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ชาย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด (ค้ำปลีก) 1.พนักงำนเติมสินค้ำ 5 5 18+ ม.3+ 315/ว
(โลตัส สำขำท่ำมะกำ) 53/16 ม.3 ต.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนอำหำรสด 5 5 18+ ม.3+ 315/ว
อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี โทร.087-1716088 3.พนักงำนคิดเงิน 5 5 18+ ม.3+ 315/ว

2 บริษัท ซูซูกิ กำญจนบุรี จ ำกัด (สำขำท่ำมะกำ) 1.ช่ำงยนต์ 5 5 20+ ปวช.+ ตกลง
(จ ำหน่ำยรถยนต์) ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 2.เจ้ำหน้ำท่ีลูกค้ำสัมพันธ์ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-604022 3.ท่ีปรึกษำกำรขำย 5 5 20+ ม.6+ ตกลง

4.ธุรกำรขำย 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
3 บริษัท บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (ค้ำปลีก) 1.พนักงำนแผนกผักผลไม้ 1 1 18+ ม.3+ ตกลง ค่ำฝีมือ 1,000 บำท / เดือน

(สำขำท่ำมะกำ) 41/1 ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนแผนกเบเกอร่ี 1 1 18+ ม.3+ ตกลง ค่ำฝีมือ 1,000 บำท / เดือน
จ.กำญจนบุรี โทร.034-562263

4 บริษัท โรบินสัน จ ำกัด (สำขำกำญจนบุรี) 1.ผู้จัดกำรแผนกขำย 2 2 25+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

(ห้ำงสรรพสินค้ำ) 110 ม.9 ต.ปำกแพรก

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-603211-21

5 บริษัท ซี อำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 3 3 23+ ม.3+ ตกลง
(จ ำหน่ำยอุปกรณ์ก่อสร้ำง) 111 ม.9 2.พนักงำนแคชเชียร์ 1 1 23+ ปวช.+ ตกลง
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-910200

ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

ประจ าเดือน ตุลาคม 2561
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ

ต ำแหน่งงำนว่ำง ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุร ี 
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 โรงงำนน  ำตำลเมืองกำญจน์(อุตสำหกรรมน  ำตำล) ต าแหน่งพนักงานประจ า
(บริษัท น  ำตำลรำชบุรี จ ำกัด) 98 ม.1 ต.บ้ำนเก่ำ 1.หัวหน้ำแผนกควบคุมคุณภำพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำวิทยำศำสตร์หรือมีประสบกำรณ์

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-919775 2.นักวิทยำศำสตร์ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำวิทยำศำสตร์หรือมีประสบกำรณ์

3.หัวหน้ำกะควบคุมคุณภำพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำวิทยำศำสตร์หรือมีประสบกำรณ์

4.วิศวกรประจ ำแผนกเคร่ืองมือวัด 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำไฟฟ้ำก ำลังหรือมีประสบกำรณ์

5.พนักงำนประจ ำแผนกลูกหีบ 3 3 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

6.พนักงำนประจ ำแผนกหม้อต้ม 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

7.วิศวกรประจ ำแผนกหม้อเค่ียว 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

8.พนักงำนประจ ำแผนกหม้อป่ัน 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

9.พนักงำนจัดสรรรถแผนกยำนยนต์ 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษและมีใบขับข่ี

10.หัวหน้ำแผนกพัสดุและคลังสินค้ำ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

11.พนักงำนประจ ำแผนกพัสดุและคลังสินค้ำ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีหรือมีประสบกำรณ์

12.หัวหน้ำแผนกซ่อมบ ำรุง(โรงไฟฟ้ำ) 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบไฟฟ้ำก ำลังหรือมีประสบกำรณ์

13.พนักงำนซ่อมบ ำรุง หน่วยเคร่ืองมือวัด 4 4 20+ ปวช.+ ตกลง จบไฟฟ้ำก ำลังหรือมีประสบกำรณ์

ต าแหน่งงานพนักงานช่ัวคราว
1.พนักงำนควบคุมคุณภำพ(QC) 34 34 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
2.พนักงำนคลังสินค้ำและพัสดุ 9 9 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
3.พนักงำนป๊ัมน  ำมัน 6 6 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
4.พนักงำนหม้อเค่ียว 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
5.พนักงำนหม้อน  ำ 16 16 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
6.พนักงำนซ่อมบ ำรุง 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
7.พนักงำนเทอร์ไบน์ไฟฟ้ำ(TG) 6 6 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
8.พนักงำนลูกหีบ 27 27 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
9.พนักงำนจัดรถลำนนอก 6 6 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
10.พนักงำนจ่ำยคิวลำนนอก 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
11.พนักงำนซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ 6 6 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
12.พนักงำนห้องช่ัง 9 9 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
13.พนักงำนเรียกคิว 6 6 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
14.พนักงำนจัดรถลำนใน 6 6 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
15.พนักงำนหม้อต้ม 12 12 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
16.พนักงำนธุรกำร(แม่บ้ำน) 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
17.พนักงำนหม้อป่ัน 24 24 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
18.พนักงำนยำนยนต์ 18 18 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
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7 บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 7 7 ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตกลง
(ศูนย์จ ำหน่ำยและซ่อมรถยนต์) 2.แม่บ้ำน 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ำกัด ตกลง
22 ม.1 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 3.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-514222 4.ผู้จัดกำรแผนกกำรตลำด 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง

5.พนักงำนขำยประกันภัยทำงโทรศัพท์ 2 2 ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตกลง
6.ช่ำงยนต์ 2 2 ไม่เกิน 35 ปวช.+ ตกลง
7.ช่ำงเคำะตัวถัง 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ำกัด ตกลง

8 บริษัท ซี.เค.อินดัสทร่ี(2000) จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
(ชำใบหม่อนออร์แกนิก) 83 ม.7 2.คนสวน 4 4 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
ต.เกำะส ำโรง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-600503
9 โรงแรมนำคำคีรี ฃทรีสอร์ท แอนด์ สปำ 1.ช่ำงท่ัวไป 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง มีควำมรู้ด้ำนช่ำงอิเล้กทรอนิกส์ ระบบงำนไอที

(โรงแรม-รีสอร์ท) 99 ม.1 ต.หินดำด มีประสบกำรณ์ในสำยงำนช่ำงอย่ำงน้อย 3 ปี

อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี
โทร.034-510729-31

10 ครอสทรูริเวอร์แควรีสอร์ท(รีสอร์ท) 1.แม่บ้ำน 1 1 20+ ไม่จ ำกัด 375/ว
138 ม.4 ต.หนองหญ้ำ อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-552124

11 บริษัท เจเอส ออโตโมบิล จ ำกัด 1.ท่ีปรึกษำด้ำนบริกำร 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง จบสำขำช่ำงยนต์
(โชว์รูมรถ) 275-279 ต.ปำกแพรก

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-515181

12 บริษัท ลำนเหล็กล ำเลียง จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ 10 10 25+ ป.6+ ตกลง มีประสบกำรณ์
88 ม.1 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง สำมำรถปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดได้

จ.กำญจนบุรี โทร.092-2703430

13 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่ำลำน จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป 10 10 20+ ม.3+ ตกลง
7/6 ม.6 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนขับรถ 10 10 18+ ม.3+ ตกลง รถฟอร์คลิฟ/รถแคลมป์ลิฟ/รถรีชทรัค

จ.กำญจนบุรี โทร.086-1005679 3.เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

4.พนักงำนบัญชี 1 1 18+ ปวส.+ ตกลง ประจ ำสำขำเมืองทองธำนี/มีประสบกำรณืจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

14 บริษัท วิคตอร่ีกำร์ด จ ำกัด (รักษำควำมปลอดภัย) 1.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 5 5 20-45 ม.3+ ตกลง
201/50 ม.2 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-520681

15 บริษัท เอกไพรินริเวอร์แคว จ ำกัด(รีสอร์ท) 1.หัวหน้ำช่ำง 1 1 ไม่จ ำกัด ม.6+ ตกลง
245 ม.4 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.รองหัวหน้ำช่ำง 1 1 ไม่จ ำกัด ม.6+ ตกลง
โทร.065-2241519 3.ช่ำงท่ัวไป 1 1 ไม่จ ำกัด ม.6+ ตกลง
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16 บริษัท แอดวำนซ์เฟอร์ติไลเซอร์ จ ำกัด 1.ผู้จัดกำร 2 2 35+ ป.ตรี ตกลง
(โรงงำนปุ๋ย) 99/8 ม.7 ต.พังตรุ 2.หัวหน้ำส่วนงำนวิจัยเกษตรและพันธ์ุพืช 2 2 30+ ป.ตรี ตกลง
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี โทร.098-1233351

17 บริษัท ไทย-ออสท์ อลูมิเนียม จ ำกัด 1.ล่ำมภำษำญ่ีปุ่น 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
(จ ำหน่ำยประตู-หน้ำต่ำง อลูมิเนียม) 2.เจ้ำหน้ำท่ีไอที 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

88/11 ม.8 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-520996

18 บริษัท พลำสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ำกัด 1.พนักงนขับรถโฟคลิฟท์ 2 2 20+ ป.6+ 320/ว
(ผลิตฟิล์มและบรรจุภัณฑ์จำกพลำสติสฟิล์ม) 2.พนักงำนฝ่ำยผลิต 4 4 18+ ป.6+ 320/ว
194 ม.5 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 3.เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมคุณภำพ(QC) 2 2 20+ ปวส.+ 320/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.034-534000

19 บริษัท สยำมแกรนด์ อลูมิเนียม จ ำกัด 1.ธุรกำร 2 2 25-35 ปวส.+ ตกลง
(ผลิตประตู หน้ำต่ำง อลูมิเนียม) 2.เจ้ำหน้ำท่ีเขียนแบบ 1 1 25-35 ป.ตรี ตกลง
168/11-12 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 3.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 1 1 25-35 ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.064-2919940

20 บริษัท สิงห์กำญจน์เสริมทรัพย์ จ ำกัด 1.คนขับรถ 3 3 18-35 ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบอนุญำตขับข่ี
(จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม) 4/5 ต.ท่ำล้อ 2.คนยกสินค้ำ 4 4 18-35 ไม่จ ำกัด ตกลง
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี โทร.081-9433758

21 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำร์เกรทเตอร์ เซอร์วิส 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 4 4 22+ ปวช.+ 350/ว จบสำขำช่ำงไฟ
 (ไฟฟ้ำ,ระบบNETWORK) มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

241/3 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.โฟร์แมน 1 1 25+ ปวช.+ 320/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.081-7362725

22 บริษัท โล้วเฮงหมงแอนด์เซอร์วิส จ ำกัด 1.ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
(จ ำหน่ำยและซ่อมรถจักรยำนยนต์) 2.พนักงำนเร่งรัดหนี สิน 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
84/1-7 ต.บ้ำนใต้ อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-513122 ต่อ 500

23 บริษัท ทำยันรีสอร์ทแอนด์สปำ จ ำกัด 1.แม่บ้ำน 2 2 35+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(รีสอร์ท) 180 ม.6 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค 2.แม่ครัว 1 1 35+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.061-4513003 3.คนสวน 2 2 35+ ไม่จ ำกัด ตกลง

24 บริษัท เคอร่ีเอ็กซ์เพรส จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถ 5 5 18+ ปวส.+ 330/ว ปฏิบัติงำนสำขำสังขละบุรี/สำขำทองผำภูมิ

(บริกำรขนส่งสินค้ำ) 58/15 ม.8 2.หัวหน้ำบริหำรคลังสินค้ำ 1 1 25+ ป.ตรี 430/ว ปฏิบัติงำนสำขำท่ำเรือ
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนคัดแยกสินค้ำ 4 4 20+ ปวส.+ 330/ว ปฏิบัติงำนสำขำท่ำเรือ/สำขำด่ำนมะขำมเตี ย

โทร.062-2080217 4.ธุรกำร 2 2 20+ ปวส.+ 330/ว ปฏิบัติงำนสำขำท่ำเรือ
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25 บริษัท โมด โซลูช่ัน จ ำกัด (ตกแต่งภำยใน) 1.ไอทีซัพพอร์ต 3 3 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

1078/1 ม.4 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-604645/062-5988225

26 ไร่พร้อมภู(ส่วนบุคคล) 1.คนงำนเฝ้ำไร่ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง ยินดีรับเป็นครอบครัว
ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี

โทร.082-2965558
27 บริษัท วี อำร์ พี ฟู้ดส์ แอนด์ เบเกอร่ี จ ำกัด 1.ผู้จัดกำรฝึกหัด,ผู้จัดกำรสำขำ 5 5 23+ ป.ตรี ตกลง สำมำรถขับรถได้,มีใบขับข่ี,ออกต่ำงจังหวัดได้

(ผลิตและจ ำหน่ำยขนมไทยและเบเกอร่ี) 2.หัวหน้ำแผนกผลิต 2 2 23+ ป.ตรี ตกลง จบด้ำนอำหำร,มีประสบกำรณ์ด้ำนอำหำรเบเกอร่ี

12/1 ม.3 ต.หวำยเหนียว อ.ท่ำมะกำ 3.ผู้จัดกำรQC 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง จบด้ำนอำหำร,มีประสบกำรณ์ 5 ปี

จ.กำญจนบุรี โทร.034-919249 4.QC Supervisor 3 3 23+ ป.ตรี ตกลง จบด้ำนอำหำร,มีประสบกำรณ์ 1-2 ปี

5.พนักงำน QC 3 3 18+ ม.6+ ตกลง
6.ผู้จัดกำรฝ่ำยวิศวกรรม 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำไฟฟ้ำ,มีประสบกำรณ์ 5 ปี

7.พนักงำนจัดส่ง/เช็คเกอร์ 7 7 18+ ม.3+ ตกลง สำมำรถเข้ำกะได้
8.เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัย 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำท่ีเก่ียวข้อง
9.ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำบัญชี,ปิดงบกำรเงินได้,มีประสบกำรณ์

10.หัวหน้ำแผนกบัญชีต้นทุน 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำบัญชี,มีประสบกำรณ์ด้ำนท ำบัญชีต้นทุน

11.หัวหน้ำแผนกบัญชี-กำรเงิน 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำบัญชี,มีประสบกำรณ์ด้ำนท ำบัญชีต้นทุน

12.เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบสำขำ 3 3 23+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ตรวจสอบภำยใน,ขับรถได้มีใบขับข่ี

13.เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 3 3 23+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำกำรตลำด
14.พนักงำนฝ่ำยบุคคล/ธุรกำร 3 3 23+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
15.ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงซ่อมบ ำรุง 3 3 23+ ปวช.+ ตกลง ต้องมีใบอนุญำตทำงด้ำนไฟฟ้ำ

16.พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 20 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง สำมำรถเข้ำกะได้
28 บริษัท น  ำตำลท่ำมะกำ จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 1 1 20-45 ป.ตรี ตกลง

(อุตสำหกรรมน  ำตำล) 14/1 ม.10 2.ผู้ช่วยช่ำง 2 2 20-45 ปวช.+ ตกลง
ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 3.ช่ำงบริกำร 2 2 21-45 ปวช.+ ตกลง
โทร.034-543201-3 4.พนักงำนขับรถตัดอ้อย 6 6 21-45 ปวช.+ ตกลง

5.ช่ำงฟิตรถตัดอ้อย 5 5 21-50 ปวช.+ ตกลง
6.พนักงำนขับรถเคร่ืองจักรหนัก 1 1 21-50 ปวช.+ ตกลง

29 บริษัท พีลูสรีสอร์ท จ ำกัด 1.พนักงำนต้อนรับ 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
(รีสอร์ท) 168/18 ม.3 ต.ปำกแพรก 2.พนักงำนห้องอำหำรและจัดเลี ยง 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.083-0084454 3.แม่บ้ำนและคลีนเนอร์ 2 2 20+ ม.3+ ตกลง

30 บริษัท ไทยซำนมิเกลลิเคอร์ จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์ห้องปฏิบัติกำรเคมี 1 1 23-25 ป.ตรี ตกลง จบสำขำวิทยำศำสตร์/เคมี/จุลชีว

(ผลิตแอลกอฮอล์) 234 ม.1 ต.วังขนำย วิทยำศำสตร์กำรอำหำร
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี โทร.034-611508
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31 บริษัท เกรทเทสต์ คอนกรีต จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถปูน 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์ขับรถส่งปูน
(ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ) ม.12 ต.บ้ำนเก่ำ มีใบอนุญำตขับข่ีประเภท 3
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.095-7638854

32 โรงแรมค ำแสด ริวอร์แควรีสอร์ท แอนด์ บิลเล่ียน สตำร์ 1.พนักงำนกำรตลำด 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
(รีสอร์ท) 89 ม.5 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง 2.ผู้ช่วยฝ่ำยต้อนรับ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.063-2159346 3.พนักงำนขำยออนไลน์ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

33 บริษัท เมืองทองแอสเซ็ท จ ำกัด 1.กุ๊ก 1 1 26+ ไม่จ ำกัด 9450+
(โรงแรม) 443 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.พนักงำนต้อนรับ 1 1 25+ ป.ตรี 10,000+ จบสำขำกำรโรงแรม,ภำษำอังกฤษ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-521584
34 เพ็ชรไพลินรีสอร์ท(รีสอร์ท) 1.พนักงำนกำรตลำด 2 2 20-35 ไม่จ ำกัด 9,000+

109/5 ม.4 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง 2.ส่งเสริมกำรขำย 2 2 20-35 ไม่จ ำกัด 9,000+
จ.กำญจนบุรี โทร.034-588222

35 บริษัท โฟลทติ ง แทรเวล จ ำกัด 1.พนักงำนเสิร์ฟ 5 5 18+ ไม่จ ำกัด 315/ว
(ร้ำนอำหำร) 425 ม.7 ต.ท่ำมะขำม 2.พนักงำนเดินอำหำร 5 5 18+ ไม่จ ำกัด 315/ว
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-512595 3.แม่บ้ำน 2 2 18+ ไม่จ ำกัด 315/ว

4.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 2 18+ ไม่จ ำกัด 315/ว
36 สบำยแอทกำญจน์รีสอร์ท(โรงแรม) 1.พนักงำนต้อนรับ 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง

317/4 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.แม่บ้ำน 2 2 45+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-521599

37 บริษัท ผึ ง-หวำน โฮเต็ล จ ำกัด(โรงแรม) 1.พนักงำนต้อนรับ 3 3 25+ ปวช.+ ตกลง
72/1 ม.2 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.บำร์/จัดเลี ยง 3 3 18+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-514792-5 3.พนักงำนท ำควำมสะอำด 1 1 25+ ม.3+ ตกลง

4.พนักงำนเสิร์ฟ 3 3 18+ ม.3+ ตกลง
38 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.พนักงำนดูแลสระว่ำยน  ำ 1 1 18+ ม.3+ 315/ว สำมำรถว่ำยน  ำได้

(โรงแรม-รีสอร์ท)9/1 ม.3 ต.ท่ำมะขำม 2.พนักงำนต้อนรับ 2 2 20+ ปวส.+ 10,000+ ส่ือสำรภำษำอังกฤษได้
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-551000

39 เดือนฉำยรีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.พนักงำนท ำควำมสะอำด 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
99 ม.3 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.พนักงำนขำยห้องพัก 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-551111

40 อเวย์กำญจนบุรี เทวมันตร์ทรำ รีสอร์ทแอนด์สปำ 1.บัญชีลูกหนี 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง
(โรงแรม-รีสอร์ท) 7/99 ม.3 ต.ท่ำมะขำม 2.เจ้ำหน้ำท่ีบัญชีท่ัวไป 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง ปฏิบัติงำนท่ี จ.กรุงเทพ
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-615999

41 มำแคนน์รีสอร์ท(รีสอร์ท) 1.พนักงำนต้อนรับ 2 2 25-30 ป.ตรี ตกลง
6/1 ม.8 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 2.คนสวน 2 2 25-35 ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.0634-515808
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42 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 1.พนักงำนกะไฟฟ้ำ 5 5 18-35 ปวส.+ ตกลง
(ผลิตกระแสไฟฟ้ำ) 99 ม.7 ต.วังขนำย 2.ช่ำงยนต์ 2 2 18-35 ปวส.+ ตกลง
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี โทร.081-8669348 3.เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

43 บริษัท โมเดิร์นโฮม เฟอร์นิท จ ำกัด 1.พนักงำนจัดส่ง 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(จ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์) 179 ต.ท่ำล้อ

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี โทร.034604658

44 บริษัท มิตซูกำญจนบุรี จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
(จ ำหน่ำยรถยนต์) 133/1 ต.ท่ำมะขำม

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.092-4127632

45 บริษัท แอดวำนซ์ไฟเบอร์ จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีบุคคล 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตใยไม้อัด) 111/1 ม.4 ต.ท่ำมะกำ

อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี โทร.034-542149

46 บริษัท ไทยลอตเต้ กำญจนบุรี จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 2 2 ไม่เกิน 40 ม.3+ 13,000
(จ ำหน่ำยขนมและหมำกฝร่ัง)
124/10-11 ม.8 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.083-0962055

47 บริษัท เวอร์จิ น เอฟแอนด์บี จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี 2 2 23+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตขนมทองม้วน) 162/1 ม.9 2.พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 20 18+ ป.6+ 315/ว
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.ธุรกำรช่ำง 1 1 18+ ม.6+ ตกลง
โทร.034-518851 ต่อ 24

48 บริษัท เพชรสิงห์โต จ ำกัด 1.แคชเชียร์/พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ 1 1 ไม่เกิน 35 ม.6+ 315/ว
240 ม.4 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.081-9101010

49 ร้ำนวุฒิพรกำรเกษตร 1.พนักงำนขำยปุ๋ย 4 4 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
(จ ำหน่ำยสินค้ำกำรเกษตร)
9/3 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย

จ.กำญจนบุรี โทร.090-4385735

50 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเจือทิพย์ (โรงน  ำแข็ง) 1.พนักงำนท่ัวไป 10 10 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 315/ว
126/7 ม.4 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-589512

51 นำงรุจิรำ  ชุ่มดอนไพร (กิจกำรก่อสร้ำง) 1.กรรมกรก่อสร้ำง 10 10 20+ ไม่จ ำกัด 315/ว
1/6 ม.7 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.081-7051564
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52 บริษัท เพชรกำญจนำ จ ำกัด 1.พนักงำนส่งของ 10 10 20+ ไม่จ ำกัด 315/ว
(ขำยไอศกรีมวอลล์)33/3 ม.5 ต.ท่ำมะขำม  

อ.เมืองจ.กำญจนบุรี โทร.034-520129

53 บริษัท เจริญพำณิชย์ค้ำส่ง(168) จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป 2 2 18-35 ม.3+ ตกลง
87/4 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.088-1661688
54 แดร่ีควีน (ขำยไอศกรีม) 1.พนักงำนขำย 8 8 18+ ม.3+ 10,000+ ปฏิบัติงำนโลตัส 3อัตรำ

อ.เมือง จ.กำญจนบุรีโทร.083-1267754 และโรบินสันกำญจนบุรี 5 อัตรำ

55 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุขณรงค์ (7-11) 1.พนักงำนร้ำนประจ ำ 2 2 18+ ม.3+ 9,300 โอที,เบี ยขยัน,โบนัสประจ ำเดือน/ปี

(คอนอีเนียสโตร์)  163/3 ต.ปำกแพรก สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.091-0010077

56 ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุกำญจนบุรีเนอร์สซ่ิงแคร์ 1.เจ้ำหน้ำท่ีดูแลผู้สูงอำยุ 10 10 18+ ไม่จ ำกัด 10,000
(ดูแลผู้สูงอำยุ) 19/5 ซอย 4
ถ.แสงชูโต ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี โทร.087-4033313

57 โรงพยำบำลท่ำเรือ(สถำนพยำบำล) 1.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 2 ไม่เกิน 30 กำรพยำบำล ตกลง
456 ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 2.เภสัชกร 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง
โทร.034-636792/034-562213

58 ร้ำนภัทรกิจเซลล์ (ศูนย์เซฟทีคัทกำญจนบุรี) 1.พนักงำนขำย 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
299/4 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.หัวหน้ำทีมงำน 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
โทร.034-513221/081-8233185

59 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลำยแอนด์ 1.วิศวกรเคร่ืองเย็น 5 5 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวเคร่ืองกล
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด(ออกแบบติดตั ง 2.วิศวกรไฟฟ้ำ 2 2 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวไฟฟ้ำ
ระบบท ำควำมเย็นโรงงำนอุตสำหกรรม) 3.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 18-25+ ปวช.+ ตกลง ทุกต ำแหน่งต้องออก
183 ม.7 ต.ตะคร  ำเอน อ.ท่ำมะกำ 4.ช่ำงเช่ือม 1 1 18-25+ ไม่จ ำกัด ตกลง ต่ำงจังหวัดได้
จ.กำญจนบุรี เวลำท ำงำน จ-ส
โทร.034-540991 /085-6611489 08.30-17.30 น.

60 บริษัท สหมิตรเจริญมำเก็ตติ ง จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
 (บีทำเก้น) 201/67-68 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง

 จ.กำญจนบุรี โทร.081-3788123 089-9196792

61 บริษัท แดร็กสไปซ่ีฟู้ดส์ เทรดดิ ง จ ำกัด 1.ฝ่ำยตลำดออนไลน์ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง ไม่จ ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์
(ผลิตและจ ำหน่ำยน  ำพริกส ำเร็จรูป) ท่ีพักฟรี,เบี ยขยัน,ท่องเท่ียวประจ ำปี

127/57 ต.ปำกแพรก อ.เมือง สำมำรถออกต่ำงจังหวัดได้
จ.กำญจนบุรี โทร.098-8512395 ประกันสังคม
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62 บริษัท ปธำรเงิน จ ำกัด(ป๊ัมน  ำมัน) 1.พนักงำนเติมน  ำมัน(หน้ำลำน) 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
179/1 ม.3 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-604077

63 บริษัท อำร์.ซี.เทรดดิ ง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือม 3 3 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(เคร่ืองก ำจัดมลภำวะทำงอำกำศ)

90/3 ม.1 ตทุ่งทอง อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี โทร.091-6688713

64 บริษัท โชคทวีพัฒน์รีไซเคิล จ ำกัด 1.พนักงำนยกของ 10 10 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
21/3 ม.6 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.คนขับรถบรรทุก 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร.098-9057273

65 บริษัท จิริฎพำนิชย์คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ำกัด 300-500

333 ม.12 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.098-2533351

66 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวงษำกิจรุ่งเรือง 1.พนักงำนขำย 4 4 20-35 ม.6+ 15,000+ ประจ ำท่ี 1.ไทรโยค 2.ล่ินถ่ิน

(จ ำหน่ำยนมดัชมิลล์) 3.ทองผำภูมิ 4.สังขละบุรี
99/20 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง โบนัส 6,000 บ./ประกันสังคม

จ.กำญจนบุรี โทร.090-0059906 ประกันชีวิต
67 บริษัท บี.ฟู๊ดส์ คลีน โคเวอร์ จ ำกัด 1.พนักงำนขำยและกำรตลำด 10 10 25-35 ม.6+ ตกลง

(จ ำหน่ำยน  ำยำท ำควำมสะอำดครบวงจร) 2.พนักงำนท่ัวไป 10 10 25-35 ม.3+ ตกลง
191/2 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-515135

68 คุณกำญต์วรี  อัครบุลเสฎฐ์(ส่วนบุคคล) 1.แม่บ้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,000 ท ำงำนบ้ำน ,ดูแลผู้สูงอำยุ
41 ม.3 ต.โคกกระบอง อ.ท่ำมะกำ

จ.กำญจนบุรี โทร.080-9959561

69 ร้ำนค้ำสมำน (ส่วนบุคคล) 1.แม่บ้ำน 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 315/ว
160/149 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 2.แม่ครัว 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 315/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.081-3531996

70 คุณปุณเดชำ  เกสรกำญจน์(ค้ำของเก่ำ) 1.พนักงำนบัญชี(ธุรกำร) 1 1 25+ ปวช.+ 315/ว
140 ม.9 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.081-9819545

71 ว่ำท่ี ร.ต.ทัศน์สุเมธ ม้ำบุญสง่ำศุภฤกษ์ 1.เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรตลำด 30 30 20+ ม.6+ 9,000
(ตัวแทนประกันชีวิต) 99/99 ม.9 ต.ปำกแพรก 2.ท่ีปรึกษำกำรเงิน 30 30 25+ ป.ตรี 15,000
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.092-2691615
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72 บริษัท เอไอเอ จ ำกัด(ขำยประกันชีวิต) 1.ตัวแทนท่ีปรึกษำกำรเงิน 10 10 20-45 ม.6+ 10,000-25,000

4แยกแก่งเสี ยน ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.094-5978991

73 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด 1.พนักงำนกำรตลำด 1 1 25+ ม.6+ 315+/ว
102 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนจัดเรียงสินค้ำอำหำรสด 2 2 18+ ม.6+ 315+/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.034-699609 3.พนักงำนจัดเรียงสินค้ำอำหำรแห้ง 2 2 18+  ม.6+ 315+/ว

74 ร้ำนเพ่ือนรถคำร์แคร์ (ล้ำงรถยนต์) 1.พนักงำนล้ำงรถยนต์ 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
ม.3 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

โทร.083-7181898
75 โรงงำนศุภชัย(ผลิตเคร่ืองจักรกำรเกษตร) 1.ช่ำงกลึง 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

116/10 ม.5 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2.ช่ำงเช่ือม 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-604122

76 แฟมิล่ีรีสอร์ท(โรงแรม-รีสอร์ท) 1.แม่บ้ำน 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
98/16 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.0813785572

77 เดอะวิสต้ำพูลวิลล่ำ(รีสอร์ท) 1.แม่บ้ำน 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
8/8 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-510959

78 บริษัท ซี แอล เอ็ม เทคโนโลยี จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
(จ ำหน่ำยรถแทรกเตอร์) 49/3 
หมู่ 8 ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-566791-2

79 บริษัท แอล เอช เอ็ม เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด 1.ผู้จัดกำรส่วนก่อสร้ำง 1 1 35-45 ป.ตรี ตกลง จบสำขำวิศวโยธำ
(โครงกำรพฤกษำกำญจน์) 12/1 ,13/1 ม.5 2.เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมคุณภำพ 1 1 23-35 ปวส.+ ตกลง จบวิศวโยธำ ช่ำงก่อสร้ำง
ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.เจ้ำหน้ำท่ีกรำฟฟิก 1 1 23-35 ปวส.+ ตกลง
โทร.034-520048 ต่อ 11

80 บริษัท ยงเฮ้ำส์ จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีจัดซื อ 4 4 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง
(จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง) 2.พนักงำนขำย 5 5 ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง
88 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 3.ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 4 4 ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-527777 ต่อ 403 4.คนงำนยกสินค้ำ 3 3 ไม่จ ำกัด ป.6+ 315/ว

5.แม่บ้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 315/ว
81 โรงแรมเวสทอร่ี (โรงแรม) 1.พนักงำนต้อนรับ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์,ภำษำอังกฤษจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

277/41 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 2.บำริสต้ำ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์,ภำษำอังกฤษจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.063-2420110
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82 บริษัท อีซูซุกำญจนบุรี จ ำกัด 1.ท่ีปรึกษำกำรขำย 10 10 25+ ป.ตรี ตกลง 1.ส ำนักงำนใหญ่ 5 อัตรำ
(จ ำหน่ำยและซ่อมรถยนต์) 2.สำขำท่ำเรือ 2 อัตรำ
318/1 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.สำขำทองผำภูมิ 3 อัตรำ
โทร.034-513680-2

83 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหบวรแก๊ส 1.พนักงำนเติมแก๊ส 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
(สถำนบริกำรเชื อเพลิง) 119/5 ม.9

ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

โทร.0365-2245615
84 บริษัท ก.แสงยนต์ คอร์เปเรช่ัน จ ำกัด 1.ช่ำงบริกำร 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง

(ขำยรถแทรกเตอร์) 43/1 ต.ท่ำมะขำม

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.085-2646565

85 บริษัท เค เอ็น เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ 2 2 22-35 ปวช.+ 315/ว
279/22 ม.8 ต.ปำกแพรก อ.เมือง

 จ.กำญจนบุรี โทร.081-0257762

86 โกดังสินค้ำเบญจกำญจน์ 1.พนักงำนขำยประจ ำรถขำยส่งขนมแห้ง 2 2 24-35 ม.3+ ตกลง
244/17-19 ซ.ท่ำมะขำม6 2.ผุ้ช่วยพนักงำนขำยประจ ำรถส่งขำยส่งขนมแห้ง 2 2 18-30 ป.6+ ตกลง
(ใกล้โรงแรมรำชศุภมิตร)
ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-520008/081-9957124

87 รอยัลริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปำ (รีสอร์ท) 1.กุ๊ก 2 2 ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด 315/ว มีประสบกำรณ์
88 ม.2 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 2.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 1 ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด 315/ว มีประสบกำรณ์
จ.กำญจนบุรี โทร.083-6956141 3.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 2 ไม่เกิน 35 ไม่จ ำกัด 315/ว มีประสบกำรณ์

4.กัปตันห้องอำหำร 1 1 ไม่เกิน35 ไม่จ ำกัด 315/ว มีประสบกำรณ์
88 ป๊ัมน  ำมันพีที (ป๊ัมน  ำมัน) 1.พนักงำนหน้ำลำน 5 5 20+ ไม่จ ำกัด 315/ว

1073/11 ม.4 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง 2.แม่บ้ำน 1 1 25+ ไม่จ ำกัด 315/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.061-1810861

89 สถำบันโกจีเนียส สำขำท่ำม่วง 1.หัวหน้ำศูนย์สำขำ 1 1 20-40 ปวส.+ 10,000-15,000

(สถำบันกวดวิชำ) โครงกำร 168 คอมเพลกซ์ 2.แม่บ้ำน 1 1 18+ ไม่จ ำกัด 320/ว
1075/41 ม.4 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี โทร.086-3923304

90 เคลย์เวิร์คส กำญจนบุรี(สอนศิลปะ) 1.ครูสอนศิลปะ 1 1 ไม่จ ำกัด ปวส.+ 350/ว
150/60 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.086-3009968
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91 ร้ำนทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์(จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง) 1.พนักงำนขำยออนไลน์ 1 1 ไม่จ ำกัด ปวช.+ 350-400/ว

150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน 2.คนยกของ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 320/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.086-3009968 3.คนขับรถ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 400/ว

92 บริษัท แลตตำซอย จ ำกัด (ผลิตและจ ำหน่ำยนม) 1.พนักงำนผู้ช่วยขำย 2 2 18-35 ไม่จ ำกัด 315/ว
72/7 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนบัญชีคลัง 1 1 20+ ปวส.+ 315/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.034-604072 3.พนักงำนขำย 2 2 20+ ไม่จ ำกัด 315/ว

93 โรงแรมกนกกำญเพลส (โรงแรม) 1.กุ๊ก 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 315/ว มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

351/5 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 315/ว มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-513260 3.พนักงำนเสิรืฟ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 315/ว มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

4.พนักงำนบัญชี 1 1 ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

5.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 315/ว มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

94 ร้ำนเบลส์พิซซ่ำ (ร้ำนอำหำร) 1.พนักงำนเสิร์ฟ 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
24/5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.087-1705263
95 บริษัท ต.บุญรอด (2002) จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือม 2 2 25+ ม.3+ ตกลง

168 ม.3 ต.ตะคร  ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.ช่ำงสี 1 1 25+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-562722 3.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 1 25+ ม.3+ ตกลง

4.วิศวกรโยธำ 5 5 25+ ป.ตรี ตกลง
5.วิศวกรไฟฟ้ำ 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง
6.โฟร์แมนก่อสร้ำง 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง
7.โฟร์แมนไฟฟ้ำ 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง
8.คนงำนท่ัวไป 2 2 25+ ป.6+ ตกลง
9.คนสวน 1 1 25+ ป.6+ ตกลง
10.พนักงำนขับรถ 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง
11.พนักงำนหน้ำลำน 3 3 18+ ป.6+ ตกลง

96 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเอ ยู เอ็นจิเนียร่ิง 1.ช่ำงเช่ือม 1 1 ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนช่ำง
(ซ่อมเคร่ืองจักร) 119/3 ม.4 2.ช่ำงกลึง 2 2 ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนช่ำง
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.ช่ำงเจียร 1 1 ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนช่ำง
 โทร.034-670639/092-9151628 4.พนักงำนท่ัวไป 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

5.พนักงำนต้อนรับ 1 1 ไม่จ ำกัด ม.6+ ตกลง ยินดีรับสำวประเภทท่ี 2 ,สำมำรถเข้ำกะกลำงคืนได้

97 โรงกลึงท่ำล้อ(โรงกลึงเหล็ก) 1.พนักงำนบัญชี/ขำย 1 1 ไม่เกิน 35 ปวช.+ 315/ว
28/3 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2.ช่ำงเช่ือม 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 315/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.034-604554 3.ผู้ช่วยแม่บ้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 315/ว

4.ภำรโรง 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 315/ว
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98 บริษัท พีเออี(ประเทศไทย)จ ำกัด(มหำชน) 1.ช่ำง 1 1 20+ ปวส.+ 315/ว จบสำขำไฟฟ้ำ/มีใบประกอบวิชำชีพ

99 ม.6 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี โทร.082-7826863

99 โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ(โรงแรม-รีสอร์ท) 1.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 2 20+ ไม่จ ำกัด 315/ว
74/12 ม.4 ต.ท่ำเสำ อ.ไทรโยค
จ.กำญจนบุรี โทร.083-2421125

100 บริษัท ไอ-อินสตอล จ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 22+ ปวช.+ 315/ว
93 ม.5 ต.ท่ำตะคร้อ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.085-9532660

101 ภิรมย์ปำร์ค (ร้ำนอำหำร) 1.เชฟ 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
274/45 ม.2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค 2.ผู้ช่วยเชฟ 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.089-8128196 3.บำริสต้ำ 2 2 18+ ม.3+ ตกลง

4.พนักงำนบัญชี 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
5.พนักงำนเสิร์ฟ 5 5 18+ ม.3+ ตกลง
6.พนักงำนขำย 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
7.พนักงำนท ำควำมสะอำด 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
8.แคชเชียร์ 1 1 18+ ม.3+ ตกลง

102 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีสต็อก/สโตร์ 1 1 20+ ม.6+ 315/ว
(จ ำหน่ำยคอนกรีต) 111/2 ม.9
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-512122
103 ร้ำนฅนท ำรถ (ร้ำนซ่อมรถยนต์) 1.ช่ำงยนต์ 1 1 20-35 ไม่จ ำกัด 315/ว มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

993/10 ม.3 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.084-5707172

104 อเวย์กำญจนบุรีเทวมันตร์ทรำรีสอร์ท แอนด์ สปำ 1.พนักงำนขำย 2 2 ไม่เกิน 40 ปวส.+ ตกลง
(โรงแรม-รีสอร์ท) 2/99 ม.3 ต.ท่ำมะขำม

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-615999

105 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด 1.ช่ำงเทคนิค 20 20 18-35 ม.3+ 12,000 มีใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์พิจำรณำเป็นพิเศษ

(กำรส่ือสำร) 45/18 ม.8 ต.แก่งเสี ยน 2.พนักงำนกำรตลำด 5 5 18-30 ม.3+ 12,000 มีใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์พิจำรณำเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-910003-4 มีบุคลิกภำพดี รักงำนกำรตลำด 

106 สหพันธ์อะไหล่(จ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ รถพ่วง) 1.พนักงำนช่วยขำย 1 1 18-30 ม.3 350/ว ถ้ำมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

976/1 ม.3 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.094-6641456
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107 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โชคประภัสก่อสร้ำง 1.พนักงำนขับรถแบ็คโฮ 2 2 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

(รับเหมำก่อสร้ำง) 71/7 ม.5 ต.ปำกแพรก 2.พนักงำนขับรถพ่วง 2 2 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-621475 3.พนักงำนขับรถโม่ 2 2 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

4.พนักงำนขับรถน  ำ 2 2 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

108 บริษัท คีรีธำรำริเวอร์แคว จ ำกัด 1.กุ๊ก 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

(ร้ำนอำหำร) 88/8 ม.4 ต.ท่ำมะขำม 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.บำริสต้ำ 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.034-540898 4.เบเกอร่ี 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

5.พนักงำนเดินอำหำร 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
6.พนักงำนเสิร์ฟอำหำร 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
7.วิศวกรก่อสร้ำง 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

8.ผู้จัดกำรโรงแรม 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

9.เจ้ำหน้ำท่ีบัญชีกำรเงิน 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
109 ร้ำนอำหำร ON THE TRAIN 1.ผู้ช่วยผู้จัดกำรร้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

(ร้ำนอำหำร) สวนไทรโยครีสอร์ท 2.พ่อครัว/แม่ครัว 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
ต.ท่ำเสำ  อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 3.ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร.090-9716788 4.บำริสต้ำ 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

5.ครัวขนม 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
6.เช็คเกอร์ 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
7.ครัวย ำ/ครัวสลัด 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
8.พนักงำนเสิร์ฟ 7 7 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
9.พนักงำนล้ำงจำน 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
10.พนักงำนเดินอำหำร 4 4 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
11.แม่บ้ำน 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

110 ร้ำนทองแม่อ่ิม5 (จ ำหน่ำยทองรูปพรรณ) 1.แม่บ้ำน 1 1 20-45 ไม่จ ำกัด 315/ว
160/149 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 2.พนักงำนขำย 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-512082

111 Pizza Hut สำขำโลตัสกำญจนบุรี 1.พนักงำนท ำพิซซ่ำ 2 2 18-27 ม.3+ 42/ชม.
(ร้ำนอำหำร) 355/3 ต.ปำกแพรก 2.พนักงำนเก็บเงิน 2 2 18-27 ม.3+ 42/ชม.
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.080-6168077 3.พนักงำนส่งอำหำร 1 1 18-27 ม.3+ 42/ชม.

112 โรงแรมยูอินจันทรี(รีสอร์ท) 1.กุ๊ก 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
443 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.พนักงำนต้อนรับ 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-521584
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113 บริษัท เวอร์จิ น เอฟแอนด์บี จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี 2 2 23+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำบัญชี,ปฏิบัติงำนท่ี กทม.

(ผลิตขนมทองม้วน) 162/1 ม.9 ต.ปำกแพรก 2.พนักงำนป้ิง AB 10 10 18+ ป.6+ 500+/ว
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-518851 ต่อ 24 3.พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 10 18+ ป.6+ 315/ว

4.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 1 1 30+ ม.3+ 12,000
5.เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณภำพ 2 2 23+ 0 315+/ว

114 บริษัท อินโดฟำร์มไบโอเทค จ ำกัด 1.แม่บ้ำน 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 315/ว
(ผลิตปุ๋ย) 109/2 ม.4 ต.บ้ำนเก่ำ 2.ผู้ช่วยนักวิจัย 1 1 20+ ปวช.+ 315/ว
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-510999

115 บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์ 2 2 18+ ม.3+ ตกลง ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์,ปฏิบัติงำนสำขำวังสำรภี

(จ ำหน่ำยและซ่อมรถจักรยำนยนต์) 2.แม่บ้ำน 1 1 20+ ไม่จ ำกัด 315/ว
576-586 ต.ตะคร  ำเอน อ.ท่ำมะกำ 3.พนักงำนขำย 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-561028 4.ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง

5.พนักงำนเร่งรัด 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
6.พนักงำนขับรถยนต์ 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์
7.พนักงำนชงกำแฟ(บำริสต้ำ) 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง ปฏิบัติงำนท่ี จ.นครปฐม

116 บริษัท บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (ค้ำปลีก) 1.พนักงำนจัดเรียงสินค้ำแผนกอำหำรสด 3 3 18+ ม.3+ ตกลง
(สำขำท่ำมะกำ) 41/1 ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-562263
117 บริษัท แอดวำนซ์ไฟเบอร์ จ ำกัด 1.ช่ำงหล่อล่ืน 1 1 21+ ม.3+ ตกลง

(แปรรูปไม้) 111/11 ม.4 ต.ท่ำมะกำ 2.ช่ำงไฟฟ้ำกะ 1 1 21+ ปวช.+ ตกลง
อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี โทร.034-542149 3.เจ้ำหน้ำท่ี QA เคร่ืองขัด 1 1 18+ ม.3+ ตกลง

4.ผู้ช่วยผู้จัดกำรแผนกควบคุมคุณภำพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
118 บริษัท วี อำร์ พี ฟู้ดส์ แอนด์ เบเกอร่ี จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีจัดซื อ 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดซื ออำหำร

(ผลิตและจ ำหน่ำยขนมไทยและเบเกอร่ี) 2.เจ้ำหน้ำท่ีกรำฟฟิคดีไซน์ 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง
12/1 ม.3 ต.หวำยเหนียว อ.ท่ำมะกำ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-919249
119 บริษัท กำญจน์คอร์น จ ำกัด 1.หัวหน้ำงำนผลิต 3 3 23+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและท่ีเก่ียวข้อง

(แปรรูปผลิตผักและผลไม้) 2.เจ้ำหน้ำท่ีปลอดภัยวิชำชีพ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำอำชีวอนำมัย
68 ม.7 ต.แสนตอ อ.ท่ำมะกำ 3.หัวหน้ำไลน์ผลิต 6 6 18+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-919520 4.พนักงำนท่ัวไป 20 20 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง

120 คุณเหลือง ชัยวัฒน์(ส่วนบุคคล) 1.ช่ำงซ่อมบ ำรุงท่ัวไป 1 1 25+ ม.6+ ตกลง มีควำมรู้คอมพิวเตอร์
4 ม.4 ต.หวำยเหนียว อ.ท่ำมะกำ

จ.กำญจนบุรี โทร.084-1192266
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ

121 คุณวัชรำภำ มำนะสำคร(ส่วนบุคคล) 1.พ่ีเลี ยงเด็ก 1 1 ไม่เกิน 50 ไม่จ ำกัด ตกลง
72/11 ม.5 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.092-6591248

122 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.หัวหน้ำงำนเคร่ืองกล 5 5 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ 5 ปี
ปฏิบัติงำนท่ี บริษัท สยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จ ำกัด 2.ผู้ช่วยช่ำงซ่อม 28 28 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์งำนซ่อม
อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี โทร.098-2659917 3.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 12 12 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์งำนซ่อม

4.ผู้ช่วยช่ำงเช่ือม 5 5 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์งำนโรงงำน
5.ช่ำงกลึง 6 6 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์งำนโรงงำน
6.ช่ำงเจียร์ 4 4 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์งำนโรงงำน
7.ช่ำงเช่ือม 4 4 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์งำนโรงงำน

1191 322 72 796

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท โรบินสัน จ ำกัด (สำขำกำญจนบุรี) 1.พนักงำนท่ัวไป 1 1 60+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(ห้ำงสรรพสินค้ำ) 110 ม.9 ต.ปำกแพรก

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-603211-21

1 0 0 1

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท คีรีธำรำริเวอร์แคว จ ำกัด 1.พนักงำนเสิร์ฟ 10 10 17+ ม.3+ 38/ชม.
(ร้ำนอำหำร)88/8 ม.4 ต.ท่ำมะขำม 2.พนักงำนเดินอำหำร 10 10 17+ ม.3+ 38/ชม.
อ.เมือง จ.กำญจนบุรีโทร.034-540898 3.เบเกอร์ร่ี 1 1 17+ ม.3+ 38/ชม.

2 รอยัลริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปำ 1.พนักงำนเดินอำหำร 2 2 20+ ไม่จ ำกัด 315/ว
(รีสอร์ท)88 ม.2 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.083-6956141

3 Pizza Hut สำขำโลตัสกำญจนบุรี 1.พนักงำนท ำพิซซ่ำ 2 2 18-27 ม.3+ 42/ชม.
(ร้ำนอำหำร) 355/3 ต.ปำกแพรก 2.พนักงำนเก็บเงิน 2 2 18-27 ม.3+ 42/ชม.
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.080-6168077 3.พนักงำนส่งอำหำร 1 1 18-27 ม.3+ 42/ชม.

4 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวงษำกิจรุ่งเรือง 1.พนักงำนขำย 2 2 18+ ไม่จ ำกัด 400/ว ปฏิบัติงำนท่ี อ.เมือง

(จ ำหน่ำยนมดัชมิลล์)99/20 ม.11 ต.ปำกแพรก เวลำ 16.00 - 19.00 น.
 อ.เมืองจ.กำญจนบุรี โทร.090-0059906

เพศ
อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ตุลาคม

เง่ือนไข/สวัสดิการ

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ตุลาคม

จ านวน

ต าแหน่งงานว่าง Part-Time
ท่ี สถานประกอบการ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ/ปี วุฒิ

ต าแหน่งงานว่างผู้สูงอายุ

ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ

5 บริษัท เจ.เอส.ยำนยนต์ จกัด 1.พนักงำนท่ัวไป 6 6 18+ ม.3+ 300/ว แจกใบปลิว
65/42-43 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-910711
6 บริษัท ลำนเหล็กล ำเลียง จ ำกัด 1.นักค้นคว้ำหำข้อมูล 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง

88 ม.1 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี โทร.092-2703430

7 บริษัท เอสเอฟคอร์เปเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 1.เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรลูกค้ำ 6 6 ไม่เกิน 25 ม.3+ รำย ชม.
(โรงภำพยนต์) โรบินสันกำญจนบุรี   
110 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-603333

43 2 0 41

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด(มหำชน) 1.พนักงำนท่ัวไป(คนพิกำร) 60 60 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง รับเฉพำะคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหว

(ปศุสัตว์ประเภทสัตว์ปีก) 46/19 ม.4

 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ำมะกำ 

จ.กำญจนบุรี โทร.034-549999

2 บริษัท โรบินสัน จ ำกัด (สำขำกำญจนบุรี) 1.พนักงำนท่ัวไป(คนพิกำร) 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(ห้ำงสรรพสินค้ำ) 110 ม.9 ต.ปำกแพรก

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-603211-21

3 บริษัท พลำสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป(คนพิกำร) 1 1 20+ ป.6+ ตกลง
(ผลิตฟิล์มและบรรจุภัณฑ์จำกพลำสติสฟิล์ม)

194 ม.5 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-534000

4 บริษัท ไทย-ออสท์ อลูมิเนียม จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป(คนพิกำร) 1 1 20+ ป.6+ ตกลง สำมำรถใช้มือได้
(จ ำหน่ำยประตู-หน้ำต่ำง อลูมิเนียม)

88/11 ม.8 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-520996

63 0 0 63รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ตุลาคม

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน ตุลาคม

ต าแหน่งงานว่างคนพิการ

ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน
เพศ

อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ


