
จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท ประสาร คอนกรีต (กาญจนบุรี) พนักงานขับรถโม่ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับข่ีประเภท 2 ข้ึนไป
15/2 ม.3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.083-2399954

2 บริษัท ไอออนิค จ ากัด เจ้าหน้าท่ีห้องปฎิบัติการ 1 1 28+ ป.ตรี+ ตามตกลง

94 ม.8 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.063-6389468

3 บริษัท เดอะแบร่ิง ช๊อป จ ากัด 1.พนักงานขาย 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง มีรถยนต์ส่วนตัว,มีใบขับข่ี

67/1 ม.3 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานแอดมิน/บัญชี 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

โทร.061-6356954 คุณอรพรรณ ใช้ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียนได้(พ้ืนฐาน)

4 3BB พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ช่างเทคนิค 1 1 18-35 ม.6+ ตามตกลง มีความกระตือรือร้น ต้ังใจท างาน

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น

โทร.098-2803109,034-100010 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

5 หจก.โรงน้ าแข็งวังศาลา 1.เด็กรถ (รายวัน) 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

345/8 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.คนข้ึนน้ าแข็ง 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.093-6653596 3.คนบรรจุน้ าแข็ง(กะกลางคืน) 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6 ร้านอาหารแพห้อยขา 1.กุ๊กครัวทอด 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

286/34-37 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ย้ิมแย้ม รักงานบริการ

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2490331

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

ขยัน อดทน ท างานเป็นทีม
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(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
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เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

7 คีโตเฮ้าส์ กาญจนบุรี พนักงานผลิตเบเกอร่ี 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบรับรองการฉีดวัคซีน ครบ2 เข็ม

17/24 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.เมือง ท างานตามเวลาท่ีบริษัท ก าหนดได้

จ.กาญจนบุรี โทร.081-5622299

8 บริษัท แดร็ก สไปซ่ี ไทย ฟู้ด จ ากัด พนักงานบัญชี 1 1 20-35 ปวส.+ ตามตกลง สามารถยืดหยุ่นเวลางานได้ ขยัน ซ่ือสัตย์ อัธยาศัยดี

127/57 ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมือง เวลาท างาน 8.00น.-17.00น.

จ.กาญจนบุรี โทร.098-8281278

9 บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ ผู้ช่วยธุรการบัญชี 1 1 22-35 ปวช.+ ตามตกลง ส่ง Resume + คลิปแนะน าตัวเองส้ันๆ มาท่ี :

พิกัด ส านักงานใหญ่ เส้นเล่ียงเมืองทางไปโรบินสัน Hr@hospitop-equipment.com

ข้างตึกAIA โทร.034-914243

10 รายาบุรี รีสอร์ท บาริสต้า 1 1 18-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

148 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี

 โทร.065-5364162(ฝ่ายบุคคล)

11 ครัวชุกโดน 1.พนักงานเสิร์ฟ 10 10 18-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประกันสังคม

19/236 ถ.ชัยชุมพล ต.บ้านใต้ 2.พนักงานเดินอาหาร 5 5 18-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใจรักบริการ ย้ิมแย้ม อดทน

จ.กาญจนบุรี โทร.096-7919222 3.ผู้ช่วยในครัว 5 5 18-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

12 บริษัท เมืองกาญจน์เคเบ้ิลทีวี จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ไอที 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประกันสังคม,เบ้ียขยัน

218/11-12 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 22-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง เข้างาน 08:00-17:30 น.

จ.กาญจนบุรี โทร.034-621215-6 3.เจ้าหน้าท่ีติดต้ังและบริการ 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

13 บริษัท โคโนอิเกะ เอเชีย ประเทศไทย จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 30 30 18-45 ไม่จ ากัด 320/วัน ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ซอยวัดหัวนา ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานคลังสินค้า 10 10 18-45 ไม่จ ากัด 320/วัน มีโบนัส,โอที

โทร.061-3912686

14 บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างตัด CNC 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

หมู่1 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ช่างกลึง 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.034-540521

15 เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค 1.กุ๊ก(ครัวผัด) 2 2 21+ ป.ตรี 15,000-20,000 ขยันซ่ือสัตย์ อดทนมีน้ าใจ
241 ม.5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ 2.ผู้ช่วยกุ๊ก(หน้าเขียง) 2 2 25+ ไม่จ ากัด 320-400 มีอาหาร2ม้ือ พร้อมท่ีพักห้องแอร์

จ.กาญจนบุรี มีประสบการณ์ท างานตามสายงาน

โทร.061-4173237 ในร้านอาหารหรือโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
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(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

16 บริษัท ธาราวิลล่า ริเวอร์แคว จ ากัด 1.กุ๊ก 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ท าอาหารได้ท้ังอาหารไทยและอาหารยุโรป

ถ.แม่น้ าแคว ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แม่บ้านท าความสะอาด 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.034-512888,092-6522420 3.Bell Boy (พนักงานยกกระเป๋า) 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 The 28th Hotel 1.หัวหน้าแผนกต้อนรับ 1 1 35+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สามารถเข้างานเป็นกะได้
168 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานต้อนรับ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.034-512828,097-4652828

18 โรงแรม เดอะบริดจ์ เรสสิเดนส์ 1.ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

236/6 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี ข้างซอยเซเว่นสุดใจ 3.กัปตันห้องอาหาร 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.034-515001-2,080-080-0888454 4.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5.พนักงานต้อนรับ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

19 โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี 1.พนักงานเวรเปล 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 22-35 ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาบัญชีโดยตรงมีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี

โทร.034520911-5 ต่อ 3019,3033 3.เจ้าหน้าท่ีบุคคล 1 1 20-35 ปวส. ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

095-5788742

20 Au Resort เอยู รีสอร์ท พนักงานต้อนรับ 1 1 25-40 ม.3+ ตามตกลง ท างานเข้ากะตอนกลางคืน

119/3 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พูดภาษาอังกฤษได้ดี

โทร.065-0679591 ฉีดวัคซีนแล้ว 1 หรือ 2 เข็ม

21 HOP INN HOTEL สาขากาญจนบุรี พนักงานแม่บ้าน 1 1 22-45 ม.3+ 9,600

360/40 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-513599/092-2588270

22 เต็นท์ มานี รถเกรด A กาญจนบุรี พนักงานท่ัวไป 1 1 18+ ไม่จ ากัด 350/วัน รักงานขาย

สาขาถนนบายพาส อยู่เย้ืองป๊ัม ปตท.ใหม่ สามารถใช้โซเชียลได้ดี

ใกล้กับวัดเขาพุราง โทร.097-2522353 วุฒิด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา 1.กัปตันห้องอาหาร 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

88 ม.2 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง ก่อนถึงม.ราชภัฏกาญฯ2 กม. 2.แม่บ้านท าความสะอาด 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.083-6956141

มีความรับผิดชอบต่องาน
และหน้าท่ี

ไม่จ าเป็นต้องมี
ประสบการณ์
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เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

24 บริษัท เส้นสีโปรดีไซด์ จ ากัด ช่างท่ัวไป+ติดต้ังป้าย 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประกันสังคม มีโอที

31 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนุบรี

โทร.096-2494645,034-513686

25 บริษัท เจริญพาณิชย์ค้าส่ง จ ากัด 1.ผู้จัดการแผนก 2 2 20-40 ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

87/4 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานบัญชี 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.061-8186168 3.พนักงานคอมพิวเตอร์และขายออนไลน์ 2 2 18+ ปวช.+ ตามตกลง

4.พนักงานท่ัวไป 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

26 บริษัท เพชรสิงห์โต จ ากัด พนักงานชงกาแฟ 1 1 18-35 ม.6+ 320/วัน อัธยาศัยดี มีใจรักงานบริการ

240 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.081-4503333

27 บริษัท ซาเฟล ดีไล ทาม จ ากัด พนักงานขาย 3 3 18-35 ไม่จ ากัด 350-500/วัน ขับรถยนต์ได้,มีใบขับข่ี

63/2 ม.7 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.062-5831541 คุณชัย

28 เดอะด๊ักชาบูค่าเฟ่ต์ ชาบูพรีเมียมเมืองกาญจน์ 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 21+ ม.3+ ตามตกลง บุคลิกดี รักงานบริการ

ร้านต้ังอยู่ป๊ัมบางจาก ใกล้ รร.ดรุณากาญจน์ 2.พนักงานครัว 1 1 21+ ม.3+ ตามตกลง ย้ิมแย้มแจ่มใส ขยันอดทน

โทร.034-919568

29 สถาบันโกจีเนียส 1.เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 1 20-40 ปวส.+ ตามตกลง มีชุดฟอร์มพนักงาน

1075/41 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พ่ีเล้ียงเด็ก 1 1 18+ ตามตกลง ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

โทร.086-3923304

30  โรงแรม สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ พนักงานต้อนรับ 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง รักงานบริการและมนุษย์สัมพันธ์ดี

ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี สามารถท างานเป็นกะได้

โทร034-510786

31 บริษัท บ้าบ่ิน เครีเอช่ัน จ ากัด เจ้าหน้าท่ีออกแบบ 2 2 18-27 ปวช.+ 12,000 ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ

286/225 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง ดูแลหน้าFanpage facebook,youtube

จ.กาญจนบุรี โทร.095-2959395

32 ร้านเปาเปา โดนัทนมสด พนักงานท่ัวไป 1 1 20-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง ทอดโดนัทและท าแป้งโดนัท

ส่ีแยกแก่งเส้ียน อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.096-1499266
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33 Flash Express กาญจนบุรี พนักงานขนส่ง มอเตอร์ไซด์

สาขาบ่อพลอย 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

สาขาห้วยกระเจา 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

สาขาตะคร้ าเอน 2 2 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

พนักงานขนส่ง กะบะตู้ทึบ(รถตัวเอง)

สาขาไทรโยค 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

สาขาท่าม่วง 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

สาขาลาดหญ้า 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

สาขาสหัสขันธ์ 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

34 บริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จ ากัด(โรงโม่หิน) 1.พนักงานขับรถตัก 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

88/8 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถ 10 ล้อ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.081-8578801 3.พนักงานพัสดุ 1 1 23+ ปวช.+ ตามตกลง

4.วิศวกรเหมืองแร่ 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง

5.พนักงานขับรถแบคโฮ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

35 บริษัท โล้วเฮงหมงเทรดด้ิง จ ากัด Vansales 3 3 22+ ปวส.+ ตามตกลง สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

49/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา มีรถยนต์ส่วนตัว,มีใบขับข่ี

จ.กาญจนบุรี รักในงานขายและบริการ

โทร.090-6300018(คุณฟ้า)

36 บริษัท มัลลิกา รศ.124 จ ากัด 1.ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 3 30-40 ปวส.+ ตามตกลง จบทางด้านไฟฟ้าก าลัง

เลขท่ี 168 ม.5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค 2.พนักงานสวนและดูแลภูมิทัศน์ 10 5 5 18-40 ปวช.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.063-221-4563

37 บริษัท ฟาร์มไก่ด า (กาญจนบุรี) 1.พนักงานบัญชีคลังสินค้า 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์งานคลังสินค้า

10/2 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานคลังสินค้า 1 1 25+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-518999,098-2804798

38 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร Checker Out Outsource 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง ปฎิบัติงานท่ี อ.ท่ามะกา

2716 ถ.บ้านเหนือ ต.บ้านใต้ อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.082-3265446  

39 บริษัท เค.ซี.เกษตรกรรม จ ากัด 1.พนักงานซ่อมบ ารุง(ยานยนต์) 1 1 18+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

51/3 ม.6 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-543123-5 ต่อ 320

มีใบขับข่ี อายุไม่เกิน10 ปี
(นับจากตัวเล่ม)

คัดแยกพัสดุ รับ-ส่งจาก
บ้านลูกค้า
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

40 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด ส านักงานกาญจนบุรี 1.ธุรการการตลาด(รายวัน) 1 1 23+ ม.6+ 350/วัน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ย้ิมแย้มประสานงานได้ดี บุคลิกภาพดี

88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีแผนกขาย(อุปกรณ์ไฟฟ้า/โคมไฟ) 1 1 23+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
จ.กาญจนบุรี โทร.034-527777 ต่อ 401 3.เจ้าหน้าท่ีแผนกขาย (เฟอร์นิเจอร์) 1 1 23+ ไม่จ ากัด ตามตกลง รักงานบริการและมนุษย์สัมพันธ์ดี

4.พนักงาน PC 1 1 23+ ม.6+ ตามตกลง

5.เจ้าหน้าท่ีป้องกันการสูญเสีย 3 3 25-30 ปี ป.ตรี+ 10,000+

6.พนักงานเช็คเกอร์ 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง ตรวจเช็คสินค้าอ่าน,เขียนได้ดีมีความรับผิดชอบ

41 บริษัท โฮม โปร ดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด พนักงานขาย 2 2 25+ ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง

15 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 14824

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2583244 14824

42 บริษัท สยามแกรนด์ อลูมิเนียม จ ากัด 1.พนักงานขับรถบรรุทก 6 ล้อ 1 1 27-45 ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง มีใบขับข่ี

ท่าทุ่งนาซอย 6 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานฝ่ายผลิต 2 2 18-45 ไม่จ ากัดวุฒิ ตามตกลง

ทางเข้าอยู่ตรงข้ามโรงแรมพีลูสโทร.064-1837258 3.พนักงานโฟร์แมนหน้างาน 1 1 25-35 ปวช.+ ตามตกลง มีใบขับข่ี,ออกนอกพ้ืนท่ีได้

43 ร้านเป๊ียะ กาญ พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 22-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง ผ่านการฉีดวัคซีนแล้ว

ใกล้โรงแรมพีลูส ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง สามารถท างานล่วงเวลาได้

จ.กาญจนบุรีโทร080-8820872 ท างานเป็นทีมได้

44 โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1.ครูปฐมวัย 1 1 22-40 ป.ตรี ตามตกลง

299 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ครูคณิตศาสตร์ 1 1 22-40 ป.ตรี ตามตกลง

 โทร.034-515292/094-0098386 3.ครูภาษาไทย 1 1 22-40 ป.ตรี ตามตกลง

45 บริษัท คอร์เฮ้าส์ (ประเทศไทย) พนักงานฝ่ายผลิต 5 2 3 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง เข้างาน 08.00-17.00 น.

7/6 ม.6 ถ.แสงชูโต ต.วังศา อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-561621

46 บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพลส ประเทศไทย จ ากัด(มหาชน) พนักงานคัดแยกสินค้า 10 10 18-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง สนใจสามารถเข้าไปกรอกข้อมูล

สถานท่ีต้ัง:บายพาสกาญจนบุรี ในแบบสอบถาม
https://forms.gle/9T5hq7kba3S1dLpM7

หรือสามารถแสกน QR Code

รักในสายอาชีฟครูสนใจส่งใบสมัครทางLine

https://forms.gle/9T5hq7kba3S1dLpM7
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(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

47 บริษัท พีเคเอสเอช ทรัพย์มณี 1.บัญชี 1 1 20-40 ปวส.+ 12000-15000

88/9 ม.4 ต.สิงห์ อ.โทรโยค จ.กาญจนบุรี 2.ธุรการ 1 1 20-40 ปวส.+ 12000-15000

โทร.098-3934528

48 บริษัท โฟลทต้ิง แทรเวล จ ากัด พนักงานเดินอาหาร 3 3 18+40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

425 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจบุรี

 โทร.034-512595,092-2265656

49 บริษัท เอสเอ็นพีฟู้ด กาญจนบุรี 1.พนักงานฝ่ายผลิต 3 2 1 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประกันสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม

7/6 ม.6 ถ.แสงชูโต ต.วังศา อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.063-2210088

50 ท๊อปกลาส กระจกรถยนต์ 1.ช่างติดกระจกรถยนต์ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10/2 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างติดต้ังฟิมล์กรองแสงรถยนต์ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.095-3542635

51 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 1.ผู้ช่วยสัตวบาล 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง จบสาขา สัตวศาสตร์,เกษตรฯลฯ

ประจ าสาขากาญจนบุรี 2.พนักงานปฏิบัติการ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

 โทร.080-0454129/089-2560273

52 บริษัท มัลติเพิลฟู้ดส์ จ ากัด 1.หัวหน้าบัญชีต้นทุน 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09/2 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.จป.วิชาชีพ 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 โทร.064-4262287 3.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ส่งประวัติได้ท่ี e-mail:natthamon.hrmultiplefood@gmail.com

53 วิชัญญาคลินิกเวชกรรม 1.ท่ีปรึกษาความงามและประสานงานขาย 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

132/9 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.Therapist(ผู้ช่วยแพทย์) 1 1 22-30 ป.ตรี ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.098-8559491

54 บริษัท อัยย์โค่ จ ากัด เจ้าหน้าท่ีงานขาย 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์

94/4 ม.8 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีประสบการณ์งานขาย 1ปี

โทร.063-6389468

55 บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จ ากัด พนักงานขับรถส่งสินค้า6 ล้อ 1 1 25+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

234 ม.1 ต.วังขยาย อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.086-7631527



หนา้ 8 / 16

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

56 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1.พนักงานฝ่ายผลิต 500 500 18+ ไม่จ ากัด 320/วัน มีประกันสังคม/มีโบนัสตามผลประกอบการ

46/19 ม.4 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงาน QC รายวัน 500 500 18+ ม.3+ ตามตกลง เข้ากะได้ ทนความเย็นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 092-2826543,034-549999ต่อ207 3.ล่ามภาษาพม่า 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง เข้ากะได้ สามารถเขียนแปลและส่ือสารภาษาพม่าได้ดี

57 บริษัท ช.พรประสิทธ์ิ จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง

12/31 ม. 7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานฝ่ายผลิต 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.094-6611917 3.พนักงานQC 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

4.พนักงานขับรถตัก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5.พนักงานขับรถมิกเซอร์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

58 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ากัด 1.พนักงานขาย 1 1 18-35 ปวช.+ ตามตกลง

111/2 ม. 9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานบัญชีภาษี 1 1 18-35 ปวช.+ ตามตกลง

โทร. 034-512122 3.พนักงานสโตร์ 1 1 18-35 ปวช.+ ตามตกลง ขับรถยนต์เป็นและมีใบขับข่ีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จบช่างยนต์

4.พนักงานขับรถคอนกรีต 2 2 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.2
5.พนักงานขับสิบล้อ+พ่วง+ เทเลอร์ 2 2 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.2
6.พนักงานฝ่ายผลิต 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

59 วัฒนาการเกษตร พนักงานขาย 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9/3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

โทร.063-2529663

60 บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายบัญชีการเงิน 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์การท างาน 1 ปีข้ึนไป

99/29 ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขายออนไลน์ 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์,โปรแกรมบัญชีได้เป็นอย่างดี

โทร.084-5999919

61 บริษัท สยามไทย โกลบอล จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

99/3 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเช่ือม 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

 โทร. 061-8914659 3.ช่างกลโรงงาน 1 1 18+ ปวช.+ ตามตกลง

เวลาติดต่อ 8.30 - 16.30 น. 4.คนขับรถบรรทุก 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

62 บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (กาญจนบุรี) จ ากัด สถาปนิกขาย/พนักงานขาย 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง มีประกันสังคม,โบนัส

62/33 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ค่าน้ ามันในการเดินทาง

โทร.034-600237

63 ไทวัสดุ สาขากาญจนบุรี 1.พนักงานคลังสินค้า 5 5 22-40 ม.3+ ตามตกลง

111 ม.9 ถนนเล่ียงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก 2.หัวหน้าพนักงานขาย 2 2 25-45 ม.3+ ตามตกลง

อ.เมือง โทร.065-5258207,091-0356906 3.หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 3 3 25-45 ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี

มีประสบการณ์



หนา้ 9 / 16

จ ำนวน
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64 บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จ ากัด พนักงานขาย 5 5 20+ ม.3+ ตามตกลง

12/6 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.082-5031618
65 บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้าโรงงาน 1 1 25-35 ปวช+ ตามตกลง

292/9 ม.1 ต.กลอนโด 2.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาบัญชี
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี
โทร.034-919531, 081-3789603

66 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน 1.พนักงานฝ่ายผลิต 100 100 18+ ปวช.+ 320/วัน มีโบนัส/ค่าล่วงเวลา
99/1 ม.16 ต.พังตรุ อ.พนมทวน 2.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20+ ปวส.+ ตามตกลง กองทุนประกันสังคม
จ.กาญจนบุรี โทร.085-8840183 3.พ่อบ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

67 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน ผู้ช่วยสัตวบาล/สัตวบาลประจ าฟาร์ม 2 2 18+ ปวช.+ ตามตกลง ปฎิบัติงานท่ี อ.บ่อพลอย

107/4 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

โทร.081-3534769
68 บริษัท ประดิษฐ์ จ ากัด 1.พนักงานขับรถตัดอ้อย 1 1 25-45 ไม่จ ากัด 25000 มีประสบการณ์อย่างน้อย 3ปี รักงานบริการ

102/17-20 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี สอนงานได้มีความรับผิดชอบ
โทร.098-8823789 2.พนักงานคลังสินค้า 1 1 20 ปวส. ตามตกลง

69 รัติกาญจน์ 1.พนักงานขับรถส่งของ 2 2 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

88/1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้จัดการฟาร์มเล้ียงปลา 1 1 20-40 ปวส.+ ตามตกลง สาขาการประมง

โทร.081-4335041 3.พนักงานเล้ียงปลา 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

70 บริษัท เมฆาการช่าง จ ากัด(ก่อสร้าง) 1.ช่างปูน,ช่างเหล็ก 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประกันสังคม

161/3 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.กรรมกร(ก่อสร้าง) 20 5 15 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ยินดีรับเป็นครอบครัว

จ.กาญจนบุรี โทร.081-8804416

71 บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนช่ันแนลอุตสาหกรรม จ ากัด 1.พนักงานควบคุมคุณภาพ 20 20 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง โบนัสประจ าปี,งานเล้ียงปีใหม่

99 ม.1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-910510-1

72 บริษัท เอ็น พี สลิตต้ิง จ ากัด 1.พนักงานคุมเคร่ืองจักร 1 1 20-34 ม.3+ ตามตกลง มีใบขับข่ี ท.2
3/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 20-40 ม.3+ ตามตกลง มีประกันสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม 

โทร.034-553007,081-7210296 ปรับเงินเดือนประจ าปี

73 ร้านทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ 1.พนักงานขับรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด 350/วัน มีใบขับข่ี 

150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานปลูกต้นไม้ 1 1 20+ ไม่จ ากัด 350/วัน

โทร.092-8259955 3.พนักงานแพ็คสินค้า 1 1 20+ ไม่จ ากัด 350/วัน

4.แอดมินเพจ 1 1 22+ ไม่จ ากัด 350/วัน
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74 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากัด 1.พนักงานขับรถหัวลาน 5 5 20+ ป.6+ ตามตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.3
88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.จป.วิชาชีพ 1 1 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาอาชีวอนามัย

โทร.086-1005679

75 บริษัท ซูซูกิกาญจนบุรี จ ากัด 1.ท่ีปรึกษาขาย 5 5 18+ ม.6+ ตามตกลง

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

76 บริษัท สยามสไมล์กาญจนบุรี จ ากัด พนักงานการตลาด 8 8 20-35 ปวส.+ ตามตกลง มีประกันสังคม
65/37 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ค่ารักษาพยาบาล
โทร.085-6958478

77 บริษัท  สยามแม็คโคร จ ากัด 1.พนักงานจัดเรียงอาหารสด 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง

102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานจัดสินค้าอาหารแห้ง 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง

โทร.034-699609
78 บริษัท จิริฎพานิชย์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 1.ช่างเช่ือมเหล็ก 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

(รับเหมาก่อสร้าง) 333 ม.12 2.ช่างก่อสร้าง 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.098-2533351

79 หจก.อาร์ เกรทเตอร์ เซอร์วิส (รับเหมาไฟฟ้า) 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 20-35 ปวช.+ 350/ว *ทดลอง 3 เดือนปรับเป็นรายเดือน

241/3 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 3 3 20+ ม.3+ 320/วัน *ทดลอง 3 เดือนปรับเป็นรายเดือน

จ.กาญจนบุรี โทร.081-7362725
80 บริษัท เค ที พี ประเทศไทย จ ากัด 1.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

51 ม.2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานฝ่ายผลิต 30 30 18+ ไม่จ ากัด 320/วัน มีรถรับส่ง (ท่าเรือ-บริษัท)
โทร.086-3758664

81 บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง จ ากัด 1.พนักงานเสิร์ฟ 5 5 21-35 ม.3+ ตามตกลง

99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเตรียมวัตถุดิบ 2 2 21-35 ม.3+ ตามตกลง

โทร.063-2064551 3.พนักงานล้างจาน 1 1 21-35 ม.3+ ตามตกลง

82 บริษัท ศิรากิจ โลจิสติกส์ จ ากัด พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 2 2 25-55 ม.3+ ตามตกลง มีใบขับข่ีประเภท 3
28 ถ.แสงชูโตใหม่1 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.081-6927123
83 บริษัท เสาปูน ดอนเจดีย์ ก่อสร้าง จ ากัด 1.คนงานป๊ัมอิฐบล็อก 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง รับเป็นครอบครัว/มีท่ีพักฟรี

44 ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 2.คนขับรถ/ยกของ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ขยันอดทน/มีใบขับข่ีประเภท 2 

โทร.081-0192378,084-7235188

84 บริษัท สิงห์กาญจน์เสริมทรัพย์ จ ากัด 1.พนักงานขับรถ 3 3 18-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.2

4/5 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานยกสินค้า 3 3 18-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.081-9433758

รักงานบริการ ขยัน ไม่เก่ียงงาน
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85 บริษัท กันตินันท์ การ์เม้นท์ จ ากัด ช่างเย็บผ้า 30 30 18-55 ไม่จ ากัด ตามตกลง

99/2 ม.1 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี โทร.062-4494294
86 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง

84/1-7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจกรรมและการตลาด  1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-513122 ต่อ 500 3.เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิค 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง

87 The Pizza Company กาญจนบุรี 1.พนักงานส่งอาหาร 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง  มีมอเตอร์ไซต์ และใบขับข่ี,พรบ.ไม่หมดอายุ

โรบินสันกาญ โทร.0833081112 2.พนักงานครัว 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

คุณแป้ง 087-5690235 3.พนักงานเสิร์ฟ 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง

คุณออม 095-7453646
88 บริษัท สมเกียรติธุรกิจ จ ากัด 1.พนักงานขับรถสิบล้อพ้ืนเรียบ 2 2 23+ ป.6+ 15,000-18,000 มีใบขับข่ี ท.2 ต้ังแต่ 1ปีข้ึนไป

612/32 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.081-8806233
89 หจก.ณภัทร 168 คอนสตรัคช่ัน 1.ช่างท่ัวไป 5 5 18+ ไม่จ ากัด 300-500/วัน มีค่าโอที+ประกันสังคม

(รับท าป้ายโฆษณา) 808/33 ถ.แสงชูโต 2.ช่างเช่ือม 5 5 18+ ไม่จ ากัด 300-500/วัน ท างานช่วงเวลา 8.00-17.00 น.

ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.ช่างปูน 5 5 18+ ไม่จ ากัด 300-500/วัน

โทร.064-5655541 4.ช่างกระเบ้ือง 5 5 18+ ไม่จ ากัด 300-500/วัน

90 บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี พนักงานขาย 2 2 23-35 ปวช.+ ตามตกลง ย้ิมแย้ม,รักงานบริการ
49/3 ม.8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา ขยัน อดทน
จ.กาญจนบุรี โทร.092-2849552

91 บริษัท มือสองเกรด เอ จ ากัด พนักงานขาย 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

101 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา ท างานเป็นทีมได้

จ.กาญจนบุรี โทร.088-2149349
92 ร้านก่ิงก้านใบเฮลท์ต้ีคาเฟ่ พนักงานประจ าร้าน 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง รักสุขภาพ / บุคคลิกดี

145 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.082-6696297

93 บริษัท เคทีพีอีเล็คโทรนิค จ ากัด พนักงานขาย 1 1 18+ ปวช+ ตามตกลง

291 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.099-6178371

94 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กอวัฒนาท่าเรือ 1.พนักงานขาย (ออกพ้ืนท่ี) 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีใบขับข่ี

187-189 ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.พนักงานขับรถส่งสินค้า 6 6 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง รถสิบล้อ/เทลเลอร์/รถโม่ปูน

จ.กาญจนบุรี โทร.081-9443939 3.พนักงานแบกหาม 4 4 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713522000084

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
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95 ทรูคอร์ปอเรช่ันกาญจนบุรี (วังสารภีพลาซ่า) 1.AE ผู้บริหารช่องทางการขาย 20 20 18-35 ป.ตรี ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.หัวหน้าทีมขายและบริการลูกค้า 20 20 22+ ม.6+ ตามตกลง

โทร.064-4694909 3.พนักงานขายและบริการลูกค้า 30 30 18-35 ม.3+ ตามตกลง

090-9170872,0955541645 4.พนักงานแนะน าสินค้าทางโทรศัพท์ 30 30 18-35 ม.3+ ตามตกลง

96 ห้างหุ้นส่วน สหบวร แก๊ส พนักงานเติมแก๊ส 2 2 20+ ม.3+ 350/ว มีท่ีพักอาศัย

119/5 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 โทร 065-2245165 (08:30-16:30)

97 บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จ ากัด ผู้ช่วยธุรการบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส านักงานใหญ่ เส้นเล่ียงเมืองทางไปโรบินสัน ส่งRESUME+คลิปแนะน าตัวเองส้ันๆมาท่ี : 

ติดถนนใหญ่ ข้างตึกAIA hr@hospitop-equipment.com

โทร.034-914243 หากบริษัทสนใจจะเอกสารเพ่ิมเติมและ

นัดสัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคลอถัดไป

98 บริษัท ฮีโร่เซฟ จ ากัด 1.ช่างเช่ือมอาร์กอน 2 2 22+ ไม่จ ากัด 400/วัน มีความขยันและอดทน
23/2 หมู่ 6 ต าบลท่าไม้
อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
082-5564988

99 บริษัท เมืองกาญจน์เวชภัณฑ์ จ ากัด 1.ผู้ช่วยเภสัชกร 2 2 25-35 ม.6+ 12,000+ ใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้
สาขาตลาดโต้รุ่ง และตลาดเก่า บุคลิกดี / สะกดช่ือยาภาษาอังกฤษได้

55-57 ถ.บวร ต.บ้านเหนือ 2.พนักงานคลังสินค้า 1 1 20-35 ม.3+ ตามตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์และสามารถขับรถส่งของได้

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สามารถยกของได้
โทร.034-515860 อ่านช่ือหรือสะกดยาภาษาอังกฤษง่าย ๆ ได้

100 บริษัท กิตติมนการบัญชี จ ากัด พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง สาขา การบัญชี
12/106-107 ม.5 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี โทร.081-4035222

101 บริษัท คีรีธารา ริเวอร์แคว จ ากัด 1.ผู้ช่วยกุ๊ก 7 7 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ทนแรงกดดันได้ มีความอดทน

88/8 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานล้างจาน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ขยัน มีความรับผิดชอบ

 โทร.034-540898,097-2412384
102 บริษัท เอสทีเอส เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ส จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 200 200 18-35 ม.3+ ตามตกลง เข้ากะได้,ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า,

189 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ไม่มีประวัติอาชญากรรม
โทร.034-510699

103 บริษัท ศรีสวัสด์ิพาวเวอร์2011 จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 5 5 18+ ปวช.+ ตามตกลง

สาขาสะพานแม่กลอง 88/11ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานการเงิน 5 5 18+ ปวช.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรีโทร. 065-7172942
104 บริษัท เอฟ 16 ซับคอนแทรคท์ จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 200 200 18-40 ม.6+ ตามตกลง ไม่ระเบิดหู/ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ตาไม่บอดสี/ฟรีตรวจโควิด/ฟรีรถรับส่ง

โทร.063-5794263/line Id:mon242525 มีเบิกล่วงหน้า1,000บาทกรณีท่ีท างาน 15วันข้ึนไป

mailto:hr@hospitop-equipment.com
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

105 บริษัท ไทย-ออส อะลูมิเนียม จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีบุคคล 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

88/11 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2.พนักงานต้นแบบ 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง ส่ง Resume ทางอีเมล์
จ.กาญจนบุรี โทร.086-3153655 3.เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง hrcenter@thaiaust.com

106 Grab Food กาญจนบุรี 1.คนขับ Grab Food 120 120 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง โซน ม.ราชภัฏ / หนองบัว / ลาดหญ้า 40 คน

88/3 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โซน ท่าม่วง / หนองขาว / ม่วงชุม 40 คน

โทร : 063-219-3789/Line : grab71000 โซน อ.เมืองกาญจนบุรี 20 คน

2.คนขับ Grab Car 40 40 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง โซน อ.เมืองกาญจนบุรี 20 คน

โซน อ.ท่าม่วง 10 คน
107 บริษัท วินโดว์เอเชีย จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีการเงิน 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย1 ปี

188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุง(ช่างยนต์) 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง สาขาช่างยนต์
จ.กาญจนบุรี โทร.034-510553 3.ช่างเทคนิค 3 3 20+ ปวช.+ ตามตกลง สาขาช่างเทคนิค

4.เจ้าหน้าท่ี IT Support 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง จบสาขาเทคโนโลยีหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

5.ช่างไม้ 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านการท างานไม้ไม่ต่ ากว่า 1ปี

6.เจ้าหน้าท่ีแรงงานสัมพันธ์ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์ธุการหรือดูแลเอกสาร

7.ผู้ช่วยผู้จัดการ.ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง 1 1 35+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาโลจิสติกส์/สาขาท่ีเก่ียวข้อง

8.เจ้าหน้าท่ีวิศวกร 1 1 35+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

9.หัวหน้าแผนกขนส่ง 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาการขายหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

10.เจ้าหน้าท่ีออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์/การออกแบบแม่พิมพ์

11.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 19+ ป.6+ ตามตกลง

12.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13.พนักงานคลังสินค้า 5 5 18+ ป.6 ตามตกลง

14.เจ้าหน้าท่ีเงินเดือนรายวัน 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง

15.เจ้าหน้าท่ีคนสวน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีความรับผิดชอบ

108 บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (กล่ินสนิม) 1.พนักงานขับรถบรรทุก 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์รู้เส้นทางในจ.กาญจนบุรี

796 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานขนส่งสินค้า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.097-2391616

109 ส านักงานวิสาหกิจชุมชน สวนเกษตร ส.บุญมีฤทธ์ิ 1.คนงานลงแปลงเกษตร 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

123 ม.17 ต.หนองปรือ 2.พนักงานฝ่ายการตลาด 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทร.087-9748778 3.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

110 J&T Express พนักงานส่งสินค้า 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มอเตอร์ไซค์ช้ินละ 15 บาท
ศูนย์กระจายสินค้าสาขาท่ามะกา รถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์(รถเสิรม)

(บจก.โล้วเฮงหมงอะไหล่ยนต์)
โทร.034-562272,090-6300018

mailto:hrcenter@thaiaust.com
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(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

111 โรงเรียนสอนภาษา กวดวิชา อิงลิชโฮม ครูปฐมวัยและคณิตศาสตร์ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง อยู่กับเด็กๆได้ใจดี บุคลิกภาพดี ขยัน

ตรงข้ามอาชีวกาญจนบุรี 276/22 ต.บ้านเหนือ  อดทน พูดจาสุภาพ สนใจส่งใบสมัครท่ี

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.086-3886239  englishhome01@gmail.com

112 ร้านมัลเบอร์ร่ีเมลโล่ 1.ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สนใจสมัครติดต่อทางไลน์ 
436 ม.7 ต.เกาะส าโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แผนกจัดจานอาหาร 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ID:ck_tea

3.พนักงานท่ัวไป 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

4.พนักงานภาคสนาม 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

113 บริษัท กรุงไทยแอกซ่า จ ากัด เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 10 10 24+ ม.6+ ตามตกลง โบนัสปีละ9 คร้ัง
12/105 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.092-4656291
114 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด (สาขากาญจนบุรี) 1.แอดมินเพจ 5 5 22-40 ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 2.พนักงานการตลาด (ฟรีแลนซ์) 5 5 22-40 ม.3+ ตามตกลง

311/9 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.065-7153785,063-9906991
115 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด (สาขาท่าม่วง) 1.พนักงานการตลาด (ฟรีแลนซ์) 5 5 20+ ม.6+ ตามตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาสวัสดิการให้

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 2.พนักงานการตลาด (ประจ า) 5 5 20+ ม.6+ ตามตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาสวัสดิการให้

752/5-7 ถ.เทศบาลซอย 19 ต.ท่าม่วง 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
โทร.089-1599496/095-2479621

116 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จ ากัด พนักงานช่ัวคราวฤดูหีบอ้อย 50 50  ไม่จ ากัด ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะได้
84 หมู่ 3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 โทร.034-561178,034-561187 ต่อ 204

117 บริษัท บุญช่วยค้าข้าว 1999 จ ากัด เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 23-30 ป.ตรี 12,500 มีความรู้ความสามารถทางบัญชี

179 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง ซ่ือสัตย์ รอบคอบ ต้ังใจท างาน
จ.กาญจนบุรี โทร.081-0176561 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้

118 บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จ ากัด พนักงานขับรถ 1 1 25-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์
576-586 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา

โทร.083-0073881(ฝ่ายบุคคล)
119 เดอะฮับเอราวัณ รีสอร์ท 1.พนักงานฝ่ายขาย 2 2 22-45 ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์ขายห้องพัก มีความรู้ Online Marketing

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานต้อนรับ 3 3 25-35 ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์พูดภาษาอังกฤษได้

โทร.081-8474912 3.พนักงานบัญชี 2 2 25-45 ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาบัญชี
4.พนักงานชงกาแฟ 6 6 22-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง คนไทยหรือต่างชาติท่ีมีบัตรชมพูแล้ว

5.พนักงานเบเกอร์ร่ี 2 2 22-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง คนไทยหรือต่างชาติท่ีมีบัตรชมพูแล้ว

6.พนักงานปรุงอาหารไทย 5 5 22-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง คนไทยหรือต่างชาติท่ีมีบัตรชมพูแล้ว

7.พนักงานเสิร์ฟ 10 10 20-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง คนไทยหรือต่างชาติท่ีมีบัตรชมพูแล้ว

8.พนักงานท าความสะอาดห้องพัก 4 4 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง คนไทยหรือต่างชาติท่ีมีบัตรชมพูแล้ว

*ทุกต ำแหน่งมีท่ีพักพร้อม*
*อำหำร 3 ม้ือ ฟรี*
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เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

120 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) 1.ผู้จัดการอาคารและสถานท่ี 1 1 25-40 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 4-5 ปี

สาขากาญจนบุรี 2.เลขาผู้จัดการสาขา 1 1 22-35 ปวส.+ ตามตกลง

โทร.098-2740663 3.เจ้าหน้าท่ีบัญชีทรัพย์สิน 1 1 25-40 ป.ตรี ตามตกลง

4.เจ้าหน้าท่ีขายทางโทรศัพท์ 8 8 25-40 ป.ตรี ตามตกลง

5.ผู้แทนขาย(วัสดุก่อสร้าง) 3 3 25-40 ป.ตรี ตามตกลง

6.ผู้จัดการฝ่าย Loss 1 1 25-40 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 4-5 ปี

121 บริษัท เพาเวอร์ไนน์ กอล์ฟ ทัวร์ จ ากัด 1.พนักงานธุรการ 1 1 20-30 ปวช.+ ตามตกลง

123 ม.7 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 2.ช่างซ่อมไฟฟ้า 1 1 18.+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.092-2542664

122 โรงตัดเย็บภวิภาการผลิต พนักงานเย็บผ้า 4 4 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง เข้างาน 08.00-17.00 น.

23/32 ถ.แสงชูโต6 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.092-5059178

123 บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จ ากัด 1.ท่ีปรึกษาขาย 1 1 22+ ปวส.+ ตามตกลง มีใจรักในการขาย,ขับรถยนต์ได้มีใบขับข่ี

133/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ท่ีปรึกษาการบริการ 1 1 22+ ปวส.+ ตามตกลง มีใจรักบริการ

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2833922 3.ช่างยนต์ 1 1 25-35 ปวส.+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้มีใบขับข่ี

4.ลูกค้าสัมพันธ์ 1 1 22+ ปวส.+ ตามตกลง

124 บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.พนักงาน QC 1 1 21-30 ปวส.+ ตามตกลง มีความรับผิดชอบ รอบคอบในการท างาน

90 ม.5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา 2.วิศวกรไฟฟ้า 1 1 22-35 ปวส.+ ตามตกลง จบวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-541293 3.ช่างเช่ือม 4 4 20-35 ม.3+ ตามตกลง ผ่านการเกกณฑ์ทหาร,เข้างานเป็นกะได้

085-9119933 4.วิศวกรสนับสนุนส่วนผลิต 1 1 22-35 ปวส.+ ตามตกลง จบวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

5.ช่างยนต์ 2 2 20+ ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.ช่างไฟฟ้า 2 2 25-30 ปวส.+ ตามตกลง มีใบรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้า

125 บริษัท เมโทร เอ็ม ดี เอฟ จ ากัด (แปรรูปไม้) 1.พนักงานขับรถตัก 2 2 20-45ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง สนใจสมัครผ่านทางไลน์

99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานตรวจสอบคุณภาพไม้ 4 4 20-45 ม.3+ ตามตกลง

 โทร.034-542393-9,082-0529654 3.พนักงานแพ็คไม้ 4 4 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

4.พนักงานคีบไม้ 1 1 25-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

5.วิศวกรไฟฟ้า 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

126 บริษัท พีลูส รีสอร์ท จ ากัด 1.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

168/18 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.บาริสต้า 1 1 18 ม.3+ ตามตกลง มีใจรักบริการ

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2621691

2,538 220 74 2,244 

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 ร้านอาหารแพห้อยขา พนักงาน Part-Time 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

286/34-37 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.0982490331

2 บริษัท ธาราวิลล่า ริเวอร์แคว จ ากัด แม่บ้าน Part Time 1 1 20+ ไม่จ ากัด 320/วัน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ถ.แม่น้ าแคว ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-512888,092-6522420

3 ร้านกาลเวลา ฟาร์มคาเฟ่ นัวร์ พนักงานเสิร์ฟ Part Time 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง ท างานเสาร์-อาทิตย์
787/3 ม.2 สาขาตลาดท่าม่วง
โทร.081-9030923,085-3333414

3 1 2 รวม 3 ต ำแหน่ง 3 อัตรำ

ต ำแหน่งงำน Part-Time

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

รวม 283 ต ำแหน่ง 2,538 อัตรำ


