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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ยง่เส็ง อนิเตอรืเนชัน่แนลเทรดด้ิง 1.Sale&Marketing Executive Trainee 2 2 23-27 ป.ตรี ตกลง มีทักษะการใช้คอมพิวเตอรื
ต.ท่าม ากา อ.ท่ามะกา จังหวดักาญจนบุรี รักการขาย/ชอบงานท้าทาย
โทร.088-0225637/02-7500505 ต่อ 304 สามารถออกท างานต่างจังหวัดได้

ยนิดีรับนักศึกษาจบใหม่
2 อรอนงค์ฟาร์ม (เล้ียงกุ้ง) 1.ผู้จดัการฟาร์ม 1 1 22+ ปวส.+ 20,000+ จบสาขาประมง/มีทีพ่กัให้

ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โทร.064-6515987

3 บริษัท ต.บุญรอด จ ากดั (รับเหมากอ่สร้าง) 1.วิศวกรโยธา 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง มีใบ กว.
168 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

โทร.034-562722
4 บริษัท เค.ที.พ.ี(ประเทศไทย) จ ากดั 1.เคร่ืองกลโรงงาน 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง สามารถเขา้กะได้

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

โทร.0618582989
5 บริษัท แดร็กสไปซ่ีไทยฟูด้ จ ากดั 1.พนักงานฝ่ายบัญชี 1 1 20-33 ป.ตรี ตกลง

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

โทร.098-8281278/098-8512395
6 อู่โชคสมเกยีรติ (อู่เคาะท าสี) 1.ช่างประกอบรถยนต์ 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตกลง มีประสบการณ์

132 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างท าสีรถยนต์ 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตกลง มีประสบการณ์
โทร.089-2114510

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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7 บริษัท ฟา ฟา เฮ้าส์ จ ากดั 1.ช่างประกอบประตู-หน้าต่าง 5 5 22-35 ปวช.+ 330/ว
248/1 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-625565
8 บริษัท เอสเอม็ซี คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 1.ช่างเทคนิค 2 2 20-30 ปวส.+ ตกลง สาขาไฟฟา้อิเล็คโทรนิกส์,เคร่ืองกล

66/2 ม.15 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.วิศวกรไฟฟา้ 1 1 20-30 ป.ตรี ตกลง สาขาไฟฟา้อิเล็คโทรนิกส์,เคร่ืองกล

จ.กาญจนบุรี โทร.034-561992 ต่อ 309
9 บริษัท ทรัพยธ์นาดัมภ์รุ่งเรือง จ ากดั 1.ช่างกลโรงงาน 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง

95,95/1 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.ช่างเชื่อม CO2 3 3 18+ ไม่จ ากดั ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-562772/087-7879824

10 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ากัด (รับจ าน าเล่มทะเบียนรถ) 1.เจา้หน้าทีท่ะเบียนและขอ้มูล 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.เจา้หน้าทีท่รัพยร์อการขาย 2 2 25+ ปวส.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515222

11 App spoiler 1.ช่างเคาะ-ปะผุ 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
ปากทางรุ่งทิพยรี์สอร์ท ถ.พฒันาการ 2.ช่างสีรถยนต์ 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.081-9178241

12 บริษัท ที.จ.ีคอมพวิเตอร์ จ ากดั 1.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ 10,000+ มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

264 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างคอมพวิเตอร์ 1 1 20+ ปวช.+ 10,000+ มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-521108/081-7362827 **มีใบอนุญาตขบัขี่
13 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากดั(จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง) 1.ผู้จดัการแผนกขายสุขภณัฑ์/เคร่ืองครัว 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มปีระสบการณ์ตรงอยา่งนอ้ย 3 ปี

88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้จดัการแผนกขายเฟอร์นิเจอร์ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มปีระสบการณ์ตรงอยา่งนอ้ย 3 ปี

โทร.034-527777 3.พนักงายขายแผนกเฟอร์นิเจอร์ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715554000553 4.พนักงายขายแผนกประตู 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์

5.พนักงายขายแผนกกระเบือ้งเซรามิก 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์
14 บริษัท สมบัติเพิม่ผล จ ากดั (โรงสีขา้ว) 1.พนักงานบัญชี 1 1 ไม่จ ากดั ปวช.+ 10,000 หากมีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเศษ

95/1 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จบสาขาบัญชี
โทร.081-4344848

15 คุณสมาน  โรจน์ปัญญากจิ (ส่วนบุคคล) 1.แม่ครัว 1 1 20-45 ไม่จ ากดั ตกลง
160/149-150 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-3531996
16 บริษัท จเีอสอ ีคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 1.พนักงานขาย 1 1 18+ ม.3+ ตกลง

ซ.แสงชูโต 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.090-6788878/080-1071232
17 บริษัท ซูซูกกาญจนบุรี จ ากดั 1.ทีป่รึกษาการขาย 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง

19/5 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.086-4747839

18 บริษัท เอไอเอ จ ากดั(ขายประกนัชีวติ) 1.ตัวแทนประกนัภัย/ประกนัชีวิต 10 10 20-45 ม.6+ 10,000-25,000

4แยกแก่งเส้ียน ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.094-5978991
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19 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอดัแรง จ ากดั 1.พนักงานฝ่ายบัญชี 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง มีความรู้ด้านภาษีพิจารณาเป็นพิเศษ

111/2 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานฝ่ายผลิต
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512122 3.พนักงานขบัรถพว่ง 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง มีใบขบัขี่ประเภท ท.3
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715535000080

20 บริษัท บีฟูด๊ส์ คลีนโคเวอร์ จ ากดั 1.พนักงานการตลาด/ฝ่ายขาย 1 1 25-35 ม.6+ ตกลง
(ขายน้ ายาท าความสะอาดครบวงจร)
191/2 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034515135
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715550000214

21 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากดั 1.พนักงานขบัรถหัวลาก 10 10 22-60 ป.6+ ตกลง มีใบขบัขี่ประเภท ท.3,ท.4
(บริการขนส่งส่งสินค้า) 88 ม.2 ต.วังศาลา สามารถปฏบิติังานต่างจงัหวัดได้

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.081-2558038 2.เจา้หน้าทีป่ลอดภัยในวิชาชีพ 1 1 25-35 ป.ตรี ตกลง มปีระกาศนยีบตัร จป.วิชาชีพ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0195537000376 สามารถฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนักงงานได้

22 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากดั 1.พนักงานขบัรถฟอร์คลิฟท์ 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
7/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขบัรถแคลมป์ลิฟท์ 5 5 18+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-1005679 3.พนักงานขบัรถรีชทรัค 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0195524000054

23 บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1.พนักงานการตลาด 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง
(ประกนัชีวิต) 65/37 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมอืง

จ.กาญจนบุรี โทร.085-6958478
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0135551004383

24 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โชคประภัสสร์กอ่สร้าง 1.พนักงานขบัรถแบ็คโฮ 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
(รับเหมากอ่สร้าง) 71/7 ม.5 ต.ปากแพรก 2.พนักงานขบัรถพว่ง 2 2 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.081-9440252
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713526000011

25 บริษัท จริิฎพานิชยค์อนสตรัคชั่น จ ากดั 1.ช่างเชื่อมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากดั ตกลง
(รับเหมากอ่สร้าง) 333 ม.12 2.ช่างประกอบ 5 5 25+ ไม่จ ากดั ตกลง
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.ช่างประเภทงานเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากดั ตกลง
โทร.098-2533351 4.ช่างเชื่อมประกอบชิ้นงาน 5 5 25+ ไม่จ ากดั ตกลง

26 ร้านวุฒิพรการเกษตร 1.พนักงานขายปุย๋ 20 20 20-50 ไม่จ ากดั 20,000-30,000 ลงพื้นที่ขายในจงัหวัดกาญจนบรีุ

(จ าหน่ายสินค้าการเกษตร)
9/3 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี โทร.090-4385735

27 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากดั 1.ผู้ช่วยไฟแนนซ์ 2 2 28-35 ม.6+ ตกลง มีใบขบัขี่รถยนต์
(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟา้) ฃมีความรู้ด้านไฟฟา้พจิารณาเปน็พเิศษ

ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
โทร.089-1599496/095-2479621
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28 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากดั(สาขาท่าม่วง) 1.ผู้จดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
111 ม.7 ต.พงัตรุ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 2.ผู้ช่วยฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
โทร.098-5280449 3.หัวหน้า QC 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548050353 4.หัวหน้าแผนกซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนั 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

5.ช่างยนต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
29 บริษัท ศรีฟา้โฟรเซนฟูด้ จ ากดั 1.พนักงานผลิตปังไส้/บรรจุ 4 4 18-45 ไม่จ ากดั 320/ว เขา้กะได้

(ผลิตขนมทองม้วน) 208-209 หมู่ 3 2.พนักงานเตาอบ 2 2 18-45 ไม่จ ากดั 320/วัน ค่าความร้อน 800 บ/ด
ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานห้องแป้ง 1 1 18-45 ม.3+ 320 ค่ายกแป้ง 1,000 บ/ด
โทร.034-613074 4.เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Thai coconut rall) 2 2 18+ ม.6+ 350-500/ว เข้ากะได้/มีความรู้ด้านระบบคุณภาพโรงงาน

5.เจา้หน้าทีพ่ฒันาผลิตภัณฑ์ 2 2 18+ ป.ตรี 15,000 มคีวามรู้ในงานระบบคุณภาพ
6.Warehouse Leader 1 1 18+ ไม่จ ากดั 15,000-18,000 เข้ากะได้/มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ

(Finish Good) โปรแกรมส าเร็จรูป
7.Production Leader 5 5 25+ ป.ตรี 16,000-18,000 จบสาขาวทิยาศาสตร์การอาหารหรือทีเ่กี่ยวข้อง

(Bakery,Thai coconut rall) เข้ากะได้ มีความรู้ในงานระบบคุณภาพ

8.R&D Supervisor 1 1 25+ ป.ตรี 20,000-30,000 จบสาขาวทิยาศาสตร์การอาหารหรือทีเ่กี่ยวข้อง

จัดท า Bill of Materials ได้
9.Production Supervisor 1 1 25+ ป.ตรี 20,000-30,000 จบสาขาวทิยาศาสตร์การอาหารหรือทีเ่กี่ยวข้อง

(Bakery) เข้ากะได้ มีความรู้ในงานระบบคุณภาพ

ประสบการณ์ 2 ป/ีจัดท า line balancing ได้

10.Production Section Manager 1 1 25+ ป.ตรี 35000-40,000 มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ Line balancing

(Bakery) มีความรู้ด้านงานวศิวกรรมการผลิต

งาน Improvement ทั้ง Process และ Quality

11.Engineering Manager 1 1 25+ ป.ตรี 40,000-50,000 มีทักษะการใช้โปรแกรมด้านงานวศิวกรรม

ขบัรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขบัขี่

12.พนักงานผลิต เขตกรุงเทพฯ 2 2 20-40 ไม่จ ากดั 500/ว เขา้กะได้/มีทีพ่กัให้
13.Setup & Support สาขา 2 2 20-35 ปวช.+ 12000+ ค้างต่างจังหวัดได้/โอนย้ายสาขาได้

ใช้คอมพิวเตอรืได้ มทีีพ่ักประจ าสาขาได้

14. Sale 1 1 18+ ไม่จ ากดั 15,000+ มรีถยนต์ส่วนตัว/บคุลิกภาพดี
15.Graphic and E-Commerce 1 1 20+ ป.ตรี 18,000-25,000 ประสบการณ์ 2 ปี
16.เจ้าหน้าที่สรรหาพื้นที่เปิดสาขา 1 1 30+ ป.ตรี 30,000-40,000 ประสบการณ์ 4 ปี

30 ร้านสหภัณฑ์อะไหล่ (จ าหน่ายอะไหล่) 1.ช่างเชื่อม 1 1 20-30 ไม่จ ากดั ตกลง
976/1 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานช่วยขายหน้าร้าน 1 1 20-30 ไม่จ ากดั ตกลง
โทร.094-6641456 3.พนักงานยกของ 1 1 20-30 ไม่จ ากดั ตกลง

31 บริษทั แลตตาซอย จ ากดั (ผลิตและจ าหนา่ยนม) 1.พนักงานขบัรถ-ขาย 1 1 18-35 ไม่จ ากดั ตกลง มีใบขบัชี่ประเภท 2
72/7 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.ผู้ช่วยพนักงานขาย 1 1 18-40 ไม่จ ากดั ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604072
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105514003654



5

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

32 บริษัท เจเอชแอนด์สโนว์กรุ๊ป จ ากดั 1.ผู้จดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี
(ผลิตขนมหวาน) 155 ม.7 ต.ยางม่วง 2.ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3.ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี
โทร.081-0138777 4.เจา้หน้าที ่QA 5 5 18+ ม.3+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000238 5.พนักงานขบัรถ 1 1 18+ ไม่จ ากดั ตกลง

6.พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 18+ ไม่จ ากดั ตกลง
33 บริษัท โล้วเฮงหมงเทรดด้ิง จ ากดั 1.เจา้หน้าทีบุ่คคล 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง ใช้โปรแกรม Mricrosoft Office ได้

(จ าหน่ายรถจกัรยานยนต์) ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์

แยกบิ๊กซีท่าเรือเขา้ทางโรงเรียนอนุชนศึกษา

ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.098-2971729/090-6300018
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715549000095

34 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด(สาขาท่ามะกา) 1.เจา้หน้าที ่จป.วิชาชีพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยอยา่งน้อย 1 ปี

111/11 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.หัวหน้าแผนกชา่งประจ ากะไฟฟ้า 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์/จบสาขาไฟฟ้าหรือเคร่ืองกล

โทร.034-542149/092-5463308 3.หัวหน้าช่างประจ ากะไฟฟา้ 1 1 24+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์/จบสาขาไฟฟ้าหรือเคร่ืองกล

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548050353 4.ผู้ช่วยวิเคราะห์บรอดด้านเคมี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง สามารถเขากะได้
5.พนักงานเคร่ืองตัดแกง๊ซอ 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
6.พนักงานขบัรถคีบไม้ 2 2 25+ ป.6+ ตกลง

35 บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวติ จ ากัด 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ม.3+ ตกลง
12/6 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.อเมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.082-5031618
36 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดวงษากิจรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 4 4 20-35 ม.6+ 15,000+ ประจ าที ่อ.ทองผาภมูิ /อ.สังขละบุรี 

(จ าหน่ายนมดัชมิลล์) อ.หนองปรือ/อ.เลาขวัญ
99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง โบนัส 6,000 บ./ประกนัสังคม/ประกนัชีวติ

จ.กาญจนบุรี โทร.090-0059906
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713560001114

37 บริษัท สหมิตรเจริญมาเกต็ต้ิง จ ากดั 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
(จ าหน่ายนมบีทาเกน้) 201/67-68 
ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.081-3788123/089-9196792

38 บริษัท เอส เอน็พฟีูด้ กาญจนบุรี จ ากดั 1.พนักงานฝ่ายผลิต 6 1 5 18+ ไม่จ ากดั ตกลง
(ช าแหละและตกแต่งชิ้นส่วนไก่) 
300/26 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.090-3314545
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560003038

39 บริษัท สมานไทยโกลบอล จ ากดั 1.พนักงานบัญชี 1 1 21+ ปวส.+ ตกลง
99/3 ม.4 ต.รางหวาย อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี โทร.0618914659
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

40 บริษัท ไทยเพิม่พนูอตุสาหกรรม จ ากดั 1.หวัหน้าแผนกวิเคราะหคุ์ณภาพ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
(อตุสาหกรรมน้ าตาล) 84 ม.3 ต.วังศาลา 2.หัวหน้าแผนกพสัดุ 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาบริหารธรุกิจหรือทีเ่กีย่วข้อง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-561178 3.ช่างซ่อมรถไถ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาชา่งยนต์หรือที่เกี่ยวขอ้ง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105516008793 4.พนกังานขบัรถคลังสินค้า(โฟร์คลิฟท)์ 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
5.พนักงานแผนกรีไฟน์ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

6.พนักงานควบคุมเคร่ืองเทอร์ไบน(์ลูกหีบ) 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
7.เจา้หน้าทีจ่ดัการความรู้ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง สามารถตัดต่อวีดีโอได้
8.หัวหน้ากะประกนัคุณภาพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์เคม/ีเทคโนโลยีอาหาร

9.พนักงานพสัดุ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างกลโรงงาน/บัญชี /ที่เกี่ยวข้อง

41 บริษทั ซีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 1.ช่างเชื่อม 1 1 18-35 ปวช.+ ตกลง
(ออกแบบติดต้ังระบบท าความเยน็) 2.ผู้ช่วยช่างเชื่อม 1 1 18-35 ปวช.+ ตกลง
183 ม.7 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.034-540991
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552035401

42 บริษัท เอแอนด์อาร์ มิลค์ จ ากดั 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ม.6+ ตกลง
(จ าหน่ายนมเมจิ) ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก 

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.098-2744471
43 บริษัท ซีแอลเอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั 1.พนักงานขาย 3 3 23+ ไมจ ากดั ตกลง มีประสบการณ์ด้านการขายเคร่ืองจักรกล

(จ าหน่ายรถจอห์นเดียร์) 168 ม.1 มีความรับผิดชอบ มีใจรักการบริการ

ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มีความอดทนสูง ซ่ือสัตยสุ์จริต

โทร.034-566791/092-284552 สามารถเดินทางต่างจังหวดัได้/มีใบอนญุาตขับขี่

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 1929900085868

44 บริษัท อาร์.ซี.เทรดด้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างไฟฟา้ 5 5 18-40 ปวช.+ ตกลง สามารถท าตู้คอนโทรได้
(เคร่ืองก าจัดมลภาวะทางอากาศ) 90/3 ม.1 เดินสายไฟโรงงานอุตสาหกรรม

ต.ทุ่งทอง อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ โทร.091-6688713 2.ช่างเชื่อม 5 5 18-40 ไม่จ ากดั ตกลง สามารถเชื่อมงานได้
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537076089 3.พนักงานเขยีนแบบ 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง

45 บริษัท เจทีซี มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 1.ผู้ช่วยผู้จดัการ 10 10 24+ ป.ตรี 15,000+

(ประกนัชวีิตและการเงิน) 252 ถ.พระแท่น
ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.034-910114
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715559001345

46 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั(มหาชน) 1.พนกังานจัดเรียงสินค้าอาหารแหง้ 3 3 18-45 ไม่จ ากดั 320/ว เขา้กะได้
102 ม.2 ต.ทา่ล้อ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารสด 3 3 18+ ม.3+ 350/ว ค่าความเยน็ 1,000 
โทร.034-699609

266 77 9 180 รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน เมษำยน
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

จ ำนวน

(อัตรำ) ช ญ ไม่ระบุ

1 ลานมันวัฒนกจิ (แปรรูปมันเส้น) 1.พนักงานกรอกมันเส้น 1 1 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตกลง มีทีพ่กัให้ ค่าน้ า ไฟฟา้ ฟรี
41/2 ม.5 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานยกกระสอบมัน 1 1 ค่าจ้างให้ตามปริมาณงานที่ท าได้

โทร.064-8287878 (3 บาท/กระสอบ)
2 2 0 0

จ ำนวน

(อัตรำ) ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากดั(จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง) 1.พนักงานคนพกิาร 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-527777
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715554000553

2 0 0 2

รวมต ำแหน่งงำนว่ำง Part -Time ประจ ำเดือน เมษำยน

ต ำแหน่งงำนว่ำง Part-Time
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ/ปี วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร ประจ ำเดือน เมษำยน

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ/ปี วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร


