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ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ
1 บริษัท บี.ฟู๊ดส์ คลีนโคเวอร์ จ ำกัด 1.กำรตลำด 1 ช/ญ 25-35 ม.6+ ตกลง

(รับเหมำท ำควำมสะอำด) 191/2 
ถ.แสงชูโต ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-515135

2 บริษัท เมืองไทยประกัน จ ำกัด 1.ท่ีปรึกษำโครงกำร 10 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตกลง จบกำรตลำด
(ประกันชีวิต) 286/45-46 ถ.แสงชูโต 2.ตัวแทนขำยประกัน 20 ช/ญ 20+ ม.6+ ตกลง จบกำรตลำด
ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
โทร.034-521238,086-3380258 

3 บริษัท วิคตอร่ี จ ำกัด 1.รปภ. 20 ช/ญ 20+ ม.3+ 390/ว มีใบอนุญำต รปภ.
(รักษำควำมปลอดภัย) 201/50 2.สำยตรวจ(หัวหน้ำคุมรปภ.) 1 ช 30-45 ม.3+ 12,000
ถ.แสงชูโต ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-324689
086-3785634

4 บริษัท วีอำร์พีฟู้ดส์ จ ำกัด (ป้ันค ำหอม) 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
12/1 ม.3 ต.หวำยเหนียว 2.พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ 5 ช 18+ ม.3+ ตกลง
อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ 2 ช 18+ ม.3+ ตกลง
โทร.034-648071 4.พนักงำนติดรถ 3 ช 18+ ม.3+ ตกลง

5.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง ประสบกำรณ์ด้ำนเงินเดือน
5 บริษัท เจเอชแอนด์สโนว์กรุ๊ป จ ำกัด 1.หัวหน้ำแผนกควบคุมคุณภำพ 2 ญ 25+ ปวช.+ ตกลง

(ผลิตขนมหวำน) 59/19 ม.9 2.จนท.วิจัยและพัฒนำ(R&D) 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง
ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ำมะกำ 3.พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 ช/ญ 28+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-566922 4.เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมคุณภำพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง

5.ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต 1 ช/ญ 40+ ป.ตรี ตกลง ประสบกำรณ์3-5ปี
6.เจ้ำหน้ำท่ีสต๊อกสินค้ำ 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตกลง
7.แคชเชียร์ 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตกลง
8.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง

ประจ าเดือน สิงหาคม 2560

ต ำแหนง่งำนวำ่ง ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดักำญจนบรุี

www.doe.go.th/kanchanaburi

บรกิำรจดัหำงำน : smart job center

หนำ้เฟสบุค๊ : สจจ. กำญจนบรุี

หนำ้เพจเฟสบุค๊ : ส ำนกังำนจดัหำงำนกำญจนบรุี

Line : @amy7134q โทร.034-564315
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ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ
6 บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง จ ำกัด 1.พนักงำนวิเครำะห์สินเช่ือ 1 ช ไม่เกิน27 ป.ตรี 12,000+  -โบนัส

(ธุรกิจสินเช่ือ) 284/35 ถ.แสงชูโต  -ค่ำคอมมิชช่ัน
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี  -ค่ำน้ ำมันรถ
โทร.034-620610, 081-6057045 2.กำรเงิน 1 ญ ไม่เกิน27 ปวส.+ ตกลง

3.บัญชี 1 ญ ไม่เกิน28 ป.ตรี ตกลง
7 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 1.ผจก.ประจ ำสำขำกำญจนบุรี 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง

(ประกันชีวิต) 186/45 ต.บ้ำนเหนือ 2.ผจก.ประจ ำสำขำท่ำเรือ 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.ผจก.ทดลองงำน 5 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง ผ่ำนโปร 4 เดือน
โทร.089-1335552,082-0706424 เป็น ผจก.

8 กำญจนบุรี เนอร์สซ่ิง แคร์ 1.เจ้ำหน้ำท่ีดูแลผู้สูงอำยุ 20 ญ 18+ ไม่จ ำกัด 10,000
(ดูแลผู้สูงอำยุ) 19/5 ซอย 4 2.แม่บ้ำน 5 ญ 18+ ไม่จ ำกัด 10,000
ถ.แสงชูโต ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี โทร.087-4033313

9 บริษัท เอส ที เอสโลจิสติกส์ 1.บัญชี 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตกลง
จ ำกัด (ขนส่ง) 188 ม.9 ต.พังตรุ 
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 
โทร.034-510895,082-2503015

10 คุณนันทวดี  วิโรจนพงศ์ AIA 1.พนักงำนขำย 10 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตกลง
(ประกันภัย) 808/21-22 
ถ.แสงชูโต ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-611821

11 ศรีสยำมรีสอร์ท (โรงแรม) 1.ฝ่ำยขำย (Freelance) 10 ช/ญ 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง
23/9 ม.3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.081-9474524
034-540998

12 บริษัท เทวมันตร์ทรำ จ ำกัด 1.พนักงำนต้อนรับ 1 ช/ญ ไม่เกิน30 ป.ตรี 9,150 มีประสบกำรณ์
(โรงแรม) 9/99 ม.3 ต.ท่ำมะขำม 
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี  71000
โทร.034-615999

13 บริษัท อำร์ซีเทรดด้ิงแอนด์เอ็นจิเนียร่ิง 1.ช่ำงเช่ือม 3 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ ำกัด(เคร่ืองก ำจัดมลภำวะทำงอำกำศ) 2.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 18+ ปวช.+ ตกลง
90/3 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่ำม่วง 3.เขียนแบบ 2 ช 25+ ปวช.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.091-6688713

14 บริษัท อีซูซุกำญจนบุรี จ ำกัด 1.ท่ีปรึกษำกำรขำยรถเล็ก 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง ปฏิบัติงำน ณ สำขำท่ำเรือ
(ซ่อมและจ ำหน่ำยรถยนต์) 2.ท่ีปรึกษำกำรขำยรถใหญ่ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง ปฏิบัติงำน ณ สำขำท่ำเรือ
318/1 ถ.แสงชูโตเหนือ 3.เจ้ำหน้ำท่ีอะไหล่ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง ปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนใหญ่
ต.ท่ำมะขำมอ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.034-513680

15 บริษัท รอยัล ริเวอร์แควรีสอร์ท 1.กุ๊ก(อำหำรไทย) 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
&สปำ จ ำกัด (ท่ีพัก) 88 ม.2 2.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช ไม่เกิน40 ปวช.+ ตกลง
ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.เชฟ 1 ช/ญ ไม่เกิน50 ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
โทร.034-670621 มีท่ีพัก,อำหำรฟรี

16 บริษัท ปธำรเงิน จ ำกัด (ป้ัมน้ ำมัน) 1.พนักงำนเติมน้ ำมัน 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว
170/9 ม.8 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.091-6141997
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ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ
17 บริษัท แอดวำนซ์ไฟเบอร์ จ ำกัด 1.พนักงำนประกันสังคม 2 ญ 23+ ป.ตรี ตกลง

(ผลิตใยไม้อัด) 111/11 ม.4 และต่ำงด้ำว
ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 2.บัญชี 2 ญ 22+ ปวส.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-541527 3.เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตกลง  -จบ.ชีวอนำมัย

 -ใบประกอบวิชำชีพ
18 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลำยแอนด์ 1.วิศวกรเคร่ืองเย็น 5 ช 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวเคร่ืองกล

เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด(ออกแบบติดต้ัง 2.วิศวกรไฟฟ้ำ 2 ช 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวไฟฟ้ำ
ระบบท ำควำมเย็นโรงงำนอุตสำหกรรม) 3.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 18-25+ ปวช.+ ตกลง ทุกต ำแหน่งต้องออก
183 ม.7 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 4.ช่ำงเช่ือม 1 ช 18-25+ ไม่จ ำกัด ตกลง ต่ำงจังหวัดได้
จ.กำญจนบุรี โทร.034-540991 เวลำท ำงำน จ-ส
085-6611489 08.30-17.30 น.

19 โรงแรมไมด้ำ รีสอร์ท กำญจนบุรี 1.สมุห์บัญชี 1 ช/ญ 35-45 ป.ตรี ตกลง จบบัญชี
(รีสอร์ท) 199 ม.2 ต.วังด้ง 2.หัวหน้ำครัวยุโรป 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.ผู้จัดกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 30,000+ มีประสบกำรณ์
โทร.034-919606 4.รปภ. 1 ช 25+ ม.3+ ตกลง ต้องสำมำรถเข้ำกะได้

5.คนสวน 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีท่ีพัก,อำหำรฟรี
6.ช่ำงท่ัวไป 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
7.ครัวเย็น(เบเกอร่ี) 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

20 บริษัท โรงพยำบำลกำญจนบุรี 1.ผู้ช่วยพยำบำล(NA) 1 ญ 25+ ม.6+ ตกลง ประสบกำรณ์ 1-2 ปี
เมโมเรียล จ ำกัด (สถำนพยำบำล) 2.พยำบำลวิชำชีพ(RN) 3 ญ 23+ ป.ตรี ตกลง พยำบำลศำสตร์
111 ม.5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 3.เภสัชกร 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตกลง เภสัชกร
จ.กำญจนบุรี โทร.034-520911-5

21 บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.พนักงำนขำย(ประสำนงำน) 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง ได้ภำษำอังกฤษ
จ ำกัด (ท่ีพัก) 9/1 ม.3 ต.ท่ำมะขำม 2.พนักงำนต้อนรับ 2 ช/ญ ไม่เกิน30 ป.ตรี ตกลง ได้ภำษำอังกฤษ
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.034-551000

22 บริษัท บ้ำบ่ิน จ ำกัด (เว็บไซต์) 1.เขียนข่ำวต่ำงประเทศ 10 ช/ญ ไม่เกิน30 ปวส.+ 15,000 เวลำปฏิบัติงำน
236/3 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ 2.เขียนข่ำวบันเทิง 30 ช/ญ ไม่เกิน30 ปวส.+ 12,000 12.00-23.30
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.เขียนข่ำวอำชญำกรรม 10 ช/ญ ไม่เกิน30 ปวส.+ 12,000
โทร.034-910297,095-3059866

23 บริษัท เวอร์จ้ินเอฟแอนด์บี จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีคลังสินค้ำ(stock) 1 ช/ญ 20+ ปวช. ตกลง ใช้คอมได้ ยกของได้
(ผลิตขนม) 19/99 ม.9 2.เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรขำย 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 305/ว มีค่ำคอมมิชช่ัน
ต.ปำกแพรกอ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
โทร.034-518851 3.พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว ท ำงำน08.00-17.00น.

4.บัญชี 1 ญ 35-35 ป.ตรี ตกลง
5.พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักร 2 ช 20+ ม.3+ 305/ว
6.รปภ. 1 ช ไม่จ ำกัด ม.3+ 12,000

24 บริษัท ภูมิกำญจน์ จ ำกัด 1.ช่ำงเย็บผ้ำ 15 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว มีพ้ืนฐำนงำนเย็บผ้ำ
(ผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป) 63/4 ม.6
ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี
โทร.089-9227634

25 บริษัท สหมิตรเจริญมำเก็ตต้ิง จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
 (บีทำเก้น) 201/67-68 ต.ท่ำมะขำม 
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
โทร.081-3788123 089-9196792

ขำยท่ีสุวรรณภูมิ ,ท ำงำน15วัน/เดือน
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26 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ำกัด 1.ช่ำงเย็บ 4 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง

(ผลิตเส้ือส ำเร็จรูป) 189 ม.15 2.เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณภำพ 1 ญ 18+ ม.6 ตกลง
ต.รำงหวำย อ.พนมทวน 3.ช่ำงสกรีน 1 ช 18+ ม.3 ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-656499 4.ช่ำงตัดผ้ำ 1 ช/ญ 18+ ม.3 ตกลง

27 บริษัท แลคตำซอย จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 1 ช ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง ขับรถได้
(จ ำหน่ำยนมพร้อมด่ืม) 72/7 ม.2 2.ผู้ช่วยพนักงำนขำย 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว
ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี
โทร.034-604072

28 บริษัท ไทยควอลิต้ี สตำร์ช จ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช 20+ ปวช.+ 305/ว มีประสบกำรณ์
(ผลิตแป้งมันส ำปะหลัง) 
109 ม.9ต.หนองประดู่ อ.เลำขวัญ
จ.กำญจนบุรี โทร.034-919758
087-3658720

29 หจก.โรงน้ ำแข็งวังศำลำ(ผลิตน้ ำแข็ง)  1.พนักงำนขับรถ 1 ช ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง
345/8 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักร 1 ช ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง เข้ำกะดึกได้
จ.กำญจนบุรี โทร.034-613066 3.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 ช ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง เปล่ียนลูกปืน,สำยพำนฯลฯ

30 บริษัท เลิฟ ลิสซ่ิง จ ำกัด 1.ตัวแทนขำย 2 ช/ญ 20+ ม.3+ ตกลง
(จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ) 2.นักวิเครำะห์สินเช่ือ 2 ช/ญ 20+ ม.3+ ตกลง
286/63-64 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.089-2314774

31 หจก.เอ.ยู. เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.ช่ำงกลึง 2 ช 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์
(ซ่อมเคร่ืองจักร) 119/3 ม.4 2.แม่บ้ำน 2 ญ 20-30 ม.6+ 305/ว
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.098-6727537

32 บริษัท เมโทรเอ็มดีเอฟจ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช 18+ ป.ตรี ตกลง
(ขำยส่งไม้) 99/9 ม.5 ต.หวำยเหนียว 2.พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักร 5 ช 18+ ม.3+ ตกลง
อ.ท่ำมะกำ  จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนขับรถตัก 2 ช 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว
 โทร.034-542393 ต่อ 9

33 นำยนิยม เย่ือแม้นพงศ์ (ส่วนบุคคล) 1.ช่ำงกลึง+กัดเฟือง 1 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
 39 ม.1 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 
จ.กำญจนบุรี โทร.089-8361258

34 บริษัท อัลลำยด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง 1.เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 3 ช 21-35 ม.3+ ตกลง
จ ำกัด (ผลิตเคร่ืองจักร) 2.วิศวกรเคร่ืองกล 1 ช 21-35 ป.ตรี ตกลง จบวิศวกรรมเคร่ืองกล
90 ม.5 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 3.วิศวกรกำรผลิต 1 ช 21-35 ป.ตรี ตกลง จบวิศวกรรมเคร่ืองกล
จ.กำญจนบุรี โทร.034-541293 4.เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมคุณภำพ 3 ช 21-35 ปวส.+ ตกลง จบช่ำงกลโรงงำน

35 บริษัท คีรีธำรำ ริเวอร์แคว จ ำกัด 1.กุ๊ก 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
(จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมและอำหำร) ท ำงำน15.30-00.30น.
433 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
จ.กำญจนบุรี โทร.034-513000 ท ำงำน15.30-00.30น.

3.พนักงำนเดินอำหำร 5 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง ท ำงำน15.30-00.30น.
4.พนักงำนเสิร์ฟ 5 ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง ท ำงำน15.30-00.30น.
5.เจ้ำหน้ำท่ีบุคคล(เงินเดือน) 1 ญ 20+ ปวส.+ ตกลง 08.00-17.00น.
6.บำร์น้ ำ 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง บุคลิกดี
7.แม่บ้ำน 2 ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว
8.ล้ำงจำน 2 ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว
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36 บริษัท อุตสำหกรรมมิตรเกษตร 1.หัวหน้ำแผนกบัญชี 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตกลง สำขำกำรบัญชี

จ ำกัด (ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำตำล) 2.พรักงำนขับรถแทรคเตอร์ 5 ช ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ำมะกำ 3.เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-566191 4.พัสดุ 1 ช 25+ ปวช.+ ตกลง

5.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 4 ช 25+ ปวช.+ ตกลง
37 บริษัท โรงงำนน้ ำตำลนิวกรุงไทย 1.นักส่งเสริมไร่ 3 ช/ญ ไม่จ ำกัด ม.6+ ตกลง

จ ำกัด (ผลิตน้ ำตำลทรำย) 
99 ม.6 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย
จ.กำญจนบุรี โทร.034-615350

38 บริษัท บ่อพลอยฟู้ดอินดัสทรี จ ำกัด 1.บัญชี 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง จบวุฒิกำรบัญชี
(กำรแปรรูปผลไม้) 44/2 ม.13 2.เจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง จบวุฒิคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี 3.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง จบวุฒิช่ำงกลโรงงำน
โทร. 089-0475945 4. เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมคุณภำพ 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตกลง จบวุฒิวิทยำศำสตร์และ
034-615300 ต่อ 146 เทคโนโลยีอำหำร   

5.พนักงำนฝ่ำยผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว
6.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 20+ ปวช.+ ตกลง จบไฟฟ้ำก ำลัง

ทุกต ำแหน่งมีประสบกำรณ์
จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

39 บริษัท ธนำศักด์ิสยำม เบสท์ฟู้ดส์ 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 7 ช/ญ ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด 305/ว
(ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรกระป๋อง) 2.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบรับรองวิชำชีพ
333 ม.1 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ
จ.กำญจนบุรี โทร.081-5269654,
085-4273664

40 บริษัท พลำสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ำกัด 1.พนง.ฝ่ำยผลิต 6 ช 20+ ม.6+ 320/ว
(ผลิตถุงพลำสติก) 2.พนักงำนขับรถโฟคลิฟท์ 2 ช 20+ ม.6+ 320/ว
164 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง 3.เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมคุณภำพ 2 ญ 20+ ม.6+ 320/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.034-534102 4.พนักงำนท่ัวไป 5 ช/ญ ไม่จ ำกัด ม.6+ ตกลง

5.หัวหน้ำแผนกช่ำง 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง
41 ก.แสงยนต์ คอร์เปอเรช่ัน 1.พนักงำนขำย 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตกลง ขับรถได้

(ขำยรถคูโบต้ำ) 43/1 ต.ท่ำมะขำม มีประสบกำรณ์
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.085-2646565

42 บริษัท ยงเฮ้ำส์ จ ำกัด (จ ำหน่ำย 1.บัญชี 10 ช/ญ 25+ ปวส. ตกลง จบ บช. เบ้ียขยัน700 
วัสดุก่อสร้ำง) 88 หมู่ 9 2.ผจก.แผนกบัญชีลูกหน้ี 5 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตกลง เงินประจ ำต ำแหน่ง1,000
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนจัดซ้ือ 1 ช/ญ 25+ ปวส. ตกลง
โทร.034-527777 4.พนักงำนขำย 2 ช/ญ 20+ ปวส. ตกลง

5.ผู้จัดกำรแผนกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 1 ช 25+ ปวส. ตกลง
6.พนักงำนขับรถผู้บริหำร 10 ช 30-45 ไม่จ ำกัด 15,000+  -OT

43 บริษัท ทริปเป้ิลที บรอดแบรนด์ จ ำกัด 1.พนักงำนกำรตลำดกำรขำย 2 ช/ญ 18-30 ม.6+ ตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์
(มหำชน) (ธุรกิจส่ือสำร) 45/18 ปฏิบัติงำน อ.เมือง 
ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี อ.ทองผำภูมิ อ.เลำขวัญ
71000 โทร.034-910000-4

   ท ำงำนเป็นกะได้
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44 บริษัท บ๊ิกต้อมฟำร์มเกษตร จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย 2 ช/ญ ไม่เกิน35 ไม่จ ำกัด ตกลง
(ขำยส่งปุ๋ยเคมีเกษตร)13 ต.ทุ่งทอง 2.หัวหน้ำฝ่ำยขำย 2 ช/ญ ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง  -ขับรถได้
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110  -มีใบขับข่ี
โทร.098-2814566

45 ผ้ึงหวำนรีสอร์ท (โรงแรม-รีสอร์ท) 1.กุ๊ก(ครัวไทย-จีน) 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
72/1 หมู่ 2 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.รปภ. 2 ช 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี 71000 3.แม่บ้ำน 3 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
โทร.084-3941279 4.บำร์น้ ำ 1 ช 18-25 ม.3+ ตกลง

5.พนักงำนเสิร์ฟ 1 ญ 18-25 ม.3+ ตกลง
46 บริษัท จตุรมำศ จ ำกัด (รับเหมำก่อ 1.ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้บริหำร 1 ญ 25-35 ป.ตรี ตำมตกลง ขับรถยนต์ได้ 

สร้ำง)165/34 หมู่ 3 ต.ปำกแพรก 2.วิศวกรหรือโฟร์แมน 5 ช 23+ ป.ตรี ตำมตกลง ประสบกำรณ์ในกำรติดต้ัง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 ระบบงำนประปำ ระบบประปำ
โทร. 034-600643-5 3.คนสวน (เฝ้ำสวน) 5 ช/ญ 20-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีภูมิล ำเนำอยู่จังหวัดกำญจนบุรี

4.พนักงำนขับรถแบ๊คโฮ 5 ช 20-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง สำมำรถท ำงำนต่ำงจังหวัดได้

5.พนักงำนธุรกำรสนำม 5 ช 20+ ปวช.+ ตำมตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
จบโยธำหรือไฟฟ้ำ
พิจำรณำเป็นพิเศษ

6.ผู้ช่วยโฟร์แมนระบบประปำ 5 ช 21 ปวช.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์งำนประปำ 
2 ปีข้ึนไป

7.วิศวกรส ำรวจ 5 ช 23-35 ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 2 ปีข้ึนไป
ท ำงำนต่ำงจังหวัดได้

8.โฟร์แมนส ำรวจ 5 ช 23-35 ปวส. ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 3 ปีข้ึนไป
9.ผู้ช่วยช่ำงเช่ือมโลหะ 5 ช 21-35 ม.3+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์งำนเช่ือมโลหะ

10.ช่ำงฝีมือเช่ือมท่อ HDPE 5 ช 21-35 ปวช.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์เช่ือมท่อ
11.ช่ำงเช่ือม 5 ช 21-35 ปวช.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 3 ปีข้ึนไป

สำมำรถใช้ตู้เช่ือมไฟฟ้ำแก๊ส
12.พนักงำนขับรถเครน 5 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ประสบกำรณ์ในกำรขับ

รถเครน45ตันไม่น้อยกว่ำ3ปี
มีใบขับข่ีประภท 2

13.Site Engineer 5 ช 23-35 ป.ตรี ตำมตกลง ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกร

มีประสบกำรณ์ 2 ปีข้ึนไป
14.พนักงำนขับรถ 10 ล้อ 5 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบขับข่ีประภท 2
15.วิศวกรโยธำ 5 ช 23-35 ป.ตรี ตำมตกลง สำมำรถถอดแบบก่อสร้ำงและ

ประมำณรำคำท ำงำนต่ำงจังหวัดได้

16.Project Engineer 5 ช 27-39 ป.ตรี ตำมตกลง ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกร

มีประสบกำรณ์ 3 ปีข้ึนไป
17.พนักงำนซ่อมเคร่ืองจักร 5 ช 21-45 ปวช. ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ท ำงำน
18.โฟร์แมนก่อสร้ำง 5 ช 23-35 ปวช.+ ตำมตกลง สำมำรถถอดแบบ,เขียนแบบ 

คิดปริมำณงำน
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บริษัท จตุรมำศ จ ำกัด (รับเหมำก่อ 19.หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี 5 ญ 25-45 ป.ตรี ตำมตกลง ขับรถยนต์ได้
สร้ำง)165/34 หมู่ 3 ต.ปำกแพรก วำงระบบบัญชีได้,เซ็นต์งบได้

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 20.โฟร์แมน (สนำม) 5 ช 23-35 ปวส. ตำมตกลง ท ำงำนต่ำงจังหวัดได้
โทร. 034-600643-5 มีประสบกำรณ์ 5 ปีข้ึนไป

21.โฟร์แมน (เคร่ืองจักร) 5 ช 28-35 ปวช. ตำมตกลง มีควำมช ำนำญในกำรใช้เคร่ือง

จักรอย่ำงน้อย 3 ประเภท
มีใบขับข่ีประภท 2

22.หัวหน้ำชุดเกษตรกร (ป.ตรี) 1 ช 24+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 3 ปีข้ึนไป
ขับรถยนต์ได้

23.หัวหน้ำชุดเกษตรกร (ปวส.) 1 ช 18+ ปวส. ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 3 ปีข้ึนไป
ขับรถยนต์ได้

24.พนักงำนกำรเกษตร 5 ช 20+ ปวช.+ ตำมตกลง ท ำกำรเกษตรด้วยตนเองได้
25.ช่ำงไม้ ช่ำงปูน หรือช่ำงเหล็ก 5 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 3 ปีข้ึนไป

47 บริษัท ไมด้ำแอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) 1.พนักงำนขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 10 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ค่ำเช่ำบ้ำน
(ขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ) 286/246-247 ค่ำคอมมิชช่ัน
ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี ค่ำโบนัสกำรขำย,ค่ำเบ้ียเล้ียง

โทร.034-521120,087-1664364 มีรถยนต์ประจ ำหน่วย
48 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริกไวร่ิง 1.หัวหน้ำงำนproduction line 10 ช/ญ 23-35 ป.ตรี ตกลง

ซิสเต็มส์ จ ำกัด 2.ล่ำมพม่ำ 5 ช/ญ 18-35 ไม่จ ำกัด ตกลง
(ช้ินส่วนอีเล็คทรอนิกส์) 188
ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 
โทร.034-510715-8,034-510719

49 บริษัท แอดวำนซ์ไวเลสเน็ทเวิร์ค AIS 1.DIRECTSALE 2 ช/ญ 22-30 ม.6+ 13,000 ค่ำคอม+ค่ำท ำงำนเพ่ิมเป็น
(โทรคมนำคม) 286/89-90 กำรน ำเสนอสินค้ำของบริษัท

ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
 71000 โทร.081-9813786

50 ไอศกรีมวอลล์ ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 1.วอลล์แมน ขำยไอศกรีม 5 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง ให้รถสำมล้อฟรี
 จ.กำญจนบุรี โทร.083-9634946 สวัสดิกำรอ่ืนๆ ฯลฯ

51 ร้ำนก๋วยเต๋ียวเรือเจ้รม 1.ล้ำงจำน 1 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง เวลำท ำงำน06.00-16.00น.   

(ตรงข้ำมโรบินสัน กำญจนบุรี) 2.พนักงำนบริกำรภำยในร้ำน 1 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง อำหำร 2 ม้ือ
50 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.062-4432356

52 บริษัท ซี แอล เอ็ม เทคโนโลยี จ ำกัด 1.พนักงำนขำยรถแทรกเตอร์ 4 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง มีรถยนต์ , ใบขับข่ี
(จ ำหน่ำยรถแทรกเตอร์) 49/3 มีประสบกำรณ์
หมู่ 8 ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
จ.กำญจนบุรี โทร.034-566791-2
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53 บริษัท บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 1.พนักงำนแคชเชียร์ 10 ช/ญ 18+ ม.3 ตกลง
(ค้ำปลีก) 786/8 ถ.แสงชูโต 2.พนักงำนแผนกอำหำรสด 10 ช/ญ 18+ ม.3 ตกลง
ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ 10 ช/ญ 18+ ม.3 ตกลง
71000 โทร.034-602800 ต่อ 2121 4.พนักงำนคลังสินค้ำ 10 ช 18+ ม.3 ตกลง

5.เจ้ำหน้ำท่ีป้องกันกำรสูญเสีย 1 ช 25+ ป.ตรี ตกลง ท ำงำนเป็นกะหรือรอบ
54 บริษัท ศรีฟ้ำโฟรเซนฟู๊ด จ ำกัด 1.Senior QA Supervisor / 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 30,000+ มีประสบกำรณ์ในบริหำร

(ผลิตและจ ำหน่ำยขนมไทย) Senior QC Supervisor จัดกำร 4 ปี
208 ม.3  ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง 2.Production Supervisor 10 ช/ญ 25+ ป.ตรี 20,000+ มีประสบกำรณ์2ปี,เข้ำกะได้
จ.กำญจนบุรี 71110 3.QC Supervisor 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 20,000+ มีประสบกำรณ์2ปี,เข้ำกะได้
 โทร.034-613074 ต่อ 020 4.Warehouse Supervisor 4 ช/ญ 25+ ป.ตรี 20,000+ มีประสบกำรณ์ 2 ปี 

5.Oversea Coordinator 4 ช/ญ 25+ ป.ตรี 20,000+ มีประสบกำรณ์ภำษำอังกฤษ
6.Production Leader 20 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+ เข้ำกะได้
7.QC Leader 4 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+ เข้ำกะได้
8.Warehouse Leader 4 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+ มีประสบกำรณ์กำรคลัง1ปี
9.OP ควบคุมเคร่ืองจักร 10 ช/ญ 25+ ปวช.+ 12,000+ มีประสบกำรณ์2ปี,เข้ำกะได้
10.ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเคร่ืองกล 4 ช 25+ ปวส. 12,000+ มีประสบกำรณ์2ปี,เข้ำกะได้
11.ธุรกำรฝ่ำยผลิต 1 ช/ญ 25+ ปวส. 10,000+
12.เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมเอกสำร 1 ช/ญ 25+ ปวส. 13,000+ มีประสบกำรณ์ DCC1ปี
13.เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมคุณภำพ 10 ช/ญ 25+ ม.6+ 9,500+ มีประสบกำรณ์ 1 ปี
14.พนักงำน Hygiene 10 ช/ญ 25+ ม.3 305/วัน เข้ำกะได้
15.พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว+  
16.พนักงำนคลีนน่ิงผลิต(แม่บ้ำน) 5 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว+ เข้ำกะได้
17.พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/คนสวน 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,200
18.พนักงำนห้องตอกไข่/ไส้ผลิตภัณฑ์ 4 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว
19.พนักงำนขำย/พนักงำนผลิต 10 ช/ญ 22-35 ม.3 350/ว

55 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด(มหำชน) 1.พนักงำนแผนกอำหำรสด 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้
(ธุรกิจค้ำส่ง-ปลีก) 102 ม.2 2.พนักงำนแผนกอำหำรแห้ง 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้
ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 3.ผู้ช่วยผู้จัดกำรสำขำ 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตกลง
โทร.034-699609 ต่อ 104

56 บริษัท เอ็ม.เอส.เค. เฟอร์ติไลเซอร์ 1.พนักงำนท่ัวไป 10 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305
(สินค้ำเกษตร)292/9ต.กลอนโด 2.ช่ำงซ่อมเคร่ืองยนต์ 1 ช ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง
อ.ด่ำนมะขำมเต้ีย
จ.กำญจนบุรี โทร.081-9869202

57 บริษัท อำร์.เอส.โฮเต็ล จ ำกัด(โรงแรม) 1.รปภ. 2 ช 30-45 ไม่จ ำกัด ตกลง ท ำงำนเป็นกะหรือรอบ
264 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

71000 โทร.034-625128-30
034-625131

58 พี.พี.คำร์แคร์ (ล้ำง+ท ำควำมสะอำด) 1.พนักงำนท่ัวไป(ล้ำงรถ) 2 ช 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง
349/5 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี 71000 โทร.0815266875
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59 ครอสทู ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.หัวหน้ำช่ำง 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์2ปีข้ึนไป
(โรงแรม&รีสอร์ท) 138 ต.หนองหญ้ำ (Engineering Supervisor)
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
โทร.034-552124

60 บริษัท วี.เอ.เอสโอเลียนเช่ียล จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว มี OT
(ผลิตสัปปะรดกระป๋อง) 2.พนักงำนท่ัวไป 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว มี OT
69 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
71000 โทร.084-8879026

61 บริษัท สินไชยศรี จ ำกัด (โรงสีข้ำว) 1.พนักงำนเข้ำกะโรงสี 10 ช 20 ไม่จ ำกัด ตกลง
66 ม.6 ต.หนองสำหร่ำย อ.พนมทวน 2.พนักงำนเข้ำกะโรงไฟฟ้ำ 5 ช 25 ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-540888 3.พนักงำนซ่อมบ ำรุงไฟฟ้ำ 5 ช 25 ไม่จ ำกัด ตกลง

4.พนักงำนท่ัวไป 10 ช 25 ไม่จ ำกัด 305/ว
62 บริษัท เอทีเอสเซอร์วิสพำร์ทเนอร์ 1.ช่ำงเช่ือมโลหะ 6 ช 18-35 ม.6+ 305/ว *ท ำงำน08.00-17.00น.

จ ำกัด (กำรรับจ้ำงแรงงำน) 2.พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 ช/ญ 18-35 ม.3+ 305/ว มีท่ีพัก
189 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี 71110 โทร.034510699

63 สนง.AIA สำขำ พนมทวน 1.พนักงำนขำย 10 ช/ญ 21-45 ม.6+ ตกลง
(ประกันชีวิต) 464 ต.พนมทวน
อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี 71140
โทร.034-579111,089-1633606

64 ร้ำนเบลส์พิซซ่ำ (อำหำรและเคร่ืองด่ืม) 1.พนักงำนเสิร์ฟ 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว อำหำรเคร่ืองด่ืมฟรี
24/5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.ห้องครัว 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว ท ำงำน15.00-22.30น.
จ.กำญจนบุรี โทร.034-517003 3.ผู้ช่วยแม่ครัว(รวมล้ำงจำน) 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว
087-1705263

65 บริษัท สยำมแกรนด์ อลูมิเนียม จ ำกัด 1.ฝ่ำยผลิต 10 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
(ผลิตประตู หน้ำต่ำง อลูมิเนียม) 2.ฝ่ำยเขียนแบบ 1 ช ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง อ่ำนและเขียนแบบได้
168/11-12 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 3.โฟร์แมน 3 ช ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง อ่ำนและเขียนแบบได้ 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-512999 ช่ำงก่อสร้ำงจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

034-516925 4.บัญชี 2 ญ 20+ ปวส.+ ตกลง
66 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 2 ช/ญ ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง

(จ ำหน่ำยคอนกรีต)111/2 ต.ปำกแพรก 2.พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักร 1 ช/ญ ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 (ฝ่ำยผลิต)
โทร.034-512122,081-0190002 3.พนักงำนขับรถโฟร์คลิฟ 1 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์

67 บริษัท กำญจนบุรีทัวร์ จ ำกัด 1.พนง.ขับรถโดยสำร(รถบัส) 8 ช 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบขับข่ีประเภท2,3
(ขนส่งผู้โดยสำร) 160/35-36 2.พนง.เก็บเงินค่ำโดยสำร 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง ออกตจว.ได้
ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี บุคลิกดี
71000 โทร.034-514572 3.ช่ำงยนต์ แอร์ ไฟ (รถบัส) 1 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
034-512797 4.นำยตรวจต๋ัว(ระหว่ำงทำง) 2 ช 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์ขับรถโดยสำร

มีประกันสังคม,ท่ีพักฟรี

*มีท่ีพักให้
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68 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสำหกรรม จ ำกัด 4.เจ้ำหน้ำท่ีคลังสินค้ำ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง สำขำโลจิสติกส์
(ผลิตน้ ำตำล) 84 ต.วังศำลำ บริหำรธุรกิจหรือท่ีเก่ียวข้อง
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110 กรณีวุฒิไม่ตรงต้องมี
โทร.034-561178,034561187 ประสบกำรณ์งำนคลัง1ปี
ต่อ 204 5.เจ้ำหน้ำท่ีฝึกอบรม 1 ช/ญ 24+ ปวส.+ ตกลง สำขำบริหำรธุรกิจ

หรือท่ีเก่ียวข้อง
กรณีวุฒิไม่ตรงต้องมี
ประสบกำรณ์งำนบุคคล
อย่ำงน้อย 2 ปี

1.เจ้ำหน้ำท่ีสินเช่ือ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตกลง
2.พนักงำนควบคุมเคร่ือง 1 ช 20+ ม.3+ ตกลง ประสบกำรณ์ในด้ำนงำน
เทอร์ไบน์ลูกหีบ เทอร์ไบน์ลูกหับ
3.ช่ำงซ่อม (แผนกบรรจุย่อย) 2 ช 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนช่ำง

อุตสำหกรรมโรงงำน 1 ปี
4.พนักงำนแบกน้ ำตำล 5 ช 20-60 ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำ

เป็นพิเศษ
69 ร้ำนพิซซ่ำบำร์ เมืองกำญจน์ 1.ผู้ช่วยท ำพิซซ่ำ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 8,000+ หน้ำตำ บุคลิกดี

 (ร้ำนอำหำร) โค้งประปำ สำมำรถส่ือสำรภำษำ
10 ถนนแม่น้ ำแคว ต.ท่ำมะขำม อังกฤษได้
อ.เมืองกำญจนบุรี Line ID : ja_8 ท ำงำน 16.00-00.00น.

70 ร้ำนเจ้คิดหมูกระทะ (ร้ำนอำหำร) 1.ผู้จัดกำรร้ำน 2 ช 25+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์
119 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี ท ำงำน 14.00-23.00น.
โทร.086-3133131 อำหำร 3 ม้ือ

2.พนักงำนเสิร์ฟ 6 ช 25+ ป.6+ ตกลง ท ำงำน 15.00-23.00น.
71 Nail Café (ร้ำนท ำเล็บ) กำญจนบุรี 1.ช่ำงท ำเล็บ , ต่อขนตำ 1 ญ 19+ ม.3+ ตกลง ท ำงำน 09.00-21.00น.

32/8 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.096-8903379

72 ทำยัน รีสอร์ท แอนด์ สปำ (ท่ีพัก) 1.พนักงำนท่ัวไป 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 10,000+
180 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 
71150 โทร.089-1407474 
064-2427878

73 ร้ำนสหภัณฑ์อะไหล่ 1.พนักงำนช่วยขำย 2 ญ ไม่เกิน 30 ม.3+ 305/ว มีประกันสังคม
(จ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์)976/1 ม.3 2.เจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์ 1 ญ ไม่เกิน 31 ปวช.+ 305/ว
ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 
71110 โทร.094-6641456

74 บริษัท แสงโสม จ ำกัด (จ ำหน่ำยสุรำ) 1.เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง
37/3 ม.7 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี 71110 โทร.034-611778

034-611053

สนใจติดต่อส่งรูปได้ทำง Line ID : ja_8
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75 ร้ำนพัฒนำกำรช่ำง 1.ช่ำงเช่ือมเหล็กดัด 2 ชำย ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
(รับเหมำท ำประตูเหล็ก)129/9 
ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
71000 โทร.034-514449

76 ออโรร่ำรีสอร์ท กำญจนบุรี 1.ช่ำงเทคนิค(ไฟฟ้ำ,คอม,แอร์) 2 ช 25 ปวส. ตกลง อำหำร 3 ม้ือ
(โรงแรม&รีสอร์ท) 194 ม.1 ต.ลำดหญ้ำ 2.แม่บ้ำน 2 ญ 20 ไม่จ ำกัด ตกลง ประกันสังคม
 อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71190 3.กัปตันห้องอำหำร 1 ช/ญ 25 ไม่จ ำกัด ตกลง ยูนิฟอร์ม
โทร.034-589833 , 034589822

77 ร้ำนกนกรีไซเคิล (รับซ้ือของเก่ำ) 1.พนักงำนท่ัวไป 3 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 350/ว ยกกระดำษ,เศษเหล็ก
140 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2.ขับรถแม็คโค 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 450/ว มีท่ีพักให้
จ.กำญจนบุรี 71110 3.ขับรถพ่วง 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร. 034-604625

78 หจก.อำร์เกรทเตอร์ เซอร์วิส 1.หัวหน้ำช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 25-40 ปวส.+ 12,000 จบไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกส์
 (ไฟฟ้ำ,ระบบNETWORK) มีประสบกำรณ์ 3 ปีข้ึนไป
241/3 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.ผู้ช่วยหัวหน้ำช่ำงไฟฟ้ำ 4 ช 25-40 ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์ 
จ.กำญจนบุรี 71110
 โทร.081-7362725

79 ร้ำน ที.จี. คอมพิวเตอร์ 1.บัญชี 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ปวช.+ 9,500 มีประสบกำรณ์
 (จ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์)246 2.พนักงำนช่ำง 1 ช ไม่จ ำกัด 9,500 มีประสบกำรณ์
 ต.ปำกแพรกอ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
71000 โทร.034-521108
034-521085

80 บริษัท บำนำน่ำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 1.พนักงำนเสิร์ฟ 2 ช/ญ 29-35 ไม่จ ำกัด 10,000
(รีสอร์ท) 88/8 ม.8 ต.บ้ำนเก่ำ 2.กุ๊ก 3 ญ 30-40 ไม่จ ำกัด 9,000
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 10500
โทร.083-7777724

81 บ้ำนสวน ยงค์ฤประพันธ์(ส่วนตัว) 1.คนสวน/แม่บ้ำน 2 ช/ญ 40+ ไม่จ ำกัด 10,000
165/62 ม.2 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี 71000 โทร.062-6071761

82 สำยชลรีสอร์ท (ท่ีพัก) ต.วังเย็น 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 2.ช่ำงยนต์ 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร.087-0210289 3.แม่บ้ำน 1 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

4.คนสวน 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
5.ผู้จัดกำรรีสอร์ท 1 ช/ญ 30-50 ไม่จ ำกัด ตกลง
6.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

83 บริษัท กัญจนปัณณ์ จ ำกัด 1.บัญชี 1 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง  -สรุปบัญชี
(โรงแต่งแร่) 88/9 ต.ศรีมงคล  -มีท่ีพักให้
อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี โทร.081-9158703
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84 สถำนรับเล้ียงเด็กรพีพรเนอสเซอร่ี 1.ครูพ่ีเล้ียง 5 ญ ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง
(สถำนศึกษำ) 260/5 ต.ปำกแพรก
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
โทร.034-516866

85 บริษัท ไอออนิค จ ำกัด (ผลิตปุ๋ย) 1.ช่ำงยนต์ 2 ช ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
94 ม.8 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
จ.กำญจนบุรี โทร.034-601588
080-0452003

86 บริษัท เอสเอ็มซี คอร์เปอร์ช่ัน จ ำกัด 1.แม่บ้ำน 1 ญ 25+ ไม่จ ำกัด 305/ว
(จ ำหน่ำยเคร่ืองจักร)66/2 ม.15 
ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ
 จ.กำญจนบุรี 71130 
โทร.034561992,086-3226546

87 ร้ำนสุพัฒนโชคกำรช่ำง 1ช่ำงเช่ือม(สแตนเลส) 3 ช 18-35 ไม่จ ำกัด 305/ว
(ผู้รับเหมำก่อสร้ำง) 18/23 ม.4 2.ช่ำงแอร์ 1 ช 18-35 ไม่จ ำกัด 305/ว
อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี 71180 3.ช่ำงไฟ 1 ช 18-35 ไม่จ ำกัด 305/ว
โทร.095-9655663

88 ร้ำนอำหำรคิทเช่นพลัส 1.แม่ครัว 2 ญ ไม่เกิน45 ม.3+ 300/ว+  -ประสบกำรณ์ 1 ปี
สำขำโฮมโปรกำญจนบุรี (ร้ำนอำหำร) 2.พนักงำนชงกำแฟ 1 ช/ญ ไม่เกิน45 ม.3+ 300/ว+  -อำหำร2ม้ือ
ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนเสิร์ฟ 3 ช/ญ ไม่เกิน45 ม.3+ 300/ว+  -ทิปรำยวัน
โทร.081-9851356  -ประกันสังคม

 -otวันหยุด
ท ำงำน09.00-21.00น.

89 บริษัท มิตซูกำญจนบุรี จ ำกัด 1.พนักงำนล้ำงรถ 2 ช 20+ ม.3+ 330/ว สำมำรถขับรถยนต์ได้
(จ ำหน่ำยรถยนต์) 133/1
ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.034-521128-31

90 บริษัท เอฟพี อะโกรเคมิคอล จ ำกัด 1.พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักร 1 ช/ญ 21-35 ปวส.+ ตกลง จบสำขำไฟฟ้ำ
ต.หนองหญ้ำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี (electrician operator) ส่ือสำรภำษำอังกฤษได้
โทร.082-2491619 ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร

91 บริษัท แอดวำนซ์ไฟเบอร์ จ ำกัด
(ผลิตใยไม้อัด) 111/11 ม.4 1.เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตกลง
ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 2.เจ้ำหน้ำท่ีเงินเดือน 1 ญ 22+ ปวส.+ ตกลง จบบัญชี
จ.กำญจนบุรี โทร.034-541527 (ประกันสังคม)

3.เจ้ำหน้ำท่ีเงินเดือน 1 ญ 22+ ปวส.+ ตกลง จบบัญชี
(ต่ำงด้ำว)
4.พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟ 2 ช/ญ 22+ ม.3+ ตกลง

สำขำ 1 ท่ำมะกำ

ท ำงำน 08.00-17.00น.
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91 บริษัท แอดวำนซ์ไฟเบอร์ จ ำกัด
(ผลิตใยไม้อัด) 111/11 ม.4 1.หัวหน้ำฝ่ำยบุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง
ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 2.ผู้ช่วย จป. วิชำชีพ 1 ช 22+ ปวช.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-541527 3.หัวหน้ำฝ่ำยห้องช่ัง 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง

4.หัวหน้ำกะห้องช่ัง 1 ช 25+ ปวช.+ ตกลง
5.พนักงำนคีบไม้ 2 ช 22+ ป.6+ ตกลง
6.พนักงำนจัดซ้ือ 1 ช 25+ ม.6+ ตกลง

92 บริษัท เกรียงไกรมอเตอร์เซลล์ จ ำกัด 1.พนักงำนธุรกำร 2 ญ 22+ ปวช.+ 10,000+ ค่ำคอม
(ขำยรถมอเตอร์ไซต์)286/34-37 2.ช่ำงซ่อมรถ 2 ช 22+ ปวช.+ 10,000+ ค่ำคอม
ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
71000 โทร.086-3513358
035-525727

93 เทสโก้ โลตัส เอ็กเพลส 1.พนักงำนประจ ำร้ำน 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง
สำขำโค้งปะปำ (ค้ำปลีก)77/7
 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
71000 โทร.062-6058286

94 บริษัท เจริญมำสด้ำกำญจนบุรี จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 4 ช/ญ 23+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์,ขับรถได้
 (จ ำหน่ำยรถยนต์และซ่อมบ ำรุง) 2.ธุรกำรขำย 2 ช/ญ 23+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์,ขับรถได้
159/3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 3.แม่บ้ำน 1 ญ 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์,ขับรถได้
 จ.กำญจนบุรี โทร.034-512581 4.หัวหน้ำช่ำง 1 ช 25+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์,ขับรถได้
034-513888 5.ช่ำงท่ัวไป 2 ช 25+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์,ขับรถได้

95 บริษัท ซูซูกิกำญจนบุรี จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 3 ช/ญ 23+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
(จ ำหน่วยรถยนต์และศูนย์ซ่อมบริกำร) 2.ช่ำงท่ัวไป 3 ช 23+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
15/9 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 3.กำรตลำด 2 ช 23+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
จ.กำญจนบุรี 71000 4.แม่บ้ำน 1 ญ 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
โทร.034-604022-24

96 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด 1.หัวหน้ำแผนกคลังสินค้ำ 1 ช 30+ ปวส.+ ตกลง
(ค้ำปลีก อุปกรณ์ก่อสร้ำง)111
 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี 71000 
โทร.034-910200,091-0356906

97 ร้ำนสุภำพ (ขำยปลีกปลำแม่น้ ำ) 1.บัญชี 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ำกัด ตกลง
39 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 2.พนักงำนขำย 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ำกัด ตกลง  -ขับรถยนต์ได้
จ.กำญจนบุรี 71000  -มีรถให้
 โทร.081-8292629

98 ร้ำนรัชพรค้ำวัสดุก่อสร้ำง 1.พนักงำนขับรถ 6 ล้อด้ัมพ์ 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบขับข่ีประเภท2
(วัสดุก่อสร้ำง) 2.พนักงำนส่งของ 2 ช ไม่เกิน 40 ไม่จ ำกัด ตกลง
50 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี 71190 
โทร.034-534084,034534093

สำขำ 2 หนองตำกยำ
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99 ร้ำนทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ (จ ำหน่ำย 1.บัญชี 1 ญ 20-40 ป.ตรี 10,000 มีประสบกำรณ์
วัสดุก่อสร้ำง) 150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ 2.เจ้ำหน้ำท่ีStore 1 ช/ญ 20-40 ปวช.+ 10,000+
อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี
 71140 โทร.092-8259955

100 บริษัท ธนภัณฑ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือมไฟฟ้ำ 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 450-500
 (งำนประกอบ เช่ือมสแตนเลส) 2.ผู้ช่วยช่ำง 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 450-500
91/5 ม.9 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 3.ช่ำงเช่ือมอำร์กอน 5 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 300-400
 จ.กำญจนบุรี 71110 โทร.092-5735353 4.ช่ำงประกอบงำน 5 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 350-450
098-9870553

101 ร้ำน พ.รุ่งเรือง วัสดุก่อสร้ำง 1.พนักงำนขำย 2 ญ ไม่จ ำกัด ปวช.+ 305/ว สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้
(จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง) 2.พนักงำนอัดอิฐบล็อค 3 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว
393 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน 3.พนักงำนขนส่ง 3 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว
จ.กำญจนบุรี 71140 
โทร.080-0236363

102 บริษัท มอนำซ จ ำกัด (โรงแรม) 1.พนักงำนต้อนรับ 2 ช/ญ 20 ปวช.+ 9,000+  -พูดอังกฤษได้
317 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง  -ใช้คอมพิวเตอร์ได้
จ.กำญจนบุรี 71000 2.บัญชี/กำรเงิน 2 ช/ญ 20 ปวช.+ 9,000+
โทร.081-8578088 3.พนักงำนพ่อบ้ำนโรงแรม 1 ช 20 ไม่จ ำกัด 9,000

4.พนักงำนต้อนรับรอบกลำงคืน 1 ช 20 ปวช.+ 9,000+  -พูดอังกฤษได้
 -ใช้คอมพิวเตอร์ได้

5.พนักงำนแม่บ้ำนโรงแรม 1 ญ 20 ไม่จ ำกัด 9,000
6.พนักงำนช่ำงสวนและดูแล 1 ช 20 ไม่จ ำกัด 9,000
สระน้ ำเบ้ืองต้น

103 บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 1.หัวหน้ำฝ่ำยผลิตสินค้ำ 30 ช/ญ 22-40 ป.ตรี ตกลง จบวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
 (โรงงำนช ำแหละไก่) 2.หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบคุณภำพ 20 ช/ญ 22-40 ป.ตรี ตกลง จบชีวภำพ,ชีววิทยำ
46/14 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ำมะกำ 3.หัวหน้ำหน่วยสุขศำสตร์ 20 ช/ญ 22-40 ป.ตรี ตกลง จบส่ิงแวดล้อม
จ.กำญจนบุรี โทร.034-549999 4.หัวหน้ำงำนช่ำง 15 ช 22-40 ปวส.+ ตกลง จบไฟฟ้ำ,เคร่ืองกล
034-549991

104 ร้ำนพร้ิงบิวต้ีแคร์ (เสริมควำมงำม) 1.พนักงำนท ำหน้ำ 1 ญ ไม่เกิน25 ม.3+ ตกลง  - บุคลิคดี หน้ำตำดี
249/2-3 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง  - รูปร่ำงดี
จ.กำญจนบุรี 71000 
โทร.034-513320

105 โรงงำนผลิตน้ ำแข็งSTไอซ์ 1.พนักงำนขับรถส่งของ 1 ช 25-50 ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์
(จ ำหน่ำยน้ ำแข็ง) 82 ต.บำงม่วง 
อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 
71120 โทร.089-9197639

106 บริษัท เอส เจ กอล์ฟ 1.พนักงำนต้อนรับ 1 ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี+ 11,000+
 เมเนจเม้นท์ จ ำกัด (สนำมกอล์ฟไมด้ำ)

123 ม.7 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี 71190 โทร.034-527250

ด่วน!

ด่วน!
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107 สวนน้ ำดีเพลิน พำร์ค 1.แม่บ้ำน 1 ญ 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง อำหำร-เบ้ียขยัน
(ร้ำนอำหำร,สวนน้ ำ) 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ญ 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง อำหำร-เบ้ียขยัน
328/104 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี 71000
 โทร.081-0135959

108 บริษัท อำร์ เค นิจิโกะ จ ำกัด 1.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ไม่จ ำกัด ตกลง
 (สนำมกอล์ฟ,โรงแรม)
106 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
71190 โทร.034-584000-5 

109 หจก.รัตนทองดี(จ ำหน่ำยอะไหล่ 1.ผู้ช่วยช่ำงเช่ือม 1 ช 25+ ไม่จ ำกัด 310/ว  -ท่ีพักฟรี
เพ่ือกำรเกษตร) 19/28 ต.ปำกแพรก  -สำมำรถท ำงำนต่ำงจังหวัดได้

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000  -มีประกันสังคม
โทร.089-9181483,091-0123987

110 บริษัท กำญจนบุรี โอทอป 1.แคชเชียร์ 4 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตกลง
อินเตอร์เทรดเดอร์ จ ำกัด 2.แม่ครัว 1 ญ 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(ค้ำปลีก) 322 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี 71000 
โทร.081-0129123,095-5830191

111 นำยวิริยะ วรธ ำรง (ส่วนบุคคล) 1.คนสวน 2 ช/ญ ไม่เกิน50 ไม่จ ำกัด ตกลง มีท่ีพักให้
61/25 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี 71110 
โทร.099-9724213

112 บริษัท บุญพีรณัฐก่อสร้ำง จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 1 ญ 20-40 ปวส.+ 305/ว
(รับเหมำก่อสร้ำง) 40/7 2.วิศวกรควบคุมงำน 1 ช/ญ 20-40 ป.ตรี 400/ว
ต.หนองตำกยำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

71110 โทร.081-9892620
113 บริษัท ต.บุญรอด(2002) จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีคีย์ข้อมูล 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้

168 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.วิศวกรโยธำ 4 ช ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ 2  ปี
จ.กำญจนบุรี โทร.094-6802777 3.วิศวกรไฟฟ้ำ 4 ช ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ 2  ปี
089-7521182 4.ช่ำงสี 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์

5.ช่ำงประกอบ/เช่ือม 3 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
6.พนักงำนสโตร์ 1 ช ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์
7.พนักงำนจัดส่ง 1 ช ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง
8.พนักงำนขับรถ 6 ล้อ 1 ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง มีใบขับข่ีประเภท 2

รู้เส้นทำงใน กทม.และตจว.
114 สถำนีบริกำรน้ ำมัน PTT กำญจนบุรี 1.ผู้ช่วยผู้จัดกำรสถำนีน้ ำมัน 1 ช 20-35 ป.ตรี ตกลง  -ท ำโอทีได้

ฝ่ังตรงข้ำมโรงเรียนดรุณำกำญจนบุรี  -ท ำงำนเป็นกะได้
โทร.092-2683557
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ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ
1 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป(คนพิกำร) 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

(สินเช่ือรถยนต์)2/1 ถนนแสงชูโต 

ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
71000 โทร.034-621001-4

2 บริษัท วินโดว์ เอเซีย จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป(คนพิกำร) 1 ช 20-40 305/ว
(ผลิตอลูมิเนียม) 188/8 ม.4 
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
71000 โทร.034-510553 
084-4124699

3 บริษัท ศรีฟ้ำเบเกอร่ี จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป (คนพิกำร) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(ผลิตขนมปัง)229 ม.4 ต.วังศำลำ 
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71120 
โทร.034-613074

4 บริษัท แอดวำนซ์ไฟเบอร์ จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป (คนพิกำร) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(ผลิตใยไม้อัด) 111/11 ม.4 
ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-541527

ต าแหน่งงานว่างคนพิการ


