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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 โรงกลึงจะรัสยนต์ 1.ช่างเช่ือม 2 2 20+ ม.6+ 320/ว
1/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.081-8577843

2 เอ ยู รีสอร์ท แอนคอฟฟ่ี ต้ิง (โรงแรม/รีสอร์ท) 1.แม่บ้าน 2 2 20-35 ม.3+ ตกลง สามารถท างานเป็นกะได้
119/3 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.082-2454833
3 บริษัท แดร็กสไปซ่ีไทยฟู้ด จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายบัญชี 1 1 20-33 ป.ตรี ตกลง

127/57 ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-8281278/098-8512395
4 อู่โชคสมเกียรติ (อู่เคาะท าสี) 1.ช่างประกอบรถยนต์ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

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

5 บริษัท ฟา ฟา เฮ้าส์ จ ากัด 1.ช่างประกอบประตู-หน้าต่าง 5 5 22-35 ปวช.+ 330/ว
248/1 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-625565
6 คุณสุรีรัตน์  ชูอิฐจีน (ส่วนบุคคล) 1.แม่บ้าน/ดูแลบ้าน 1 1 30-40 ไม่จ ากัด ตกลง

55/6 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.091-6080090
7 บริษัท คอร์เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ 5 5 18-35 ม.3+ ตกลง สามารถเข้ากะได้

7/6 ถ.แสงชูโต ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.063-2210088

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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8 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กนกรีไซเคิล 1.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 30+ ปวส.+ ตกลง
140 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเช่ือม 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.081-9819545 3.เสมียนจดบันทึกหน้าร้าน 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตกลง

9 บริษัท เอสเอ็มซี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1.ช่างเทคนิค 2 2 20-30 ปวส.+ ตกลง สาขาไฟฟ้าอิเล็คโทรนิกส์,เคร่ืองกล

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

จ.กาญจนบุรี โทร.034-561992 ต่อ 309
10 The 28th Hotel (โรงแรม/ท่ีพัก) 1.คนสวน 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตกลง

ตรงข้ามโรบินสันกาญจนบุรี ต.ปากแพรก 2.ช่างท่ัวไป 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-512828

11 เอราชล ร๊าฟ รีสอร์ท 1.กุ๊ก 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง เคยท างานร้านอาหาร
45 ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานต้อนรบ 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์
โทร085-4237000 3.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

12 บริษัท อินเทคศ์ สุกรฟาร์ม จ ากัด 1.ช่างซ่อมบ ารุง 5 5 18+ ปวช.+ ตกลง
99/9 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-510201-4

13 บริษัท ทรัพย์ธนาดัมภ์รุ่งเรือง จ ากัด 1.ช่างกลโรงงาน 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง
95,95/1 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.ช่างเช่ือม CO2 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-562772/087-7879824

14 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ากัด (รับจ าน าเล่มทะเบียนรถ) 1.เจ้าหน้าท่ีทะเบียนและข้อมูล 3 3 25+ ปวส.+ ตกลง
2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515222

15 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 2 22-35 ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์ขายเฟอร์นิเจอร์

(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 111 ม.9 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 โทร.034-910200 ต่อ205 / 091-0356906

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555021215

16 App spoiler 1.ช่างเคาะ-ปะผุ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
ปากทางรุ่งทิพย์รีสอร์ท ถ.พัฒนาการ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.081-9178241

17 บริษัท โล้วเฮงมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
(จ าหน่ายและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์)
84/1-7 ถนนแสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-513122 ต่อ 500
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715530000065

18 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป(กาญจนบุรี) จ ากัด 1.โฟร์แมน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
62/33 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-600237
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19 บริษัท ธนกาญจน์แก๊ส จ ากัด 1.คนขับรถ 3 3 20-40 ไม่จ ากัด 460/ว 07.40 - 18.00 น.
28/2 ม.1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เด็กยก 3 3 20-40 ไม่จ ากัด 460/ว 07.40 - 18.00 น.
โทร.099-4857666/061-4423771

20 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ 10,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

264 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างคอมพิวเตอร์ 2 2 20+ ปวช.+ 10,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-521108/081-7362827 **มีใบอนุญาตขับข่ี
21 ทรู กาญจนบุรี (วังสารภีพลาซ่า) 1.หัวหน้าทีมขายและดูแลลุกค้า 10 10 18+ ม.6+ 30,000+

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขายและดูแลลูกค้า 30 30 18+ ม.6+ 30,000+

โทร.064-4694909/086-4162963
22 บริษัท เมโทรเอ็มดีเอฟ จ ากัด 1.ผู้ควบคุมเคร่ืองจักร 10 10 22+ ม.3+ ตกลง

(ผลิตไม้ยางพาราแปรรูป) 99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว 2.ช่างประจ าแผนก 2 2 22+ ม.3+ ตกลง
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.034-542393-9 3.พนักงานขับรถคีบไม้ 1 1 22+ ไม่จ ากัด 34/ว
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715557000015 4.พนักงาน QA,QC 2 2 22+ ม.3+ 320/ว

5.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟใหญ่ 4 4 22+ ไม่จ ากัด 364/ว
6.บัญชีเคร่ืองตัด 1 1 22+ ม.6+
7.พนักงานแพ็คไม้ 6 6 22+ ไม่จ ากัด

8.พนกงานขับรถตัก 1 1 22+ ไม่จ ากัด

23 บริษัท เล่ียมทอง จ ากัด(เต้นท์รถมือสอง) 1.พนักงานขาย 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ี
366/1 ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.พนักงานท่ัวไป 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ี
จ.กาญจนบุรี โทร.095-9479793/081-9956358 **จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24 บริษัท พร้อมขนส่ง จ ากัด 1.พนักงานขับรถบรรทุก 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับข่ี ท.3 ข้ึนไป
99 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (เทรลเลอร์+พ่วง) สามารถออกต่างจังหวัดได้
โทร.034-540949

25 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี

88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้จัดการแผนกขายสุขภัณฑ์/เคร่ืองครัว 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี

โทร.034-527777 3.ผู้จัดการแผนกขายเฟอร์นิเจอร์ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1 ปี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715554000553 4.ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี

5.พนักงานขายสินค้าออนไลน์ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
6.พนักงานขาย/PC 10 10 18-25 ไม่จ ากัด ตกลง
7.แคชเชียร์ 2 2 25+ ปวส.+ ตกลง
8.เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 3 3 25+ ปวส.+ ตกลง
9.พนักงานขายโครงสร้าง 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
10.เจ้าหน้าท่ีแผนกขายโครงการ/Sale 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ี
11.พนักงานขายสินค้าตกแต่ง 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
12.คนสวน 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
13.พนักงานบริการสินค้าส่ังพิเศษ 2 2 25+ ปวส.+ ตกลง
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27 บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ากัด 1.หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ 2 2 22+ ปวส.+ ตกลง
(ผลิตฟิล์มพลาสติก) 194 ม.5 2.หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานขับรถโฟร์คลิฟ 6 6 18+ ม.3+ ตกลง
โทร.081-1721688 4.พนักงานฝ่ายผลิต 6 6 18+ ป.6+ ตกลง สามารถเข้ากะได้
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553074958 5.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง

6.ธุรการ 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง
7.พนักงานประกันคุณภาพ(QC) 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
8.IT Support 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
9.คนสวน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

28 บริษัท ไทยมิกซ์ จ ากัด 1.พนักงานขับรถโม่ปูน 3 3 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง
77 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานท่ัวไป 2 2 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.081-7638858

29 บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จ ากัด (มหาชน) 1.เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง
33/3 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.080-1138391

30 Natta Brand (โรงงานผลิตเส้ือผ้าแฟช่ัน) 1.ผู้จัดการโรงงานเย็บผ้าแฟช่ัน 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ี
168/9 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีข้ึนแบบเส้ือผ้า 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.062-54919999 3.เจ้าหน้าท่ีตัดเย็บเส้ือผ้า 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์ในการตัดเย็บเส้ือผ้า

4.เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ี
31 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซุ่นเส็งก่อสร้าง 1.พนักงานขับรถ 4 4 20+ ไม่จ ากัด 320/ว มีใบขับข่ีประเภท 2

(ค้าวัสดุก่อสร้าง) 31/1 ม.8 ต.ท่าไม้ 2.พนักงานข้ึน-ลง สินค้า 5 5 20+ ไม่จ ากัด 320/ว
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.034-566249

32 บริษัท ปัญญารักษ์ จ ากัด (ผลิตตะก่ัว) 1.เจ้าหน้าท่ี จป.เทคนิคข้ันสูง 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง ต้องมีใบรับรองวิชาชีพ
199/1-3 ม.1 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 20+ ม.3+ ตกลง สามารถเข้ากะได้,สามารถขับรถ

โทร.034-510690/081-8585575 โฟร์คลิฟท์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

33 บริษัท ดรีมปาร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 1.ฝ่ายขายและการตลาด 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
17 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.กุ๊ก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.093-4420033 3.กัปตันห้องอาหาร 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
34 โรงแรม อาร์ เอส 1.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 1 25-45 ไม่จ ากัด ตกลง

264 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.คลีนเนอร์ 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-625128-30

35 บริษัท ไทสัน จ ากัด (จับไก่) 1.พนักงานจับไก่ 30 30 18+ ไม่จ ากัด 380/ว
89/2 ม.2 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา 
จ.กาญจนบุรี โทร.085-4284661

36 บริษัท สมบัติเพ่ิมผล จ ากัด (โรงสีข้าว) 1.พนักงานบัญชี 1 1 ไม่จ ากัด ปวช.+ 10,000 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพเศษ

95/1 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.081-4344848
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อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

37 บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จ ากัด 1.พนักงานผลิตขนมปัง 12 12 18-45 ไม่จ ากัด 320/ว เข้ากะได้
(ผลิตขนมทองม้วน) 208-209 หมู่ 3 2.พนักงานคลังห้องเย็น 1 1 18+ ม.3+ 350/ว ค่าความเย็น 1,000 
ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานแต่งหน้าเค้ก 1 1 18-45 ป.ตรี 350-400/ว จบสาขาคหกรรมศาสตร์
โทร.034-613074 มีทักษะการแต่งหน้าเค้ก

4.เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ (Bakery) 4 4 18+ ม.6+ 350-500/ว เข้ากะได้/มีความรู้ด้านระบบคุณภาพโรงงาน

5.พนักงานคุมเคร่ืองจักร (Bakery) 3 3 18+ ปวช.+ 10,500-12,000 เข้ากะได้
6.Warehouse Leader 1 1 18+ ไม่จ ากัด 15,000-18,000 เข้ากะได้/มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ

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

(Bakery,Cake) เข้ากะได้ มีความรู้ในงานระบบคุณภาพ

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

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

(Bakery) เข้ากะได้ มีความรู้ในงานระบบคุณภาพ

ประสบการณ์ 2 ปี/จัดท า line balancing ได้

10.พนักงานผลิตชนมไทย 2 2 18-40 ไม่จ ากัด 350/ว เข้ากะได้
ประจ าศูนย์ของฝาก
11.พนักงานผลิตสาขาศาลายา 1 1 20-40 ไม่จ ากัด 350/ว เข้ากะได้/มีท่ีพักให้
12.พนักงานผลิต สาขากาญจนบุรี 1 1 20-40 ไม่จ ากัด 350/ว เข้ากะได้/มีท่ีพักให้
13.พนักงานผลิต เขตกรุงเทพฯ 2 2 20-40 ไม่จ ากัด 500/ว เข้ากะได้/มีท่ีพักให้
14.พนักงานขายศูนย์ของฝาก 1 1 20-35 ม.3+ 350/ว บุคลิกภาพดี/เข้ากะได้/

มีบุคคลค้ าประกันเป็นข้าราชการ

15.พนักงานขายสาขานครปฐม 1 1 20-35 ม.3+ 350/ว บุคลิกภาพดี/เข้ากะได้/
มีบุคคลค้ าประกันเป็นข้าราชการ

16.พนักงานขาย สาขาศาลายา 1 1 20-35 ม.3+ 350/ว บุคลิกภาพดี/เข้ากะได้/
มีบุคคลค้ าประกันเป็นข้าราชการ

17.พนักงานขาย สาขาราชบุรี 1 1 20-35 ม.3+ 350/ว บุคลิกภาพดี/เข้ากะได้/
มีบุคคลค้ าประกันเป็นข้าราชการ

18.Setup & Support งานผลิต 1 1 20+ ปวช.+ 12,000 ค้างต่างจังหวัดได้/โอนย้ายสาขาได้

คอมพิวเตอร์ได้/มีท่ีพักประจ าสาขาให้

19.Setup & Support งานขาย 2 2 20+ ปวช.+ 12,000 ค้างต่างจังหวัดได้/โอนย้ายสาขาได้

คอมพิวเตอร์ได้/มีท่ีพักประจ าสาขาให้

20.หัวหน้าสาขาโลตัสบ้านโป่ง 1 1 28+ ปวช.+ 12,000-14,500 บุคลิกภาพดี
มีบุคคลค้ าประกันเป็นข้าราชการ

21.Sale 1 1 20+ ไม่จ ากัด 15,000 บุคลิกภาพดี/มีรถยนต์ส่วนตัว
มีค่าคอมมิชช่ัน+ค่าโทรศัพท์

22.Graphic and E-Commerce 1 1 20+ ป.ตรี 20,000-30,000 ประสบการณ์ 2 ปี
23.เจ้าหน้าท่ีสรรหาพ้ืนท่ีเปิดสาขา 1 1 30+ ป.ตรี 30,000-40,000 ประสบการณ์ 4 ปี
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38 กนกพรนวดแผนไทย 1.พนักงานนวดแผนไทย 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง สามารถพักกับนายจ้างได้
103/3 ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.062-0199663

