
1

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท กาแฟไร่คุณหญิงอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 1.ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 25+ ไม่จ ากัด 9,000 มีประสบการณ์
(ร้านอาหาร/กาแฟ) 104 ม.1 ต.แก่งเส้ียน 2.บาริสต้า 1 1 20+ ปวส.+ 9,000
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.081-7734135 3.พนักงานเสิร์ฟ/พนักงานต้อนรับ 2 2 20+ ปวส.+ 9,000 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560000616 4.พนักงานบรรจุสินค้า 1 1 25+ ป.ตรี 10,000 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้

2 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ากัด (รับจ าน าเล่มทะเบียน) 1.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง สอบทาน ตรวจสอบเอกสารการขอสินเช่ือ

2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม (สินเช่ือก่อนการโอนเงิน) จากสาขาท่ัวประเทศท่ีส่งค าร้องมาขอสินเช่ือ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-515222
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715542000219

3 บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จ ากัด 1. Front Manager 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์
(รีสอร์ท) 88/8 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง 2. front Office 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์
จ.กาญจนบุรี โทร.034-540898 3.เจ้าหน้าท่ีบุคคล 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715551000471 4.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์

5.แคชเชียร์ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
4 บริษัท กาญจน์คอร์น จ ากัด 1.หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 1 22-40 ป.ตรี ตกลง จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง

(ผลิตแปรรูปอาหารกระป๋อง) 68 ม.7 2.ช่างคุมเคร่ืองจักร 10 10 18+ ม.3+ ตกลง
ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.034-919516 3.พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715546000108

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร



2

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

5 บริษัท แวนด้าโฟรเซ่น จ ากัด 1.ผู้จัดการคลังสินค้า 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(แปรรูปผลผลิตการเกษตร) 56 ม.7 2.ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3.ผู้จัดการฝ่ายควบคุมเคร่ืองท าความเย็น 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.034-919521 4.หัวหน้าฝ่ายผลิต 2 2 ไม่จ ากัด ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715540000359 5.เจ้าหน้าท่ี R&D ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง 2 2 ไม่จ ากัด ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.ผู้ประสานงาน/เลขานุการ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.ช่างไฟฟ้า 10 10 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.ช่างซ่อมบ ารุง 10 10 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.วิศวกรรม 4 4 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10.พนักงานฝ่ายผลิต 100 100 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
6 บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอร่ี (1989) จ ากัด 1.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

(แปรรูปผลไม้) 39/3 ม.7 ต.แสนตอ 2.เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ 5 5 18+ ม.3+ ตกลง
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.034-919511
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105532109159

7 บริษัท สยามแกรนด์อะลูมิเนียม จ ากัด 1.พนักงานเขียนแบบ 1 1 25-35 ปวส.+ ตกลง
(ผลิตประตูหน้าต่าง) 168/11-12 ม.3 2.ฝ่ายผลิต 5 5 25-35 ไม่จ ากัด ตกลง
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานขับรถขนส่ง 1 1 25-35 ไม่จ ากัด ตกลง มีใบอนุญาตขับข่ีประเภท 2
โทร.064-2919940
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715550000141

8 บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด 1.พนักงานขาย 10 10 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

9 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด สาขา2 1.เจ้าหน้าท่ีปลอดภัยในวิชาชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง
(ผลิตไม้อัด) 111 ม.7 ต.พังตรุ 2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีปลอดภัยในวิชาชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.098-5280449
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548050353

10 บริษัท เทวมันตร์ทรา จ ากัด(รีสอร์ท) 1.เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้าสัมพันธ์ 1 1 20-40 ป.ตรี ตกลง ส่ือสารภาษาอังกฤษได้/มีประสบการณ์

9/99 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20-40 ปวช.+ ตกลง ส่ือสารภาษาอังกฤษได้/มีประสบการณ์

จ.กาญจนบุรี โทร.034-615999 3.ผู้ช่วยพ่อครัว 1 1 20-40 ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105543109678

11 ร้านบ้านชาบู (ร้านอาหาร) 1.พนักงานเสิร์ฟ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
103 ถ.แสงชูโตใหม่ ต.ตะคร้ าเอน 2.แคชเชียร์ 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.081-5544214
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12 บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จ ากัด 1.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 15 15 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
(จ าหน่าย-ซ่อมรถจักรยานยนต์) 2.พนักงานเร่งรัดหน้ีสิน 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
576-586 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ าเอน 3.เจ้าหน้าท่ีกิจกรรมการตลาด 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง ท ากราฟิกได้
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.063-2681781
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715527000017

13 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างเช่ือม 1 1 18-35 ผปวช.+ 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

14 บริษัท ต.บุญรอด(2002) จ ากัด 1.ช่างเช่ือม 2 2 25+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(รับเหมาก่อสร้าง) 168 ม.3 ต.ตะคร้ าเอน 2.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 25+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3.คนงานท่ัวไป 2 2 25+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.032-562722 4.พนักงานหน้าลาน 1 1 18+ ป.6+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0705546000051 5.วิศวกรโยธา 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.พนักงานประจ าร้านอเมซอล 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
7.พนักงานประจ าร้าน 7-11 2 2 18+ ม.3+ ตกลง

15 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์กาญจนบุรี จ ากัด 1.ช่างบริการ 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง
(ซ้ือ-ขาย-เช่ารถยนต์) 444 ม.5 ต.ท่ามะขาม 2.ช่างประกอบ 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-520320 3.ช่างขัดสี 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715559000365 4.ช่างเคาะ 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง

5.เจ้าหน้าท่ีรับรถ 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง
16 เอ.ยู.รีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.แม่บ้าน 1 1 25+ ม.3+ ตกลง

119/3 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง 2.พนักงานท่ัวไป 2 2 25+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-670638

17 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ยู.เอ็นจิเนียร่ิง(โรงกลึง) 1.ช่างกลึง 2 2 25+ ม.3+ ตกลง
119/3 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-670638

18 บริษัท สยามสไมล์ จ ากัด(ประกันภัย) 1.พนักงานการตลาด 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง
65/37 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.085-6958478

19 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากัด 1.พนักงานหม้อป่ัน 2 2 22+ ไม่จ ากัด ตกลง
(ผลิตน้ าตาลทราย) 93/1 ม.9 ต.ดอนขม้ิน 
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.034-566191
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715511000039
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20 The Zephyr (โครงการหมู่บ้านจัดสรร) 1.ช่าง 10 10 18-50 ไม่จ ากัด ตกลง ก่อ,ฉาบ,จับเซียม,ปูกระเบ้ือง

เดอะเซฟ ซอยห้วยน้ าใส ต.ปากแพรก เหล็ก,อะลูมิเนียม,ไฟฟ้า,ประปา

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.084-6678989 มีค่าฝีมือรายวัน
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715559000551

21 กนกกาญจน์เพลส (โรงแรม) 1.แม่บ้าน 3 3 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

351/5 ถนนอู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-513260 3.รูมบอย 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง ท างานเป็นกะได้
22 บริษัท ไอเอสเค บิสซิเนส (ป๊ัมน้ ามัน ปตท.) 1.บาริต้า(อเมซอน) 2 2 18-35 ม.3+ ตกลง

55 ม.13 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานท่ัวไป(7-11) 4 4 18-35 ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-600355 3.พนักงานประจ าร้านชาไข่มุก 3 3 18-35 ม.3+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715553000681

23 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงน้ าแข็งวังศาลา 1.เด็กติดรถ 10 10 18-35 ไม่จ ากัด 450/ว ระยะการจ้าง 2 เดือน
(ผลิตและจ าหน่ายน้ าแข็ง)
345/8 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-613066
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713541000388

24 บริษัท ไทย-ออส อะลูมิเนียม จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีค านวณวัตถุดิบ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิศวกรรมทุกสาขา
(จ าหน่ายประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม)
88/11 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-520996-8
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715539000653

25 ห้างหุ้นส่วน อาร์ เกรทเตอร์ เวอร์วิส 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 23+ ปวช.+ 350/ว มีประสบการ์อย่างน้อย 6 เดือน

(ติดต้ังไฟฟ้า) 241/3 ม.4 ต.วังศาลา 2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 2 2 23+ ม.3+ 320/ว
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.081-7362725
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713547000801

26 โรงกลึงท่าล้อ (การกลึงกัดไสโลหะ) 1.แม่บ้าน(อาหารและซักรีด) 1 1 20-40 ไม่จ ากัด 9000+ ท าอาหารและซักรีดผ้า
28/3 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-604554
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 3759800021190

27 บริษัท พีลูดส์ รีสอร์ท จ ากัด(โรงแรม) 1.พนักงานห้องอาหาร 1 1 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
168/18 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-600287
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715555001111
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28 บริษัท พร้อมขนส่ง จ ากัด(ขนส่งสินค้า) 1.พนักงานขับรถ 3 3 27+ ป.6+ 18,000 มีใบอนุญาตขับข่ี
99 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-540949
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715557000031

29 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1.พนักงานขาย 10 10 22-40 ไม่จ ากัด ตกลง ค่าคอมมิชช่ัน/เกรดเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป

(จ าหน่ายรถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า) 2.เจ้าหน้าท่ีขายประกัยภัยทางโทรศัพท์ 10 10 22-40 ไม่จ ากัด ตกลง ค่าคอมมิชช่ัน/เกรดเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป

22 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม้วง จ.กาญจนบุรี 3.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 20-35 ปวส.+ ตกลง จบสาขาไฟฟ้า/ประปา
โทร.034-540789 ต่อ 184 4.หัวหน้าแผนกการตลาด 1 1 ไม่จ ากัด ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715538000579 5.พนักงานร้านกาแฟ 5 5 ไม่เกิน30 ไม่จ ากัด ตกลง
30 ร้านทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.พนักงานขาย 1 1 20-40 ม.6+ ตกลง

150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี โทร.092-8259955
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 1102000272573

31 บริษัท ประดิษฐ์ แอนด์ เฟรนด์ แมชีนเนอร่ี จ ากัด 1.พนักงานขาย 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
(ซ่อมและบริการรถแทรกเตอร์) 2.เลขากรรมการ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง

102/17-20 ม.9 ต.ตะคร้ าเอน ต.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.098-8823789

32 บริษัท โรงแรมริเวอร์แคว จ ากัด 1.ผู้จัดการแม่บ้าน 1 1 25-45 ป.6+ ตกลง
(โรงแรม) 284/15-16 ถ.แสงชูโต 2.กุ๊กท าอาหาร 1 1 25-45 ป.6+ ตกลง
ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 25-45 ป.6+ ตกลง
โทร.098-9951453 4.พนักงานซักรีด 2 2 25-45 ป.6+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715519000011 5.คนสวน 1 1 25-45 ป.6+ ตกลง

6.แคชเชียร์ 1 1 25-45 ป.6+ ตกลง
7.เบลบอย 2 2 25-45 ป.6+ ตกลง
8.แม่บ้าน 2 2 25-45 ป.6+ ตกลง

33 เจือพาณิชย์ลาดหญ้า(โรงน้ าแข็ง) 1.คนงานท่ัวไป 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
126/7 ม.4 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 2.เลขานุการ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง ขับรถได้/ซ่ือสัตย์/ไม่มีภาระทางครอบครัว

จ.กาญจนบุรี โทร.098-6428959
34 บริษัท ซีซีเอ็มสปิริต จ ากัด (ผลิตแอลกอฮอล์) 1.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 1 32+ ป.ตรี ตกลง ประสบการณ์ 2-3 ปี

234/1 ม.1 ซ.18 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.090-7875689
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105542010368

35 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากัด 1.พนักงานขับรถหัวลาก 5 5 22-60 ป.4+ ตกลง
(บริการขนส่งส่งสินค้า) 88 ม.2 ต.วังศาลา 2.จป.วิชาชีพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.081-2558038
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0195537000376
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36 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

37 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรณรงค์ (7-11) 1.พนักงานร้านประจ า 3 3 18+ ม.3+ 9,300 โอที,เบ้ียขยัน,โบนัสประจ าเดือน/ปี

(คอนอีเนียสโตร์)  163/3 ต.ปากแพรก สามารถท างานเป็นกะได้
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.091-0010077
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713555000857

38 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

39 บริษัท แลตตาซอย จ ากัด (ผลิตและจ าหน่ายนม) 1.พนักงานขาย 2 2 20+ ม.3+ 9,500+
72/7 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.ผู้ช่วยพนักงานขาย 2 2 23+ ม.3+ 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604072
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105514003654

40 บริษัท อาร์.ซี.เทรดด้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.พนักงานเขียนแบบสเก็ตอัพ 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง
(เคร่ืองก าจัดมลภาวะทางอากาศ) 2.ช่างไฟฟ้า 5 5 18+ ปวช.+ ตกลง
90/3 ม.1 ตทุ่งทอง อ.ท่าม่วง 3.ช่างเช่ือม 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.091-6688713
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537076089

41 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

42 ร้านวุฒิพรการเกษตร 1.พนักงานขายปุ๋ย 10 10 20-50 ไม่จ ากัด 20,000-30,000 ลงพ้ืนท่ีขายในจังหวัดกาญจนบุรี

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

43 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
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44 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

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

46 โรงงานน้ าแข็ง เอส.ที.ไอซ์ (ผลิตน้ าแข็ง) 1.พนักงานขับรถส่งของ 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
82 ม.3 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี โทร.089-9197639

47 คุณเหลือง ชัยวัฒน์(ส่วนบุคคล) 1.ช่างซ่อมบ ารุงท่ัวไป 1 1 25+ ม.6+ ตกลง มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน

4 ม.4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จบสาขาช่างซ่อมบ ารุง
จ.กาญจนบุรี โทร.084-1192266

48 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

49 ป๊ัมน้ ามันพีที (ป๊ัมน้ ามัน) 1.พนักงานหน้าลาน 5 5 20+ ไม่จ ากัด 315/ว ปฏิบัติงานท่ี อ.ท่ามะกา
1073/11 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี โทร.061-1810861

50 บริษัท ฟา ฟา เฮ้าส์ จ ากัด 1.ช่างประกอบประตูหน้าต่าง 5 5 21-30 ไม่จ ากัด 315/ว
(โรงงานประกอบประตูหน้าต่าง)
248/1 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-625565
เลขประจัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000289

51 ถวิลรีไซเคิล (รับซ้ือของเก่า) 1.พนักงานท่ัวไป 6 6 20+ ป.ตรี ตกลง
19 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี โทร.081-9813260
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 1800400211638

52 บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง
46 ม.4 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา 2.หัวหน้างานฝ่ายผลิต 3 3 20-35 ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.064-9742524
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559130787

53 บริษัท บานาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากัด 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20-35 ไม่จ ากัด ตกลง
(รีสอร์ท) 88/8 ม.8 ต.บ้านเก่า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.083-7777724
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54 บริษัท ไทยวิช่ัน อายแวร์ 2006 จ ากัด 1.พนักงานการตลาดออนไลน์ 5 5 24+ ไม่จ ากัด ตกลง ค่าคอมมิชช่ัน
(ศูนย์จ าหน่ายแว่นตา) 98/29 ม.3 2.พนักงานขาย 5 5 25+ ม.6+ ตกลง ค่าคอมมิชช่ัน
 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.063-4646023/086-3142110

55 บริษัท อินโนวู๊ดส์ จ ากัด(ขายไม้อัด) 1.คนงานท่ัวไป 2 2 20-35 ไม่จ ากัด ตกลง
129/1 ม.10 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 2.ช่าง/หัวหน้าคนงาน 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.081-9861311
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560000292

56 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายบัญชี 2 2 20-35 ปวช.+ ตกลง
111/2 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานฝ่ายคลัง(สโตร์) 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512122 3.พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715535000080 4.พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

57 ค าแสดรีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.พนักงานจัดเล้ียง 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
89 ม.5 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานต้อนรับ 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง
โทร.0931134113 3.ธุรการ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533075703 4.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง

58 สายชลวิลล์ (รีสอร์ท) 1.ธุรการ 1 1 30+ ปวส.+ ตกลง ท่ีพัก,ยูนิฟอร์ม,ประกันสังคม,เบ้ียเล้ียง

ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.คนสวน 1 1 30+ ป.6+ ตกลง ท่ีพัก,ยูนิฟอร์ม,ประกันสังคม,เบ้ียเล้ียง

โทร.087-0210289
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 1101800450874

59 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ ากัด 1.พนักงานผู้ช่วยวิศวกร 1 1 18+ ปวส.+ ตกลง สามารถเขียนแบบ,อ่านแบบ,ถอดแบบได้

(ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาล) 14/2 ม.10 2.วิศวกรไฟฟ้า 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีใบ กว.ระดับภาคีวิศวกรข้ึนไป

ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.034-543123-5
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105516004925

60 ท็อปกลาสกระจกรถยนต์(ร้านกระจกรถยนต์) 1.ช่างติดฟิล์มรถยนต์ 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
10/2 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515304

61 บริษัท แอดวานซ์เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 23+ ไม่จ ากัด ตกลง
(ผลิตปุ๋ย) 99/8 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง 2.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.093-0366645
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715556000887

62 บริษัท ไออนิค จ ากัด(โรงงานปุ๋ย) 1.เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ท างาน
94/1 ม.8 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับข่ี

จ.กาญจนบุรี โทร.034-601571/085-4888553

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105547164801
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

63 บริษัท อุดมทรัพย์ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด 1.เสมียน 1 1 25-35 ป.ตรี ตกลง
(ไอศกรีมวอลล์) 33/3 ม.5 ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานผู้ช่วยคนขับรถ 1 1 25-35 ม.6+ ตกลง สามารถขับรถยนต์ได้/ค้างคืนต่างอ าเภอได้

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.0982496455 มีวินัยและความซ่ือสัตย์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715562000214

64 บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ากัด 1.หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตฟิล์มพลาสติก) 194 ม.5 2.หัวหน้าแผนกผลิต 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานขับรถโฟร์คลิฟ 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
โทร.081-1721688 4.พนักงานประกันคุณภาพ 3 3 18+ ม.3+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553074958 5.พนักงานท่ัวไป 4 4 18+ ป.6+ ตกลง

65 บริษัท เจเอชแอนด์สโนว์กรุ๊ป จ ากัด 1.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี
(ผลิตขนมหวาน) 155 ม.7 ต.ยางม่วง 2.ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3.ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี
โทร.081-0138777 4.เจ้าหน้าท่ี QA 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000238 5.เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง

66 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.ผู้จัดการแผนกขายสุขภัณฑ์เคร่ืองครัว 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้จัดการแผนกสินค้าส่ังพิเศษ(SO) 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 2 ปี

โทร.034-527777 3.พนักงานขายPC 10 5 5 18-25 ไม่จ ากัด ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715554000553 4.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง

5.LPS 2 2 25+ ปวส.+ ตกลง
6.เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
7.คนสวน 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

67 ห้างหุ้นส่วนกอวัฒนาท่าเรือ 1.พนักงานยกของ 10 10 20+ ป.6+ ตกลง
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 187-189 2.พนักงานขับรถพ่วง 2 2 20+ ป.6+ ตกลง
ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 3.พนักงานขับรถโม่ 10 10 20+ ป.6+ ตกลง
โทร.081-9444848/034-56106
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713522000084

68 H2 Café and Restaurant(ร้านอาหาร) 1.ผู้ช่วยในครัว 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
19/19 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2.พนักงานเบเกอร่ี 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.092-2837311 3.พนักงานเสิร์ฟ 5 5 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

4.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
5.กุ๊ก 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

69 บริษัท บีฟู๊ดส์ คลีนโคเวอร์ จ ากัด 1.พนักงานบริการท่ัวไป 10 10 25+ ม.3+ ตกลง บุคลิกดี/มนุษยสัมพันธ์ดี/อัธยาศัยดี

(ขายน้ ายาท าความสะอาดครบวงจร) มีความสุภาพ/มีทักษะการดูแลรถยนต์

191/2 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง มีประสบการณ์การขับรถยนต์

จ.กาญจนบุรี โทร.034-515135 มีใบอนุญาตขับข่ีไม่น้อยกว่า2ปี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715550000214
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

70 ร้านทัศน์สุเมธ 1.ดีเจวิทยุ/นักจัดรายการวิทยุฝึกหัด 3 3 15+ ม.3+ ตกลง
99/99 ม.9 ซ.เขาตองพัฒนา11 
บ้านหัวเขาพัฒนา ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.092-2691615

71 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 1.ผู้จัดการแผนกแคชเชียร์ 1 1 20-40 ม.6+ ตกลง
102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.ผู้จัดการแผนกปลา 1 1 20-40 ม.6+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-699609 3.ผู้จัดการแผนกเน้ือ 1 1 20-40 ม.6+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000521 4.ผู้จัดการแผลกการตลาด 1 1 20-40 ม.6+ ตกลง

5.หัวหน้าแผนกผัก 1 1 20-40 ม.6+ ตกลง
6.หัวหน้าแผนกปลา 1 1 20-40 ม.6+ ตกลง
7.หัวหน้าแผนกเบเกอร่ี 1 1 20-40 ม.6+ ตกลง
8.พนักงานจัดเรยงสินค้าอาหารสด(ผัก,ปลา,หมู) 4 4 20-40 ม.6+ ตกลง

72 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีภูมิศาสตร์และสารสนเทศ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

(อุตสาหกรรมน้ าตาล) 84 ม.3 ต.วังศาลา 2.เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาบริหารธุรกิจหรือท่ีเก่ียวข้อง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-561178 3.นิติกร 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง จบสาขานิติศาสตร์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105516008793 4.ช่างกลึง 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างอุตสาหกรรมหรือท่ีเก่ียวข้อง

5.ช่างไส 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างอุตสาหกรรมหรือท่ีเก่ียวข้อง

6.พนักงานขับรถคลังสินค้า(โฟร์คลิฟท์) 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
7.พนักงานแบกน้ าตาล 3 3 20+ ป.6+ ตกลง
8.ช่างซ่อม(บรรจุย่อย) 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างอุตสาหกรรมหรือท่ีเก่ียวข้อง

9.พนักงานบรรจุย่อย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
10.ช่างต้ม 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างอุตสาหกรรมหรือท่ีเก่ียวข้อง

11.ช่างฟิตลูกหีบ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างกลโรงงานหรือท่ีเก่ียวข้อง

12.พนักงานควบคุมสะพานล าเลียง(ลูกหีบ) 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างกลโรงงานหรือท่ีเก่ียวข้อง

13.พนักงานควบคุมเคร่ืองเทอร์ไบน์(ลูกหีบ) 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
14.พนักงานไฟฟ้าบริการ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาไฟฟ้าก าลังหรือท่ีเก่ียวข้อง

73 บริษัท อัลลายด์แทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างกล 10 10 20+ ปวส.+ 12,600 **ทุกต าแหน่งมีสวัสดิการ**
(ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร) 90 ม.5 2.พนักงาน QC 3 3 20+ ปวส.+ ตกลง โบนัส/โอที/เบ้ียเล้ียง/ประกันภัยหมู่/ประกันสังคม

ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3.ช่างเช่ือม 10 10 20+ ไม่จ ากัด 10,800-12,600 อุปกรณ์เซฟต้ี/ตรวจสุขภาพประจ าปี/อ่ืนๆ

โทร.034-541293/085-9119933 4.ช่างท่ัวไป 3 3 20+ ไม่จ ากัด 10,800-12,600 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533115730 5.ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 5 5 20+ ปวส.+ 12,600
74 บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 1.หัวหน้าหน่วยผลิต 10 10 20+ ป.ตรี ตกลง สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร/มีประสบการณ์

(ผลิตจ าหน่ายไก่สด แช่แข็งและแปรรูป) 2.หัวหน้าไฟฟ้า 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง จบไฟฟ้าก าลัง/ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

46/19 ม.4 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา 3.เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในวิชาชีพ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง/มีประสบการณ์

จ.กาญจนบุรี โทร.034-549999 4.พนักงานเช็คเกอร์(รายวัน) 15 15 18+ ม.3+ 315/ว
5.พนักงานQC (รายวัน) 10 10 18+ ม.3+ 315/ว
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

75 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด ส ำนักงำนใหญ่
(จ าหน่ายรถยนต์) 318/1 ถ.แสงชูโต 1.ท่ีปรึกษาการขายรถเล็ก 3 3 20+ ปวส.+ ตกลง
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.หัวหน้าโรงซ่อม 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
โทร.034-513680-2 3.กราฟฟิกดีไซน์ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715525000028 4.ธุรการอาคารสถานท่ี 1 1 28+ ปวช.+ ตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับข่ี

สำขำทองผำภูมิ
1.ท่ีปรึกษาการขาย 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
สำขำท่ำเรือ ทุกต ำแหน่งของสำขำท่ำเรือ

1.เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง บุคลิกภาพดี ย้ิมแย้มแจ่มใส
2.ท่ีปรึกษาการขาย 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง

76 นาคารีสอร์ท แอนด์ สปา (รีสอร์ท) 1.ช่างท่ัวไป 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง
ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
โทร.092-3326052/083-1138763

77 บริษัท เวอร์จ้ิน เอฟแอนบี จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 2 20-35 ม.6+ ตกลง ประจ าสาขาสุวรรณภูมิ
(ผลิตขนมทองม้วน) 162/1 ม.9 ต.ปากแพรก 2.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 2 22+ ไม่จ ากัด ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-518851
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541056976

78 บริษัท โมด โซลูช่ัน จ ากัด(พัฒนาซอฟแวร์) 1.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรม

1078/1 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง มีความรู้ทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.062-5988225 มีประสบการณ์ด้านการควบคุมระบบหุ่นยนต์

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
79 บริษัท วินโดว์เอเชีย จ ากัด 1.ผู้จัดการคลังสินค้าและขนส่ง 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

(ผลิตประตู-หน้าต่าง ส าเร็จรูป) 2.พยาบาลวิชาชีพ 1 1 21+ ป.ตรี ตกลง
188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3.Online Marketing 2 2 21+ ปวส.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-510553 4.เจ้าหน้าท่ีประสานงานขาย 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555046757 5.เจ้าหน้าท่ี IT support 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง

6.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 21+ ปวส.+ ตกลง
7.พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 21+ ป.6+ ตกลง
8.แม่บ้าน 1 1 21+ ป.6+ ตกลง

80 โรงแรมผ้ึง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 1.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
72/1 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.แม่บ้าน 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-514792-5 3.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

81 บริษัท โรงงานน้ าตาลเมืองกาญจน์ จ ากัด 1.ช่างเซอร์วิส 5 5 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการด้านรถตัดอ้อยพิจารณาเป็นพิเศษ

(ผลิตน้ าตาล) 98 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.เมือง 2.พนักงานขับรถตัดอ้อย 5 5 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี/สามารถขับรถตัดอ้อยได้

จ.กาญจนบุรี โทร.034-919775-6
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105528044137
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

82 บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาท่าเรือ 1.พนักงานคลังสินค้า 2 2 18+ ม.3+ ตกลง ท างานเป็นกะได้
(ห้างสรรพสินค้า) 41/1 ถ.แสงชูโตใหม่ 2.พนักงานอาหารสด 2 2 18+ ม.3+ ตกลง ท างานเป็นกะได้
ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.034-562263

83 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ันซิสเทม จ ากัด 1.แคชเชียร์ 2 2 20+ ม.3+ 315/ว เวลาท างาน 12.00 -21.00 น.

(โลตัส สาขาท่าม่วง) 99 ม.4 ต.ท่าม่วง 2.พนักงานจัดเรียงสินค้า 1 1 20+ ม.3+ 315/ว เวลาท างาน 12.00 -21.00 น.

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.098-2807978
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536092641

84 ศูนย์จ าหน่ายสินค้าโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือ 1.พนักงานขายอาหาร 2 2 20-35 ม.6+ 315/ว เวลาท างาน 07.00 -18.30 น.

(จ าหน่ายของฝาก) 240 ม.4 ต.วังศาลา 2.แคชเชียร์/จัดเรียงสินค้า 2 2 20-35 ม.6+ 315/ว เวลาท างาน 07.00 -18.30 น.

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-612465-7 3.พนักงานท าความสะอาดห้องน้ า 1 1 20-35 ม.6+ 315/ว เวลาท างาน 07.00 -18.30 น.

85 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า 1 1 23+ ปวส.+ ตกลง มีใจรักการบริการ/มีทักษะการส่ือสาร

(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 111 ม.9 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์/ระเอียด รอบคอบ

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีทักษะการคิดค านวณ
 โทร.034-910200 ต่อ205 / 091-0356906 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555021215 2.พนักงานขาย 1 1 20+ ม.3+ ตกลง มีใจรักการบริการ/มีประสบการณ์

86 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ แอนด์ เอส.เอ 1.เลขานุการ 1 1 25+ ปวช.+ 8,000 ประกันสังคม
(ธุรกิจประกันชีวิต) 95/63 ม.3 ต.ปากแพรก 2.ตัวแทนท่ีปรึกษาทางการเงิน 4 4 25+ ไม่จ ากัด ตกลง ค่าคิมมิชช่ัน
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-515585/081-8465333

