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ชาย หญิง

ไม่
จ า

กัด

1 สถานตรวจสภาพรถ ส.บัณฑิตยนต์ เจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถ 2 2 20+ ปวช.-ปวส. 10,000+ -จบสาขาช่างยนต์

59/5 ม.2 ต.ท่ามะกา อ.เมือง -มีประกันสังคม

จ.กาญจนบุรี

โทร. 092-9544979

2 ก๊อก คาร์ ไฮ เอ็น 1. ช่างท่ัวไป/ประดับยนต์ 1 1 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10-22 ต.ท่าล้อ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. ช่างฟิล์ม 1 1 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง

โทร. 081-2991521

3 แฟลช เอ็กเพลส สาขากาญจนบุรี 1. พนักงานขับรถส่งของ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

99/4 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. พนักงานคลังสินค้า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

จ.กาญจนบุรี

โทร. 092-2886118

4 บริษัท วิสฮิล โฮมมาร์ท จ ากัด 1. พนักงานขับรถ 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับข่ีประเภท ท.2

50 ม.5 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. พนักงานท่ัวไป 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มียูนิฟอร์มให้

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานขาย 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง -มีโอที, โบนัส, เบ้ียขยัน

โทร. 081-7015919 -มีประกันสังคม
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5 บริษัท เคทู เรสซิเด้นซ์ จ ากัด พนักงานต้อนรับ 1 1 20+ ปวช. ตามตกลง -มียูนิฟอร์ม

360/42 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง -มีประกันสังคม

จ.กาญจนบุรี

โทร. 064-3045785

6 ร้านก๋วยเต๋ียวเรือ ด.ช.โก๋น พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18+ ป.6+ ตามตกลง -มีอาหารฟรี

168 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง -มียูนิฟอร์ม

จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-7638858

7 บริษัท พรีเม่ียมออยล์ ประเทศไทย จ ากัด 1. พนักงานแคชเชียร์ 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง -มียูนิฟอร์ม

168 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. พนักงานหน้าลาน 2 2 18+ ป.6+ ตามตกลง -มีประกันสังคม

จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-7638858

8 บริษัท พีที แกรนด์ โฮเทล จ ากัด 1. ผู้จัดการโรงแรม 2 2 30+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ 5 ปีข้ึนไป

บริษัท โอเอซิส อินน์ จ ากัด 2. พนักงานต้อนรับ 6 6 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป

99/1 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3. เสมียนโรงแรม 3 3 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 4. แม่บ้าน (โรงแรม) 7 7 20-25 ป.6+ ตามตกลง

โทร. 081-5539989, 081-9444829 5. พนักงานรับรถ 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6. ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 25+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานท่ัวไป 2 2 20+ ไม่จ ากัด 8,000+

8. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

9 ไทรโยค วิว รีสอร์ท 1. แม่บ้าน 5 5 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีอาหารฟรี 3 ม้ือ

263 ม.2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค 2. แคชเชียร์ 3 3 18-35 ม.6+ ตามตกลง -มีชุดยูนิฟอร์ม

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานท่ัวไป 5 5 18-35 ม.6+ ตามตกลง -มีประกันสังคม

โทร. 087-3999964 4. กัปตันห้องอาหาร 2 2 18-35 ม.6+ ตามตกลง

5. ช่างท่ัวไป 10 10 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

10 สวีท การ์เด้น ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1. พ่อครัว 1 1 18+ ไม่จ ากัด 400/วัน

99/10 ม.1 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ 2. คนสวน 1 1 18+ ไม่จ ากัด 380/วัน

จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-5400817, 092-4128887
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11 บ้านไร่ดารัณ แม่ครัว 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีสวัสดิการอาหาร

21/12 ต.ล่ินถ่ิน อ.ทองผาภูมิ

จ.กาญจนบุรี

โทร. 080-0246599

12 บริษัท เจริญพาณิชย์ค้าส่ง 168 จ ากัด 1. พนักงานจัดเรียงสินค้า 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีอาหารฟรี 1 ม้ือ

87/4 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.เมือง 2. ช่างท่ัวไป 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มียูนิฟอร์ม

จ.กาญจนบุรี

โทร. 061-6861116

13 บริษัท มีดี 8 จ ากัด 1. พนักงานบรรจุ 2 2 20+ ม.3+ 335/วัน -มีโอทีทุกวัน

88/8 ม.9 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา 2. เจ้าหน้าท่ี QC 1 1 20+ ม.3+ 335/วัน -สามารถเข้ากะได้

จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-566584

14 บริษัท มีเดียฟู้ด จ ากัด 1. พนักงานป้ิงทองม้วน 3 3 18-45 ไม่จ ากัด 335/วัน

88/9 ม.9 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา 2. พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 18-45 ไม่จ ากัด 335/วัน

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานยัดไส้หมูหยอง 3 3 18-45 ไม่จ ากัด 335/วัน

โทร. 034-566443

15 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซุ่นเส็งก่อสร้าง 1. พนักงานข้ึน-ลงของ 3 3 20-35 ม.3+ ตามตกลง

31/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าไม้ อ.ท่าม่วง 2. ช่างไม้ (วงกบ,ประตู,หน้าต่าง) 1 1 30+ ม.3+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. คนขับรถ 6 ล้อ, 10 ล้อ ส่งของ 3 3 30+ ม.3+ ตามตกลง

โทร. 081-9955151

16 ไดนาสต้ี ไทล์ท้อป สาขากาญจนบุรี พนักงานขาย 4 4 18+ ม.3+ ตามตกลง -ประจ าสาขากาญจนบุรี 1 อัตรา

52/3 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง -ประจ าสาขาท่ามะกา 3 อัตรา

จ.กาญจนบุรี

โทร. 089-2548716, 098-2796498

17 ร้านศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี พนักงานประจ าร้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด 350/วัน -บุคลิกดี อัธยาศัยดี

149/6-7 ต.ปากแพรก อ.เมือง -สามารถปฏิบัติงานได้ทุกวัน

จ.กาญจนบุรี -รักความสะอาดและมีระเบียบวินัย

โทร. 034-620602 -ไม่มีประวัติใช้สารเสพติด
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18 ร้านแสงทอง สาขาเมืองกาญจนบุรี พนักงานสินเช่ือ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -เป็นคนใจเย็น

98/9 ถ.ปากแพรก ต.ปากแพรก อ.เมือง -ท างาน 6 วัน/สัปดาห์

จ.กาญจนบุรี -มีค่าคอมมิชช่ัน

โทร. 089-9186733

19 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากัด ช่างซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 10 10 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาการไฟฟ้า

ปฏิบัติงานท่ีโรงงานคราฟท์อุตสาหกรรม -มีประสบการณ์งานซ่อมบ ารุง

ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี

โทร. 02-3220222, 088-0034721

20 บริษัท เวอร์จ้ิน เอฟ แอนด์ บี จ ากัด 1. ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขยัน อดทน ไม่มีโรคประจ าตัว

162/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. พนักงานคุมเคร่ือง 2 2 20+ ไม่จ ากัด 335+/วัน -สามารถท างานได้ทุกวัน

จ.กาญจนบุรี -สุขภาพดี แข็งแรง

โทร. 065-5481439 -มีระเบียบวินัย และรักความสะอาด

21 บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด ผู้จัดการโครงการส่วนหน้า 2 2 35+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ ความรู้ความช านาญ

84/1-7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง อย่างน้อย 10 ปีข้ึนไป

จ.กาญจนบุรี -มีใบประกอบวิชาชีพ

โทร. 034-520048 -สามารถขับรถยนต์ได้

-มีความละเอียดรอบคอบ 

22 โรงแรม ออเร้นท์ แม่บ้าน 2 2 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถเข้ากะได้

ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง -มีความสะอาด รับผิดชอบ ใส่ใจ

จ.กาญจนบุรี -ไม่มีโรคประจ าตัว

โทร. 081-7638858

23 บริษัท ชัยเนตร เซอร์วิส จ ากัด 1. ช่างซ่อมเคร่ืองจักร 10 10 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม/

12/1 ม.1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา 2. ช่างประกอบ 10 10 20+ ปวส.+ ตามตกลง สาขาเทคนิคการผลิต/เทคนิคยานยนต์

จ.กาญจนบุรี **ปฏิบัติงานท่ี บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม

โทร. 062-1621422 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

24 บริษัท ไอ.พี.วัน จ ากัด พนักงานธุรการ 1 1 20+ ไม่จ ากัด 15,000 -มีประสบการณ์ด้านการขาย

ปฏิบัติงาน จังหวัดกาญจนบุรี -ทดลองงาน 4 เดือน

โทร. 087-0795808
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25 บริษัท ควิก ลิสซ่ิง จ ากัด เจ้าหน้าท่ีประจ าสาขา 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

162/3 ม.10 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง -บุคลิกดี

จ.กาญจนบุรี -ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้ดี

โทร. 034-586233

26 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากัด 1. พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 3 3 20+ ม.6+ 335/วัน

7/6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2. พนังานบรรจุตู้สินค้า 1 1 20+ ม.6+ 335/วัน

จ.กาญจนบุรี

โทร. 095-6761699

27 บริษัท ยงคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาบริหารธุรกิจหรือการจัดการท่ัวไป

148/9 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง -ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

โทร. 034-510561 ต่อ 509 -มีทักษะการเจรจาต่อรอง

061-5059424 -มีประสบการณ์ด้านการจัดซ้ืออย่างน้อย 1 ปี

28 บริษัท คีรีธารา ริเวอร์แคว จ ากัด 1. คนขับรถผู้บริหาร 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์การขับรถมาก่อน

88/8 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง -สามารถใช้ GPS และ Google map ได้

จ.กาญจนบุรี -สุภาพ เรียบร้อย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

โทร. 034-540898 2. โฟร์แมน 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง

29 บริษัท น้ าตาลไทยเอทานอล จ ากัด พนักงานผู้ช่วยผู้ควบคุมการหมัก 1 1 20-35 ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ

1/104 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา -สามารถท างานเป็นกะได้

จ.กาญจนบุรี -มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบ ารุง

โทร. 034-566514

30 Kamu Kamu Tea พนักงานท่ัวไป 3 3 20-30 ไม่จ ากัด 10,050 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานีบริการน้ ามัน ปตท.บายพาส -มีใจรักบริการ ตรงต่อเวลา

ถนนเส้นหัวนา-เขาพุราง -บุคลิกดี ท างานเป็นทีมได้

โทร. 034-910021, 064-4282565

31 บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์เปอเรข่ัน จ ากัด (มหาชน) พนักงานสินเช่ือ 10 10 20-35 ปวช.+ ตามตกลง -ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ท างานตามพ้ืนท่ีสาขาท่ัวจังหวัด -มีใบขับข่ีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

กาญจนบุรี

โทร. 065-7172942 (คุณจิน)
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32 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด 1. ผู้จัดการแผนกเหล็ก 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง

88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. ผู้จัดการสุขภัณฑ์และเคร่ืองครัว 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. เจ้าหน้าท่ีแคชเชียร์ 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 034-527777, 062-2827707, 4. พนักงานขายแผนกเหล็ก 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

061-9566451 5. พนักงานขายสินค้าตกแต่ง 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6. พนักงานคลังสินค้า 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สมัครออนไลน์แสกนเลย

7. เจ้าหน้าท่ี LPS 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

8. เช็คเกอร์ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

9. PC ประจ าแบรนด์ 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

10. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับข่ี ท.2

11. พนักงานยกสินค้า 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

33 บริษัท พลาสติสโม่ ฟิล์ม จ ากัด 1. จนท.วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลระบบ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

194 ม.5 ถ.กาญจนบุรี-ไทรโยค 2. IT Support 1 1 23+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. จนท.ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 081-1721688 4. เจ้าหน้าท่ี R&D (พอลิเมอร์) 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. พนักงานรับ-จ่าย-คืนวัตถุดิบ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6. ช่างงานสร้าง 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สมัครออนไลน์แสกนเลย

7. วิศวกรซ่อมบ ารุง 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

8. เจ้าหน้าท่ีประกันสุขภาพ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

9. วิศวกรประกันคุณภาพ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

10. ช่างคุมเคร่ืองจักร 4 4 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

11. ช่างผสมสี 4 4 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

12. พนักงานธุรการแผนกผลิต 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

34 สมหวัง เงินส่ังได้ พนักงานท่ัวไป 10 10 22+ ปวส.+ ตามตกลง

ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส

เปิดรับสมัครวันน้ี - 15 มีนาคม 2566

โทร. 02-1234000

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
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35 บริษัท ข้าวนครกาญจน์ จ ากัด 1. เซลล์ขายข้าวสาร พร้อมขับรถ 6 ล้อ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบอนุญาตขับข่ี

9 ม.9 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2. พนัก างานลงข้าวสาร 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีความอดทน

จ.กาญจนบุรี -ลงข้าวสารกระสอบ ไม่เกิน 50 กก.

โทร. 034-601992

36 Café Amazon ป๊ัม ปตท.บายพาส พนักงานประจ าร้าน 3 3 20-30 ไม่จ ากัด 10,050 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ป๊ัมปตท.บายพาส (เส้นหัวนา-เขาพุราง) -มีใจรักบริการ ตรงต่อเวลา

โทร. 034-910021, 064-4282565 -บุคลิกดี ท างานเป็นทีมได้

37 ร้าน 7-11 สาขา ป๊ัมปตท.บายพาส พนักงานประจ าร้าน 5 5 18-35 ม.3+ 10,050+ -มีใจรักด้านการบริการ

ป๊ัมปตท.บายพาส (เส้นหัวนา-เขาพุราง) -สามารถท างานป็นกะได้

โทร. 034-910021, 063-5644159

38 บริษัท ไทวัสดุ จ ากัด (สาขากาญจนบุรี) 1. หัวหน้าแผนกขาย 3 3 27-45 ป.ตรี+ ตามตกลง -เคยมีประสบการณ์มาก่อน

111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง -มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

จ.กาญจนบุรี 2. หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและแคชเชียร์ 1 1 27-45 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์งานสายบังคับบัญชามาก่อน

โทร. 091-0356906 (คุณเพชร) 3. พนักงานบริการลูกค้า 3 3 20-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีใจรักบริการ การส่ือสาร การพูด บุคลิกดี

4. พนักงานแคชเชียร์ 3 3 20-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีทักษะการคิดค านวน และเอียดรอบคอบ

5. พนักงาน Pick Man 3 3 20-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีเหตุผลและสามารถควบคุมอาราณ์ได้ดี

6. พนักงานคลังสินค้า 2 2 18-40 ม.3+ ตามตกลง -มีทักษะการใช้รถยก 

-ร่างกายแข็งแรง

7. พนักงานขายโครงการ 1 1 20-40 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีใจรักบริการ

-มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการส่ือสาร

-มีบุคลิกภาพท่ีดี

39 บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1. วิศวกรเคร่ืองกล 1 1 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ 1-5 ปีข้ึนไป

30 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา -จบวิศวเคร่ืองกล,วิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

จ.กาญจนบุรี -สามารถปฎิบัติงานนอกได้

โทร. 034-541293-4, 085-9119933 2. ช่างเช่ือม 10 10 23-40 ม.3+ 10,800 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-เข้ากะกลางคืนและท างานล่วงเวลาได้

3. วิศวกรสนับสนุนส่วนผลิต 1 1 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ 1-5 ปีข้ึนไป

-จบสาขาวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

-สามารถปฎิบัติงานนอกได้
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-มีใบรับรองความสามารถ (ถ้ามี)

4. วิศวกรไฟฟ้า 1 1 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ 1-5 ปีข้ึนไป

-จบสาขาวิศวกรไฟฟ้า หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-สามารถปฎิบัติงานนอกได้

-มีใบรับรองความสามารถ (ถ้ามี)

40 บริษัท ทรูดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลล์ จ ากัด พนักงานขายและดูแลลูกค้า 10 10 18-35 ม.6-ป.ตรี 11,000+ -มีใจรักในการขายและการให้บริการ

125/6 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 086-3624564, 095-5541645

41 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จ ากัด ช่างคอมพิวเตอร์ 2 2 20-35 ปวช.-ปวส. 10,000+ -จบสาขาคอมพิวเตอร์

239/3 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี -มีความรู้ สนใจด้านไอที

โทร. 086-3662276 -ท างานนอกสถานท่ีได้ แข็งแรง,ขยัน,อดทน

42 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.โมลาส คนขับรถ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อน

9/35 ม.4 ท่าไม้ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา -มีใบขับข่ี ท.3

จ.กาญจนบุรี -ซ่อมบ ารุง ดูแลและรักษาสภาพรถได้

โทร. 082-2965558, 081-9438475 -ใช้ GPS ในการเดินทางได้

43 บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จ ากัด 1. พนักงานขาย 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถขับข่ีรถยนต์ได้

133/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2. เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 22+ ปวส.+ ตามตกลง -มีใบขับข่ี

จ.กาญจนบุรี 3. ช่างยนต์ 2 2 22+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์

โทร. 098-2833922 -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

44 บริษัท ณโรโน่ โลจิสติกส์ จ ากัด 1. พนักงานขับรถ 10 ล้อ 5 5 22+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์การขับรถมาก่อน

3/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 5 5 22+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับข่ีประเภท ท.2

โทร. 086-1005679, 095-6761699 3. ช่างท่ัวไป 2 2 22+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ปฏิบัติงานท่ีบ้านโป่ง

45 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากัด พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 12 12 22-45 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีประเภท ท.3, ท.4

88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 092-3189785
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46 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากัด พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 1 22+ ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง -ท างานประจ าสาขาสระบุรี

จ.กาญจนบุรี .

โทร. 092-3189785

47 บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1. พนักงานแคชเชียร์ 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง -มีใจรักบริการ

786/8 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง -ขยัน อดทน เข้างานเป็นกะได้

จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานขับรถส่งสินค้า 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

โทร. 034-602800 ต่อ 2129

48 โรงพยาบาล สินแพทย์ กาญจนบุรี เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 1 1 25-35 ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ 1 ปีข้ึนไป

111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง -จบสาขาวิอาชีวอนามัยและ

จ.กาญจนบุรี ความปลอดภัย

โทร. 034-912888 ต่อ 3019,3033

49 บริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จ ากัด (โรงโม่หิน) 1. พนักงานขับรถแบคโฮ 2 2 25+ ไม่จ ากัด 380+/วัน -มีประสบการณ์มาก่อน

88/8 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 25+ ไม่จ ากัด 335/วัน -มีใบขับข่ี และช านาญเส้นทาง

จ.กาญจนบุรี 3. ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรหนัก 1 1 25+ ไม่จ ากัด 350/วัน

โทร. 081-8578801 4. วิศวกรเหมืองแร่ 1 1 25+ ไม่จ ากัด 350/วัน -มีประสบการณ์ 5 ปีข้ึนไป

5. ช่างเช่ือม 1 1 25+ ปวช.-ปวส. 335/วัน -สามารถท างานเช่ือมได้

6. พนักงานท่ัวไป 3 3 25+ ไม่จ ากัด 335/วัน

49 โรงแรม อนันสิตรา พนักงานต้อนรับโรงแรม 3 3 22+ ปวช.+ ตามตกลง -สามารถท างานเป็นกะได้

9 ซ.อินเดีย ต.ท่ามะขาม อ.เมือง -สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี -มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี

โทร. 099-4463566

LineID : ananzitra

50 บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1. พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

(ร้านกล่ินสนิม) 2. พนักงานหยิบยกสินค้า 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

96 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 097-2391616 (คุณพิม)
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51 โรงแรมพีลูส พนักงานจัดซ้ือ / สโตร์ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถขับรถเกียร์ออโต้ได้

อยู่ฝ่ังโรบินสัน เย้ืองกับโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี -มีใบอนุญาติขับข่ี

โทร. 098-2621691

52 บริษัท รักษาความปลอดภัย เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 10 20-50 ป.6+ ตามตกลง -ไม่มีโรคประจ าตัว

120/32 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง -ไม่เสพสารเสพติด

จ.กาญจนบุรี -ไม่มีประวัติอาชญากรรม

โทร. 081-1996735 (คุณเว่ย) -ประจ า อ.เมือง อ.พนมทวน อ. ท่าม่วง

53 วีเทค คอมพิวเตอร์ (สาขา We Mobile) 1. พนง.ขายแนะน าสินค้า 6 6 20-35 ป.6+ ตามตกลง

284/6 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2. แคชเชียร์ (ท างานท่ีโรบินสัน กาญฯ) 1 1 20-35 ป.6+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 092-9018318

54 บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน)  เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสินทางโทรศัพท์ 3 3 20-45 ม.3+ ตามตกลง -รายได้รวม 20,000 รวมค่าคอม

233-235 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี (ตรงข้ามธนาคารอิสลาม

อยู่ฝ่ังเดียวกับอาชีวกาญจนบุรี)

โทร. 02-3089815, 097-7530632

061-4068484

55 บริษัท กนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จ ากัด 1. แม่บ้าน 2 2 30-45 ม.3+ 335/วัน .-หากผ่านทดลองงาน จะปรับเป็น 10,050 บาท / เดือน

15 ซ.3 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2. พนักงานแคชเชียร์ 1 1 22-35 ม.3+ 335/วัน -ซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบ ไม่โกง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-521485, 034-514888

56 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ ากัด (สาขา 2) 1. ขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 2 20+ ป.6+ 335/วัน -หากมีใบรับรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

111 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง 2. ช่างซ่อมบ ารุง 3 3 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง -จบสาขาเคร่ืองกล หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

จ.กาญจนบุรี 3. ผู้ช่วย Operator Plant 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาเคร่ืองกล หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

โทร. 098-5280449 4. ช่างไฟฟ้าประจ ากะ 1 1 22+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง -จบสาขาไฟฟ้า หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

5. ช่าง PM 1 1 22+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง -จบสาขาไฟฟ้า หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

6. พ่อบ้าน 2 2 18+ ป.6+ ตามตกลง
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57 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากัด

189 หมู่ท่ี 15 ต.รางหวาย 1. ช่างตัด 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 2. ช่างเย็บ 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

โทร. 063-1961818, 081-9368872 3. ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์ 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

ไลน์. @HR.PMK 4. พนักงานเจาะสาบ 3 3 18+ ม.3+ ตามตกลง

5. เจ้าหน้าท่ีออกแบบแพทเทิร์นอาวุโส 1 1 28+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

6. พนักงานขาย (ด่วน) 1 1 22-32 ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์งานขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

7. พนักงานคลังสินค้า 1 1 22+ ม.6+ ตามตกลง

ช่างเย็บ 3 3 18+ ม.6+ ตามตกลง

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

ช่างเย็บ 3 3 18+ ม.6+ ตามตกลง

58 ร้าน ต้องกาญ คาเฟ่ 1. บาริสต้า 1 1 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 10 ถ.ลาว ต.ท่ามะขาม 2. ครัวไทย ย า ส้มต า 1 1 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. ครัวพิซซ่า 1 1 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 089-8888015 4. พนักงานล้างจาน 2 2 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. พนักงานเสิร์ฟ 1 1 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

6. พนักงานเดินอาหาร 5 5 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

7. เช็กเกอร์ 2 2 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

8. บัญชี-ออดิท 1 1 22-35 ปวส. ตามตกลง

59 บริษัท โปรพาร์ท ออโต้ จ ากัด 1. พนักงานบัญชี 2 2 25+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชี

808/39-42 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2. พนักงานขาย 2 2 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาเทคนิคยานยนต์

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานแผนกการจัดการ 2 2 25+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ช

โทร. 089-3282895, 094-6199964

60 บริษัท เกรท เวล มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด พนักงานขนส่งสินค้า 3 3 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขยัน อดทน มีวินัยในการท างาน

820-92 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง -สามารถแบกของหนัก 10-50 กก.ได้

โทร. 089-3791579 (คุณโอ)

สาขาพนมทวน

สาขาด่านมะขามเต้ีย

สาขาเขารักษ์

สาขาตลุงใต้
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61 บริษัท ไทย-ออสท์ อลูมิเนียม จ ากัด 1. พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

88/11 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2. พนักงานจัดส่งสินค้า 2 2 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับข่ี ท.2 และออกนอกจังหวัดได้

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานบัญชี 2 2 25-40 ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชี 

โทร. 086-3153655 4. เจ้าหน้าท่ีบุคคล 1 1 25-35 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

62 บริษัท 2 เอ็ม อโกรเท็ค จ ากัด พนักงานดูแลสวน 1 1 20-45 ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาการเกษตร หรือมีประสบการณ์มาก่อน

(โรงปุ๋ยหนองตะครอง) -ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

ม.2 บ้านหนองตะครอง ต.หนองตากยา -ไม่เก่ียงงาน ไม่ติดจอ ไม่ห่วงหล่อ

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 089-8786050

หรือทักไลน์  @2MAgrotech

63 โรงแรมริเวอร์แคว กาญจนบุรี 1. เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 27-33 ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชี หรือมีประสบการณ์

248 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2. แม่บ้านโรงแรม 5 5 27-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ไม่ติดโทรศัพท์ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ

จ.กาญจนบุรี 3. แม่บ้านผับกลางคืน 2 2 27-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร 062-3144949 คุณแบงค์

64 บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จ ากัด 1. ธุรการบัญขี 1 1 20-35 ป.ตรี+ ตามตกลง -คีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท

222 ม.8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จ.กาญจนบุรี -ดูแลการจัดท าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และอ่ืนๆ

โทร. 092-2718122, 061-4025844 -มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และละเอียดรอบครอบ

2. โฟร์แมนหน้าเหมือง 2 2 21-45 ปวช.-ปวส. ตามตกลง -จบสาขาท่ีเก่ียวข้องกับงาน

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

-ขับรถยนต์ได้

-มีภาวะการเป็นผู้น า

3. วิศวกรหน้าเหมือง 1 1 21+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

-ขับรถยนต์ได้

-ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
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65 SA คลินิคเวชกรรม แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

95/45-46 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 083-3080046

66 บริษัท คูโบต้า ก.แสงยนต์ ธุรการอะไหล่ 2 2 22+ ปวส.+ ตามตกลง -มีความต้ังใจท างาน

ลูกแก-กาญจนบุรี จ ากัด -พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ ขยัน อดทน

49/10-12 ม.8 ถ.แสงชูโต ต.ท่าไม้ 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร. 083-3104343

67 โรงแรมค าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1. พ่อครัว 2 2 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง

89 ม.5 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 2. แม่บ้าน 3 3 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. Steward 2 2 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 084-0749443 4. FB Mamager 1 1 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง

68 โรงแรม Dheva Mantra Resort 1. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง

99/9 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2. ช่างท่ัวไป 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านช่าง

จ.กาญจนบุรี -มีใบรับรองการท างาน

โทร. 034-615999 -สามารถท างานซ่อมประปาได้

69 บริษัท เฮ้าส์ พลัส คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 1. พนักงานขายหน้าร้าน 1 1 22-35 ปวส.+ ตามตกลง

74 ม.2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา 2. เสมียนจัดซ้ือและบัญขี 1 1 22-35 ปวช.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 063-6239541

IDLine : @house_plus

70 บริษัท มัลลิกา ร.ศ.124 จ ากัด 1. พนักงานบัญชี 1 1 20-40 ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

168 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค 2. พนักงานแคชเชียร์ 2 2 20-35 ม.6-ปวช. ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานแต่งตัวลูกค้า 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

โทร. 063-2214563 4. พนักงานขายจิวเวอร์ร่ี 1 1 20-35 ม.6-ปวช. ตามตกลง

5. พนักงานขายประจ าร้าน 3 3 18-35 ม.3+ ตามตกลง

6. พนักงานท าขนมไทย 2 2 18-35 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานแม่บ้าน 2 2 18-35 ม.3+ ตามตกลง
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71 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาชิต รุ่งเรือง 1. ช่างเหล็ก 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประกันสังคม

19/1 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. ช่างไม้ 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีบ้านพักส าหรับพนักงาน

จ.กาญจนบุรี 3. ช่างเช่ือม 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 088-9549442 4. ช่างปูน 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. กรรมกร 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

72 บริษัท ชัยเนตร เซอร์วิส จ ากัด 1. ช่างซ่อมเคร่ืองกล 3 3 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม,

พิกัดท่ีท างาน อ. ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สาขาเทคนิคการผลิต, เทคนิคยานยนต์

e-mail: pongnarina@yahoo.com 2. วิศวกร 1 1 27+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ 2 ปีข้ึนไป

โทร. 062-1621422 

73 เดอะด๊ัก ชาบู พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18-20 ม.3+ ตามตกลง -บุคลิกดี รักงานบริการ ย้ิมแย้มแจ่มใส

77/4 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนุรี ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ

โทร. 034-919568

74 บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จ ากัด เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิก 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

99/29 ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 084-5999919, 090-5591919

75 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณภัทร168 คอรสตรัคช่ัน 1. ช่างเหล็ก 5 5 18-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

808/33 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2. ช่างปูน 5 5 18-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 064-5655541

76 บริษัท นลินธรณ์พาณิชย์ จ ากัด พนักงานขาย 1 1 25-40 ม.6+ 15,000+ -สามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการได้

146/1-3 ม. 1 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง -มีประสบการณ์ด้านการขาย

จ.กาญจนบุรี -มีทักษะในการเจรจาต่อรองและส่ือสารท่ีดี

โทร. 034-914279 ต่อ 103, -ขันรถยนต์ได้ มีรถและใบขับข่ี

 062-7855254 -สามารถเดินทางออกนอกจังหวัดได้

77 บริษัท มือสองเกรด เอ จ ากัด 1. พนักงานขาย 2 2 23-35 ปวช.+ ตามตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

101 ม.4 ต.ท่ามะกา 2. พนักงานขับรถยกสินค้า 5 5 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง *ยินดีรับคนต่างด้าว*

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานท าโซฟา 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 088-214-9349 4. พนักงานสโตร์ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. ช่างเช่ือม 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง
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78 ส านักงานวิสาหกิจชุมชน สวนเกษตร ส.บุญมีฤทธ์ิ คนงานลงแปลงเกษตร 10 10 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

123 ม.17 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ

จ.กาญจนบุรี 

โทร. 087-9748778

79 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด (สาขาท่าม่วง) 1. พนักงานขายการตลาด (ประจ า) 10 10 25-45 ม.3+ 9,000-15,000 - มีประกันสังคม

752/5-7 ถ.เทศบาลซอย 19 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2. พนักงานการตลาด (ฟรีแลนซ์) 10 10 25-45 ม.3+ 9,000-15,000

จ.กาญจนบุรี

โทร. 095-2479621

80 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด  (สาขากาญจนบุรี) 1. พนักงานการตลาด (ประจ า) 5 5 20+ ม.3+ ตามตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

. 311/9 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2. พนักงานการตลาด (ฟรีแลนซ์) 5 5 20+ ม.3+ ตามตกลง - สามารถเดินทางท างานต่างจังหวัดได้

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานขายออนไลน์ 30 30 20-30 ม.3-ป.ตรี 13,000 - สามารถเดินทางท างานต่างจังหวัดได้

โทร. 065-7153785, 063-9906991 4. ผู้จัดการเฟอร์นิเจอร์ 5 5 27-45 ปวส.+ 18,000 - ใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้ และสามารถส่ือสารได้ดี

5. ผู้จัดการไฟฟ้า 5 5 27-45 ปวส.+ 18,000

6. พนักงานประจ าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 20 20 20-40 ม.3+ 20,000

7. พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ 20 20 20-40 ม.3+ 20,000

81 Café Amazon ปตท.แก่นสุพรรณ ออยล์ พนักงานประจ าร้าน 1 1 20+ ม.6+ ตามตกลง

65 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 093-4924197

82 ป๊ัมปตท. แก่นสุพรรณ ออยล์ 1. พนักงานเติมน้ ามัน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

65 ม.5 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 2. แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 093-4924197

83 บริษัท ฟา ฟา เฮ้าส์ จ ากัด ช่างประกอบงานประตู หน้าต่างไวนิล 5 5 21+ ม.3+ 335/วัน - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

248/1 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์

จ.กาญจนบุรี

โทร.095-6942465
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84 บริษัท เสาปูน ดอนเจดีย์ ก่อสร้าง จ ากัด พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 2 20+ ป.6+ ตามตกลง - ขยันอดทน/มีใบขับข่ีประเภท 2  และยกของได้

44 ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน 

จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-0192378

85 บริษัท เอ็นพีโฮมเซ็นเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 1. พนักงานแผนกสโตร์ 1 1 25-35 ไม่จ ากัด 335/วัน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

896/1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. แม่บ้าน 2 2 25-40 ไม่จ ากัด 335/วัน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี

โทร. 063-6295363

86 ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี 1. พนักงานจัดเล้ียง 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีชุดยูนิฟอร์ม

194 ม. ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 2. คนสวน 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีท างานอยู่ ถ.กาญจนบุรี-ลาดหญ้า 3. แม่บ้าน 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตรงข้าม ร.29 ค่ายสุรสีห์

โทร. 093-2578085, 081-9027400

87 ร้าน Speed Wash 1. พนักงานประจ าร้าน 1 1 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถท างานกะกลางคืนได้

ส่ีแยกไฟแดงหอนาฬิกา อ.เมือง -ท างานสาขาเมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานประจ าร้าน 2 2 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถท างานกะเช้าได้

โทร. 063-5369661 -ท างานสาขาท่าม่วง

88 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด 1. พนักงานขาย 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีรถบรรทุกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

111/1 ม.3 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2. ช่างยนต์ ช านาญการ 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

โทร. 081-7051440, 034-562600 3. ช่างท่ัวไป

89 บริษัท ไฮเวย์ จ ากัด เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 23-32 ป.ตรี+ 16,000 -มีใบขับข่ี

28/1-2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ -ท างาน 6 วันต่อสัปดาห์

จ.กาญจนบุรี -ปฏิบัติงานท่ีสาขาไทรโยค

โทร. 095-5987956

90 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีดอัดแรง จ ากัด 1. พนักงานบัญชี 3 3 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชีหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

111/2 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. พนักงานท าความสะอาด 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 065-3946354, 034-512122
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91 เอยู รีสอร์ท พนักงานต้อนรับ 1 1 25-35 ม.6+ ตามตกลง สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี

119/3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 087-1518976, 062-9471168

92 บริษัท เอส บี ยูนิต้ี จ ากัด 1. ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 10 10 18+ ป.6+ ตามตกลง

124/2 ม.1 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา 2. พนักงานขาย 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านการขาย

จ.กาญจนบุรี

โทร. 086-3231437

93 บริษัท ช.เอราวัณร่วมทุนธุรกิจ จ ากัด 1. ท่ีปรึกษาการขาย 2 2 22-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง

31/2-7 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 2. พนักงานล้างรถ 1 1 22-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 098-8295652

94 บริษัท เดอะแบร่ิง ช็อป จ ากัด พนักงานขาย 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง -มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับข่ี

ท่ีอยู่ 67/1 ม.3 ต.วังด้ง อ.เมือง -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

จ.กาญจนบุรี -ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

โทร. 061-6356954 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

95 ดรีมปาร์ค รีสอร์ท 1. เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง -ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17/2 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานต้อนรับ 3 3 20+ ม.6+ ตามตกลง

โทร. 093-4420033 4. ผู้ช่วยร้านกาแฟ 1 1 20+ ม.6+ ตามตกลง

5. แม่ครัว 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

96 บริษัท ซาเฟลดีไลทาม จ ากัด พนักงานขาย 10 10 20-35 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ขายมาก่อน

บริษัทต้ังอยู่ใน โรงงานน้ าแข็งวังศาลา -ขับรถยนต์ได้

ถนนสายนอก หลังร้าน ของฝากศรีฟ้า

โทร. 089-9158826

97 ร้านโคโค่ ริเวอร์แคว พนักงานจัดซ้ือ 2 2 25-40 ไม่จ ากัด 12,000

ติดกับตลาดค่ายเชลยศึกสะพานข้ามแม่น้ าแคว -ซ่ือสัตย์ สุจริต

โทรติอต่อฝ่ายบุคคล 088-6914456 -มีประสบการณ์การจัดซ้ือมาก่อน

-สามารถใช้โปรแกรม Word/Excel ได้ดี
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98 บริษัท นิยมศิลป์ไฮไฟ แอนด์ สตูดิโอ จ ากัด ช่างไฟฟ้า / ช่างติดต้ัง 2 2 20-35 ปวช.+ ตามตกลง

28 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี

โทร. 087-0798999, 03-4512923-4

99 บริษัท วิสฮิส โฮมมาร์ท จ ากัด 1. พนักงานท าสวน 1 1 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

50 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง 2. พนักงานติดรถส่งของ 3 3 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานขับรถ 2 2 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับข่ีประเภท ท.2

โทร. 034-534084, 081-7015919

087-1701638

100 โรงแรมออเร้นท์ 2 พนักงานต้อนรับ (รับรถ) 2 2 25-40 ม.6+ ตามตกลง -ย้ิมแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ

ท่ีอยู่ 164/93 ต.ปากแพรก อ.เมือง -มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-7638858

101 บริษัท อัยย์โค่ จ ากัด 1. ธุรการขนส่ง 1 1 30+ ปวส.+ ตามตกลง -ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

94/1 ม.8 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา -มีความรับผิดชอบสูง ทนแรงกดดันได้ดี

จ.กาญจนบุรี 2. คนขับรถ 1 1 30+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 065-4504265 -มีใบขับข่ีประเภท ท.4

3. เจ้าหน้าท่ีประสานงานขาย 2 2 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรับผิดชอบสูง ทนแรงกดดันได้ดี

-ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้/มีใบขับข่ี

102 เอ็มจี พรีเมียร์ กาญจนบุรี 1. ผู้จัดการศูนย์บริการ 1 1 30+ ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

65/7 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2. ท่ีปรึกษาการขาย 10 10 25+ ปวส.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 063-5356182

103 ห้างโลตัส กาญจนบุรี พนักงานแผนกอาหารสด 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง สนใจสมัครแสกนเลย

355/3 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี
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104 บริษัท วินโดว์ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 1. เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองยนต์ 1 1 18-45 ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์ หรือเคยมีประสบการณ์ท างาน

ท่ีอยู่ 188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองจักรและไฟฟ้า 1 1 18-45 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -แมคคาทรอนิกส์/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/

จ.กาญจนบุรี สาขาช่างกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้า 

โทร. 093-8138189 หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับงาน

3. เจ้าหน้าท่ีก่อสร้าง 1 1 18-45 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานซ่อมบ ารุงและก่อสร้าง

4. เจ้าหน้าท่ีขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 1 18-45 ม.3+ ตามตกลง -มีใบอบรมการข่ีรถโฟล์คลิฟท์

5. เจ้าหน้าท่ีคนสวน 1 1 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านงานท าสวนมาก่อน

6. เจ้าหน้าท่ีแรงงานสัมพันธ์ 1 1 24-45 ป.ตรี+ ตามตกลง -เคยมีประสบการณ์การท างาน

7. เจ้าหน้าท่ีธุรการการผลิต 1 1 18-45 ม.3+ ตามตกลง -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

8. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสินค้าขาออก 1 1 20-40 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์งานด้านตรวจรับสินค้า

9. เจ้าหน้าท่ีติดรถขนส่งสินค้า 1 1 18-40 ม.3+ ตามตกลง -สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

10. เจ้าหน้าท่ี จป.เทคนิค 1 1 20-40 ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาชีวอนามัย

-ผ่านการอบรมและมีใบรับรอง จป.เทคนิค

11. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 1 1 35+ ป.ตรี+ ตามตกลง - วิศวกรรมอุตสาหการ/เคร่ืองกล/ไฟฟ้า/

หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง / มีประสบการณ์ 2 ปีข้ึนไป

12. พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 19-45 ป.6+ ตามตกลง -ร่างกายแข็งแรง สามารถท าโอทีได้

13. พนักงานฝ่ายคลัง 10 10 19-45 ป.6+ ตามตกลง -ยกของหนักได้ และสามารถท าโอทีได้

105 ร้านขายยาเมืองกาญจน์เวชภัณฑ์ แผนกแพ็คสินค้า 1 1 20-35 ม.6+ 10,050++ -สามารถสะกดช่ือยาภาษาอังกฤษได้

ท างานท่ีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ติด -ทดลองงาน 3 เดือน

กับป๊ัมปตท.ศาลากลาง

โทร. 034-515860 (สาขาตลาดเก่า)

034-913560 (สาขาตลาดโต้รุ่ง)

LineID : @mkmedical สมัครแสกนเลย

106 บริษัท เดอะฮับ เอราวัณ จ ากัด 1. พนักงานบัญขี 3 3 15-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

299/1 ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ 2. พนักงานบาร์กาแฟ 3 3 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี 3. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิค 3 3 20-35 ปวช.-ปวส. ตามตกลง -ยินดีรับต่างชาติ (มีบัตรชมพู)

โทร. 081-8474912 **ท างานท่ี โรงค่ัวกาแฟอมตะลา**

Line ID : thehub -มีท่ีพัก, อาหาร 3 ม้ือ 
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107 ร้านอาหารคีรีมันตรา 1. โฟร์แมน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง * บุคลิกดี *

ร้าน The Village Farm To Cafe' 2. พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง * ถ้าไม่มีประสบการณ์ ขอบุคลิกดี พร้อมเรียนรู้งานได้

88/8 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง 3. เบเกอร่ี 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง * มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี 4. แคชเชียร์ 1 1 19+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร 034-540898 5.  แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

108 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 จ ากัด 1. เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ 1 1 25-35 ป.ตรี+ ตามตกลง -สามารถส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่ว

ท่ีอยู่ 22 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.เมือง -มีประสบการณ์ด้านคอลเซ็นเตอร์

จ.กาญจนบุรี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

โทร. 034-514222 ต่อ 602 2. พนักงานรับรถ 1 1 19-30 ปวส.+ ตามตกลง -สามารถท างานเลยเวลาได้

สนใจเข้ามาเขียนใบสมัครได้ท่ีบริษัท - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 เวลา 08.00-17.00 (ปิดท าการวันอาทิตย์) 3. เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-สามารถเข้างานเป็นกะได้

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. แม่บ้าน 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าท่ี VDQI 1 1 20-35 ปวช.+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีรถยนต์

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-มีประสบการณ์ด้านศูนย์ขายและ

บริการรถยนต์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6. ครูฝึกฝ่ายขาย 1 1 25-40 ป.ตรี+ ตามตกลง -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-มีประสบการณ์ด้านงานขาย และฝึกอบรมพนักงานขาย

7. พนักงานขาย 10 10 20-35 ม.6+ ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

-มีความกะตือรือร้น และเรียนรู้งานได้เร็ว

-มีประสบการณ์ด้านขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. พนักงานช่างเตรียมพ้ืน 2 2 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

838 294 82 462

283

รวม 283 ต าแหน่ง 838 อัตรา



21/21

ชาย หญิง

ไม่
จ า

กัด

1 บริษัท เวอร์จ้ิน เอฟ แอนด์ บี จ ากัด พนักงานท่ัวไป 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถปฏิบัติงานได้ทุกวัน

162/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี

โทร. 065-5481439

2 โรงเรียนกวดวิชาปิยะกมล ครูประถมศึกษา 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง -ปฏิบัติงาน อังคาร-ศุกร์

897/81-82 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง เวลา 16.00-19.00 น.

จ.กาญจนบุรี -จบสาขาประถมศึกษา หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

โทร. 097-3629146 หรือมีประสบการณ์ด้านการสอน

3 บริษัท ไทวัสดุ จ ากัด (สาขากาญจนบุรี) พนักงานท่ัวไป 2 2 20-40 ม.3+ 350/วัน

111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 091-0356906 (คุณเพชร)

4 ดรีมปาร์ค รีสอร์ท 1. พนักงานเสิร์ฟ  2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

17/2 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. คนสวน  1 1 30-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. แม่บ้าน 3 3 30-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 093-4420033

5 ร้านอาหารคีรีมันตรา 1. พนักงานเดินอาหาร 3 3 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีบุคลิกดี 

ร้าน The Village Farm To Cafe' 2. พนักงานเสิร์ฟอาหาร 3 3 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ถ้าไม่มีประสบการณ์ ขอพร้อมเรียนรู้งานได้

88/8 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี

โทร 034-540898

25 0 3 22รวม 8 ต าแหน่ง 25 อัตรา

ต าแหน่งงาน Part-Time

ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน
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อัต

รา
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