39 บริษัท วิคตอร่ี การ์ด จ ากัด (รักษาความปลอดภัย) 1.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 3 3 25-55 ไม่จ ากัด 400-420/ว ปฏิบัติหน้าท่ี 12 ชม.
201/50 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-3785634

40 บริษัท เค.เอ็น.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1.พนักงานเขียนแบบส ารวจหรือโยธา 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ
249/22 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในคอมพิวเตอร์ได้
โทร.081-0257762/081-2674875 2.ผู้ช่วยช่างส ารวจ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง สามารถออกไปท างานต่างจังหวัดได้

41 คุณสมาน  โรจน์ปัญญากิจ (ส่วนบุคคล) 1.แม่ครัว 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตกลง
160/149-150 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แม่บ้าน 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.081-3531996

42 บริษัท เกรียงไกรมอเตอร์เซลส์ จ ากัด 1.พนักงานธุรการ 2 2 20+ ปวช.+ 350/ว
ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขาย 2 2 20+ ปวช.+ 350/ว
โทร.086-3513358

43 บริษัท บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 1.แคชเชียร์ 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
786/8 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-602800

44 โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย 1.วิศวกรเคร่ืองมือวัด 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาเคร่ืองมือวัด,ระบบวัดคุม,

99 ม.6 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี แมคคาทรอนิกส์หรือท่ีเก่ียวข้อง

โทร.034-615350 2.วิศวกรเคมี 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาเคมี
ทุกต าแหน่งมีบ้านพักสวัสดิการพนักงาน

ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
3.วิศวกรเคร่ืองกล 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง

45 มิตซู ช.เอราวัณ สาขาท่ามะกา 1.พนักงานล้างรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
31/2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 2.ผู้จัดการฝ่ายขาย
จ.กาญจนบุรี โทร.098-8295652

46 บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1.พนักงานขาย 4 4 18+ ม.3+ ตกลง
ซ.แสงชูโต 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.090-6788878/080-1071232
47 บริษัท ซูซูกกาญจนบุรี จ ากัด 1.ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 1 18+ ปวส.+ ตกลง

19/5 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชี 1 1 18+ ปวส.+ ตกลง
โทร.086-4747839 3.ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 18+ ปวส.+ ตกลง

4.พนักงานขาย 1 1 18+ ปวส.+ ตกลง
48 ร้านไข่สงวนทรัพย์ (แปรรูปอาหาร) 1.เสมียน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

204 ม.6 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.084-3987890
49 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านภูฟ้ารีสอร์ท (โรงแรม/รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง

498 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โทร.081-4041010
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50 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายบัญชี 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง มีความรู้ด้านภาษีพิจารณาเป็นพิเศษ

111/2 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512122
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715535000080

51 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด 1.ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 1 35-45 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์
(จ าหน่ายรถยนต์) 318/1 ถ.แสงชูโต 2.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 1 30-40 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.ผู้เช่ียวชาญงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 25-35 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ด้านเทคโนโยลีสานสรเทศ

โทร.034-513680-2 4.เจ้าหน้าท่ีช่างยนต์ 3 3 25-35 ปวส.+ ตกลง จบสาขาช่างยนต์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715525000028 5.เจ้าหน้าท่ีปรึกษาการขายรถเล็ก 4 4 25-35 ปวช.+ ตกลง ส านักงานใหญ่ จ านวน 2 อัตรา

สาขาทองผาภูมิ จ านวน 2 อัตรา

6.เจ้าหน้าท่ีปรึกษารถใหญ่/รถบรรทุก 1 1 25-35 ปวช.+ ตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ี
7.แม่บ้าน 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

52 บริษัท บีฟู๊ดส์ คลีนโคเวอร์ จ ากัด 1.พนักงานการตลาด 3 3 25-35 ม.6+ ตกลง
(ขายน้ ายาท าความสะอาดครบวงจร)
191/2 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034515135
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715550000214

53 บริษัท มัลลิกา รศ.124 จ ากัด (สถานท่ีท่องเท่ียว) 1.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 23+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาบัญชี
168 ม.5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2. เจ้าหน้าท่ี  Digital 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง ใช้โปรแกรม Photashop
โทร.034-540884 Communication Executive และโปรแกรมออกแบบอ่ืนๆได้ดี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715559000594 ใช้โปรแกรม Mricrosoft Office ได้ดี

มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์เขียน Content 

จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.แคชเชียร์ 1 1 18+ ปวส.+ ตกลง

54 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงน้ าแข็งวังศาลา 1.คนดูแลน้ าแข็ง 3 3 20+ ไม่จ ากัด 380/ว
(ผลิตและจ าหน่ายน้ าแข็ง) 2.เด็กรถ 5 5 20+ ไม่จ ากัด 350/ว
345/8 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.061-6513137
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713541000388

55 คุณสมควร  ปาลนาค (ส่วนบุคคล) 1.คนจับไก่ 10 10 18+ ป.6+ 400/ว มีท่ีพัก น้ า ไฟ ฟรี
บ้านวังรักษ์ ม.15 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา ยินดีรับแบบครอบครัว
จ.กาญจนบุรี โทร.089-8294237
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56 บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างกล 5 5 20+ ปวส.+ 12,600 จบสาขาช่างกลโรงงาน
(ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร) 90 ม.5 2.ช่าง QC 3 3 20+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาช่างกลโรงงาน
ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ใช้เคร่ืองมือเช่น ไมโครเวอร์เนียหรืออ่ืนๆได้

โทร.034-541293/085-9119933 3.ช่างเช่ือม 5 5 20+ ไม่จ ากัด 10,800-12,600 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533115730 4.ช่างท่ัวไป 5 5 20+ ไม่จ ากัด 10,800-12,600 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 2 2 20+ ปวส.+ 12,600 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 3 3 20+ ม.6+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้,ใช้โอเวอร์เฮดได้

6.วิศวกรไฟฟ้า 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถออกพ้ืนท่ีต่างจังหวัดได้

**ทุกต าแหน่งมีสวัสดิการ**
โบนัส/โอที/เบ้ียเล้ียง/ประกันภัยหมู่/ประกันสังคม

อุปกรณ์เซฟต้ี/ตรวจสุขภาพประจ าปี/อ่ืนๆ

57 บริษัท อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลล์ จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง
167 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างยนต์ 3 3 22+ ปวช.+ ตกลง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
โทร.034-51145/081-8806119 3.พนักงานล้างรถ 1 1 22+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.ท่ีปรึกษาการขาย 10 10 22+ ม.6+ ตกลง
58 แดร่ีควีน 1.พนักงานขาย 10 10 20-35 ม.6+ ตกลง สามารถสมัครได้ทุกสาขา

ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี,โลตัส,โรบินสัน บุคลิกดี,รูปร่างสมส่วน
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.083-1267754

59 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากัด 1.พนักงานขับรถหัวลาก 10 10 22-60 ป.6+ ตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.3,ท.4
(บริการขนส่งส่งสินค้า) 88 ม.2 ต.วังศาลา สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.081-2558038 2.เจ้าหน้าท่ีปลอดภัยในวิชาชีพ 1 1 25-35 ป.ตรี ตกลง มีประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0195537000376 สามารถฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงงานได้

60 บริษัท เอไอเอ จ ากัด(ขายประกันชีวิต) 1.ตัวแทนท่ีปรึกษาการเงิน 10 10 20-45 ม.6+ 10,000-25,000

4แยกแก่งเส้ียน ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.094-5978991

61 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากัด 1.พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
7/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขับรถแคลมป์ลิฟท์ 5 5 18+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-1005679 3.พนักงานขับรถรีชทรัค 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0195524000054

62 บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1.พนักงานการตลาด 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง
(ประกันชีวิต) 65/37 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.085-6958478
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0135551004383
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63 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคประภัสสร์ก่อสร้าง 1.พนักงานขับรถแบ็คโฮ 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
(รับเหมาก่อสร้าง) 71/7 ม.5 ต.ปากแพรก 2.พนักงานขับรถพ่วง 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.081-9440252
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713526000011

64 บริษัท จิริฎพานิชย์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 1.ช่างเช่ือมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
(รับเหมาก่อสร้าง) 333 ม.12 2.ช่างประกอบ 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.ช่างประเภทงานเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.098-2533351 4.ช่างเช่ือมประกอบช้ินงาน 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

65 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรณรงค์ (7-11) 1.พนักงานประจ าร้าน (7-11) 3 3 18+ ม.3+ 320/ว โอที,เบ้ียขยัน,โบนัสประจ าเดือน/ปี

(คอนอีเนียสโตร์)  163/3 ต.ปากแพรก สามารถท างานเป็นกะได้
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.091-0010077 2.พนักงานเติมน้ ามัน 1 1 18+ ป.6+ 320/ว โอที,เบ้ียขยัน,โบนัสประจ าเดือน/ปี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713555000857

66 ร้านภัทรกิจเซลล์ (ศูนย์เซฟทีคัทกาญจนบุรี) 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
299/4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-513221/081-8233185

67 ร้านวุฒิพรการเกษตร 1.พนักงานขายปุ๋ย 20 20 20-50 ไม่จ ากัด 20,000-30,000 ลงพ้ืนท่ีขายในจังหวัดกาญจนบุรี