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713534000505

87 โรงแรมบายโฮเทล กาญจนบุรี (โรงแรม) 1.แม่บ้าน 1 1 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา

ตรงข้ามโรงเรียนวิสุทธรังสี ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง มีความรับผิดชอบ
จ.กาญจนบุรี โทร.092-9017722

88 บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนช่ันแนลอุตสาหกรรม จ ากัด 1.ควบคุมคุณภาพ 10 10 20+ ไม่จ ากัด 315/ว
(ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง) 99 ม.1 2.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 20+ ไม่จ ากัด 315/ว
ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-910510

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105540066897

89 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงน้ าแข็งวังศาลา 1.เด็กติดรถส่งของ 10 10 20-35 ไม่จ ากัด 330/ว
(ผลิตและจ าหน่ายน้ าแข็ง) 345/5 ม.4 ต.วังศาลา 2.ช่าง(ช่างกล/ช่างยนต์/ช่างเช่ือม) 10 10 20-35 ไม่จ ากัด 350/ว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.089-6669893 เวลาท างาน 06.00-15.00 น
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713541000388 และ 11.00 - 20.00 น.

90 บริษัท ไทยบ็อทเท้ิล จ ากัด(ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก) 1.แคชเชียร์ 1 1 18+ ไม่จ ากัด 315/ว มีทักษะในการค านวณ
345/11 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-3523236
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715557000228
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

91 บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จ ากัด 1.หัวหน้าส่วนR&DและQC 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง
99/29 ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง 2.เจ้าหน้าท่ีการตลาดออนไลน์ 1 1 22-40 ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.084-5999919 3.พนักงานขาย (PC) 10 10 22+ ไม่จ ากัด ตกลง ประจ าท่ีส านักงาน กทม.
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715556000801 4.พนักงานขับรถจัดส่งสินค้า 2 2 18+ ม.6+ ตกลง มีใบอนุญาตขับข่ี

ประจ าท่ีส านักงาน กทม.
835 295 64 476

จ านวน

(อัตรา) ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.พนักงานท่ัวไป 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-527777
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715554000553

2 บริษัท ไทย-ออสอะลูมิเนียม จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
88/11 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-3153655
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715539000653

3 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ากัด(จ าน าทะเบียนรถ) 1.เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป 1 1 22+ ม.6+ ตกลง
2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515222
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715542000219

4 บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
(ผลิตฟิล์มพลาสติก) 194 ม.5 ต.หนองบัว 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.081-1721688
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553074958

5 บริษัท วินโดว์เอเชีย จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
(ผลิตประตู-หน้าต่าง ส าเร็จรูป) 188/8 ม.4 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-510553

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555046757

5 0 0 5

จ านวน

(อัตรา) ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตกลง ท างานเวลา 17.00 - 20.00 น.

102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-699609

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000521

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน สิงหำคม

ต ำแหน่งงำนว่ำง Part-Time
ท่ี สถำนประกอบกำร ค่าจ้าง

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน สิงหำคม

เง่ือนไข/สวัสดิการ

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

ต ำแหน่งงำน
เพศ

อายุ/ปี วุฒิ
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวงษากิจรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 2 2 18+ ไม่จ ากัด 400/ว ปฏิบัติงานท่ี อ.เมือง
(จ าหน่ายนมดัชมิลล์)99/20 ม.11 เวลา 16.00 - 19.00 น.
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.090-0059906

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713560001114

3 บริษัท เวอร์จ้ิน เอฟแอนบี จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป 40 40 18+ ไม่จ ากัด ตกลง กะเช้า 08.00-12.00 น.
(ผลิตขนมทองม้วน) 162/1 ม.9 ต.ปากแพรก กะบ่าย 13.00-17.00 น.
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-518851
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541056976

4 ร้านบ้านชาบู (ร้านอาหาร) 1.พนักงานท่ัวไป 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
103 ถ.แสงชูโตใหม่ ต.ตะคร้ าเอน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.081-5544214

5 เอ.ยู.รีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 20+ ม.6+ 420/ว เข้ากะกลางคืน
119/3 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-670638

6 บริษัท ไอเอสเค ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด 1.พนักงาน 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง เวลาท างาน 08.00 - 17.00 น.

โรงแรมเวสทอร่ี (โรงแรม)
277/41 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.063-2420110
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560001370

54 0 1 53รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน สิงหำคม


