
จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 ห้ำงกนกกำญจน์ 1.พนกังานรักษาความปลอดภยั (รปภ.) 1 1 30-50 ไม่จ ากดั ตามตกลง

15 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานซุปเปอร์ 1 1 20-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร. 034-514888 ต่อ 116,128 3.พนักงานประจ าดีพาร์ท 1 1 25-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง

4.พนักงานบัญชี 1 1 22-35 ปวส.+ ตามตกลง

5.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 25-40 ปวช+ ตามตกลง

6.แม่บ้าน 1 1 25-50 ไม่จ ากดั ตามตกลง

2 หจก.แอดเวอร์ไทซ่ิง มอร์น่ิง ออนไลน์ เจ้าหน้าที่กราฟฟิคและวิดีโอครีเอเตอร์ 1 1 20-30 ไม่จ ากดั ตามตกลง สามารถใช้โปรแกรม Photoshop illustrator, premire pro ได้

2/5 ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 064-5674952

3 บริษัท แอดวำนซ์ ไฟเบอร์ จ ำกัด (สำขำท่ำมะกำ) 1.ช่างประจ ากะ (ไฟฟ้า) 2 2 22+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาไฟฟ้าหรือเคร่ืองกล

111/11 ซอยทางเข้าโรงพยาบาลมะการักษ์ 2.เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ 1 1 18+ ปวช+ ตามตกลง ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3.พนกังานขับรถย้ายไมเ้ทรนเลอร์ 3 3 25+ ป.6 ตามตกลง

โทร.034-542149, 092-5463308 4.ผู้ควบคุมเคร่ืองไม้ยางพารา 1 1 22+ ป.6+ ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะได้

5.พนักงานขับรถคีบไม้ 2 2 25+ ป.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์ / ท างานเปน็กะได้

6.ผู้ช่วยวเิคราะห์บอร์ดด้านเคมี 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์

4 รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปำ 1.พนักงานรักษาความปลอดภยั 1 1 18-50 ม.3+ ตามตกลง ใช้บุคคลค  าประกันระดับ ซี 5 ขึ นไป

88 ม.2 ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง กอ่นถงึม.ราชภัฏกาญฯ2 กม. 2.แม่บ้านท าความสะอาด 2 2 18-45 ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.083-6956141

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

ทุกต าแหน่งต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

5 บริษัท มัลติเพิลฟู้ดส์ จ ำกัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้

109/2 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.Supervisor ฝ่ายผลิต 1 1 25-30 ป.ตรี+ ตามตกลง

 โทร.064-4262287 3.จปวิชาชีพ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง จบสาขาอาชีวอนามัย

4.เจ้าหน้าทีบ่ัญชีต้นทุน 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง จบสาขาบัญชี

5.พนักงานขับรถคีบไม้ 1 1 18+ ใม่จ ากดั ตามตกลง

Line ID : narabeau02

6 Bake A Wish สำขำโรบินสัน กำญจนบุรี พนักงานขาย 2 2 18-28 ไม่จ ากดั ตามตกลง สามารถไปเทรนได้ พดูเก่ง อดทน รักการขาย

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 71000

โทร.0962454415 /0962453542
7 โรงแรมมอนำซ ริเวอร์แคว กำญจนบุรี พนักงานแม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

284 ถ.แสงชโูต ต.บ้านเหนือ อ.เมอืง จ. กาญจนบุรี

โทร.098-258-0988
8 บริษัท เอ็นพีโฮมเซ็นเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด พนักงานขนส่ง 1 1 25-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง ต้องมใีบขับขี่และประสบการณ์

896/1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก ท างานมาแล้ว 3 ปขีึ นไป

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-514299

9 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (รำชบุรี) จ ำกัด 1.สถาปนิกขาย 1 1 18+ ปวส.+ ตามตกลง แผนกก่อสร้างและอื่นๆ

เลขที ่157/4 หมูท่ี ่10 ต าบลเจดียห์ัก 2.เจ้าหน้าทีธุ่รการ 1 1 18+ ปวส+ ตามตกลง จบการบัญชี

 อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 3.ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 1 1 18+ ปวส+ ตามตกลง จบโยธา/ ก่อสร้าง

โทร : คุณธติิมา 065-940-2784, คุณสุนันท์ 085-489-4237

10 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (กำญจนบุรี) จ ำกัด สถาปนิกขาย 1 1 18+ ปวส+ ตามตกลง แผนกกอ่สร้าง/ สถาปัตยกรรม

62/33 หมู่ที ่9 ต าบลปากแพรก / วิศวกรรม และสาขาอื่นๆ

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

โทร.034-600-237, 065-940-2784

11 ร้ำนเปำเปำ โดนัทนมสด พนักงานทัว่ไป 4 4 20-30 ไม่จ ากดั 320/วัน ขยัน อดทน อยากท างาน

ส่ีแยกแก่งเสี ยน อ.เมือง เร่ิมงาน 06.00-16.00 น.

จ.กาญจนบุรี โทร.096-1499266

12 Hop inn Hotel สำขำกำญจนบุรี พนักงานแม่บ้าน 1 1 22-45 ม.3+ 9600 สามารถสมัครได้ที่โรงแรมฮ็อป 

360/39 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อินน์ กาญจนบรีุ 

จ.กาญจนบุรี โทร.034-513599 ทกุวนั 08.00 น. - 17.00 น.
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(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

13 TMK Supermarket (มะกอกหมู่) พนักงานคลังสินค้า 5 5 23-40 ม.3+ ตามตกลง สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์น  ามันได้ พิจารณาพิเศษ

507 หมู่ที ่2 ต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง

จังหวดักาญจนบุรี โทร.063-2064551

14 บริษัท ทีเอ็มเค กำญจนบุรี เทรดด้ิง จ ำกัด 1. IT support 1 1 22-35 ปวส.+ ตามตกลง มีความรู้ระบบหลังร้าน Bplus 

(ทีเอ็มเค พาร์ค กาญจนบุรี) 2. เจ้าหน้าทีฝ่่ายบัญชี 3 3 28-37 ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาบญัชี

ร้ำนอำหำรในเครือ ทีเอ็มเค พำร์ค กำญจนบุรี 3.กัปตันร้านอาหาร 2 2 21-35 ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี

4.พนักงานเสริฟ 3 3 21-35 ม.3+ ตามตกลง

5.คนสวน 2 2 30-50 ไม่จ ากดั ตามตกลง มีความรู้ในการดูแลต้นไม้

15 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ.เอ็น.โมลำส พนักงานขับรถส่งกากน  าตาล 3 3 20+ ม.3+ ตามตกลง

9/35 ม.4 ต.ทา่ไม ้อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ

โทร.082-2965558 (คุณเป)้
16 บริษัท ซูซูกิ กำญจนบุรี จ ำกัด 1.พนักงานขายรถยนต์ 5 5 20-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง ส่งขอ้มลูมาที่ Line : suzukikan99

15/9 หมู่ที ่2 ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง
2.พนักงานธุรการ 2 1 1 25-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3.ทีป่รึกษาด้านการบริการ 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง

โทร.034-6040224, 0864747833 4.เจา้หน้าทีลู่กค้าสัมพนัธศู์นยบ์ริการ 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง

5.เจ้าหน้าทีอ่ะไหล่ 1 1 18+ ปวช+ ตามตกลง

6.ช่างเทคนิค 1 1 18+ ปวช+ ตามตกลง

7.พนกังานท าความสะอาดรถยนต์ 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

17 ร้ำนใส่นม กำญจนบุรี พนักงานทัว่ไป 4 4 18-30 ม.6 ตามตกลง

12/3-4 ถ.แสงชูโต  ต.บ้านใต้ อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.092-5369165
18 ร้ำน Cafe Amazon พนักงานบาริสต้า 2 2 18-30 ม.6 ตามตกลง

160/188 ถ.แสงชูโต ต.บา้นเหนอื  
อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ โทร.082-6694964

19 GrabFood Delivery 1.พนักงานส่งอาหาร 40 40 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง โซน ม.ราชภัฏ / หนองบัว / ลาดหญ้า

88/3 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 40 40 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง โซน ท่าม่วง / หนองขาว / ม่วงชุม

โทร : 063-219-3789/Line : grab71000 40 40 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง โซน อ.เมืองกาญฯ
GrabCar 2.พนักงานส่งผู้โดยสาร 20 20 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง โซน อ.เมืองกาญฯ

20 20 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง โซน อ.ทา่ม่วง

20 รัศมีคำร์เซ็นเตอร์ 1.พนักงานขาย 1 1 22+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ต้อนรับลูกค้าและน าสินค้า
65/49 ม.9 ถนนปากแพรก ต.ปากแพรก 2.พนักงานล้างรถ 1 1 22-30 ไม่จ ากดั ตามตกลง ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ โทร.088-6286315 Line id : Lady_mook

21 โรงแรมไมด้ำ รีสอร์ท กำญจนบุรี 1.Chief Accountant 1 1 18-45 ปวส.+ ตามตกลง  ิพจิารณาผู้สมัครที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนเทา่นั น

199 หมู่ 2 ถนนลาดหญ้า-ศรี 2.Account Payable 1 1 18-45 ปวส.+ ตามตกลง ส่งประวติัการท างานมาที่
ต าบลวงัด้ง อ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี 3.Purchasing 1 1 18-45 ปวส.+ ตามตกลง hrm_mrkc@mhg.co.th
โทร.034-919-606, 090-9939515 4.Receiving & Storekeeper 1 1 18-45 ปวส.+ ตามตกลง

มีประสบการณ์ด้านการขับรถ

ส่งของอย่างน้อย 2 ปขีึ นไป
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เพศ
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22 บริษัท ริเวอร์แคว รีโซแทล จ ำกัด พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 3 3 18-50 ไม่จ ากดั ตามตกลง

55 ม.5 ต.วงักระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ

โทร.080-9811904 (ส านักงานใหญ)่

23 บริษัทโฟลทเฮำส์ จ ำกัด พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 3 3 18-50 ไม่จ ากดั ตามตกลง

19/4 ม.5  ต.วงักระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โทร.080-9811904 (ส านักงานใหญ)่

24 บริษัท หินตก รีเวอร์ค็มป์ จ ำกัด 1.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 3 3 18-50 ไม่จ ากดั ตามตกลง

109 ม. 9 บ้านวังเขมร ต.ท่าเสา 2.หัวหน้างานบริการ 1 1 18-50 ไม่จ ากดั ตามตกลง

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานบริการอาหาร 3 3 18-50 ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.080-9811904 (ส านักงานใหญ)๋ 4.เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยั 1 1 18-50 ไม่จ ากดั ตามตกลง

25 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย เซำท์อีสต์ เอเซีย จ ำกัด พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 1 22-55 ม.6 ตามตกลง ผ่านการฝึกอบรมพนักงานรักษาความ

125/32 หมูท่ี ่9 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมอืง
 ปลอดภยัรับอนญุาต จะพจิารณาเปน็

จ.กาญจนบุรี โทร.034-912009/ 083-9737263 พเิศษ ( ธภ.12 )

26 บริษัท เส้นสี โปร ดีไซน์ จ ำกัด ช่างทัว่ไป 1 1 18-35 ไม่จ ากดั 320/วัน มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

31 หมู่ที ่4 ต าบลปากแพรก มีสวสัดิการประกันสังคม /OT

จ.กาญจนบุรี โทร.096-2494645
27 บริษัท อิซูซุ กำญจนบุรี เจา้หน้าที่แคชเชียร์ (ประจ าสาขาทองผาภูม)ิ 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง จบสาขาการบญัชี

18/1 ถนน แสงชโูต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2865563
28 โรงเรียนชัยจิตต์วิทยำ ครูอนุบาล 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง ปริญญาตรีปฐมวยั ร่างกายแขง็แรง

12/7 ถนนแสงชูโต (ซอยแสงชูโต 40) ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมืองฯ ฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม

จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. (034) 511137.

29 ที.68 อำหำรสัตว์ พนักงานส่งอาหารสัตว์ 2 2 20-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง มีใบขับขี่

808/29 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.081-8592502

30 Z9 Resort ช่างประจ ารีสอร์ท 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ดูแลระบบไฟ ซ่อมแซม

150 หมู ่1 ต าบลทา่กระดาน อ าเภอศรีสวสัด์ิ 

จังหวัดกาญจนบรีุ โทร.095-516-5333

31 ร้ำน Speed Wash พนักงานประจ าร้าน 1 1 25-50 ไม่จ ากดั ตามตกลง รักบริการ ซ่ือสัตย์ อดทน

(ส่ีแยกไฟแดงหอนาฬิกา เมืองกาญจนบุรี) 063-5369661

32 ออเร้นท์ รีสอร์ท พนักงานท าความสะอาด 2 2 25-50 ไม่จ ากดั 320/วัน ยิ มแย้มแจ่มใส ขัยน ซ่ือสัตย์

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร. 0817638858
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33 เซฟ-ที-คัท กำญจนบุรี พนักงานขายไดเร็คเซลล์ 3 3 18+ ม.3+ ตามตกลง มีความรู้เกีย่วกบัไฟฟ้า/มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17/7ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรีโทร 081-8233185

34 โรงแรมเซเว่นอินน์ พนักงานท าความสะอาด 2 2 25-50 ไม่จ ากดั 320/วัน ยิ มแย้มแจ่มใส ขัยน ซ่ือสัตย์

ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร. 0817638858

35 บริษัท พรีเม่ียมออยล์ (ประเทศไทย) จ ำกัด พนักงานขาย 1 1 25-50 ไม่จ ากดั 320/วัน ยิ มแย้มแจ่มใส ขัยน ซ่ือสัตย์

168 หมู่ที่ 7 ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง
 สถานที่ท างาน: ปัม๊น  ามันบางจาก เขาเม็งค์

จ.กาญจนบรีุ  โทร. 0817638858

36 บริษัท สุเนตรำควิซีน จ ำกัด พนักงานประจ าร้านอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง สถานที่ท างาน: TMK Park

99/8 หมู่ที่ 1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

 จ.กาญจนบรีุ โทร.063-2064552

37 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นัทธีเจริญกำรค้ำ พนักงานทัว่ไป 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

506-509 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 

กาญจนบุรี โทร.091-0020481

38 ร้ำนกำแฟสดจำกไร่คุณหญิง แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

105 หมู ่1 ต าบลแกง่เสี ยน อ าเภอเมืองกาญจนบรีุ

จังหวดักาญจนบุรี โทร.064-2842028

39 บริษัท บันชันโคเรียนโฮมฟูด จ ำกัด พนักงานเสริฟ 1 1 18+ ม.3+ 9,000 ท างานเปน็ทมีได้ ท างานเปน็กะได้

95/47 ถนนบายพาส ม.3 ต.ปากแพรก อ าเภอเมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.092-7710736

40 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โรงน้ ำแข็งวัดศำลำ 1.ช่างซ่อมบ ารุง 3 3 20-45 ไม่จ ากดั 450-500/วนั

345/8 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.ช่างยนต์ 1 1 20-45 ไม่จ ากดั 450-500/วนั ขอคนมีประสบการณ์

จ.กาญจนบุรี โทร.093-6653596 3.คนขับรถเล็ก 2 2 20-50 ไม่จ ากดั 450/วัน ต้องมีใบขับขี่

4.คนขับรถใหญ่ 5 5 20-50 ไม่จ ากดั 500/วัน ต้องมีใบขับขี่ประเภทที2่

5.เด็กรถ 5 5 18+ ไม่จ ากดั 350/วัน

6.คนขึ นน  าแข็ง 5 5 18+ ไม่จ ากดั 400/วัน
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41 ร้ำนศึกษำภัณฑ์ กำญจนบุรี พนักงานทัว่ไป 1 1 20-40 ไม่จ ากดั ตามตกลง ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน

149/6-7 ถ.อู่ทอง ต.บ้านใต้ อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-518457

42 โรงแรมมิตรพันธ์ กำญจนบุรี 1.ช่างไฟฟ้า ช่างประปา 1 1 18-45 ปวส. ตามตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

244 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ทา่มะขาม อ.เมือง 2.คนสวน 2 2 18-45 ไม่จ ากดั ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.093-1674422,089-8153363 3.การตลาด 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง

43 บริษัท เมโทร เอ็ม ดี เอฟ จ ำกัด 1.พนักงานขบัรถโฟล์คลิฟท์เล็ก-ใหญ่ 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

99/9 หมู่ 5 ต.หวายเหนยีว อ.ท่ามะกา 2.พนักงาน QC QA 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานคีบไม้ 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.082-0529654,095-6965546 4.ผู้ควบคุมเคร่ืองจักร 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

44 บริษัท ฟำ ฟำ เฮ้ำส์ จ ำกัด ชา่งประกอบงานประตู หนา้ต่างไวนลิ 5 5 21+ ม.6 320/วัน ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

248/1 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.095-6942465

45 ร้ำนเคียวได 1.ผู้ช่วยพ่อครัว 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

188 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.087-5175012 2.พนักงานเสริฟ 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

46 มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.กุ๊กอาหารไทย 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

27/2 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.081-8500409

47 บริษัท นิวปุ๋ยไทยอินเตอร์ จ ำกัด พนักงานรายวันฝ่ายผลิต 10 10 25-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง มีความขยัน อดทน

4 หมู่ที่ 12 ต าบลตะคร  าเอน อ าเภอท่ามะกา


 จ.กาญจนบุรี โทร.034-552788,089-5003179

48 เดอะไซน์ ริเวอร์แคว 1.กุ๊กครัวยุโรป 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

9/1 ซอยกัมพูชา ต.ท่ามะขาม ริมแม่น  าแคว อ.เมือง 2.แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-910-258 3.พนักงานต้อนรับ 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง

4.บาริสต้า 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

49 ร้ำนมีโซ บุฟเฟต์ อำหำรเกำหลี 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20+ ปวช+ ตามตกลง

77 ถ.เลียมแม่น  าแคว ต.มา่นใต้ อ.เมอืง 2.ผู้ช่วยครัว 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.065-6199864

อาหาร 2 มื อต่อวนั มี OT

ค่าทีพ่ัก ประกันสังคม งานเลี ยงประจ าปี
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50 บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จ ำกัด 1.ช่างกลโรงงาน 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

222 ม.8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา 2.ช่างยนต์ 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.092-2718122 3.ช่างไฟฟ้า 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

4.พนักงาน Lab เคมี 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

51 เอรำชล รีสอร์ท กำญจนบุรี พ่อครัว/แม่ครัว 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์ ทีพ่ักฟรี อาหารฟรี

45 ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี

โทร.085-4237000

52 แม็คโคร (makro) สำขำกำญจนบุรี 1.เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง

102 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่ามว่ง 2.พนักงานจัด Order 5 5 18+ ม.6+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-699609

53 บริษัท ทัสพำว จ ำกัด 1.พนักงานทัว่ไป 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง

 63/15 หมู่ 6 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขาย 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง

โทร.062-2288511

54 โรมแรมริเวอร์แคว วิจเลจ 1.ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ 1 1 35+ ป.ตรี+ ตามตกลง

74/12 หมู่ 4 ต.ท่าเสา อ าเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานต้อนรับ 1 1 20-35 ป.ตรี+ ตามตกลง

โทร.02-251-7828, 081-922-4661 3.พนักงานส ารองห้องพัก 1 1 20-35 ป.ตรี+ ตามตกลง

4.ผู้จัดการห้องอาหาร 1 1 35+ ป.ตรี+ ตามตกลง

5.หัวหน้าพ่อครัว 1 1 35+ ป.ตรี+ ตามตกลง

6.บาร์เทนเดอร์ 1 1 20-35 ปวช.+ ตามตกลง

7.บาริสต้า 1 1 20-35 ปวช.+ ตามตกลง

8.ผู้จัดการสปา 1 1 35+ ป.ตรี+ ตามตกลง

9.ผู้จัดการแม่บ้าน 1 1 35+ ปวช+ ตามตกลง

10.ผู้จัดการฝ่ายช่าง 1 1 35+ ปวช+ ตามตกลง

11.พนักงานบัญชี 1 1 20-35 ป.ตรี+ ตามตกลง

55 ร้ำนโซล่ำกำญจน์ พนักงานขาย 1 1 20-36 ม.6+ 325-400/วนั

12/3 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบรีุ

จ.กาญจนบุรี โทร.094-3563924

มีประสบการณ์ท างาน 
ใบขับขีร่ถยนต์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

ผู้จัดการจะต้องมี

ประสบการณ์ 12 ปขีึ นไป

ต าแหน่งอื่นๆ ประสบการณ์ 2

 ปขีึ นไป

จบสาขาตรงจะได้รับการ

พจิารณาเปน็พเิศษ

มีประสบการ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ริเร่ิม สร้างสรรค์ ขยัน อดทน
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56 โรบินสันกำญจนบุรี 1.พนักงานแคชเชียร์ 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง

110 ม. 9 ถนนเล่ียงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก 2.พนักงานขาย 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-603211

57 บริษัท ไอออนิค จ ำกัด 1. คนสวน 1 1 35+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

94/1 ม.8 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 2. พนักงานขับรถ 1 1 25-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง มีใบขับขี่รถยนต์
จ.กาญจนบุรี โทร.0854888553 3. พนักงานรายวัน 1 1 22-30 ไม่จ ากดั ตามตกลง

4.ช่างซ่อมบ ารุงรายวัน 1 1 20+ ม.6+ ตามตกลง

5.เจ้าหน้าทีจ่ัดซื อ 1 1 30+ ปวส+ ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านการจัดซื อ 1 ปี

6.วิศวกร(ซ่อมบ ารุง) 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาวศิวะเคร่ืองกล ยินดีรับเด็กจบใหม่

7.ช่างเชื่อม 1 1 20-35 ปวช+ ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม งานประกอบ 1-2 ปี

8.เจ้าหน้าทีฝ่่ายผลิต 2 2 20+ ปวช+ ตามตกลง มีความรู้ด้านการผลิตจะพิจารณาเปน็พิเศษ

9.เจ้าหน้าทีค่วบคุมคุณภาพ 1 1 23+ ม.6+ ตามตกลง

58 บริษัท เดอะแบร่ิง ช๊อป จ ำกัด 1.พนักงานขาย 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง มีรถยนต์ส่วนตัว,มีใบขับขี่

67/1 ม.3 ต.วังด้ง อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานแอดมิน/บัญชี 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

โทร.061-6356954 คุณอรพรรณ ใช้ภาษาองักฤษ ฟังพูดอา่นเขยีนได้(พื นฐาน)

59 ร้ำนอำหำรแพห้อยขำ 1.กุ๊กครัวทอด 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

286/34-37 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ยิ มแย้ม รักงานบริการ

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2490331

60 บริษัท แดร็ก สไปซ่ี ไทย ฟู้ด จ ำกัด พนักงานบัญชี 1 1 20-35 ปวส.+ ตามตกลง สามารถยืดหยุ่นเวลางานได้ ขยัน ซ่ือสัตย์ อัธยาศัยดี

127/57 ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมือง เวลาท างาน 8.00น.-17.00น.

จ.กาญจนบุรี โทร.098-8281278

61 บริษัท โคโนอิเกะ เอเชีย ประเทศไทย จ ำกัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 1 1 18-45 ไม่จ ากดั 320/วัน ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ซอยวดัหัวนา ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานคลังสินค้า 1 1 18-45 ไม่จ ากดั 320/วัน มีโบนัส,โอที

โทร.061-3912686

62 บริษัท ส.ไทยสร้ำงเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.ช่างตัด CNC 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

หมู่1 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ช่างกลึง 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.034-540521 3.จป.วิชาชีพ 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง
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63 เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปำร์ค พ่อครัว/แม่ครัว (กุ๊ก) 3 3 21+ ป.ตรี ตามตกลง ขยันซ่ือสัตย์ อดทนมีน  าใจ

241 ม.5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวสัด์ิ

จ.กาญจนบุรี โทร.061-4173237

64 The 28th Hotel แม่บ้าน 1 1 20-55 ไม่จ ากดั ตามตกลง

168 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-512828,097-4652828

65 โรงแรม เดอะบริดจ์ เรสสิเดนส์ 1.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

236/6 ถ.แม่น  าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานต้อนรับ 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี ข้างซอยเซเว่นสุดใจ

โทร.034-515001-2,080-080-0888454

66 เต็นท์ มำนี รถเกรด A กำญจนบุรี 1. พนักงานทัว่ไป 1 1 18+ ไม่จ ากดั 350/วัน รักงานขาย
สาขาถนนบายพาส อยูเ่ยื องปัม๊ ปตท.ใหม่ 2.พนักงานขายรถยนต์มือสอง 1 1 18+ ปวช.+ ตามตกลง สามารถใช้โซเชียลได้ดี
ใกล้กบัวัดเขาพุราง โทร.097-2522353 วฒิุด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

67 บริษัท เจริญพำณิชย์ค้ำส่ง จ ำกัด 1.ผู้จัดการแผนก 2 2 20-40 ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

87/4 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานบัญชี 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.061-8186168 3.พนักงานคอมพิวเตอร์และขายออนไลน์ 2 2 18+ ปวช.+ ตามตกลง

4.พนักงานทัว่ไป 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

68 บริษัท เพชรสิงห์โต จ ำกัด 1. พนักงานชงกาแฟ 1 1 18-35 ม.6+ 320/วัน อัธยาศัยดี มีใจรักงานบริการ

240 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2. แคชเชียร์ 1 1 18-35 ม.6+ 320/วัน หากมีประสบการณ์ท างาน
จ.กาญจนบุรี โทร.081-4503333 3. พนักงานขายคูปอง 1 1 18-35 ม.6+ 320/วัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

69 บริษัท ซำเฟล ดีไล ทำม จ ำกัด 1. พนักงานขาย 4 3 1 25-45 ไม่จ ากดั ตามตกลง

63/2 ม.7 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายขาย 1 1 25-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.062-5831541 คุณชัย 3. พนักงานฝ่ายบคุคล ฝ่ายสรรหา 1 1 25-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง

70 เดอะด๊ักชำบูค่ำเฟ่ต์ ชำบูพรีเมียมเมืองกำญจน์ 1.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 21+ ม.3+ ตามตกลง บุคลิกดี รักงานบริการ
ร้านตั งอยู่ปั๊มบางจาก ใกล้ รร.ดรุณากาญจน์

โทร.034-919568
71 Flash Express กำญจนบุรี พนักงานขนส่ง กะบะตู้ทึบ(รถตัวเอง) มใีบขบัขี่ อายไุมเ่กนิ10 ปี(นับจากตัวเล่ม)

โทร.080-2950589 สาขาไทรโยค 3 3 20-45 ไม่จ ากดั ตามตกลง คัดแยกพสัดุ รับ-ส่งจากบา้นลูกค้า

72 บริษัท สินกำญจน์รุ่งเรือง จ ำกัด(โรงโม่หิน) 1.พนักงานขับรถตัก 1 1 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

88/8 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถแบคโฮ 1 1 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.081-8578801

มีความรับผิดชอบต่องาน

ถ้ามีประสบการณ์จะ

พิจารณาเป็นพิเศษ
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73 บริษัท โล้วเฮงหมงเทรดด้ิง จ ำกัด ธุรการบัญชี 2 2 18+ ปวช.+ ตามตกลง

49/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบรีุ โทร.090-6300018(คุณฟา้)

74 บริษัท ฟำร์มไก่ด ำ (กำญจนบุรี) 1.พนักงานบัญชี 1 1 25+ ม.3 ตามตกลง

10/2 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานข้อมูลบัญชีฟาร์ม 1 1 25+ ปวส+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-518999,098-2804798 3.เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยั 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

4.ฝ่ายกิจกรรม 1 1 25+ ปวส+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

5.พนักงานฝ่ายผลิต 9 9 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

6.พนักงานฝ่ายคลังสินค้า 1 1 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

75 ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร Checker Out Outsource 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง ปฎิบัติงานที ่อ.ท่ามะกา

2716 ถ.บา้นเหนือ ต.บา้นใต้ อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.082-3265446  

76 บริษัท โฮม โปร ดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด พนักงานขาย 1 1 25+ ม.3 ขึ นไป ตามตกลง

15 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 14824

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2583244 14824

77 บริษัท สยำมแกรนด์ อลูมิเนียม จ ำกัด 1.พนกังานขับรถบรรุทก 6 ล้อ 1 1 27-45 ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง มีใบขับขี่

ทา่ทุ่งนาซอย 6 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานฝ่ายผลิต 2 2 18-45 ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง

ทางเข้าอยู่ตรงข้ามโรงแรมพีลูส 3.พนักงาน Admin 1 1 18-35 ปวช.+ ตามตกลง

โทร.064-1837258 4.พนักงานบัญชี 1 1 18/35 ปวช.+ ตามตกลง

78 บริษัท คอร์เฮ้ำส์ (ประเทศไทย) พนักงานฝ่ายผลิต 5 2 3 18-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง เข้างาน 08.00-17.00 น.

7/6 ม.6 ถ.แสงชโูต ต.วังศา อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-561621, 063-2210088

79 ท๊อปกลำส กระจกรถยนต์ 1.ช่างติดกระจกรถยนต์ 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

10/2 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างติดตั งฟิมล์กรองแสงรถยนต์ 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.095-3542635

80 บริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.ผู้ช่วยสัตวบาล 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง จบสาขา สัตวศาสตร์,เกษตรฯลฯ

ประจ าสาขากาญจนบุรี

 โทร.080-0454129/089-2560273
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81 วิชัญญำคลินิกเวชกรรม 1.ที่ปรึกษาความงามและประสานงานขาย 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

132/9 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.Therapist(ผู้ช่วยแพทย)์ 1 1 22-30 ป.ตรี ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.098-8559491

82 บริษัท ไทย ซำน มิเกล ลิเคอร์ จ ำกัด พนักงานขับรถส่งสินค้า6 ล้อ 1 1 25+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

234 ม.1 ต.วังขยาย อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.086-7631527

83 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 1.พนักงานฝ่ายผลิต 500 500 18+ ไม่จ ากดั 320/วัน มีประกนัสังคม/มีโบนสัตามผลประกอบการ

46/19 ม.4 ต.อุโลกส่ีหมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงาน QC 50 50 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง เขา้กะได้ ทนความเยน็ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 092-2826543,034-549999ต่อ207

84 บริษัท ช.พรประสิทธ์ิ จ ำกัด 1.พนักงานขายคอนกรีต 2 2 20+ ปวส. ตามตกลง ขับรถยนต์ได้
12/31 ม. 7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถโม่ 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีใบขับขี่ ท.2
โทร.094-6611917 3.พนักงานฝ่ายผลิตคอนกรีต 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง จบไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างกอ่สร้าง

85 วัฒนำกำรเกษตร พนักงานขาย 8 8 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9/3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

โทร.063-2529663

86 บริษัท อินทผลัมภำคตะวันตก จ ำกัด 1.พนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์การท างาน 1 ปีขึ นไป

99/29 ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขายออนไลน์ 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์,โปรแกรมบัญชีได้เป็นอย่างดี

โทร.084-5999919

87 บริษัท สยำมไทย โกลบอล จ ำกัด 1.คนขับรถบรรทุก 1 1 18+ ไม่จ ากดั 20,000+ มีใบขับขี่ประเภท 2

99/3 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 2.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

 โทร. 061-8914659

เวลาติดต่อ 8.30 - 16.30 น.

88 ไทวัสดุ สำขำกำญจนบุรี 1.พนักงานคลังสินค้า 2 2 22-40 ม.3+ ตามตกลง

111 ม.9 ถนนเล่ียงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก 2.หัวหน้าแผนกขาย 2 2 25-45 ม.3+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 3 3 25-45 ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์อยา่งน้อย 2ปี

 โทร.065-5258207,091-0356906 4.พนักงานจัดเตรียมสินค้า 3 3 20-45 ม.3+ ตามตกลง

89 บริษัท กรุงไทยแอกซ่ำประกันชีวิต จ ำกัด พนักงานขาย 5 5 20+ ม.3+ ตามตกลง

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

โทร.082-5031618
90 บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จ ำกัด 1.ช่างไฟฟ้าโรงงาน 1 1 25-35 ปวช+ ตามตกลง

292/9 ม.1 ต.กลอนโด 2.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาบัญชี
อ.ด่านมะขามเตี ย จ.กาญจนบุรี
โทร.034-919531, 081-3789603

มีประสบการณ์
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91 บริษัท ประดิษฐ์ จ ำกัด พนักงานขับรถตัดอ้อย 1 1 25-45 ไม่จ ากดั 25000 มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 3ป ีรักงานบริการ

102/17-20 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี สอนงานได้มีความรับผิดชอบ
โทร.098-8823789

92 รัติกำญจน์ ช่างไฟฟ้า 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

88/1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-4335041

93 บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนช่ันแนลอุตสำหกรรม จ ำกัด ฝ่ายบุคคล 3 3 18+ ปวช+ ตามตกลง

99 ม.1 ต.แกง่เสี ยน อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ

โทร.034-910510-1

94 บริษัท เอ็น พี สลิตต้ิง จ ำกัด พนักงานคุมเคร่ืองจักร 1 1 20-34 ม.3+ ตามตกลง มีใบขับขี่ ท.2

3/6 ม.6 ต.วงัศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-553007,081-7210296

95 ร้ำนทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ 1.พนักงานขับรถ 1 1 20+ ไม่จ ากดั 350/วัน มีใบขับขี่ 
150 ม.4 ต.ทุง่สมอ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานแพ็คสินค้า 1 1 20+ ไม่จ ากดั 350/วัน

โทร.092-8259955 3.แอดมินเพจ 1 1 22+ ไม่จ ากดั 350/วัน

96 บริษัท ลำนเหล็กล ำเลียง จ ำกัด 1.พนักงานขับรถเทเลอร์ 5 5 25-40 ป.6+ ตามตกลง มีใบขับขี่ประเภท ท.3 ท.4
88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 2.จป.วิชาชีพ 1 1 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาอาชีวอนามัย
โทร.086-1005679 (คุณธีรารัตน)์ 3.พนักงานขับรถ 6 ล้อและ 10 ล้อ 5 5 25-40 ป.6+ ตามตกลง มีใบขับขี่ประเภท ท.2

97 บริษัท  สยำมแม็คโคร จ ำกัด 1.พนักงานจัดเรียงอาหารสด 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง

102 ม.2 ต.ทา่ล้อ อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานจัดสินค้าอาหารแห้ง 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง

โทร.034-699609
98 บริษัท จิริฎพำนิชย์คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 1.ช่างเชื่อมเหล็ก 5 5 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

(รับเหมาก่อสร้าง) 333 ม.12 2.ช่างก่อสร้าง 5 5 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ

โทร.098-2533351

99 บริษัท ศิรำกิจ โลจิสติกส์ จ ำกัด พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 2 2 25-55 ม.3+ ตามตกลง มีใบขับขี่ประเภท 3
28 ถ.แสงชูโตใหม1่ ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.081-6927123
100 บริษัท เสำปูน ดอนเจดีย์ ก่อสร้ำง จ ำกัด คนขับรถ/ยกของ 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ขยนัอดทน/มีใบขบัขี่ประเภท 2  และยกของได้

44 ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร.081-0192378,084-7235188
101 บริษัท กันตินันท์ กำร์เม้นท์ จ ำกัด ช่างเย็บผ้า 30 30 18-55 ไม่จ ากดั ตามตกลง

99/2 ม.1 ต.พระแทน่ อ.ทา่มะกา 
จ.กาญจนบุรี โทร.062-4494294
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102 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด 1.เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 2 2 20+ ปวช+ ตามตกลง

84/1-7 ถ.แสงชูโต ต.บา้นใต้ อ.เมือง 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและการตลาด  1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-513122 ต่อ 500 3.ช่างซ่อม 2 2 20+ ปวช+ ตามตกลง

4.พนักงานอะไหล่ 3 3 20+ ม.3+ ตามตกลง

103 The Pizza Company กำญจนบุรี 1.พนักงานส่งอาหาร 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง  มมีอเตอร์ไซต์ และใบขบัขี,่พรบ.ไมห่มดอายุ

โรบินสันกาญ โทร.0833081112 2.พนักงานครัว 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

คุณแป้ง 087-5690235 3.พนักงานเสิร์ฟ 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง

คุณออม 095-7453646
104 บริษัท สมเกียรติธุรกิจ จ ำกัด 1.พนักงานขับรถสิบล้อพื นเรียบ 2 2 23+ ป.6+ 15,000-18,000 มีใบขับขี ่ท.2 ตั งแต่ 1ปีขึ นไป

612/32 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานขับรถหัวลาก 2 2 23+ ป.6+ 15,000-18,000 มีใบขับขี ่ท.3, ท.4 ตั งแต่ 1ปีขึ นไป

โทร.081-8806233
105 หจก.ณภัทร 168 คอนสตรัคช่ัน 1.ช่างทัว่ไป 5 5 18+ ไม่จ ากดั 300-500/วนั มีค่าโอท+ีประกันสังคม

(รับท าปา้ยโฆษณา) 808/33 ถ.แสงชูโต 2.ช่างเชื่อม 5 5 18+ ไม่จ ากดั 300-500/วนั ท างานช่วงเวลา 8.00-17.00 น.