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

68 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.68 อาหารสัตว์ 1.พนักงานส่งของ 1 1 20-40 ไม่จ ากัด ตกลง ขับรถได้มี
(จ าหน่ายอาหารสัตว์) 808/29 ม.2 ต.ท่าม่วง 2.สัตวบาลประจ าฟาร์ม 1 1 20-40 ปวส.+ ตกลง
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.081-8592502

69 ศูนย์จ าหน่ายไอศกรีมวอลล์จังหวัดกาญจนบุรี 1.แม่บ้าน 1 1 30-40 ไม่จ ากัด ตกลง มีวินัยและความซ่ือสัตย์
33/3 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-2496455
70 บริษัท เวอร์จ้ิน เอฟแอนบี จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 18+ ป.6+ 320/ว

(ผลิตขนมทองม้วน) 162/1 ม.9 ต.ปากแพรก 2.พนักงานบัญชี 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-518851
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541056976

71 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด 1.พนักงานการตลาด 5 5 20+ ปวช.+ ตกลง รักในการขายและงานบริการ

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) (ขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่อน)
ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
โทร.089-1599496/095-2479621

72 ร้านสหภัณฑ์อะไหล่ (จ าหน่ายอะไหล่) 1.ช่างเช่ือม 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
976/1 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.094-6641456



10

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

73 สายชลวิวล์ (รีสอร์ท) 1.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 30+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์/มีท่ีพัก/เบ้ียเล้ียง

ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.คนสวน 2 2 30+ ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพัก
โทร.087-0210289

74 บริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จ ากัด (โรงโม่) 1.พนักงานขับรถตัก 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
88/8 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถแบคโคร 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
โทร.081-8578801 3.พนักงานโรงโม่ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

4.พนักงานท่ัวไปหน้าเหมือง 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
5.พนักงานขับรถสิบล้อ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
6.พนักงานเจาะหิน 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
7.คนสวน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

75 บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จ ากัด 1.Sale 1 1 23+ ปวส.+ ตกลง ปฏิบัติงานท่ี กทม.
99/29 ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง 2.เจ้าหน้าท่ี QC/R&D 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

จ.กาญจนบุรี โทร.084-5999919 มีประสบการณ์ 1 ปี ข้ึนไป
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715556000801

76 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด (จ าหน่ายรถยนต์ฮีโน่) 1.ช่างยนต์ 4 4 23+ ปวช.+ ตกลง
111/1 ม.3 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.081-7051440
77 ร้าน Mulberry Mellow (ร้านกาแฟ) 1.บาริสต้า 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

83 ม.7 ต.เกาะส าโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-9445839
78 ห้างกนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์(ห้างสรรพสินค้า) 1.พนักงานคลังสินค้า 1 1 20+ ม.3+ ตกลง

15 ถนนอู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-514888 ต่อ 116
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715535000039

79 บริษัท ซีซีเอ็มสปิริต จ ากัด (ผลิตแอลกอฮอล์) 1.ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี

234/1 ม.1 ซ.18 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง ด้านควบคุมคุณภาพอาหารและเคร่ืองด่ืม

จ.กาญจนบุรี โทร.090-7875689
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105542010368

80 บริษัท รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 1.พนักงานส่งของ 2 2 20+ ไม่จ ากัด 315/ว
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 393 ม.3 ต.พนมทวน 2.พนักงานขับรถ 2 2 20+ ไม่จ ากัด 315/ว
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทร.080-0236363

81 บริษัท แลตตาซอย จ ากัด (ผลิตและจ าหน่ายนม) 1.พนักงานขับรถ-ขาย 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับช่ีประเภท 2
72/7 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.ผู้ช่วยพนักงานขาย 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604072
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105514003654
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82 บริษัท ประดิษฐ์ แอนด์ เฟรนด์ แมชีนเนอร่ี จ ากัด 1.ช่างไฮดรอลิค 2 2 18+ ปวส.+ ตกลง
(ซ่อมและบริการรถแทรกเตอร์) 2.ช่างซ่อมประจ าสาขาก าแพงแสน 5 5 20+ ปวส.+ ตกลง
102/17-20 ม.9 ต.ตะคร้ าเอน ต.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.098-8823789

83 บริษัท เดอะแบร่ิงช็อป จ ากัด 1.Sales executive 1 1 18+ ม.6+ ตกลง มีใบอนุยาตขับข่ีรถยนต์/มีรถยนต์ของตัวเอง

65/37 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง บุคลิกี/มีทักษะด้านการขาย/รักในงานบริการ

จ.กาญจนบุรี โทร.064-6596542 สามารถใช้ภาอังกฤษ อ่าน เขียน พูดได้

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560001507 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

84 H2 River Café 1.ผู้ช่วยในครัว 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
19/19 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง ปฏิบัติงานท่ี อ.ท่าม่วง
โทร.092-2837311

85 บริษัท เจเอชแอนด์สโนว์กรุ๊ป จ ากัด 1.ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 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.ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี
โทร.081-0138777 4.ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000238 5.ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี

6.เจ้าหน้าท่ีวางแผนและตรวจสอบ 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี
7.เจ้าหน้าท่ี QA 5 5 18+ ม.3+ ตกลง
8.พนักงานขับรถ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

86 บริษัท โล้วเฮงหมงเทรดด้ิง จ ากัด 1.พนักงานขับรถ 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับข่ี/ช านาญเส้นทาง
(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) มีบุคคลค้ าประกัน
แยกบ๊ิกซีท่าเรือเข้าทางโรงเรียนอนุชนศึกษา 2.แอดมินโลจิสติกส์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีความสามารถในการจัดการควบคุมคน

ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ชอบเดินทาง ชอบเปิดใช้ Google Map

โทร.098-2971729/090-6300018 ติดตามงานสม่ าเสมอและรวดเร็ว

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715549000095 ใช้โปรแกรม Mricrosoft Office ได้

3. Sale 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
4.เจ้าหน้าท่ีบุคคล 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง ใช้โปรแกรม Mricrosoft Office ได้

ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ีรถยนต์

87 ลานมันวัฒนกิจ 1.พนักงานกรอกมันเส้น 3 3 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพักให้
41/2 ม.5 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

โทร.064-8287878
88 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด(สาขาท่ามะกา) 1.เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี

111/11 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเกรดไม้ 2 2 18-35 ป.6 ตกลง
โทร.034-542149/092-5463308 3.พนักงานเคร่ืองตัดแก๊งซอ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548050353 4.พนักงานขับรถโฟลค์ลิฟท์(เข้ากะ) 3 3 20+ ม.3+ ตกลง

5.เด็กยก 3 3 20+ ม.3+ ตกลง
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

89 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด(สาขาท่าม่วง) 1. หัวหน้าแผนกซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน PM 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
111 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. หัวหน้าหน่วยซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน PM 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
โทร.098-5280449 3. หัวหน้ารับเข้าคลังสินค้า 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548050353 4.พ่อบ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

5.พนักงานเกรดไม้ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
6.พนักงานแพ็คก้ิง 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
7.พนักงาน Lab(กะ) 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
8. พนักงาน QA เคร่ืองตัด 1 1 18+ ม.3+ ตกลง

90 บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 1.ช่างเทคนิค 10 10 18-30 ปวส.+ ตกลง
(บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต) อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า 5 5 18-35 ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี  โทร.034-100010/089-2803109 3.พนักงานขาย 5 5 18-35 ม.3+ ตกลง

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

โทร.082-5031618
92 บริษัท กาญจน์คอร์น จ ากัด 1.พนักงานขบรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์และหกล้อ

(ผลิตแปรรูปอาหารกระป๋อง) 68 ม.7 เน้นประสบการณ์รู้เส้นทาง กทม.

ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.034-919516

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715546000108

93 รอยัลริเวอร์แควรีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.กุ๊ก 1 1 20-40 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
88 ม.2 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.083-6956141

94 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวงษากิจรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 4 4 20-35 ม.6+ 15,000+ ประจ าท่ี 1.ไทรโยค 2.ล่ินถ่ิน

(จ าหน่ายนมดัชมิลล์) 3.ทองผาภูมิ 4.สังขละบุรี 5.บ่อพลอย

99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง 6.หนองปรือ อ.เลาขวัญ 7.พนมทวน

จ.กาญจนบุรี โทร.090-0059906 โบนัส 6,000 บ./ประกันสังคม/ประกันชีวิต

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713560001114

95 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีเนอร์สซ่ิงแคร์ 1.เจ้าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ 10 10 18+ ไม่จ ากัด 10,000
(ดูแลผู้สูงอายุ) 19/5 ซอย 4
ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี โทร.087-4033313

96 บริษัท สหมิตรเจริญมาเก็ตต้ิง จ ากัด 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
(จ าหน่ายนมบีทาเก้น) 201/67-68 
ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.081-3788123/089-9196792

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

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.098-2744471
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

98 บริษัท บานาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากัด 1.พนักงานต้อนรับ 3 3 20+ ม.6+ 10,000+ มีประสบการณ์/พูดภาษาอังกฤษได้

(รีสอร์ท) 88/8 ม.8 ต.บ้านเก่า อ.เมือง 2.แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด 10,000+ มีประสบการณ์
จ.กาญจนบุรี โทร.083-7777724

99 บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด 1.พนักงานขาย 3 3 23+ ไมจ ากัด ตกลง มีประสบการณ์ด้านการขายเคร่ืองจักรกล

(จ าหน่ายรถจอห์นเดียร์) 168 ม.1 มีความรับผิดชอบ มีใจรักการบริการ

ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มีความอดทนสูง ซ่ือสัตย์สุจริต

โทร.034-566791/092-284552 สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้/มีใบอนุญาตขับข่ี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 1929900085868

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

ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.091-6688713 2.ช่างเช่ือม 5 5 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง สามารถเช่ือมงานได้
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537076089 3.พนักงานเขียนแบบ 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง

101 บริษัท เจทีซี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 1.ผู้ช่วยผู้จัดการ 10 10 24+ ป.ตรี 15,000+

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

102 ห้างหุ้นส่วนกอวัฒนาท่าเรือ 1.พนักงานขับรถพ่วง 10 10 20+ ป.6+ ตกลง
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 187-189 2.พนักงานขาย 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง
ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา
โทร.081-9444848/034-561016
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713522000084

103 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างเช่ือม 1 1 18-35 ปวช.+ ตกลง
(ออกแบบติดต้ังระบบท าความเย็น) 2.ผู้ช่วยช่างเช่ือม 1 1 18-35 ปวช.+ ตกลง
183 ม.7 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.034-540991
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552035401

104 บริษัท สยามแกรนด์อะลูมิเนียม จ ากัด 1.ธุรการ 1 1 22-35 ปวส.+ ตกลง
(ผลิตประตูหน้าต่าง) 168/11-12 ม.3 2.พนักงานฝ่ายผลิต 15 15 22-35 ไม่จ ากัด ตกลง
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.064-2919940

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715550000141

105 บริษัท เอส เอ็นพีฟู้ด กาญจนบุรี จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 11 3 8 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
(ช าแหละและตกแต่งช้ินส่วนไก่) 
300/26 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.090-3314545
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560003038

106 บริษัท ซีแอนด์ พี ศิลาดล จ ากัด(ผลิตจานชามเซรามิก) 1.พนักงานดูแลสวน 1 1 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง
13/4 ม.6 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานข้ึนรูปช้ินงานเซรามิก 1 1 22-45 ป.6+ ตกลง
โทร.081-9814608/081-9449198
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715542000359
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

107 บริษัท เอบี ดี กาญจน์ จ ากัด (ผลิตอาหารกระป๋อง) 1.พนักงานคลังสินค้า 20 20 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
30 ม.5 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.034-510727

108 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จ ากัด 1.หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
(อุตสาหกรรมน้ าตาล) 84 ม.3 ต.วังศาลา 2.หัวหน้าแผนกพัสดุ 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาบริหารธุรกิจหรือท่ีเก่ียวข้อง

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105516008793 4.พนักงานขับรถคลังสินค้า(โฟร์คลิฟท์) 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
5.นักวิชาการอ้อย 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ด้านอ้อยพิจารณาเป็นพิเศษ

6.พนักงานควบคุมเคร่ืองเทอร์ไบน์(ลูกหีบ) 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
7.เจ้าหน้าท่ีจัดการความรู้ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง สามารถตัดต่อวีดีโอได้

109 เดชทศพักตรการอาหาร 1.พนักงานเสิร์ฟ 6 4 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
19/235 ถ.ไชยชุมพล  ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2.พนักงานเดินอาหาร 2 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.098-2490331

110 บริษัท สมานไทยโกลบอล จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 21+ ปวส.+ ตกลง
99/3 ม.4 ต.รางหวาย อ.พนมทวน 2.เลขานุการ 1 1 21+ ป.ตรี 13,000
จ.กาญจนบุรี โทร.0618914659 3.ผู้จัดการโรงงาน 1 1 35+ ป.ตรี 40,000

4.พนักงานขับรถพ่วง 3 3 25-45 ไม่จ ากัด ตกลง
5.ช่างกล 1 1 20+ ปวส.+ 11,000-14,000

6.ช่างเช่ือม 2 2 20+ ไม่จ ากัด 12,000-15,000

733 252 63 418 

จ านวน

(อัตรา) ช ญ ไม่ระบุ

1 ร้านอาหารแพห้อยขา 1.พนักงานเสิร์ฟ 10 10 17+ ไม่จ ากัด ตกลง
ท่าน้ าชุกโดน ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.098-2490331

2 เดชทศพักตรการอาหาร 1.พนักงานเดินอาหาร 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
19/235 ถ.ไชยชุมพล  ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 3 3 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.098-2490331

14 0 0 14

จ านวน

(อัตรา) ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.พนักงานคนพิการ 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 ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม

ต ำแหน่งงำนว่ำง Part-Time
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มีนำคม

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ


