลพ ีเน็ตเวิร์ค โซลูชัน่ จ ากัด ช่างไฟฟ้า 4 4 18+ ปวช.+ ตามตกลง สามารถท างาน ตจว.ได้

55/38 ม.1 ต.หนองบวั อ.เมือง กาญจนบรีุ

โทร.085-7017746
159 บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จ ากัด 1.ทีป่รึกษาการขาย 10 10 22+ ปวช.+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

133/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ช่างยนต์ 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2833922
160 หจก.ล้ีไพบูลย(์รับจ้างขนส่ง) ช่างซ่อมรถบรรทุก 3 3 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

222 ม.2 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี

โทร.089-7426636
161 บ้านหมูกระทะ 1.พนักงานขายไก่อบโอ่ง 2 2 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีเปอร์เซ็นการขายเพิม่ให้

110/10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยประจ าร้าน 1 1 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.087-1666389
162 ร้านอาหารแม่ตา 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีเปอร์เซ็นการขายเพิม่ให้

ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.087-1666389
163 บริษัท ดี.ดี.แอนด์ เอ็น จ ากัด 1.ช่างเชื่อม 4 4 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

99 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี 2.ช่างปูน 4 4 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.089-8316364 3.ช่างฝ้ากระจก อลูมิเนียม 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

4.ช่างก่อสร้าง 1 1 18+ ปวช.+ ตามตกลง
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164 บริษัท คอร์เฮ้าส์(ประเทศไทย)จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 18-35 ม.6+ ตามตกลง

7/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 2.เจ้าหน้าทีค่วบคุมคุณภาพ 2 2 20-35 ปวส.+ ตามตกลง สาขาชา่งไฟฟ้า,ชา่งกล,เขา้กะ

โทร.063-2210088 3.ช่างควบคุมเคร่ืองจักร 2 2 20-35 ปวส.+ ตามตกลง สาขาชา่งไฟฟ้า,ชา่งกล,เขา้กะ

165 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 1.ตัวแทนฝ่ายขาย 10 10 20+ ปวส.+ ตามตกลง

286/45-46 ต.บา้นเหนอื อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ

โทร.081-3788077
166 บริษัท สิงห์กาญจน์เสริมทรัพย์ จ ากดั 1.พนักงานขับรถ 3 3 18-30 ไม่จ ากดั ตามตกลง มีใบขับขี่ประเภท ท.2

4/5 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานยกสินค้า 3 3 18-30 ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.081-9433758
167 ร้านแกว้ของฝาก (ประจ าร้านอเมซอล) พนักงานร้าน 1 1 20+ ม.6+ ตามตกลง

79412-13 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.087-6624974
168 บริษัท เสาปูน ดอนเจดีย ์กอ่สร้าง จ ากดั คนอิฐบล็อค 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง รับเฉพาะเป็นครอบครัว

44 ม.6 ต.ดอนเจดีย ์อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ มีทีพ่ักให้

โทร.081-0192378,084-7235188
169 สวนปาร์มพนาขวัญ คนสวน 10 10 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีทีพ่ัก น้ าไฟฟรี

99/5 ม.16 ต.หนองแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

โทร.061-9879442
170 บริษัท อินคอมเมิร์ซ จ ากัด พนักงานทัว่ไป 10 10 18-32 ม.3+ ตามตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้

53/20 ม.3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี สามารถท างานแบบเข้ากะได้

โทร.099-4954494
171 บริษทั อาร์ ซี เทรดด้ิง แอนด์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 1.พนักงานช่างเชื่อมโลหะ 5 5 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง สามารถออก ตจว.ได้

90/3 ต.ทุ่งทอง อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานติดต้ังเคร่ืองจักร 5 5 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

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

172 บริษัท ปัญญารักษ์ จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 1 1 22+ ปวช.+ ตามตกลง

199/1-3 ม.1 ต.วงัด้ง อ.เมือง กาญจนบุรี 2.ช่างยนต์ 1 1 22+ ปวช.+ ตามตกลง

โทร.034-510690,081-8585575 3.จป.วิชาชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาอาชีวอนามัย
173 ร้านเฟรชมาร์ท(รพ.พหลพลพยุหเสนา) แคชเชียร์ 2 2 ม.3+ 9,450 ท างานเป็นกะได้

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.083-8834551
174 บริษัท กาญจนบุรีทัวร์ จ ากัด 1.พนักงานขับรถ 10 10 18-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง

160/35-36 ต.บา้นเหนอื อ.เมอืง กาญจนบรีุ 2.พนักงานเก็บค่าโดยสาร 10 10 18-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.034-514572
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175 บริษัท กันตินันท์ การ์เม้นท์ จ ากัด ช่างเย็บผ้า 20 20 18-55 ไม่จ ากดั ตามตกลง

99/2 ม.1 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี

โทร.062-4494294
176 หจก.เจือทิพย์ 1พนักงานหน้าร้าน(ยกของ)

126/7 ม.4 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ   - สาขาลาดหญ้า 5 5 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.081-9954551   - สาขาบ่อพลอย 5 5 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

2.พนักงานล้างถุง 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

177 ดัชมิลล์ท่ามะกา,ท่าม่วง พนักงานขาย 3 3 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั 300-500/ว

99/14 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

 โทร.099-2526463
178 ร้านทีเอสที เคมีคอล ก าจัดปลวก พนักงานทัว่ไป/ช่าง 2 2 18-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง

163/8 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.087-1477929
179 บ้านรักษ์ไม้รีสอร์ท 1.ช่างเหล็ก 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง เวลาท างาน 08.00 -17.00 น.

158 ม.7 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างก่อสร้าง 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง เวลาท างาน 08.00 -17.00 น.

โทร.081-7577403
180 บริษัท เอม็.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากดั เสมียน 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

292/9 ม.1 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเต้ีย

จ.กาญจนบุรี โทร.081-3789603
181 ร้านต้นประดู่หมูกระทะ 1.แม่ครัว(สาขาท่าม่วง) 1 1 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง ท างานเวลา 13.00-22.00 น.

19/150 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แม่ครัว(สาขาชื่นฤดี) 1 1 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง ท างานเวลา 15.00-00.00 น.

โทร.061-6497723
182 บริษัท พีเออ(ีประเทศไทย) จ ากัด 1.วิศวกรไฟฟ้า 1 1 30+ ป.ตรี ตามตกลง ประสบการณ์อย่างนอ้ย 5 ปี

ต.วังศาล อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างไฟฟ้า 5 5 21+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาไฟฟ้า

โทร.088-0034721
183 บริษัท เพาเวอร์ไนน์ กอล์ฟ จ ากัด 1.ผู้จัดการ 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง

123 ม.7 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 2.เชฟ/แม่ครัว 3 3 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.092-2542664
184 บริษัท ผ้ึง-หวาน โฮเต็ล จ ากัด 1.พนักงานจัดเล้ียง 2 2 20-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง

72/1 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.085-7030079 3.แม่บ้าน 2 2 20+ ไฟ ตามตกลง
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185 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด หา้งทองทรัพย์ทวีเยาวราช 1.พีเ่ล้ียงเด็ก 1 1 30+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

7,9 ซอย 2 ถนนอู่ทอง ต.บ้านเหนือ 2.พนักงานขายหน้าร้าน 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.080-2920992

186 บริษัท ชีพเกษม ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั พนักงานขายและจัดเก็บสินค้า 5 5 20-25 ม.3+ ตามตกลง

123/12-13 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.098-8259939
187 บริษัท แอลแอนด์ที คอนสตรัคชั่น จ ากดั คนงานก่อสร้าง 10 10 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

436 ม.7 ต.เกาะส าโรง อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ

โทร.082-7901398
188 โรงพยาบาลสัตว์กาญจนบุรี แม่บ้าน 1 1 ไม่เกนิ 35 ไม่จ ากดั ตามตกลง รักสัตว์ รักความสะอาด มีระเบียบ

ตรงข้างตลาดชุกโดน อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ สามารถเรียนรู้งานได้ดี

โทร.086-3288077 / @kanvet
2,260 433 97 1,730 

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 โรบินสัน สาขากาญจนบุรี 1.ห่อของขวัญ 5 5 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ช่วงเทศกาลปีใหม่
110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ขายสินค้า 5 5 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง วันที2่3/12/63-3/1/64

โทร.034-603211-21 ต่อ 611,612

2 บริษัท  สยามแม็คโคร จ ากัด นักเรียน/นักศึกษา Part-time 8 8 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง 26 ธนัวาคม 63 -1 มกราคม 64 หลังเลิกเรียน

102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-699609

3 ร้านอาหารแพห้อยขา พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

ท่าน้ าชุกโดน ต.บ้านใต้ อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2490331

20 2 - 18 รวม 4 ต ำแหน่ง 20 อัตรำ

รวม 437 ต ำแหน่ง 2,260 อัตรำ

ต ำแหน่งงำน Part-Time

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร


