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ชาย หญิง ไม่ระบุ

1 ร้านอาหารมังคุดขนัโตก 1.พนักงานผู้ช่วยในครัว 2 2 28+ ไม่จ ากัด ตกลง
13 ถ.แม่น  าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

จ.กาญจนบรีุ โทร.081-7935814

2 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากดั 1.พนักงานแนะน าสินค้า 5 5 25+ ม.3+ ตกลง
88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานขบัรถบรรทุก 10 10 30+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-527777 3.ผู้จดัการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 1 35+ ป.ตรี+ ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย10ปีขึ นไป

4.เจา้หน้าที่บัญชี 2 2 28+ ปวส.+ 12000+ มีประสบการณ์อย่างน้อย3ปีขึ นไป

5.เจา้หน้าที่ตรวจสอบภายใน 2 2 28+ ปวส.+ 12000+ มีประสบการณ์อย่างน้อย3ปีขึ นไป

3 คุณภัสรินทร์  สดใส(ฟาร์มหอยนางรม) 1.พนักงานดูแลฟาร์ม 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
303 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบรีุ โทร.083-3166339

4 ฮอนด้าบิก๊วิงกาญจนบุรี 1.พนักงานขาย 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
(จ าหน่ายรถจกัรยานยนต์) 2.แม่บ้าน 2 2 20-40 ไม่จ ากัด ตกลง
94 ม.8 ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-513122 ต่อ 500

5 เอไอเอสไฟเบอร์กาญจนบุรี(อินเตอร์เน็ต) 1.พนักงานขาย 10 10 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการร์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

144/4 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.ช่าง 5 5 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์ด้านการเดินสายไฟเบอร์

จ.กาญจนบุรี โทร.0632079998

ประจ าเดือน เมษายน 2561
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
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ต ำแหน่งงำนว่ำง ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรี  
www.doe.go.th/kanchanaburi

บริกำรจัดหำงำน : smart job center
หน้ำเฟสบุ๊ค : สจจ. กำญจนบุรี

หน้ำเพจเฟสบุ๊ค : ส ำนักงำนจัดหำงำนกำญจนบุรี
Line : @amy7134q โทร.034-564315 ต่อ 106
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6 โรงแรมราชศุภมิตร 1.พนักงานจดัเรียง 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
264 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.กุ๊ก 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-625128 3.คนสวน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
7 บริษัท เบทเตอร์เวย(์ประเทศไทย) จ ากดั 1.ผู้จัดการเขตจังหวดักาญจนบุรี 3 3 24-40 ม.6+ 9,300

442 อาคารเบทเตอร์เวย์ ถ.รามค าแหง 

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
โทร.089-8936151

8 บริษัท เสถียรปาล์ม จ ากัด (สดกัดน  ามันปาล์มดิบ) 1.ช่างซ่อมบ ารุง 5 5 25+ ปวช.+ ตกลง รับนักศึกษาจบใหม่ สาขาช่างกล ช่างยนต์

222 ม.6 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ทา่มะกา 2.พนักานขบัรถตัก 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-692078 3.พนักงานคุมเคร่ือง 10 10 18+ ม.3+ ตกลง

9 บริษัท ฉตัรชัย เมรัย จ ากดั 1.ผู้จดัการโรงงาน 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี+ ตกลง ***ทุกต าแหน่งท่ีสนใจ****

(ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์) 2.ผู้จดัการวางแผนการผลิต 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี+ ตกลง สามารถส่งใบสมัครไปที่
234/1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี+ ตกลง ส านักงาน เลขที่ 32/23 
จ.กาญจนบรีุ โทร.089-1322483 และส่ิงแวดล้อม ISO 1400 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์

4.หัวหน้าฝ่ายผลิต 2 2 ไมจ่ ากดั ป.ตรี+ ตกลง ชั น 2 ถนนสุขุมวทิ 21(อโศก)
5.หวัหน้าประกันคุณภาพ (QA) หอ้ง LAB 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี+ ตกลง แขวงคลองเตยเหนือ
6.หัวหน้าควบคุมคุณภาพ (QC Line) 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี+ ตกลง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

7.หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 1 1 ไมจ่ ากดั ปวช.+ ตกลง สนใจติดต่อเบอร์ 089-1322483

8.เจา้หน้าที่บัญชีต้นทุน 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี+ ตกลง คุณวัชระ  ชื่นใจ
9.เจา้หน้าที่บัญชี 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง
10.เจ้าหน้าที่ธุรการ บคุคล-คลังสินค้า-วางแผน 3 3 ไมจ่ ากดั ปวช.+ ตกลง **ทุกต าแหน่ง**
11.เจ้าหน้าที ่Planning RM+Packaging 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี+ ตกลง ปฏิบัติงานประจ าที่
12.เจา้หน้าที่ Planning FG+Packing 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี+ ตกลง 234/1 ต.วังขนาย 
13.ช่างไฟฟ้า 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
14.พนักงานประกันคุณภาพ (QA) หอ้ง Lab 2 2 ไมจ่ ากดั ม.3+ ตกลง
15.พนกังานควบคุมคุณภาพ (QC Line) 2 2 ไมจ่ ากดั ม.3+ ตกลง
16.เจา้หน้าที่ควบคุม Boiler 2 2 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง **โรงงานอยู่ระหว่างก่อสร้าง

17.เจา้หน้าที่ควบคุมระบบน  า 2 2 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง เสร็จประมาณเดือน พฤษภาคม 2561

18.พนักงานขบัรถโฟล์คลิฟท์ 2 2 ไมจ่ ากดั ม.3+ ตกลง
19.พนกังานจดัเรียงสินค้า (คลังสินค้า) 2 2 ไมจ่ ากดั ม.3+ ตกลง
20.พนักงานฝ่ายผลิต 11 11 ไมจ่ ากดั ม.3+ ตกลง
21.พนักงาน Packing 4 4 ไมจ่ ากดั ม.3+ ตกลง
22.พนักงานขบัรถ 1 1 ไมจ่ ากดั ม.3+ ตกลง
23.แม่บ้าน 2 2 ไมจ่ ากดั ม.3+ ตกลง
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10 ร้านสหภัณฑ์อะไหล่ 1.พนักงานขาย 2 2 ไม่เกนิ 30 ปวช.+ 350/ว มีประกนัสังคม
(จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์)976/1 ม.3 2.เจา้หน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 1 ไม่เกนิ 30 ปวช.+ 305/ว
ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

71110 โทร.094-6641456
11 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดโรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว 1.พนักงานต้อนรับ 2 2 ป.ตรี 20-40 ตกลง สามารถส่ือสารเปน็ภาษาอังกฤษได้/ท างานเปน็กะ

15 ม.9 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แม่บ้าน 1 1 ไมจ่ ากดั 20-40 ตกลง สามารถท างานเป็นกะได้
โทร.034-540989 3.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 ไมจ่ ากดั 20-40 ตกลง สามารถส่ือสารเปน็ภาษาอังกฤษได้/ท างานเปน็กะ

12 บริษทั สยามแกรนด์ อลูมิเนียม จ ากดั 1.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 ไมจ่ ากดั 18-40 305/ว
(ผลิตประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม)
168/11-12 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบรีุ โทร.064-2919940

13 โรงแรมกนกกาญเพลส 1.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
351/5 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.กุ๊ก 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.085-5662659 3.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

14 บริษัท ไมด้าแอสเซ็ท จ ากัด(มหาชน) 1.พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ 2 2 25+ ม.6+ 16,500 มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์
286/246 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบรีุ โทร.034-5121120

15 บริษัท อโกรเทคไทย จ ากดั(ผลิตเคม,ีอนิทรีย์) 1.เจา้หน้าที่ ISO 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 12,000+ มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14/22 ม.8 ต.อุโลกส่ีหมื่น อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-510640-2

16 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอดัแรง จ ากดั 1.ฝ่ายขาย 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
111/2 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 2.ฝ่ายสต็อก-ธุรการ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.034-512122

17 บริษัท เอ็นพีโฮมเซ็นเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1.แคชเชียร์
(จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์) 2.พนักงานขาย
896/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 3.พนักงานจดัซื อ
โทร.034-514299 4.พนักงานขนส่ง

18 บริษทั จรรโลง(1991) จ ากดั (ปั๊มน  ามัน) 1.ธุรการ 1 1 20-30 ป.ตรี ตกลง
1099/9 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร 034-611152/081-0715599

19 ร้านภทัรกิจเซลล์ (ศูนย์เซฟทีคัทกาญจนบรีุ) 1.พนักงานขาย 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
299/4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 2.ช่างไฟฟ้า 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
โทร.034-513221/081-8233185 3.หัวหน้าทีมงาน 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
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20 ร้านอาหารญี่ปุน่ (Tadaima sushi) 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18-30 ม.6+ 315/ว
121/2 ต.ท่าเรือ อท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.085-2922121
21 บริษทั แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี  จ ากัด 1.เจา้หน้าที่ควบคุมงานกอ่สร้าง 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง จบสาขากอ่สร้าง,วิศวโยธา

(หมูบ่้านพฤกษากาญจน)์ 2.เจา้หน้าที่ประมาณราคากอ่สร้าง 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิศวโยธา
12/1,13/1 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 3.เจ้าหนา้ที่เประสานงานราชการ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขานิติศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-520048 ต่อ 11 4.เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบประเมนิผล 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณNด้านพัฒนาระบบ ISO

5.ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบประเมินผล 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณNด้านพัฒนาระบบ ISO

6.เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง จบสาขากอ่สร้าง,วิศวโยธา
7.เจา้หน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาการบญัชี การจดัการหรือที่เกี่ยวข้อง

22 บริษัท เอ็น พี โฮมเซ็นเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 1.แคชเชียร์ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

896/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานขาย 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
โทร.034-514299 3.พนักงานจดัซื อ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง

4.พนักงานขนส่ง 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
23 โรงแรมบายพาสแอนด์รีสอร์ท 1.พนักงานรับรถ 1 1 25+ ป.6+ ตกลง

55 ม.5 ต.ปากแพรก อ.มือง จ.กาญจนบุรี

โทร.086-3353666
24 โรงพยาบาลท่าเรือ 1.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 2 ไม่เกนิ 30 การพยาบาล ตกลง

456 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.เจา้หน้าที่การตลาด 1 1 ไม่เกนิ 30 ปวส.+ ตกลง
โทร.034-636792/034-562213 3.เภสัชกร 1 1 ไม่เกนิ 30 ปวส.+ ตกลง

25 บริษัท คูโบต้า ก.แสงยนต์ ลูกแกกาญจนบรีุ จ ากัด 1.ช่างบริการ 4 4 20+ ปวช.+ ตกลง
49/10-12 ม.8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 2.เจา้หน้าที่ไอที 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034566302 3.ธุรการขาย,อะไหล่ 8 8 20+ ปวส.+ ตกลง

4.เจา้หน้าที่การตลาด 5 5 20+ ปวส.+ ตกลง
5.เจา้หน้าที่การขาย 5 5 20+ ปวส.+ ตกลง

26 บริษัท ร.ป.ภ.วคิตอร่ี การ์ด จ ากัด 1.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 3 20+ ม.3+ ตกลง ปฏิบัติงานที่ ห้างบิก๊ซี
(บริการรักษาความปลอดภัย) 2.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 1 50+ ป.6+ ตกลง ปฏบิติังานปัม๊น  ามันสินชัย ต.พระแทน่

201/50 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

จ.กาญจนบรีุ โทร.086-3785634

27 บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จ ากดั 1.ช่างตกแต่ง 2 2 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง มปีระสบการณ์อย่างนอ้ย 1 ปี

133/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ที่ปรึกษาการขาย 3 3 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-625113-6 3.ช่างยนต์ 2 2 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง มปีระสบการณ์อย่างนอ้ย 1 ปี

28 บริษัท กนกเพชรเซ็นต์เตอร์ จ ากดั 1.พนักงานติดรถส่ง-ยกของ 2 2 25+ ไม่จ ากัด 315/ว
160/257 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-517700
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29 บริษัท ธนซอฟท์ จ ากดั 1.โปรแกรมเมอร์ 1 1 20+ ป.ตรี 15,000+

(ผลิตและจ าหน่ายซอฟแวร์) 2.ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ 1 1 20+ ป.ตรี 15,000+

1078/1 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.084-0330989

30 บริษัท เพชรกาญจนา จ ากดั 1.พนักงานขบัรถ 10 10 20+ ไม่จ ากัด 320/ว สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

(ขายไอศกรีมวอลล์) 2.พนักงานขาย(เซลล์) 2 2 20+ ไม่จ ากัด 320/ว สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

33/3 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-520129

31 มนต์เสน่ริเวอร์แควรีสอร์ทแอนสปา 1.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ม.6+ 305/ว
27/2 ม.2 ต.ทา่ล้อ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานต้อนรับ 1 1 20+ ม.6+ 305/ว
โทร.034-604604 3.พ่อครัว 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

32 บริษัท กาญจนบุรีค้าเหล็ก จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 2 2 20+ ไม่จ ากัด 305/ว
308/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานบัญชี 2 2 25+ ปวส.+ 305/ว
โทร.098-2588852

32 บริษทั เจริญพาณิชยค้์าส่ง(168) จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 2 2 18-35 ม.3+ 305/ว
87/4 ม.3 ต.มทา่ล้อ อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ

โทร.088-1661688
33 บริษัท สามัคคีพัฒนา จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 10 10 30+ ไม่จ ากัด 305/ว

120 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขบัรถแม็คโคร 2 2 30+ ไม่จ ากัด 305/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-611956

34 โรงปุย๋วิสาหกิจชุมชนคนรักปุย๋หมัก 1.คนงานท าปุย๋ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว
121/7 ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-0180863

35 ปัม๊น  ามันพีที 1.พนักงานหน้าลาน 10 10 20+ ไม่จ ากัด 305/ว
1073/11 ม.4 ต.ทา่มว่ง อ.ทา่มว่ง 

จ.กาญจนบรีุ โทร.061-1810861

36 บริษทั ศรีชงโค จ ากัด (เลคเฮฟเวน่ รีสอร์ท) 1.พนักงานสจ๊วต 1 1 18+ ป.6+ ตกลง
241 ม.5 ต.ทา่กระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ 2.พนักงานเช็กเกอร์ 1 1 25+ ม.6+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.02-5406263 3.แม่ครัว 1 1 30+ ป.6+ ตกลง

4.พนักงานเข็นกระเป๋า 1 1 25+ ป.6+ ตกลง
5.พนักงานเสิร์ฟ 3 3 18+ ม.6+ ตกลง
6.แม่บ้าน 1 1 18+ ม.6+ ตกลง

37 โรงแรมนาคาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากัด 1.ผู้จัดการฝ่ายบญัชี/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบญัชี 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง
99 ม.1 ต.หินดาด อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.083-1138763/034-510729-31
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38 เคลยเ์วร์ิคส กาญจนบุรี(สอนศิลปะ) 1.ครูสอนศิลปะ 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 400+
150/60 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมอืง 2.พนักงานฝ่ายบัญชี 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 11,000+

จ.กาญจนบรีุ โทร.092-8259955 3.กราฟพิกดีไซน์ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 15,000+

4.พนักงานขาย(ออนไลน์) 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 350/ว
5.แม่ครัว 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 350/ว
6.คนขบัรถบรรทุก 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 400/ว

39 บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จ ากัด 1.พนักงานประกนัคุณภาพ(QA) 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอล์)
234 ม.1 ต.วงัขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-9108153
40 อเวย์กาญจนบุรีเทวมันตร์ทรารีสอร์ทแอนด์สปา 1.พนักงานบัญชีเจา้หนี 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง

9/91 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ผู้จัดการห้องอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-615999 3.พนักงานท าความสะอาดห้อง 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง

4.หัวหน้าแผนกบัญชี 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง
5.ผู้จดัการฝ่ายต้อนรับ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง

41 ร้านคิดซาลาเปา(ขายซาลาเปา) 1.คนขบัรถขายของ 2 2 20-50 ไม่จ ากัด ตกลง
7 ม.4 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร.098-9650829
42 (ขายอะไหล่เคร่ืองจกัร) บริษัท เดอะแบร่ิง ช้อป จ ากัด 1.พนักงานขาย 1 1 18+ ม.6+ ตกลง

แยกวังสารภตีรงข้ามกบัทองหล่อ

65/37 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบรีุ โทร.094-6685669

43 บริษัท แลตตาซอย จ ากดั 1.พนักงานขบัรถ-ขาย 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง มีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลและประเภท 2

72/7 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานผู้ช่วยขาย 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604072

44 โรงแรมพริ นเซสริเวอร์แคว (โรงแรม) 1.เชฟ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์อย่างนอ้ย 2 ปี

15 ม.9 ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-540988 3.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

45 โรงแรมริเวอร์แคว (โรงแรม) 1.บาร์ 1 1 25+ ม.3+ 305/ว
284/15-16 ต.บา้นเหนอื อ.เมอืง 2.แคชเชียร์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด 305/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-574109 3.พนักงานนวดสปาร์ 2 2 18+ ม.3+ 305/ว

4.พนักงานขบัรถ 1 1 25+ ไม่จ ากัด 305/ว
46 ร้านสนุกเกมส์โซน (สวนสนุกบิก๊ซีกาญจนบุรี) 1.พนักงานบริการ 2 2 20+ ม.3+ 9,000

110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-0528601
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47 บริษทั เอชวัน ฟติเนสโซไซตี  จ ากดั 1.พนักงานต้อนรับ 2 2 20-30 ปวช.+ 9,000-18,000

(สถานบริการ ฟิตเนส) 2.แม่บ้าน 3 3 20-40 ไม่จ ากัด 9,000-12,000

125/28 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบรีุ โทร.098-5697469

48 บริษัท คอร์เฮ้าส์(ประเทศไทย)จ ากดั 1.พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 20-35 ไม่จ ากัด 305/ว
(ผลิตแกนกระดาษ) 7/6 ม.6 ต.วังศาลา

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-561621

49 บริษัท วินิธร จ ากดั 1.พนักงานดูแลสวน 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 10,000
200 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบรีุ โทร.084-0925762

50 บริษัท สิงห์กาญจน์เสริมทรัพย์ จ ากัด 1.พนักงานขบัรถ 5 5 ไม่เกนิ40 ไม่จ ากัด ตกลง

4/5 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานยกสินค้า 4 4 ไม่เกนิ35 ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.092-7567722

51 บริษทั ออิอน อนิชัวรันส์ เซอร์วสิ จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ทางด้านประกนั 1 1 21-25 ปวช.+ 9,000+ ท างานเวลา 10.00 -20.00 น.

(ส่งเสริมการขาย) โรบนิสันกาญจนบรีุ

110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.089-2345446

52 บริษัท บ.ีฟูด๊ส์ คลินโคเวอร์ จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 2 25-35 ม.6+ ตกลง
(จ าหน่ายน  ายาท าความสะอาดครบวงจร)

191/2 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515135

53 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัเอ.เจ.เซอร์วิส 1.พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย 4 4 20+ ไม่จ ากัด 305/ว ปฏบิัติหน้าที่ รพ.พหลพลพยุเสนา

(รับเหมาท าความสะอาด) 2.พนักงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2 2 20+ ไม่จ ากัด 305/ว ปฏบิัติหน้าที่ รพ.พหลพลพยุเสนา

144/39 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 3.พนักงานท าความสะอาด 10 10 20+ ไม่จ ากัด 305/ว ปฏบิติหน้าทีห่น่วยงานราชการ อ.เมอืง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-604167

54 บริษทั สมบติัเพิม่ผล จ ากดั (โรงสีขา้ว) 1.พนักงานบัญชี 1 1 ไมจ่ ากดั ปวช.+ ตกลง
95/1 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบรีุ โทร.081-4344848

55 บริษัท ธวชัชัย แพลน์เซอร์วสิ จ ากดั 1.พนักงานควบคุมการผลิต 1 1 18-45 ปวส.+ 384/ว ปฏิบัติหน้าที่มอเตอร์เวย์
(รับเหมากอ่สร้าง) 101 ม.1 2.พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 1 18-45 ม.6+ 336/ว ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จ.กาญจนบุรี
โทร 02-5931045

56 บริษทั โมด โซลูชัน่ จ ากดั (ตกแต่งภายใน) 1.ช่างเฟอร์นิเจอร์บิ วท์อนิ 2 2 30-40 ไม่จ ากัด ตกลง
1078/1 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2.นักออกแบบตกแต่งภายใน 1 1 25-30 ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-7979517 3.โฟร์แมน 1 1 25-35 ปวส.+ ตกลง
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57 บริษทั เคเอฟซี(ประเทศไทย)จ ากดั 1.พนักงานจัดส่งอาหารตามบ้าน 2 2 20-30 ม.6+ ตกลง
(ร้านอาหาร) เทสโกโลตัส
355/3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ

โทร.089-9676946
58 ฟาร์มปลาทับทิมกาญ(ฟาร์ม) 1.คนเลี ยงปลา 5 5 18+ ไม่จ ากัด 305/ว

99/2 ม.3 ต.เกาะส าโรง อ.เมอืง 2.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ 320/ว สามารถขบัรถยนต์ได้
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-3306812

59 ห้างหุ้นส่วนทรัพยท์วเียาวราช 9 1.พนักงานหน้าร้าน 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
(ร้านทอง) บิก๊ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
786/8 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-602888

60 บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จ ากัด(มหาชน) 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
33/3 ม.3 ต.ทา่ล้อ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 2.คลังสินค้า 2 2 20+ ม.6+ ตกลง
โทร.034-604444

61 ค าแสดริเวอร์แควรีสอร์ท 1.พนักงานขาย 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง สามารถใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรม Mricrosoft Office ได้

89 ม.5 ต.ลาดหญา้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-589094
62 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ ากัด 1.วิศวกรไฟฟ้าก าลัง 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง -จบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

(โรงงานอตุสาหกรรมน  าตาล) -มีใบอนุญาตระดับภาคีวศิวกร 

14/2 ม.10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา -มีประสบการณ์อยา่งน้อย 3 ปี

จ.กาญจนบุรี โทร.034-543123 2.เจา้หน้าที่วิจยัและพัฒนา 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง -จบสาขาเกษตร/พืชไร่และสาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถท างานในไร่ได้
-สามารถท างานทุกวันในช่วงเปดิหบี .ค.-พ.ค.

3.หัวหน้าฝ่ายพฒันาพื นที่และกลยุทธด้์านอ้อย 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง -จบสาขาเกษตร/พืชไร่และสาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถท างานในไร่ได้และท าทุกวนั

-มีศิลปะการโนม้นา้วและเจรจาต่อรอง

4.พนักงานแปลงออ้ย 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง -จบสาขาเกษตร/พืชไร่และสาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถท างานในไร่ได้และท าทุกวนั

5.หัวหน้าแผนกบัญช-ีการเงิน 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง -จบสาขาการเงิน การธนาคารและสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านการบัญช-ีการเงิน อยา่งน้อย 5 ปี

6.พนักงานธุรการ 1 1 22+ ปวช.+ ตกลง มีทักษัด้านคอมพิวเตอร์ Mricrosoft Office

63 บริษทั เอส.เอส.พ.ีฟู้ดส์โปรดักพสั จ ากดั 1.พนักงานชงกาแฟ 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 9,000 ทุกต าแหน่งมีสวสัดิการดังนี 
(กาแฟ) 102 ต.วงัศาลา อ.ท่าม่วง 2.พนักงานฝ่ายผลิต(ทองม้วน) 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 9,000 -อาหาร 3 มื อ
จ.กาญจนบรีุ โทร.063-6659654 -ที่พัก

-ปรับขึ นเงินเดือน
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64 แดร่ีควีน (ขายไอศกรีม) 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ม.3+ 10,000+ ปฏิบัติงานโลตัส,บิก๊ซี
อ.เมอืง จ.กาญจนบุรีโทร.083-1267754 และโรบินสันกาญจนบุรี

65 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สุรณรงค์ (7-11) 1.พนักงานร้านประจ า 2 2 18+ ม.3+ 9,300 โอท,ีเบี ยขยนั,โบนัสประจ าเดือน/ปี

(คอนอีเนียสโตร์)  163/3 ต.ปากแพรก สามารถท างานเป็นกะได้
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.091-0010077

66 บริษัท  มิตซูกาญจนบุรี จ ากดั 1.ที่ปรึกษาการขาย 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง บุคลิกดี เจรจาเกง่
(ซ่อมและจ าหน่ายรถยนต์) ถา้มปีระสบการณ์จะพิจารณาป็นพิเศษ

133/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ช่างประดับยนต์ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง ถา้มปีระสบการณ์จะพิจารณาป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-521128-31

67 บริษัท อาร์.เค.นิจิโก๊ะ จ ากัด(รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 ไม่เกนิ35 ปวส.+ 305/ว -ส่ือสารภาษาองักฤษได้
106 ม.4 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

โทร.034-584000 2.แม่บ้าน 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 305/ว
68 หา้งหุ้นส่วนวารีเทพ ทองผาภมิู(โรงงานน  าแข็ง) 1.พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 18+ ไม่จ ากัด 9,150

99 ม.3 ต.ท่ามขนุน อ.ทองผาภมูิ 2.พนักงานฝ่ายขาย 2 2 20+ ไม่จ ากัด 12,000
จ.กาญจนบรีุ โทร.095-9059005

69 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากดั 1.พนักงานขาย 2 2 22+ ปวส.-ป.ตรี ตกลง -ปวส.สาขาช่างยนต์
111/1 ม.3 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา -ป.ตรีทุกสาขา
จ.กาญจนบุรี โทร.034-561800ต่อ107 2.ช่างยนต์ 1 1 22+ ไม่จ ากัด ตกลง -มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

70 บริษัท โชคทวพีัฒน์รีไซเคิล จ ากัด 1.พนักงานขบัรถพ่วง 5 5 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
21/3 ม.6 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-9057273
71 ร้านทุ่งสมอวสัดุภณัฑ์(จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง) 1.ผู้จดัการฝ่ายคลังสินค้า 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 12,000+

150 ม.4 ต.ทุง่สมอ อ.พนมทวน 2.รองผู้จดัการฝ่ายคลังสินค้า 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 11,000+

จ.กาญจนบรีุ โทร.092-8259955 3.พนักงานแพ็คของ 2 2 ไมจ่ ากดั ปวช..+ 350/ว
4.ผุ้จดัการฝ่ายขาย(ออนไลน์) 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 12,000+

5.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(ออนไลน)์ 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 12,000+

72 คุณนภาพร  พิกลุ(รับเหมาเดินท่อปะปา) 1.ช่างเดินท่อน  าปะปา 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
47 ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยช่าง 4 4 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.093-7131112

73 ร้านเบลส์พิซซ่า 1.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีความรู้ด้านภาษาองักฤษ
24/4-5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยแม่ครัว 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.087-1705263 3.เด็กล้างจาน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

74 สายชลวิลล์(รีสอร์ท) 1.ผู้จดัการรีสอร์ท 1 1 ไมจ่ ากดั ปวช.+ ตกลง
ต.วังเยน็ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
โทร.087-0210289
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75 สวนติดดิน 1.คนสวน 5 5 19+ ไม่จ ากัด 350-1,500 มีที่พักให้
ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.098-2921742

79 บริษทั อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั 1.หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์อยา่งนอ้ย 10 ปี

(ผลิตและจ าหน่ายน  าตาล) 2.หวัหนา้แผนกวิเคราะหคุ์ณภาพ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์เคมีหรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง

ต.ดอนขมิ น อ.ท่ามะกา 3.พนักงานขบัรถแทรคเตอร์ 5 5 30+ ป.ตรี ตกลง ปฏิบัติงาน สนง.กรุงเทพ
จ.กาญจนบุรี โทร.034-566191 4.หัวหน้าแผนกบุคคล 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง

5.พนักงานซ่อมบ ารุงรถตัดออ้ย 10 10 22+ ปวส.+ ตกลง
6.พนักงานขบัรถผู้บริหาร 1 1 30+ ม.6+ ตกลง -มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี

7.วิศวเคร่ืองกล 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง ยนิดีรับรักศึกษาจบใหม่
77 บริษัท เวอร์จิ นเอฟแอนด์บี จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 18+ ป.ตรี 15,000 จบสาขาบัญชี

(ผลิตขนม) 19/99 ม.9 2.พนักงานปิง้ทองม้วน 6 6 ไม่จ ากัด ตกลง
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานบรรจทุองม้วน 5 5 ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.034-518851 ต่อ 24

78 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวงษากจิรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 4 4 20+ ไม่จ ากัด 17,000 ประจ าที่ อ.บ่อพลอย

(จ าหน่ายนมดัชมิลล์) อ.หนองปรือ และ อ.เลาขวญั

99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง มีภมูิล าเนาอยู่ในพื นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบรีุ โทร.090-0059906

79 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัเอยรีูสอร์ท 1.แม่บ้าน 1 1 ไม่เกนิ 30 ม.3+ ตกลง
119/3 ม.4 ต.หนองบวั อ.เมือง 2.พนักงานทั่วไป 1 1 ไม่เกนิ 30 ป.6+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-670639/092-9151628

80 บริษัท จิริฎพานิชย์คอนสตรัคชั่น จ ากัด 1.ช่างเชื่อมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากัด 300-500

333 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมอืง
จ.กาญจนบรีุ โทร.098-2533351

81 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 1.คนสวน 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
600 ม.11 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา

จ.กาญจนบรีุ โทร.091-6974309

82 คุณอดิศักด์ิ  ดวงเรืองฤทธิ์ 1.คนสวน 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง มีที่พักให้
84 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.081-9194114   

83 บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง จ ากดั 1.พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ 5 5 ไม่เกนิ 26 ป.ตรี ตกลง
284/35 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบรีุ โทร.062-3103379
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84 บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จ ากัด 1.กุ๊ก 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ร้านอาหาร) 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

88/8 ม.4 ต.ทา่มะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 3.บาริสต้า 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.034-540898 4.เบเกอร่ี 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.พนักงานเดินอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.พนักงานเสิร์ฟอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.แม่บ้าน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.วิศวกร 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.โฟร์แมน 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10.เจา้หน้าที่ประสานงานโครงการ 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11.พนักงานขาย(ทัวร์) 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

85 บริษัท ว.ีเอ.เอส.โอเซียลไทยแลนด์ 1999 จ ากดั 1.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
69 ม.2 ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง 2.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.084-8879026 3.คลังสินค้า 2 2 18+ ม.6+ ตกลง

4.แม่ครัว 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง
86 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากดั 1.พนักงานขบัรถเทรลเลอร์ 10 10 25+ ป.6+ ตกลง มีประสบการณ์

88 ม.1 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.092-2703430

87 บริษัท เมืองกาญจน์เคเบิ ลทีว ีจ ากดั 1.พนักงานบัญชี 2 2 20-32 ปวส.+ ตกลง
218/11-12 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แม่บ้าน 2 2 20-35 ปวส.+ ตกลง
โทร.034-621215-6 3.ช่างภาพตัดต่อ 2 2 20-35 ป.ตรี+ ตกลง

88 บริษทั น  าตาลไทยเอทานอล จ ากดั 1.เจา้หน้าที่บุคคล 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

1/104 ม.8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 2.เจา้หน้าที่ จป.วิชาชีพขั นสูง 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาสอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

จ.กาญจนบุรี โทร.034-566516-7

89 บริษัท วิสต้าวิลล่า จ ากดั 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8/8 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขายห้องพัก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-510959 3.พนักงานดูแลสระว่ายน  า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
90 บริษทั โคเวย์(ประเทศไทย) จ ากดั 1.พนักงานขาย 12 12 20-50 ไม่จ ากัด ตกลง

(จ าหน่ายเคร่ืองกรองน  า) 309 ต.ปากแพรก 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.081-1178298

91 ครอสทูริเวอร์แควรีสอร์ท 1.พนักงานสโตร์ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
138 ม.4 ต.หนองหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-552124
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92 บริษัท อาร์.ซี.เทรดดิ ง แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1.ช่างเชื่อม 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
(เคร่ืองก าจัดมลภาวะทางอากาศ) 2.พนักงานเขยีนแบบสเกต็อพั 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
90/3 ม.1 ตทุ่งทอง อ.ท่าม่วง 3.หัวหน้าฝ่ายติดตั ง 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.091-6688713 4.ช่างไฟฟ้า 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง

93 รอยลัริเวอร์แควรีสอร์ท&สปา 1.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 ไม่เกนิ 40 ไม่จ ากัด ตกลง
88 ม.2 ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง 2.กปัตันห้องอาหาร 2 2 ไม่เกนิ 35 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์ด้านภาษาองักฤษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-670621
94 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั 1.เจา้หน้าที่การตลาด 1 1 18+ ม.6+ 305/ว

102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานตรวจรับสินค้า 2 2 18+ ม.6+ 305/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-699609 3.พนักงานจดัเรียงสินค้าอาหารสด 5 5 18+ ม.6+ 305/ว

4.พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารแห้ง 5 5 18+  ม.6+ 305/ว
95 บริษัท ต.บุญรอด (2002) จ ากัด 1.ช่างเชื่อม 2 2 25+ ม.3+ ตกลง

168 ม.3 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 2.ช่างสี 1 1 25+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-562722 3.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 25+ ม.3+ ตกลง

4.คนงานทั่วไป 2 2 25+ ป.6+ ตกลง
5.คนสวน 1 1 25+ ป.6+ ตกลง
6.พนักงานหน้าลาน 3 3 18+ ป.6+ ตกลง

96 ร้านเฟรชมาร์ท (รพ.พหลพลพยุหเสนา) 1.พนักงานแคชเชียร์ 2 2 18-30 ม.6+ 9,000 เบี ยขยัน,โบนสั,ประกนัสังคม

572 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานสโตร์ 1 1 18-30 ม.6+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-511063

97 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั 1.ช่างเทคนิค 5 5 21-40 ปวส.+ ตกลง จบสาขาช่างไฟฟ้า
ต.วงัศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.เจา้หน้าที่ความปลอดภัยวชิาชีพ 1 1 20-45 ป.ตรี ตกลง สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

 โทร.088-0034721
98 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงน  าแข็งวังศาลา 1.เสมียน 2 2 20+ ไม่จ ากัด 305/ว

345/8 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขบัรถยนต์/รถใหญ่ 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ใบขับขี่ส่วนบุคคล,ประเภท 2

จ.กาญจนบุรี  โทร.034-613066

99 บริษัท ไทยบ็อทเทิ ล จ ากดั(ผลิตและจ าหน่าทยขวด) 1.พนักงานทั่วไป 3 3 ไม่เกนิ40 ไม่จ ากัด 305/ว
345/11 ม.4 ต.วงัศาลา อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขบัรถ 2 2 ไม่เกนิ50 ไม่จ ากัด 305/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604729

100 ปอฮวดเส่ง(ร้านอาหาร) 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 9,000
154/36 ม.3 ต.วงัขนาย อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบรีุ โทร.092-8969998

101 โรงพยาบาลสัตว์กาญจนบรีุ 1.แม่บ้าน 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
46/9 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ 2.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-513446
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102 บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ประกนัคุณภาพ 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตถงุพลาสติก) 2.เจา้หน้าที่จดัซื อ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
164 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง 3.พนักงานทั่วไป 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-534102 4.คนสวน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

103 บริษทั ฟาร์มไกด่ า(กาญจนบรีุ)จ ากดั 1.พนักงานติดรถขนส่ง 2 2 20+ ม.3+ 350/ว
300/13 ต.ทา่มะขาม อ.เมือง 2.พนักงานขบัรถรับส่งสินค้า 2 2 25+ ม.6+ 400/ว
จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานฝ่ายผลิต 4 4 20+ ม.3+ 350/ว
โทร.034-515999/034-518999 4.เจา้หน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 1 23+ ม.6+ 350/ว

104 บริษัท กนกกาญจนดี์พาร์ทเม้นทส์โตร์ จ ากดั 1.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
15 ซ.3 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.พนักงานบัญชี 1 1 18-30 ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-521485/034-514888

105 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.ผู้ดูแลลูกค้าประจ าพื นที่ 5 5 22-30 ป.ตรี 15,000+

301/3 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบรีุ โทร.090-9036892

106 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จ ากดั 1.พนักงานแผนกอะไหล่ 4 4 23+ ม.3+ ตกลง
84/17 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2.พนักงานขาย 4 4 23+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร. 034-513122 ต่อ 500 3.ช่างบริการ 5 5 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

4.แม่บ้าน 4 4 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
107 หจก.อาร์เกรทเตอร์ เซอร์วิส (ไฟฟา้,ระบบNETWORK) 1.หัวหน้าช่างไฟฟ้า 20 20 25-40 ปวส.+ 12,000 จบไฟฟ้า-อเิล็กทรอนิกส์

241/3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง มีประสบการณ์ 3 ปีขึ นไป
จ.กาญจนบรีุ โทร.081-7362725 2.ผู้ช่วยหัวหน้าช่างไฟฟ้า 20 20 25-40 ม.3+ 320/ว มีประสบการณ์ 

108 ไอศกรีมวอลล์ 1.คนขบัรถสามล้อวอลล์ 10 10 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด จากการขาย 30% ให้รถสามล้อฟรี
ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง 2.คนขบัรถช่าง 10 10 ไมจ่ ากดั ม.3+ 305/ว
 จ.กาญจนบุรี โทร.083-9634946 3.พนักงานขาย 10 10 ไมจ่ ากดั ม.3+ 305/ว

109 ร้าน พ.รุ่งเรือง วัสดุกอ่สร้าง 1.พนักงานขบัรถส่งของ 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 305/ว มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์
(จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง)
393 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน 

จ.กาญจนบรีุ โทร.080-0236363

110 ร้าน ที.จ.ี คอมพวิเตอร์ (จ าหน่ายคอมพวิเตอร์) 1.บัญชี 1 1 ไมจ่ ากดั ปวช.+ 9,500 มีประสบการณ์
246  ต.ปากแพรกอ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานช่าง 1 1 ไมจ่ ากดั 9,500 มีประสบการณ์
 โทร.034-521108/034-521085

111 บริษทั ซี แอล เอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั 1.พนักงานขาย 2 2 24+ ปวช.+ ตกลง
(จ าหน่ายรถแทรกเตอร์) 49/3 
หมู ่8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-566791-2
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112 คุณนันทวดี  วิโรจนพงศ์ AIA 1.พนักงานขาย 10 10 25-35 ป.ตรี ตกลง
(ประกนัภยั) 808/21-22 ต.ทา่ม่วง อ.ทา่ม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-611821
113 ศูนยดู์แลผู้สูงอายกุาญจนบรีุเนอร์สซ่ิงแคร์ 1.เจา้หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ 10 10 18+ ไม่จ ากัด 10,000

(ดูแลผู้สูงอาย)ุ 19/5 ซอย 4 2.แม่บ้าน 2 2 18+ ไม่จ ากัด 10,000
ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.087-4033313

114 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลายแอนด์ 1.วิศวกรเคร่ืองเยน็ 5 5 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวเคร่ืองกล
เอ็นจเินียร่ิง จ ากดั(ออกแบบติดตั ง 2.วิศวกรไฟฟ้า 2 2 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวไฟฟ้า
ระบบท าความเยน็โรงงานอตุสาหกรรม) 3.ช่างไฟฟ้า 2 2 18-25+ ปวช.+ ตกลง ทุกต าแหน่งต้องออก
183 ม.7 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 4.ช่างเชื่อม 1 1 18-25+ ไม่จ ากัด ตกลง ต่างจงัหวัดได้
จ.กาญจนบุรี เวลาท างาน จ-ส
โทร.034-540991 /085-6611489 08.30-17.30 น.

115 บริษัท โรงพยาบาลกาญจนบุรี 1.พยาบาลวิชาชีพ 2 2 20-45 ป.ตรี ตกลง มใีบอนญุาตประกอบวิชาชีพ

เมโมเรียล จ ากัด (สถานพยาบาล) 2.ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ 1 1 ไมจ่ ากดั ประกาศนียบตัร ตกลง วฒิุประกาศนียบัตรนักเรียนบริบาล

111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 3.เภสัชกร 2 2 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง มใีบอนญุาตประกอบวิชาชีพ
จ.กาญจนบุรี โทร.034-520911-5 4.พนักงานแม่บ้าน 2 2 20+ ป.4+ ตกลง

5.พนักงานแม่ครัว 2 2 20+ ป.4+ ตกลง
6.นักโภชนาการ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง สาขาการอาหารและโภชนาการ

116 บริษัท สหมิตรเจริญมาเกต็ติ ง จ ากดั 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
 (บทีาเกน้) 201/67-68 ต.ทา่มะขาม อ.เมือง

 จ.กาญจนบรีุ โทร.081-3788123 089-9196792

117 สนง.AIA สาขา พนมทวน(ประกันชีวิต) 1.พนักงานขาย 10 10 21-45 ม.6+ ตกลง
464 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 

โทร.034-579111,089-1633606

118 บริษัท กาญจนบุรีทัวร์ จ ากดั 1.พนง.เกบ็เงินค่าโดยสาร 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ออกตจว.ได้
(ขนส่งผู้โดยสาร) 160/35-36 2.พนักงานขบัรถโดยสาร 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง บุคลิกดี
ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี *มีที่พักให้
71000 โทร.034-514572/034-512797

119 นายปัญญา  บุญกนัต์ 1.พนักงานเลี ยงหมู 4 4 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 9,000 มีที่พัก
100 ม.4 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ

จ.กาญจนบรีุ โทร.092-2460508

120 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 10 10 20+ ม.3+ ตกลง
7/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขบัรถ 10 10 18+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-1005679
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121 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อนิเวนแลนด์ 1.แม่บ้าน 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
(บ้านนอกคอกนากาญจนบุรี)
148/15 ม.6 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.098-2928665

122 บริษัท ปธารเงิน จ ากดั 1.พนักงานเติมน  ามัน 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
179/1 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604077

123 เพชรมงคลเหมืองแร่ 1.โฟร์แมน 1 1 35+ ป.ตรี 15,000+ มีที่พัก น  ามันรถ
122 ม.4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค 2.พนักงานทั่วไป 5 5 30+ ไม่จ ากัด ตกลง มีที่พัก น  ามันรถ
จ.กาญจนบรีุ โทร.089-8814016 3.แม่บ้าน 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีที่พัก น  ามันรถ

4.คนสวน 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง เน้นเป็นครอบครัว
124 ธรุกิจหนังสือพิมพ์ออนไลน-์บ้านเช่า 1.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 22+ ม.3+ ตกลง

4 หมู่ 4 ตรงข้ามอนามัยหวายเหนียว 2.นักเขยีน 2 2 22+ ม.3+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์เบื องต้นได้
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ชอบอา่นชอบเขยีน 
ติดต่อ คุณเหลือง ชัยวัฒน์ สนใจการเรียนรู้การท าส่ือ
โทร.084-1192266/062-5288933 เขยีนขา่ว บทกลอน

จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีสวสัดิการบ้านพัก/น  าไฟฟรี

125 กนกรีไซเคิล(รับซื อของเกา่) 1.พนักงานขบัรถพ่วง 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขบัขี่ประเภทที่ 3
140 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง ออกต่างจงัหวัดได้
จ.กาญจนบรีุ โทร.081-9819545

126 คุณชัยรัตน์  รัตนสิริรัตน์ (สวนปาล์ม) 1.คนดูแลสวนปาล์ม 10 10 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง มีที่พักให้
68 ม.7 ต.บ้านเกา่ อ.เมือง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.089-5111834

127 บริษัท ไมด้าแอสเซ็ก จ ากัด (มหาชน) 1.พนักงานขาย 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ค่าเช่าบ้าน,ค่าคอมมิชชั่น
(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) โบนัสยอดขาย
286/246-247 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ 1 1 25+ ม.6+ 16,500
จ.กาญจนบรีุ โทร.087-1664364

128 บริษัท วิสฮิสโฮมมาร์ท จ ากดั 1.พนักงานขบัรถ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขบัขี่ประเภท 2
50 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง 2.พนักงานส่งของ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง สุขภาพแขง็แรง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-534084

129 เอเอเอม็ จดัไฟแนนซ์ 1.พนักงานสินเชื่อ 10 10 ไม่เกนิ 35 ปวช.+ ตกลง ออกนอกสถานที่
35/28 ต.บา้นใต้ อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานสินเชื่อ 10 10 ไม่เกนิ 35 ปวส.+ ตกลง ประจ าส านักงาน
โทร.034-910359/090-2291339
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130 บริษัท ไอออนิค จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 2 2 23+ ป.ตรี ตกลง
94 ม.8 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 2.ช่างยนต์ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.080-0452003 3.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง

4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
5.พนักงานทั่วไป 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

131 บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จ ากัด 3.พนักงานขาย 2 2 25+ ปวช.+ ตกลง
576-586 ต.ตะคร  าเอน อ.ทา่มะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-561028
132 อู่ ช.รุ่งโรจน์ ออโต้เซอร์วิส 1.ช่างเคาะ 5 5 18-40 ไม่จ ากัด 15,000

(อูซ่่อมตัวถังและสี) 39/6 ม.6 ต.ดอนขมิ น 2.ช่างพ่นสี 5 5 18-40 ไม่จ ากัด 15,000
อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ โทร.089-2542689

133 บริษทั ริเวอร์แควอนิเตอร์นชัน่แนล จ ากดั 1.พนักงานสายการผลิต 100 100 18-50 ไม่จ ากัด 305/ว
(แปรรูป) 2.พนักงานเตรียมการ 20 20 18-50 ไม่จ ากัด 305/ว
99 ม.1 ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง 3.พนักงานกรรมวิธี 20 20 18-50 ไม่จ ากัด 305/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-910510 4.พนักงานจดัเรียง 20 20 18-50 ไม่จ ากัด 305/ว

5.พนักงานรีทอร์ด 20 20 18-50 ไม่จ ากัด 305/ว
6.พนักงาน QC 20 20 18-50 ไม่จ ากัด 305/ว
7.พนักงานบรรจผุลิตภัณฑ์ 20 20 18-50 ไม่จ ากัด 305/ว
8.เจา้หน้าที่ความปลอดภัย 1 1 22-50 ป.ตรี ตกลง

134 เดอะบริดจ ์เรสสิเด้นส์ 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 10,000+

263/6 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.แม่บ้าน 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 9,000+
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515001 3.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 9,000+

4.ผู้ช่วยเชฟ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 10,000+

135 บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.วิศกรเคร่ืองกล 3 3 22-30 ป.ตรี ตกลง
(ติดตั งเคร่ืองจกัร) 2.ช่างกลโรงงาน 4 4 18-30 ปวช.+ ตกลง
73 ม.1 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา 3.ช่างเชื่อมโลหะ 10 10 18-30 ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-540528 4.ช่างไฟฟ้า/ช่างแอร์ 3 3 18-30 ปวช.+ ตกลง

5.ช่างประกอบงานเหล็ก 15 15 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง
136 บริษัท ไอ-อนิสตอล จ ากดั 1.ช่างไฟฟ้า 5 5 ไมจ่ ากดั ม.6+ 350/ว

(ซ่อมระบบไฟฟ้า)
93 ม.5 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.085-9532660

137 บริษทั เฟลิกซ์ริเวอร์แควกาญจนบรีุ จ ากดั 1.พนักงานดูและสระว่ายน  า 1 1 18+ ม.3+ 315/ว
(รีสอร์ท) 9/1 ม.3 ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานสวน 1 1 18+ ม.3+ 315/ว
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-551000
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

138 บริษัท พร้อม(ราชบุรี) จ ากดั 1.พนักงานขบัรถ 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
(สถานเชื อเพลิง) 2.พนักงานเสมียน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
94/8 ม1.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 3.พนักงานเติมแกส๊รถยนต์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี 
โทร.034-514827

139 บริษัท อซูีซุกาญจนบุรี จ ากดั ประจ าส านักงานใหญ่
(ซ่อมและจ าหน่ายรถยนต์) 1.ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 2 2 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง
318/1  ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.เจา้หน้าที่ช่างศูนยบ์ริการ 2 2 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง
 จ.กาญจนบุรี ประจ าสาขาท่าเรือ
โทร.034-513680 1.ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง

140 โรงแรมเวสทอร่ี 1.เจา้หน้าที่ต้อนรับ 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง มปีระสบการณ์ด้านโรงแรม
277/4 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง มีความรู้ด้านภาษาองักฤษ
จ.กาญจนบุรี 
โทร.063-2420110

141 บริษทั แอดวานซ์เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ความปลอดภัย 1 1 25+ ป.ตรี 12,000-15,000

(โรงงานปุ๋ย) 99/8 ม.7 ต.พงัตรุ 2.เจา้หน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 1 25+ ป.ตรี 10,000-15,000

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานฝ่ายผลิต 12 12 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 305/ว
โทร.098-1233351 4.พนักงานขบัรถบรรทุก 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 9,000

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

6.หัวหน้าซ่อมบ ารุง 1 1 30+ ปวส.+ 10,000-15,000 จบสาขาช่างยนต์
7.หัวหน้าขนส่ง 1 1 30+ ปวส.+ 10,000+

8.ธุรการ 1 1 25+ ปวส.+ 10,000+

9.เจา้หน้าที่จดัซื อ 1 1 25+ ปวส.+ 10,000+

10.คนสวน 4 4 ไมจ่ ากดั ม.3+ 9,000+
11.พนักงานบัญชี 1 1 25+ ปวส.+ 10,000+

142 โรงแรมพีลูดส์ 1.คนสวน 1 1 25+ ไม่จ ากัด 9,150
168/18 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างทั่วไป 1 1 25+ ไม่จ ากัด 9,150
จ.กาญจนบุรี 3.เบลบอย 1 1 25+ ไม่จ ากัด 9,150
โทร.034-600287-8

143 บริษัท แดร็กสไปซ่ีฟู้ดส์ เทรดดิ ง จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 2 18-30 ม.3+ 305/ว ไมจ่ าเปน็ต้องมปีระสบการณ์
(ผลิตและจ าหน่ายน  าพริกส าเร็จรูป) ทีพ่กัฟรี,เบี ยขยัน,ท่องเทีย่วประจ าปี

127/57 ต.ปากแพรก อ.เมือง สามารถออกต่างจงัหวัดได้
จ.กาญจนบุรี ประกนัสังคม
โทร.098-8512395
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

144 บริษทั ไทยเพิม่พนูอตุสาหกรรม จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ธุรการ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
(ผลิตน  าตาล) 84 ม.3 ต.วงัศาลา
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.086-8051319

1250 435 138 677

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท เอม็ เค เรสเตอร์รอง อนิเตอร์ฟูด้ส์ จ ากดั 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18-25 ไม่จ ากดั ตกลง
(ยาโยอิ สาขาโรบินสันกาญจนบุรี)

110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.034-603281

2 ฮอท พอท อนิเตอร์บุฟเฟต์ 1.พนักงานทั่วไป 4 4 18+ ป.6+ 40/ชม.
สาขาโรบินสันกาญจนบุรี 110 ม.9 

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-603363

3 บริษทั เซ็ลทรัลเรสเตอรอง จ ากัด 1.พนักงานทั่วไป 1 1 18+ ม.3+ ตกลง ไม่มีรอยสัก
(มิสเตอร์โดนัท) สาขาโรบินสันกาญจนบุรี

110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.034-603303

4 บริษัท ระพีพรกรุ๊ป จ ากัด 1.พนักงานทั่วไป 3 3 18+ ม.3+ ตกลง
(ซเว่นเซ่น)  สาขาโลตัสกาญจนบุรี 2.พนักงานต้อนรับ 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
355/3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.098-3812939

5 บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จ ากัด 1.พนักงานเสิร์ฟ 10 10 18-22 ม.6+ 38/ชม. มีอาหารกลางวัน
88/8 ม.4 ต.ทา่มะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานเดินอาหาร 10 10 18-22 ม.6+ 38/ชม. มีอาหารกลางวัน
โทร.034-540898

6 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวงษากจิรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 1 1 18+ ไม่จ ากัด 400/ว ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง

(จ าหน่ายนมดัชมิลล์) เวลา 18.00 - 21.00 น.
99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบรีุ โทร.090-0059906

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน เมษายน

ต าแหน่งงานว่าง Part-Time
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

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

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

7 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อนิเวนแลนด์ 1.การ์ดสระน  า 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
(บ้านนอกคอกนากาญจนบุรี)
148/15 ม.6 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.098-2928665

34 5 2 27

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 1.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 

โทร.034-910200,091-0356906

2 บริษัท เมโทร เอม็.ดี.เอส จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-542393-9

3 บริษัท เอกชยัดิสทวบิิวชั่น จ ากดั (โลตัส) 1.พนักงานจดัเรียงสินค้า 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
115/4 ม.10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-643591

4 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
116 ม.8 ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง

จ.กาญจนบรีุ โทร.093-3268346

5 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด 1.พนักงานทั่วไป 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
111 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-542149

6 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากดั 1.พนักงานท าความสะอาด 1 1 18+ ไม่จ ากดั 305/ว
88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-527777 ต่อ 403

7 บริษัท วนิโดว ์เอเซีย จ ากัด 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 2 2 20-40 305/ว
188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมอืง

จ.กาญจนบรีุ โทร.089-9194466

8 บริษทั ศรีชงโค จ ากัด (เลคเฮฟเวน่ รีสอร์ท) 1.พนักงานทั่วไป 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
241 ม.5 ต.ทา่กระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ

จ.กาญจนบุรี โทร.02-5406263

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน เมษายน

ต าแหน่งงานว่างคนพิการ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

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

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

9 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปริยากร แอนด์ อนงค์ คลีนนิง่ 1.จัดเอกสาร-ท าความสะอาด 1 1 20-35 ม.6+ ตกลง
(รับท าความสะอาด)
1/24 ม.2 ต.วังศาลา อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ

โทร.089-2576334

10 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ากัด 1.พนักงานทั่วไป 4 4 ไม่จ ากัด ป.6+ ตกลง
88/11 หมู่ 8 ต.แก่งเสี ยนอ.เมือง 

จ.กาญจนบรีุ โทร.034-520996 ต่อ 4

11 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากดั 1.พนักงานธรุการ 1 1 ไม่จ ากัด ปวช.+ ตกลง
7/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-1005679

12 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง 1.เจ้าหน้าที่ทั่วไป 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากดั 370/ว
(หน่วยงานราชการ) ต.ปากแพรก 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.086-6317876

16 3 2 11รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน เมษายน