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

โทร.064-5655541 4.ช่างกระเบื อง 5 5 18+ ไม่จ ากดั 300-500/วนั

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

49/3 ม.8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา ขยัน อดทน

จ.กาญจนบุรี โทร.092-2849552
107 บริษัท มือสองเกรด เอ จ ำกัด พนักงานขาย 5 5 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

101 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา ท างานเป็นทีมได้
จ.กาญจนบุรี โทร.088-2149349

108 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กอวัฒนำท่ำเรือ 1.พนักงานขาย (ออกพื นที่) 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีใบขับขี่

187-189 ถ.พระแท่น ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 2.พนักงานขับรถส่งสินค้า 6 6 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง รถสิบล้อ/เทลเลอร์/รถโม่ปูน

จ.กาญจนบุรี โทร.081-9443939 3.พนักงานแบกหาม 4 4 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713522000084

109 ทรูคอร์ปอเรช่ันกำญจนบุรี (วังสำรภีพลำซ่ำ) 1.AE ผู้บริหารช่องทางการขาย 20 20 18-35 ป.ตรี ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 2.หวัหนา้ทีมขายและบริการลูกค้า 20 20 22+ ม.6+ ตามตกลง

โทร.064-4694909 3.พนักงานขายและบริการลูกค้า 30 30 18-35 ม.3+ ตามตกลง

090-9170872,0955541645 4.พนกังานแนะน าสินค้าทางโทรศัพท์ 30 30 18-35 ม.3+ ตามตกลง

110 ห้ำงหุ้นส่วน สหบวร แก๊ส พนักงานเติมแก๊ส 2 2 20+ ม.3+ 350/ว มีทีพ่ักอาศัย

119/5 ต.วังศาลา อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรีุ

 โทร 065-2245165 (08:30-16:30)

มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ
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111 บริษัท คีรีธำรำ ริเวอร์แคว จ ำกัด 1.ผู้ช่วยกุ๊ก 7 7 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ทนแรงกดดันได้ มีความอดทน

88/8 ม.4 ต.หนองบวั อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ 2.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ขยัน มีความรับผิดชอบ

 โทร.034-540898,097-2412384 3.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

4.เจ้าหน้าทีก่ราฟฟิค 1 1 20+ ไม่จ ากดั ป.ตรี จบกราฟฟิคดีไซน์

112 บริษัท ศรีสวัสด์ิพำวเวอร์2011 จ ำกัด 1.เจ้าหน้าทีสิ่นเชื่อ 5 5 18-35 ปวช.+ ตามตกลง

สาขาสะพานแม่กลอง 88/11ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานการเงิน 5 5 18-35 ปวช.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรีโทร. 065-7172942
113 บริษัท ไทย-ออส อะลูมิเนียม จ ำกัด 1.เจ้าหน้าทีบุ่คคล 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์งานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

88/11 ม.8 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 2.พนักงานต้นแบบ 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง สามารถใช้เคร่ืองมือช่างได้
จ.กาญจนบุรี โทร.086-3153655 3.พนักงานผลิต 3 3 20+ ป.6+ ตามตกลง

4.พนักงานคลัง 1 1 20+ ป.6+ ตามตกลง

5.เจ้าหน้าทีบ่ัญชีต้นทุน 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาบัญชี
6.เจ้าหน้าทีค่วบคุมวัตถุดิบ 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาโลจิสติกส์/สาขาที่เกี่ยวข้อง

ส่ง Resume ทางอีเมล์
hrcenter@thaiaust.com

114 บริษัท วินโดว์เอเชีย จ ำกัด 1.เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์อยา่งน้อย1 ปี

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

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

4.เจ้าหน้าทีแ่รงงานสัมพันธ์ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์ธกุารหรือดูแลเอกสาร

5.เจ้าหน้าทีว่ิศวกร 1 1 35+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล/วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์

6.หัวหน้าแผนกขนส่ง 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาการขายหรือสาขาที่เกีย่วข้อง

7.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 19+ ป.6+ ตามตกลง

8.พนักงานคลังสินค้า 5 5 18+ ป.6 ตามตกลง

9.ผู้จัดการฝ่ายคลังและขนส่ง 1 1 35+ ป.ตรี ตามตกลง

10.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังและขนส่ง 1 1 35+ ปวส+ ตามตกลง

11.เจา้หน้าที่ขับรถโฟร์คลิฟท์ 2 2 20+ ป.6+ ตามตกลง

12.เจ้าหน้าทีแ่ม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

13.เจา้หน้าทีติ่ดรถขนส่งสินค้า 1 1 18+ ป.6+ ตามตกลง

115 บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด(กล่ินสนิม) 1.พนักงานขับรถบรรทุก 1 1 25+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์รู้เส้นทางในจ.กาญจนบุรี

796 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ทา่มะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานขนส่งสินค้า 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

โทร.097-2391616

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

mailto:hrcenter@thaiaust.com
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116 ส ำนักงำนวิสำหกิจชุมชน สวนเกษตร ส.บุญมีฤทธ์ิ 1.คนงานลงแปลงเกษตร 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

123 ม.17 ต.หนองปรือ 2.พนักงานฝ่ายการตลาด 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทร.087-9748778 3.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

117 ร้ำนมัลเบอร์ร่ีเมลโล่ 1.ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง สนใจสมัครติดต่อทางไลน์ 

436 ม.7 ต.เกาะส าโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แผนกจัดจานอาหาร 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง ID:ck_tea

3.พนักงานทัว่ไป 3 3 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มเีงินพิเศษ อาหารเคร่ืองด่ืมกลางวนัฟรี

4.พนักงานภาคสนาม 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีโอที

5.พนักงานแม่บา้นท าความสะอาด 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

118 บริษัท กรุงไทยแอกซ่ำ จ ำกัด เจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย 4 4 24+ ม.6+ ตามตกลง โบนัสปีละ9 ครั ง

12/105 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.092-4656291

119 บริษัท สยำมชัยเซอร์วิส จ ำกัด (สำขำกำญจนบุรี) 1.แอดมินเพจ 10 10 20+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 2.พนักงานการตลาด (ฟรีแลนซ์) 10 10 20+ ม.3+ ตามตกลง

311/9 ต.บา้นเหนอื อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ 3.ผู้จัดการสาขา 5 5 28+ ป.ตรี ตามตกลง สามารถเดินทางท างานต่างจังหวัดได้

โทร.065-7153785,063-9906991

120 บริษัท สยำมชัยเซอร์วิส จ ำกัด (สำขำท่ำม่วง) 1.พนักงานขายประจ า 10 10 20+ ม.3+ ตามตกลง

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 2.พนักงานการตลาด (ประจ า) 10 10 20+ ม.6+ ตามตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาสวสัดิการให้

752/5-7 ถ.เทศบาลซอย 19 ต.ท่ามว่ง 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

โทร.089-1599496/095-2479621

121 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.พนักงานชั่วคราวฤดูหีบอ้อย 50 50 20+ ไม่จ ากดั 18000+ สามารถท างานเป็นกะได้

84 หมู่ 3 ต.วังศาลา อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานแบกน  าตาล 18 18 20+ ไม่จ ากดั 18000+ สามารถท างานเป็นกะได้

 โทร.034-561178,034-561187 ต่อ 204

122 เดอะฮับเอรำวัณ รีสอร์ท 1.พนักงานชงกาแฟ 3 3 22-30 ไม่จ ากดั ตามตกลง คนไทยหรือต่างชาติที่มีบัตรชมพูแล้ว

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานท าความสะอาดหอ้งพกั 3 3 20-35 ไม่จ ากดั ตามตกลง คนไทยหรือต่างชาติที่มีบัตรชมพูแล้ว

โทร.081-8474912 3.ช่างไฟอิเล็กทรอนิก 3 3 20+ ปวส+ ตามตกลง *ทุกต ำแหน่งมีท่ีพักพร้อม*

*อำหำร 3 ม้ือ ฟรี*
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123 บริษัท ดูโฮม จ ำกัด(มหำชน) 1.ผู้จัดการโซนคลัง 3 3 30-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณืตรงจะพจิารณาเปน็พเิศษ

สาขากาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าธุรการ 1 1 20-35 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณืตรงจะพจิารณาเปน็พเิศษ

โทร.098-2740663 3.LOSS /CCTV 3 3 20-35 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณืตรงจะพจิารณาเปน็พเิศษ

4.ทีมสุขภัณฑ์ 1 1 30-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณืตรงจะพจิารณาเปน็พเิศษ

5.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20-35 ปวช/ปวส ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านซ่อมบ ารุง 2 ปีขึ นไป

6.ผู้จัดการแผนกค้าปลีก 11 11 30-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์เกี่ยวกบัต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ 5 ปี

7.ผู้จัดการเกษตรสวน-ประปา 1 1 30-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์เกี่ยวกบัต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ 5 ปี

8.ผู้จัดการคิ วไม้ 1 1 30-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์เกี่ยวกบัต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ 5 ปี

9.ผู้จัดการเคร่ืองมือช่าง 1 1 30-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์เกี่ยวกบัต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ 5 ปี

10.ผู้จัดการปัม๊น  า 1 1 30-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์เกี่ยวกบัต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ 5 ปี

11.ผู้จัดการลูกบิด-บานพับ 1 1 30-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์เกี่ยวกบัต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ 5 ปี

12.ผู้จดัการสุขภัณฑ์-กระเบื อง 1 1 30-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์เกี่ยวกบัต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ 5 ปี

13.ผู้จัดการเคร่ืองครัว 1 1 30-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์เกี่ยวกบัต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ 5 ปี

14.ผู้จัดการเฟอร์นิเจอร์ 1 1 30-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์เกี่ยวกบัต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ 5 ปี

15.ผู้จัดการกระเบื อง 1 1 30-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์เกี่ยวกบัต าแหน่งไม่ต่ ากวา่ 5 ปี

124 บริษัท เพำเวอร์ไนน์ กอล์ฟ ทัวร์ จ ำกัด 1.พนักงานธุรการ 2 2 20-30 ปวช.+ ตามตกลง

123 ม.7 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 2.ช่างซ่อมไฟฟ้า 1 1 18.+ ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.092-2542664

125 บริษัท มิตซูกำญจนบุรี จ ำกัด 1.ทีป่รึกษาขาย 10 10 22+ ปวส.+ ตามตกลง มีใจรักในการขาย,ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

133/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2833922

126 บริษัท อัลลำยด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.ช่างบ ารุงสถานที่ 1 1 25+ ม.3+ ตามตกลง

90 ม.5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา 2.พนักงาน QC 1 1 21-30 ป.ตรี+ ตามตกลง จบเทคนิคการผลิต, ช่างกลโรงงาน

จ.กาญจนบุรี โทร.034-541293 3.ช่างเชื่อม 4 4 20-35 ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์งานเชื่อม TIG,MIG,ELETRODE

085-9119933
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

127 บริษัท พีลูส รีสอร์ท จ ำกัด 1.คนสวน 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

168/18 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.บาริสต้า 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง มีใจรักบริการ

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2621691 3.พนักงานห้องอาหาร 2 2 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง

1,530 283 70 1,177 

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 ร้ำนกำลเวลำ ฟำร์มคำเฟ่ นัวร์ ผู้ช่วยครัว Part time 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง ท างานเสาร์-อาทิตย์
787/3 ม.2 สาขาตลาดท่าม่วง ขยัน อดทน
โทร.081-9030923,085-3333414

2 ร้ำนมีโซ บุฟเฟต์ อำหำรเกำหลี พนักงานเสิร์ฟ 4 4 20+ ก าลังศึกษา ตามตกลง

77 ถ.เลียมแม่น  าแคว ต.มา่นใต้ อ.เมอืง

จ.กาญจนบุรี โทร.065-6199864

6 2 - 4 

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท มัลติเพิลฟู้ดส์ จ ำกัด คนพิการฝ่ายผลิต 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตามตกลง สามารถท างานได้

109/2 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 โทร.064-4262287

1 1 - - 

วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำรท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ

ต ำแหน่งงำนคนพิกำร

รวม 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ

รวม 289 ต ำแหน่ง 1,535 อัตรำ

รวม 2 ต ำแหน่ง 6 อัตรำ

ต ำแหน่งงำน Part-Time
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร


