
1/26

ชาย หญิง

ไม่
จ า

กัด

1 บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1. พนักงานบัญชีและการเงิน 1 1 22-40 ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาการบัญชีหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีอยู่ 73 ม.1 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา 2. พนักงานธุรการ 1 1 22-40 ปวช.+ ตามตกลง -สามารถจัดท าเอกสารประสานงาน

จ.กาญจนบุรี กับหน่วยงานต่างๆได้

โทร. 034-540521, 061-3931365

2 บริษัท อัยย์โค่ จ ากัด 1. เจ้าหน้าท่ีประสานงานขาย 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 94/1 ม.8 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา -มีใจรักบริการ บุคลิกดี มีทักษะการส่ือสาร

จ.กาญจนบุรี -สามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้

โทร. 065-4504265 -มีใบขับข่ี

2. ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 25+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบ ารุง

มาอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 โรงแรม รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา 1. กุ๊ก 1 1 25-45 ไม่จ ากัด 450/วัน -มีประสบการณ์ด้านการท าอาหาร

ท่ีอยู่ 88 ม.2 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง -ตั งใจท างาน ขยัน อดทน

จ.กาญจนบุรี 2. แม่บ้านโรงแรม 10 10 20-45 ไม่จ ากัด 440/วัน -มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมมาก่อน

โทร. 083-6956141 -ตั งใจท างาน ขยัน อดทน

-สามารถเร่ิมงานได้ทันที

ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการท่ี สถานประกอบการ ต าแหหน่งงานว่าง
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า) เพศ

อายุ วุฒิ
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4 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากัด 1. Quality Manager 1 1 30-45 ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาชาท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีอยู่ 189 ม.15 ต.รางหวาย -มีความรู้เร่ืองระบบคุณภาพ ISO9001

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี -มีประสบการณ์ 5 ปีขึ นด้านการ

โทร.  063-1961818 บริหารคุณภาพ หรือมีประสบการณ์

Email : hr@polomaker.com ในการเป็น QMR ของอุตสาหกรรมการผลิต

อย่างน้อย 3 ปี ขึ นไป

2. พนักงานขาย 2 2 25-35 ม.6-ป.ตรี ตามตกลง -มีบุคลิกดี มีทักษะด้านการส่ือสารท่ีดี

-ขยัน อดทน มีใจรักบริการ

-มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปี ขึ นไป

3. Senior Pattern Designer 1 1 28+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

หรือสาขาออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ

-มีประสบการณ์ 3 ปี ขี นไป

4. เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบุคคล 1 1 25-35 ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ HR 2 ปี ขึ นไป

-มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้

-มีทักษะด้านการส่ือความท่ีดี

5. Quality Control Engineer 1 1 25-40 ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม/

วิศวกรรมการผลิต หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ

คุณภาพการผลิตอย่างน้อย 2 ปี ขึ นไป

6. พนักงานเจาะสาบ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถเร่ิมงานได้ทันที

7. ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์ 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง -สามารถท างานเป็นกะได้

8. พนักงานคลังสินค้า 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง -มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

9. QC Final 1 1 20+ ม.6 ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. ช่างตัดผ้า 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

11. ช่างสกรีน (ถ่ายบล๊อก) 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

12. ช่างสกรีนและพิมพ์ลาย 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง

13. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง
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14. ช่างเย็บ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์การเย็บผ้า

-ช่างเย็บท างานท่ีสาขาด่านมะขามเตี ย

5 The Zeit River Kwai 1. บาริสต้า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 9/1 ถ.กัมพูชา ต.ท่ามะขาม 2. พนักงานท าความสะอาดห้องพัก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. ช่างดูแลอาคาร 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 034-910258, 062-9471168 4. ผู้ช่วยกุ๊ก (อาหารไทย) 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

Email : hr.thezeit@gmail.com 5. ผู้ช่วยกุ๊ก (อาหารยุโรป) 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6 บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง จ ากัด 1. เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 25+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาการบัญชี

ท่ีอยู่ 99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม -มีความรู้ด้านภาษี, เจ้าหนี 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน 

โทร. 063-2064551 -สามารถท างานป็นทีมได้

2. ผู้จัดการแผนกพื นท่ีเช่าและอีเว้นท์ 1 1 30-40 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

-สามารถออกพื นท่ี ติดต่อลูกค้าใหม่ๆได้

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี

-สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

-สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว

-มีความเป็นผู้น า

3. ผู้จัดการสาขา 5 5 30-45 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์บริหารธุรกิจ

4. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 5 5 30-45 ป.ตรี+ ตามตกลง ค้าปลีก-ส่ง ไม่น้อยกว่า 5 ปี

-มีความคิดเป็นระบบ ขั นตอนและล าดับ

-มีความเป็นผู้น า

-มีความเป็นภาวะผู้น า

-สามารถปฏิบัติงานในจังหวัด

กาญจนบุรี นครปฐม และราชบุรี

7 คลินิกเพ่ือนสตรี 1. พยาบาลประจ าคลินิก 1 1 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบวุฒิพยาบาล 

ท่ีอยู่ 1075/88-89 ถ.แสงชูโต -สามารถเจาะเลือดได้

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. เจ้าหน้าท่ีประจ าคลินิก 1 1 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบเทคนิคการแพทย์

โทร. 064-0946366 -สามารถเจาะเลือดได้

3. แม่บ้าน 1 1 25+ ไม่จ ากัด 350/วัน -มีชุดยูนิฟอร์ม
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8 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 จ ากัด 1. พนักงานช่างยนต์ 1 1 18-35 ปวช.+ ตามตกลง -ทุกต าแหน่งสามารถขับรถยนต์ได้

ท่ีอยู่ 22 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ี VDQI 1 1 18-35 ปวช.+ ตามตกลง -มีใบขับข่ี

จ.กาญจนบุรี 3. ครูฝึกฝ่ายขาย 1 1 20-40 ป.ตรี ตามตกลง -ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์

โทร. 034-514222 ต่อ 602 4. พนักงานขาย 10 10 18-35 ม.6+ ตามตกลง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.พนักงานเตรียมพื น 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

9 ร้านเบลส์พิซซ่า 1. พนักงานล้างจาน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 24/5 ถ.แม่น  าแคว ต.ท่ามะขาม 2. ผู้ช่วยประจ าร้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 087-1705263

10 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ 1. ช่างไฟฟ้า 5 5 20+ ปวช.-ปวส ตามตกลง

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 2. ช่างกลโรงงาน 5 5 20+ ปวช.-ปวส ตามตกลง

ท่ีอยู่ 183 ม.7 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 3. ช่างเช่ือมไฟฟ้า, อาร์กอน 5 5 20+ ปวช.-ปวส ตามตกลง

 จ.กาญจนบุรี 4. ช่างประกอบ 5 5 20+ ปวช.-ปวส ตามตกลง

โทร. 034-540991, 098-2837588 5. พนักงานธุรการ 5 5 20+. ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง

6. แม่บ้าน 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

11 หจก. ศิริชัย เอาราวัณ (ร้าน 7-11) 1. พนักงานประจ าร้าน 15 15 18+ ม.3+ ตามตกลง

ปฏิบัติงานท่ี สาขาชุมชนน  าตกนอก 2. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง

สาขาวังสารภี และสาขาท่ากระดาน

โทร. 063-9964223, 091-0025071

12 ซีนาย รีสอร์ท 1. พนักงานดูแลอาหารเช้า 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 151 ม.1 ต.ท่ากระดาน 2. ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี

โทร. 061-3604959

13 บริษัท เดอะ แบร่ิง ช็อป จ ากัด พนักงานขาย/แอดมิน/กราฟฟิก 2 2 18-40 ม.3+ ตามตกลง -มีรถยนต์ส่วนตัว

ท่ีอยู่ 67/1 ม.3 ต.วังด้ง อ.เมือง -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

จ.กาญจนบุรี -มีทักษะอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

โทร. 061-6356954 -มีทักษะด้านการขายจะ

พิจารณาเป็นพิเศษ
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14 รายาบุรี รีสอร์ท 1. พนักงานห้องอาหาร 2 2 22+ ปวช.+ ตามตกลง -มีท่ีพัก

ท่ีอยู่ 148 ม.1 ต.ท่ากระดาน 2. พนักงานบัญชี 1 1 22+ ปวช.+ ตามตกลง -มีอาหาร 3 มื อ

อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี

โทร. 096-6597972

15 โรงแรม อินจันทรีดูภู แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด คนสวน 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ดูแลสวนมาก่อน

ท่ีอยู่ 1/9 ถ.อินเดีย ต.ท่ามะขาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-9429631

16 แพ มัลดีพ เอราวัณ 1. เสมียนบัญชี 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาบัญชี หรือมีประสบการณ์

ท่ีอยู่ 184 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง 2. แม่บ้าน 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีท่ีพัก

จ.กาญจนบุรี -มีอาหาร

โทร. 089-8887729

17 รีสอร์ท เดอะวิสต้า พูลวิลล่า 1. พ่อครัว/แม่ครัว 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 8/8 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2. ช่างซ่อมบ ารุงท่ัวไป 1 1 25+ ปวช.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานดูแลสระว่ายน  า 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 092-7914289 4. แม่บ้าน 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

18 หจก. น าเจริญรุ่งเรืองชัย 1. พนักงานขับรถ 2 2 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับข่ีรถยนต์

ท่ีอยู่ ต.รางสาล่ี อ.ท่าม่วง 2. พนักงานส่งสินค้า 2 2 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้

จ.กาญจนบุรี -มีความรับผิดชอบ

โทร. 084-1435272, 065-2282353

19 ร้าน ดู๋ด๋ี ก๋วยเต๋ียวในสวน พนักงานเสิร์ฟ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆเสมอ

ท่ีอยู่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง -มีใจรักงานบริการ

จ.กาญจนบุรี

โทร. 096-2159166

20 บริษัท PKSH ทรัพย์มณี จ ากัด 1. พนักงานธุรการภาคบุคคล 1 1 25-40 ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 88/9 ม.4 อ.ไทรโยค 2. พนักงานบัญชี 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง -มีโบนัส, มีโอที

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 098-3934528
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21 บริษัท ซียู ทราฟฟิก เพนท์ จ ากัด พนักงานท าสวน 2 2 18-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีท่ีพัก

ท่ีอยู่ 69/2 ม.4 ต.โคกตะบอง

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร. 063-8293546

22 กาญจนบุรีค้าส่ง พนักงานจัดเรียงสินค้า 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 57 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 064-9706698

23 โรงแรมกนกกาญจน์ 1. F&B ห้องอาหาร 1 1 18+ ม.3+ 360+/วัน

ท่ีอยู่ 351/5 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 1 20+ ม.3+ 380+/วัน

จ.กาญจนบุรี 3. เชฟ 1 1 20+ ม.3+ 360+/วัน

โทร. 034-513260-1 4. ผู้ช่วยเชฟ 1 1 20+ ม.3+ 360+/วัน

5. หัวหน้าแม่บ้าน 1 1 20+ ม.3+ 450+/วัน

6. หัวหน้า F&B หัวหน้าห้องอาหาร 1 1 20+ ม.3+ 450+/วัน

7. แม่บ้าน 1 1 20+ ม.3+ 360+/วัน

24 โลตัส โกเฟรชสาขาท่ามะกา 1. พนักงานแคชเชียร์ 2 2 18-45 ม.3+ ตามตกลง สแกนคิวอาร์โค้ด

ท่ีอยู่ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา 2. พนักงานอาหารสด 2 2 18-45 ม.3+ ตามตกลง เพ่ือสมัครออนไลน์

จ.กาญจนบุรี

โทร. 084-1128326 (คุณต๋ี) 

      062-5102261 (คุณเรย์)

25 บริษัท พีพีเอสออยล์ จ ากัด พนักงานขับรถส่งสินค้า 1 1 25-40 ม.6+ ตามตกลง -สามารถยกของหนักได้

ท่ีอยู่ 57 ม.3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

โทร. 092-2646934

26 โรงแรม พรินเซสริเวอร์แคว 1. ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์

ท่ีอยู่ 15 ม.9 ต.แก่งเสี ยน 2. พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 087-6955324, 034-540988
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27 บริษัท เวสเทิร์นคอร์ป จ ากัด (AIS Fiber) แอดมิน AIS Fiber 2 2 25-30 ปวส.+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 1084 ม.4 ต.ท่าม่วง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 065-5622615 คุณมุก

28 โยโกะ ริเวอร์แคว รีสอร์ท พนักงานดูแลฟาร์มกัญชา 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีท่ีพัก

ท่ีอยู่ 148 ม.1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค 

จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-8801002, 081-2083277

29 เดอะเซ็นส์ รีสอร์ท กาญจนบุรี บาร์เทนเดอร์ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีท่ีพัก

ท่ีอยู่ 88 ม.4 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-4104298

30 บริษัท ภานุพลแดนจันทร์และสถาปนิก จ ากัด 1. วิศวกรโยธา 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง

ท่ีอยู่ 1/9 ถ.อินเดีย ต.ท่ามะขาม 2. พนักงานเขียนแบบ 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. โฟร์แมน 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง

โทร. 080-2251454

31 บริษัท เจ เอส ออโตโมบิล จ ากัด 1. ผู้จัดการแผนกขาย 2 2 20+ ป.ตรี ตามตกลง

(มาสด้า กาญจนบุรี) 2. ผู้จัดการศูนย์บริการ 2 2 20+ ป.ตรี ตามตกลง ***ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์

ท่ีอยู่ 275-279 ถ.แสงชูโต 3. ช่างยนต์ 4 4 18+ ปวช.+ ตามตกลง จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 4. ท่ีปรึกษาด้านการบริการ 2 2 20+ ป.ตรี ตามตกลง

โทร. 086-3356960 5. เจ้าหน้าท่ีอะไหล่ 2 2 18+ ปวส.+ ตามตกลง

6. ลูกค้าสัมพันธ์ 1 1 18+ ปวส.+ ตามตกลง

7. พนักงานขับรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

8. พนักงานท่ัวไป 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

9. ท่ีปรึกษาการขาย 10 10 18+ ปวส.+ ตามตกลง

32  บริษัท สยามแกรนด์ อลูมิเนียม จ ากัด 1. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 27-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบอนุญาตขับข่ี

ท่ีอยู่ 168/11-12 ม.3 2. พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 18-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานบัญชี 3 3 18-45 ปวช.+ ตามตกลง

โทร. 064-1837258 4. โฟร์แมน 3 3 20-35 ปวช.+ ตามตกลง
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33 โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ 1. พนักงานต้อนรับ 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง -สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้

ท่ีอยู่ 74/12 ม.4 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค 2. พ่อครัว 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านการท าอาหาร

จ.กาญจนบุรี 3. หัวหน้าสวน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถดูแล และออกแบบสวนได้

โทร. 081-9426681, 097-2842086 4. ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบ ารุงมาก่อน

5. พนักงานดูแลสระว่ายน  า 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

34 โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี 1. Front Office Manage 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 199 ม.2 ต.วังด้ง อ.เมือง 2. Asst. Front Office Manage 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานต้อนรับ GSA 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 062-6027035 4. Storekeeper & Receiving 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

Line : 0626027035 5. Executive Chief 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

email : hr_mrke@mhg.co.th 6. Sous Chef (ไทย-ยุโรป) 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

7. กุ๊ก Canteen 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

8. Chef de Partie (ไทย-ยุโรป) 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

9. Demi Chef (ไทย) 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

10. Commis 2 (ผู้ช่วยกุ๊ก) 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

11. Sup Technician 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

12. Technician 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

13. Sales Manager 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

14. Sales Executive 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

15. Asst. Sales Manager 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

16. Steward Sup 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

17. Event Coordinator 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

35 บริษัท ไทยเพ่ิมพูลอุตสาหกรรม จ ากัด 1. พนักงานท าความสะอาด 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่  84 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2. พนักงานแบกน  าตาล 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานบรรจุ 50 ก.ก. 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 034-561178, 034-561187 ต่อ 204 4. พนักงานบรรจุ 1 ก.ก. 4 4 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. พนักงานช่ัวคราว 20 20 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6. เจ้าหน้าท่ีจัดการความรู้ 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาคอมพิวเตอร์ หรือท่ีเก่ียวข้อง
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7. หัวหน้ากะบรรจุย่อย 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาอุตสาหกรรมอาหาร หรือท่ีเก่ียวข้อง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

8. เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาโลจิสติกส์ หรือท่ีเก่ียวข้อง

9. พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 1 ปี

-รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

10.  ช่างซ่อมรถตัดอ้อย 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์ หรือท่ีเก่ียวข้อง

-มีประสบการณ์มาก่อน

11. ช่างซ่อม (บรรจุย่อย) 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างอุตสาหกรรม/ 

ช่างไฟฟ้า หรือท่ีเก่ียวข้อง

12. ช่างไส 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

13. ช่างฟิตลูกหีบ 5 5 20+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างกลโรงงาน หรือท่ีเก่ียวข้อง

36 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ ากัด 1. ผู้ช่วยควบคุมเคร่ือง Refiner 1 1 22+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง

ท่ีอยู่ 111 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง 2. ช่างซ่อมบ ารุง 3 3 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง -จบสาขาเคร่ืองกล หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

จ.กาญจนบุรี 3. เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง

โทร. 098-5280449 4. พนักงานขับรถตัก DAY 1 1 22+ ป.6+ ตามตกลง -หากขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับข่ี

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ช่าง PM 1 1 22+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง

6. พนักงานคีบไม้ DAY 1 1 22+ ป.6+ ตามตกลง -หากขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับข่ี

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 1 1 22+ ป.6+ ตามตกลง -หากขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับข่ี

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

37 บริษัท ควิก ลิสซ่ิง จ ากัด 1. จนท.สนับสนุนและพัฒนาสาขา 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง -ใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้ดี

ท่ีอยู่ 2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ -ติดต่อประสานงานภายในองค์กรได้ดี

ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหนี สินและกฎหมาย 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง -มีอัธยาศัยดี เจรจาต่อรองได้

โทร. 086-3210006 -มีบุคลิกภาพท่ีดี

-ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้ดี

3. เจ้าหน้าท่ี ดูแลรถยึด 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง -สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

-มีอัธยาศัยดี เจรจาต่อรองได้

-มีบุคลิกภาพท่ีดี
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38 โรงแรม Dheva Mantra Resort 1. พนักงานท าความสะอาดห้องพัก 1 1 20+ ป.ตรี+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 99/9 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2. ช่างท่ัวไป 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านช่าง

จ.กาญจนบุรี -มีใบรับรองการท างาน

โทร. 034-615999 -สามารถท างานซ่อมประปาได้

39 บริษัท รักษาความปลอดภัย 1. ผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย 1 1 22-40 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีรถยนต์ส่วนตัว

เซาท์อีสต์ เอชีย จ ากัด -มีความสามารถในการวางแผน

ท่ีอยู่ ออฟฟิตวังสารภีพลาซ่า -ใช้โปรแกรม MS ได้ดี

โทร. 081-1996735 2. พนักงานฝ่ายขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด 18,000+ -ขายงานในพื นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 10 20-50 ป.6+ ตามตกลง -ขยัน อดทน ไม่มีโรคประจ าตัว

-ไม่เสพสารเสพติด

-ไม่มีประวัติอาชญากรรม

-ท างานในพื นท่ี อ.เมือง 

อ.พนมทวน อ.ท่าม่วง

40 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหบวร แก๊ส พนักงานเติมแก๊ส 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง -ท างานเป็นกะได้

ท่ีอยู่ 119/5 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี 

โทร. 065-2245165

41 แอล.เอช.เอ็ม. พร็อพเพอร์ต้ี กรุ๊ป 1. ผู้ช่วย ผจก.ส่วนควบคุมคุณภาพ 1 1 28+ ปวส.-ป.ตรี+ ตามตกลง -ท างานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ท่ีอยู่ 12/1, 13/1 ม.5 ถ.แสงชูโต -มีทักษะในการติดต่อส่ือสารท่ีดี

ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -มีภาวะความเป็นผู้น าสูง

โทร. 034-520048 ต่อ 11 -ข่ีรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

Email : hr.center@lhmgroups.com -สามารถท างานเป็นทีมได้

-มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-มีประสบการด้านงานก่อสร้าง

2. ผู้ควบคุมคุณภาพ 1 1 28+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาวิชาด้านก่อสร้าง/ โยธา

-ท างานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

-มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ปี

-สามารถขับข่ีรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
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3. โฟร์แมน 2 2 25+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -ท างานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

-มีทักษะในการติดต่อส่ือสารท่ีดี

-มีภาวะความเป็นผู้น าสูง

4. เจ้าหน้าท่ีบุคคล-สรรหาว่าจ้าง 1 1 25-35 ป.ตรี+ ตามตกลง -สามารถท างานเป็นทีมได้

-มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-มีประสบการด้านงานก่อสร้าง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

42 บริษัท น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด จป. วิชาชีพ 1 1 20-35 ป.ตรี ตามตกลง -อยู่แผนกความปลอดภัยและ

ท่ีอยู่ 14/1 ม.10 ต.ท่ามะกา ส่ิงแวดล้อม

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี -หากมีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ

โทร. 034-543201-3 (262) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

43 บริษัท คอร์เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง -สามารถท างานเป็นกะได้

ท่ีอยู่ 7/6 ม.6 ถ.แสงชูโต ต.วังศาลา

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 063-2210088

44 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 1. เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 1 1 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชีหรือเศรษฐศาสตร์

สาขากาญจนบุรี -สามาขับรถยนต์ได้ และมีใบขับข่ี

ท่ีอยู่ ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -ใช้โปรแกรม Ms Office ได้ดี

โทร. 080-0454300 คุณสุนันทา 2. พนักงานปฏิบัติการธุรการ 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง

       092-5942525 คุณอรอนงค์

Email : Oranongk@Betagro.com

45 ลีฟ เลค กาญจน์รีสอร์ท 1. ผู้ช่วย ผจก.แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีท่ีพัก ส าหรับพนักงานต่างถ่ิน

ท่ีอยู่ 399 ม.2 ต.ท่ากระดาน 2. พนักงานจัดเลี ยง 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ทุกต าแหน่งต้องมีวุฒิการศึกษาและ

อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานบาร์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ประสบการณ์ในสายงานโดยตรง

โทร. 099-5399265 4. ผู้ช่วยเชฟ อาหารยุโรป 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

Email : u_kohhai@hotmail.com 5. ผู้ช่วยกุ๊ก อาหารไทย 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

***หากสนใจสามารถส่งประวัติ รูป 6. พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

และใบผ่านงาน ได้ตามท่ีอยู่อีเมล์ท่ีให้ไว้***

**หากมาสมัครด้วยตนเอง กรุณานัดล่วงหน้า**
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46 วีเทค คอมพิวเตอร์ (สาขา We Mobile) 1. พนักงานฝ่ายขาย แบรนด์ HONOR 1 1 20-35 ม.6+ ตามตกลง

284/6 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2. พนักงานฝ่ายขาย แบรนด์ VIVO 2 2 20-35 ม.6+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานฝ่ายขาย แบรนด์ ACER 1 1 20-35 ม.6+ ตามตกลง

โทร. 092-9018318 4. พนักงานขายประจ าสาขาโรบินสัน 1 1 20-35 ม.6+ ตามตกลง

47 บริษัท ซาเฟลดีไลทาม จ ากัด 1. พนักงานขาย 5 5 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ขายมาก่อน

ท่ีอยู่ 63/2 ม.7 ต.วังศาลา 2. พนักงานขับรถ 2 2 25-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานส ารวจตลาด 1 1 25-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

โทร. 061-1411942

48 บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1. หัวหน้าบ ารุงสถานท่ี 1 1 30-45 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

ท่ีอยู่ 30 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา -จบสาขาก่อสร้างหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

จ.กาญจนบุรี -สามารถรู้งานช่าง, โยธา, ซ่อมบ ารุง

โทร. 034-541293-4, 085-9119933 -สามารถน าเสนองานและประสานงานกับแผนกต่างๆได้

2. หัวหน้าช่างซ่อมบ ารุง 1 1 18-35 ปวช. 420+/วัน -หากไม่มีวุฒิต้องมีประสบการณ์

-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ซ่อมรถแม็คโคร, รถโฟล์คคลิฟท์, รถยนต์

-เรียนรู้ไว ซ่อมได้เลย เข้าใจเนื องาน ไม่กลัวท่ีสูง

-สามารถปฎิบัติงานนอกได้

3. ช่างกลโรงงาน 10 10 21-35 ปวช.+ 400+/วัน -จบสาขาช่างกลโรงงาน

-มีประสบการณ์ด้านช่างกลโรงงาน

-มีประสบการณ์ด้าน Machine, CNC

-สามารถปฎิบัติงานนอกได้

-เข้ากะและท างานล่วงเวลาได้

4. ช่างเช่ือม 10 10 23-40 ม.3+ 10,800 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-เข้ากะกลางคืนและท างานล่วงเวลาได้

5. แม่บ้าน 1 1 20-45

49 บริษัท อุดมทรัพย์ ดิสทริบิวเตอร์ จ ากัด พนักงานขาย 2 2 20-35 ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -มีความว่องไว

ท่ีอยู่122 ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง -มีวินัย ซ่ือสัตย์

จ.กาญจนบุรี -ขับข่ีรถยนต์ เกียร์ธรรมดาได้

โทร. 098-2496455
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50 สนามกอล์ฟ กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ ช่างไฟฟ้า 2 2 25+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีอยู่ 91 ม.3 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

จ.กาญจนบุรี -มีความรับผิดชอบสูง

โทร 034-510786

Email : grandprixgolfclub.hr@gmail.com

51 โรงแรมอนันสิตรา พนักงานต้อนรับ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -สามารถเข้ากะได้

ท่ีอยู่ 9 ซ.อินเดีย ต.ท่ามะขาม -มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี

โทร. 099-4463566 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Line : ananzitra

52 บริษัท เอสอีดับเบ้ิลยูที กาญจนบุรี จ ากัด เจ้าหน้าท่ี IT Support 1 1 23-30 ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ท่ีอยู่ 188 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง -หรือจบสาขาท่ีเก่ียวข้อง

จ.กาญจนบุรี -ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

โทร. 034-510716-8 (คุณวิภาวรรณ) -มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

53 ร้าน 7-11 สาขา ปตท. วังสารภี พนักงานประจ าร้าน 5 5 18-35 ม.3+ 10,050+ -สามารถท างานเป็นกะได้

ท่ีอยู่ ป๊ัม ปตท. สาขาวังสารภี -ซ่ือสัตย์ มีใจรักบริการ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -มีค่าเคร่ือง และค่ากะดึก 

โทร. 092-2683557 (คุณเด่ียว)

54 ร้าน 7-11 สาขา เมืองมัลลิกา พนักงานประจ าร้าน 5 5 18-35 ม.3-ปวส. ตามตกลง -สามารถท างานเป็นกะได้

ท่ีอยู่ 99 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค -ขับรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับข่ี

จ.กาญจนบุรี

โทร. 091-0016026

55 บริษัท ซียู ทราฟฟิก เพนท์ จ ากัด พนักงานท าสวน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีท่ีพักพนักงาน

ท่ีอยู่ 69/2 ม.4 ต.โคกตะบอง -ยินดีรับแรงงานต่างด้าว

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  

โทร. 063-8293546

56 ไร่เทพเรณู พนักงานปลูกอ้อย 10 10 20+ ไม่จ ากัด 400+/วัน -มีท่ีพัก

ท่ีอยู่ 119 ม.2 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา

โทร. 0844265157
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57 ก๊อก คาร์ ไฮเอ็น ช่างฟิล์ม 2 2 20+ ปวข.-ปวส ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 10-22 ต.ท่าล้อ อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-2991521

58 บริษัท วิสฮิล โฮมมาร์ท จ ากัด 1. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 50 ม.5 ต.ปากแพรก 2. พนักงานท่ัวไป 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานขาย 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง

โทร. 081-7015919 4. พนักงานบัญชี 1 1 18+ ปวส.+ ตามตกลง

5. พนักงานส่งของ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

59 บริษัท พรีเม่ียมออยล์ ประเทศไทย จ ากัด พนักงานแคชเชียร์ 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 168 ม.7 ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร 081-7638858

60 บริษัท วินโดว์ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 1. เจ้าหน้าท่ีก่อสร้าง 1 1 18-45 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานซ่อมบ ารุงและก่อสร้าง

ท่ีอยู่ 188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. เจ้าหน้าท่ีคนสวน 1 1 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านงานท าสวนมาก่อน

จ.กาญจนบุรี 3. เจ้าหน้าท่ีแรงงานสัมพันธ์ 1 1 24-45 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์การท างาน

โทร. 093-8138189 4. เจ้าหน้าท่ีธุรการการผลิต 1 1 18-45 ม.3+ ตามตกลง -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

5. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสินค้าขาออก 1 1 20-40 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์งานด้านตรวจรับสินค้า

6. เจ้าหน้าท่ีติดรถขนส่งสินค้า 1 1 18-40 ม.3+ ตามตกลง -สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

7. เจ้าหน้าท่ี จป.เทคนิค 1 1 20-40 ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาชีวอนามัย

-ผ่านการอบรมและมีใบรับรอง จป.เทคนิค

8. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 1 1 35+ ป.ตรี+ ตามตกลง - วิศวกรรมอุตสาหการ/เคร่ืองกล/ไฟฟ้า/

หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง / มีประสบการณ์ 2 ปีขึ นไป

9. เจ้าหน้าท่ีแม่บ้าน 1 1 20-40 ม.3+ ตามตกลง

61 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮอนด้า กาญจนบุรี 1. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 3 3 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ ตรงข้ามโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 2. พนักงานขาย 5 5 18+ ม.6+ ตามตกลง

โทร. 081-9952991
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62 ทีเอ็มเค ซุปเปอร์มาเก็ต

ท่ีอยู่ 98/8 ม.1 ถ.แสงชูโต 1. พนักงานแคชเชียร์ 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานบัญชีประจ าสาขา 1 1 18+. ม.3+ ตามตกลง

โทร. 065-7166812 สาขากาญจนบุรี 3. พนักงานจัดเรียงสินค้า 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง

โทร. 063-2064534 สาขาท่ามะกา

1. พนักงานขายประจ าสาขา 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

2. พนักงานจัดเรียงสินค้า 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง

3. พนักงานแคชเชียร์ 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

63 ห้างกนกกาญจน์ ดีพาร์ทเม้นสโตร์ 1. พนักงานแคชเชียร์ 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 15 ซ.3 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ 2. พนง.จัดเรียงสินค้า/แพ็คสินค้า 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานบัญชี 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง -หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 034-514888 ต่อ 116, 128 4. พนักงานคลังสินค้า 1 1 20-40 ม.3+ ตามตกลง

64 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด

ท่ีอยู่ ปฏิบัติงานตามสาขาท่ีเปิดรับ 1. เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

โทร. 098-2865563 (คุณแอน) 2. เจ้าหน้าท่ีบัญชีและการเงิน 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

โทร. 034-513680-2 ส านักงานใหญ่ 3. เจ้าหน้าท่ีช่าง 4 4 20+ ปวช.+ ตามตกลง

1. ท่ีปรึกษาการขายรถเล็ก 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

2. ท่ีปรึกษาการขายรถเล็ก 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

ท่ีปรึกษาการขายรถเล็ก 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

จนท.ช่างซ่อมตัวถังและสี 3 3 20+ ปวช.+ ตามตกลง

65 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 1. หัวหน้าแผนกขาย 3 3 27-45 ป.ตรี ตามตกลง -มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

ท่ีอยู่ 111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง -มีประสบการณ์มาก่อน

จ.กาญจนบุรี 2. เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 2 2 18-40 ม.3-ป.ตรี ตามตกลง -ร่างกายแข็งแรงและสุขภาพดี

โทร. 091-0356906 (คุณเพชร) -ทักษะการใช้รถโฟล์คลิฟท์

3. เจ้าหน้าท่ีป้องกันการสูญเสีย 2 2 20-40 ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

-มีความรู้ด้านกฎหมาย

ประจ าท่ี บริษัท เอบีเอส ศูนย์ เคาะพ่น สี

ท างานท่ี ทีเอ็มเค พาร์ค สาขากาญจนบุรี

ท างานท่ี ทีเอ็มเค ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาท่ามะกา

ประจ าส านักงานใหญ่

ประจ าสาขาท่าเรือ

ประจ าสาขาทองผาภูมิ
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66 โรงแรมริเวอร์แคว วิว กาญจนบุรี 1. พนักงานรักษาความปลอดภัยโรงแรม 2 2 25-45 ม.3+ ตามตกลง -ท างานป็นกะได้

ท่ีอยู่ 388/5 ถ.แม่น  าแคว ต.บ้านใต้ อ.เมือง -มีความรู้เร่ืองช่างและสวน

จ.กาญจนบุรี -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 089-8588229 (08:00-17:00) 2. ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 30-40 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Line : @Ufs9966p 3. พนักงานต้อนรับ 2 2 25-40 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

-ท างานเป็นกะได้   07.00-16.00

14.00-23.00

-จบสาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม

4. พนักงานต้อนรับกลางคืน 2 2 25-40 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

-ท างานเป็นกะได้  22.00-07.00

-จบสาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม

67 ร้านท่าม่วงยาสัตว์ 1. พนักงานขนส่งสินค้า 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน แข็งแรง

ท่ีอยู่ 944/5 ซ.เทศบาล11 ต.ท่าม่วง -อัธยาศัยดี กระตือรือร้นกับงาน

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานบัญชี 1 1 20-35 ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชี หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

โทร. 089-3791579 (คุณโอ) . -ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

68 โรงแรมอินน์เลิฟ สาขาซอยสิงคโปร์ 1. แม่บ้าน 1 1 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน

ท่ีอยู่ ซ.สิงคโปร์ ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2. พนักงานเสมียน 1 1 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานท่ัวไป 1 1 25-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถท างานเป็นกะได้

โทร. 093-3249466, 034-516118 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

69 บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จ ากัด 

ท่ีอยู่ 311/9-10 ม.11 ถ.แสงชูโต 1. เจ้าหน้าท่ีการตลาด 10 10 20-35 ป.6+ ตามตกลง

ต.บ้านเหนือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. แอดมินเพจ 10 10 20-30 ม.3+ ตามตกลง

โทร. 093-3583140

1. เจ้าหน้าท่ีการตลาด 10 10 20-35 ป.6+ ตามตกลง

2. ช่างเฟอร์นิเจอร์ 2 2 20-35 ม.3+ ตามตกลง -สามารถขับข่ีรถยนต์เกียร์กระปุกได้

-มีความสามารถในการประกอบเฟอร์นิเจอร์

เจ้าหน้าท่ีการตลาด 10 10 20-35 ป.6+ ตามตกลง

สาขา กาญจนบุรี

สาขา เฟอร์นิเจอร์ ท่าม่วง

สาขาท่ามะกา



17/26

ชาย หญิง

ไม่
จ า

กัด

ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการท่ี สถานประกอบการ ต าแหหน่งงานว่าง

จ า
นว

น 
(อั

ตร
า) เพศ

อายุ วุฒิ

70 ร้านเบคอะวิช พนักงานประจ าร้าน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน

ท่ีอยู่ โรบินสันกาญจนบุรี -ท างานเวลา 9.00-21.00 น. 

โทร. 096-2454415 -มีวันหยุด1วันต่อสัปดาห์

71 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด แม่บ้าน 2 2 25-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถไปปฎิบัติงานท่ีสาขาอ่ืนได้

ท่ีอยู่ 84/1-7 ต.บ้านใต้ อ.เมือง -มีความอดทน

จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-513122 ต่อ 500

72 บริษัท เมโทร เอ็ม.ดีเอฟ. จ ากัด 1. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว 2. พนักงานท่ัวไป 2 2 30-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ใหญ่) 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 093-0789869 4. ช่างยนต์ 1 1 20+ ม.6-ป.ตรี ตามตกลง

73 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ ากัด 1. ช่างเช่ือม 1 1 20+ ปวช.-ปวส ตามตกลง -สามารถเช่ือมประกอบชิ นงานได้

(สาขา 1 ท่ามะกา) -สามารถติดตั งเคร่ืองจักรได้

ท่ีอยู่ 111/11 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา 2. หัวหน้ากะ 1 1 25+ ปวช.-ปวส ตามตกลง -มีความรู้เร่ืองยานยนต์

จ.กาญจนบุรี -สามารถเข้ากะได้

โทร. 034-542149, 092-5463308 -มีความเป็นผู้น า

3. ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 20+ ปวช.-ปวส ตามตกลง -จบสาขาเคร่ืองกล

-มีความรู้พื นฐานเก่ียวกับเคร่ืองจักร

-สามารถใช้เคร่ืองมือในการซ่อมบ ารุงได้

-มีประสบการณ์ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ผู้ช่วยหัวหน้าวางแผนการผลิต 1 1 25+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

-ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

74 บริษัท พีเอเอส คลาสสิค สตีล จ ากัด 1. พนักงานธุรการ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 66/1 ต.หนองหญ้า อ.เมือง 2. พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี

โทร. 086-3786691
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75 ร้านขายยาเมืองกาญจน์เวชภัณฑ์ พนักงานจัดเรียงสินค้า 1 1 20-35 ม.6+ 10,050+ -สามารถสะกดช่ือยาภาษาอังกฤษได้

โทร. 034-515860 (สาขาตลาดเก่า) -ทดลองงาน 3 เดือน

034-913560 (สาขาตลาดโต้รุ่ง)

LineID : @mkmedical

76 โรงแรมริเวอร์แคว 1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 1 30+ ป.ตรี+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 248/15-16 ถ.แสงชูโต 2. พนักงานท าความสะอาด 10 10 20-55 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนุบุรี

โทร. 086-3758662

77 ร้าน Cafe Amazon บขส.กาญจนบุรี  บาริสต้าประจ าร้าน 1 1 18-30 ม.6+ ตามตกลง

ท่ีอยุ่ 160/188 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ  

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 0922542441

78 ร้านใส่นม กาญจนบุรี พนักงานบริการประจ าร้าน 1 1 18-30 ม.6+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 160/188 ถ.แสงชูโต  ต.บ้านเหนือ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 092-5369165

79 บริษัท คีเซค จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขยัน อดทน ไม่เก่ียงงาน

ท่ีอยู่ 159 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง -ตรงต่อเวลา พร้อมเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ

จ.กาญจนบุรี -หากมีประสบการณ์เช่ือมเหล็ก

โทร. 090-9913521 (คุณลิน) และมีใบขับข่ี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

80 ออเร้นท์ รีสอร์ท 1. พนักงานธุรการ 2 2 25-45 ม.3+ ตามตกลง -ไม่เคยถูกไล่ออก

โทรสอบถามท่ีเบอร์ : 081-7638858  2. พนักงานท าความสะอาด 5 5 25-45 ม.3+ ตามตกลง -ยิ มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ

สมัครงานได้ท่ี : ออเร้นท์รีสอร์ท 3. พนักงานโรงซัก 4 4 25-45 ม.3+ ตามตกลง -ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน

ตั งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น. -เอาใจใส่การท างาน ไม่ติดโทรศัพท์

-มีความรู้ทักษะการซ่อมบ ารุงรักษา

เบื องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
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81 บริษัท พีที แกรนด์ โฮเทล จ ากัด 1. ฝ่ายการตลาด 1 1 20-35 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โอเอซิส อินน์ จ ากัด 2. พนักงานต้อนรับ 1 1 20-35 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 99/1 ม.11 ต.ปากแพรก 3. เสมียนโรงแรม 1 1 20-30 ปวช.+ ตามตกลง -สามารถท างานเป็นกะได้

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

โทร. 081-5539989, 081-9444829

82 ไทรโยค วิว กาญจนบุรี 1. แม่บ้าน 5 5 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีอาหารฟรี 3 มื อ

ท่ีอยู่ 263 ม.2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค 2. พนักงานต้อนรับ 2 2 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 087-1999964

83 สวีท การ์เดเน ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1. คนสวน 1 1 18+ ไม่จ ากัด 380/วัน

ท่ีอยู่ 99/10 ม.1 ต.ล่ินถ่ิน 2. ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 20+ ไม่จ ากัด 12,000

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-5400817, 092-4128887

84 บริษัท มีเดียฟู้ด จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 18-45 ไม่จ ากัด 335/วัน

ท่ีอยู่ 88/9 ม.9 ต.ดอนขมิ น 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-566443

85 ห้างหุ้นส่วน ซุ่นเส็งก่อสร้าง 1. พนักงานขึ น-ลงของ 10 10 20-35 ม.3+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 31/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าไม้ 2. คนขับรถ 6 ล้อ, 10 ล้อ 2 2 30+ ม.3+ ตามตกลง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-9955151

86 ไดนาสต้ี ไทล์ท็อป สาขากาญจนบุรี พนักงานขาย 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง -ประจ าสาขากาญจนบุรี

ท่ีอยู่ 52/3 ม.2 ต.ท่าล้อ -ประจ าสาขาท่ามะกา

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 089-2548716, 098-2796498

87 บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอเปอร์เรช่ัน จ ากัด (มหาชน) พนักงานขายสินเช่ือ 10 10 20-35 ปวช.+ ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับข่ี

ท่ีอยู่ ท างานในพื นท่ี กาญจนบุรี

โทร. 065-7172942 (คุณจิน)
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88 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จ ากัด ช่างคอมพิวเตอร์ 2 2 20-35 ปวช.-ปวส. 10,000+ -จบสาขาคอมพิวเตอร์

ท่ีอยู่ 239/3 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี -มีความรู้ สนใจด้านไอที

โทร. 086-3662276 -ท างานนอกสถานท่ีได้ แข็งแรง,ขยัน,อดทน

89 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.โมลาส คนขับรถ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อน

ท่ีอยู่ 9/35 ม.4 ท่าไม้ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา -มีใบขับข่ี ท.3

จ.กาญจนบุรี -ซ่อมบ ารุง ดูแลและรักษาสภาพรถได้

โทร. 082-2965558, 081-9438475 -ใช้ GPS ในการเดินทางได้

90 บริษัท ณโรโน่ โลจิสติกส์ จ ากัด 1. พนักงานขับรถ 5 5 22+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์การขับรถมาก่อน

ท่ีอยู่ 3/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 5 5 22+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับข่ีประเภท ท.2

โทร. 086-1005679, 095-6761699

91 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากัด พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 8 8 22-45 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีประเภท ท.3, ท.4

ท่ีอยู่ 88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 092-3189785

92 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากัด พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 3 22+ ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี .

โทร. 092-3189785

93 บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน)  เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหนี สินทางโทรศัพท์ 3 3 20-45 ม.3+ ตามตกลง -รายได้รวม 20,000 รวมค่าคอม

ท่ีอยู่ 233-235 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี (ตรงข้ามธนาคารอิสลาม

อยู่ฝ่ังเดียวกับอาชีวกาญจนบุรี)

โทร. 02-3089815, 097-7530632

061-4068484

94 บริษัท โปรพาร์ท ออโต้ จ ากัด พนักงานขับรถ 2 2 20+ ปวส.+ ตามตกลง -สามารถขับรถยน์ได้ และมีใบขับข่ี

ท่ีอยู่ 808/39-42 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 089-3282895, 094-6199964
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95 บริษัท ไทย-ออสท์ อลูมิเนียม จ ากัด 1. พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 88/11 ม.8 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 2. พนักงานแผนกจัดซื อ 1 1 25-40 ป.ตรี+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานบัญชี 2 2 25-40 ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชี 

โทร. 086-3153655 4. ผู้จัดการแผนกบัญชี 1 1 25-35 ป.ตรี+ ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

96 บริษัท เหมืองแร่พนมทวน จ ากัด 1. ธุรการบัญชี 1 1 20-35 ป.ตรี+ ตามตกลง -คีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท

ท่ีอยู่ 222 ม.8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จ.กาญจนบุรี -ดูแลการจัดท าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และอ่ืนๆ

โทร. 092-2718122, 061-4025844 -มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และละเอียดรอบคอบ

2. โฟร์แมนหน้าเหมือง 2 2 21-45 ปวช.-ปวส. ตามตกลง -จบสาขาท่ีเก่ียวข้องกับงาน

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

-ขับรถยนต์ได้

-มีภาวะการเป็นผู้น า

3. วิศวกรหน้าเหมือง 1 1 21+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

-ขับรถยนต์ได้

-ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

97 บริษัท คูโบต้า ก.แสงยนต์ 1. ธุรการอะไหล่ 2 2 22+ ปวส.+ ตามตกลง -มีความตั งใจท างาน

ลูกแก-กาญจนบุรี จ ากัด 2. พนักงานบัญชี 2 2 20+ ปวส.+ ตามตกลง -พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ ขยัน อดทน

ท่ีอยู่ 49/10-12 ม.8 ถ.แสงชูโต ต.ท่าไม้ 3. ธุรการขาย 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 4. ช่างบริการ 2 2 20+ ปวส.+ ตามตกลง

โทร. 083-3104343

98 บริษัท มัลลิกา ร.ศ.124 จ ากัด 1. พนักงานบัญชี 1 1 20-40 ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 168 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค 2. พนักงานแคชเชียร์ 2 2 20-35 ม.6-ปวช. ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานแต่งตัวลูกค้า 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

โทร. 063-2214563 4. พนักงานขายจิวเวอร์ร่ี 1 1 20-35 ม.6-ปวช. ตามตกลง

5. พนักงานขายประจ าร้าน 3 3 18-35 ม.3+ ตามตกลง

6. พนักงานท าขนมไทย 2 2 18-35 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานแม่บ้าน 2 2 18-35 ม.3+ ตามตกลง
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99 บริษัท ชัยเนตร เซอร์วิส จ ากัด ช่างซ่อมเคร่ืองกล 3 3 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม,

พิกัดท่ีท างาน อ. ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สาขาเทคนิคการผลิต, เทคนิคยานยนต์

e-mail: pongnarina@yahoo.com

โทร. 062-1621422 

100 เดอะด๊ัก ชาบู 1. พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18-20 ม.3+ ตามตกลง -บุคลิกดี รักงานบริการ ยิ มแย้มแจ่มใส

ท่ีอยู่ 77/4 ม.7 ต.ปากแพรก 2. พนักงานครัว 2 2 20 ไม่จ ากัด ตามตกลง ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ

อ.เมือง จ.กาญจนุรี

โทร. 034-919568

101 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณภัทร168 คอรสตรัคช่ัน 1. ช่างเหล็ก 5 5 18-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 808/33 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2. ช่างปูน 5 5 18-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 064-5655541

102 บริษัท มือสองเกรด เอ จ ากัด 1. พนักงานขาย 2 2 23-35 ปวช.+ ตามตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ท่ีอยู่ 101 ม.4 ต.ท่ามะกา 2. พนักงานขับรถยกสินค้า 5 5 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง *ยินดีรับแรงงานต่างด้าว*

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานท าโซฟา 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 088-2149349 4. พนักงานสโตร์ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. ช่างเช่ือม 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

103 บริษัท ฟา ฟา เฮ้าส์ จ ากัด ช่างประกอบงานประตู หน้าต่างไวนิล 5 5 21+ ม.3+ 335/วัน - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ท่ีอยู่ 248/1 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์

จ.กาญจนบุรี

โทร.095-6942465

104 บริษัท เสาปูน ดอนเจดีย์ ก่อสร้าง จ ากัด พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 2 20+ ป.6+ ตามตกลง - ขยัน อดทน/มีใบขับข่ีประเภท 2

ท่ีอยู่ 44 ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน และยกของได้

จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-0192378

105 บริษัท เอ็นพีโฮมเซ็นเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 1. พนักงานขาย 2 2 25-35 ไม่จ ากัด 335/วัน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 896/1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. แม่บ้าน 2 2 25-40 ไม่จ ากัด 335/วัน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี

โทร. 063-6295363
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106 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด 1. พนักงานขาย 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีรถบรรทุกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 111/1 ม.3 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 2. ช่างยนต์ 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

โทร. 081-7051440, 034-562600

107 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีดอัดแรง จ ากัด 1. พนักงานบัญชี 3 3 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชีหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีอยู่ 111/2 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. พนักงานท าความสะอาด 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี

โทร. 065-3946354, 034-512122

108 บริษัท เอส บี ยูนิต้ี จ ากัด 1. ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 10 10 18+ ป.6+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 124/2 ม.1 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา 2. พนักงานขาย 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านการขาย

จ.กาญจนบุรี

โทร. 086-3231437

109 บริษัท เดอะแบร่ิง ช็อป จ ากัด พนักงานขาย 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง -มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับข่ี

ท่ีอยู่ 67/1 ม.3 ต.วังด้ง อ.เมือง -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

จ.กาญจนบุรี -ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

โทร. 061-6356954 -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

110 บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จ ากัด 1. แม่บ้าน 1 1 18-50 ไม่จ ากัด 350/วัน -ท างานสาขากาญจนบุรี

ท่ีอยู่ 208-209 ม.3 ต.วังขนาย 2. พนักงานขาย (สาขาราชบุรี) 1 1 18-45 ไม่จ ากัด 350/วัน -ใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื องต้น

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี -มีประสบการณ์ขายและบริการ

โทร. 063-5351480 3. พนักงานผลิต (สาขากระทุ่มแบน) 1 1 18-45 ไม่จ ากัด 500/วัน -มีทักษะท าเบเกอร่ีและขนมไทย

Email: hrm@srifabakery.co.th 4. พนักงานขาย (สาขา กทม.) 1 1 18-45 ไม่จ ากัด 15,000 -ใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื องต้น

Line ID : hr_sff -มีประสบการณ์ขายและบริการ

5. พนักงานผลิต (สาขากระทุ่มแบน) 1 1 18-45 ไม่จ ากัด 15,000 -มีทักษะท าเบเกอร่ีและขนมไทย

6. พนักงานขาย ศูนย์ของฝาก 1 1 22-45 ไม่จ ากัด 15,000+ -มีประสบการณ์ด้านการขายและ

ออกนอกพื นท่ีได้ ขับรถยนต์ได้

7. พนักงานขายออนไลน์ 1 1 22-45 ไม่จ ากัด 15,000+ -ใช้ช่องทางออนไลน์ในการท่ีจะ

ประชาสัมพันธ์และขายสินค้าได้

8. ผู้จัดการ สาขามหาชัย 1 1 25-45 ปวส.-ป.ตรี 18,000+ -มีประสบการณ์ด้านการบริหาร

ร้านสาขาอย่างน้อย 3 ปี+



24/26

ชาย หญิง

ไม่
จ า

กัด

ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการท่ี สถานประกอบการ ต าแหหน่งงานว่าง

จ า
นว

น 
(อั

ตร
า) เพศ

อายุ วุฒิ

9. ผู้จัดการ สาขากระทุ่มแบน 1 1 25-45 ปวส.-ป.ตรี 18,000+ -มีประสบการณ์ด้านการบริหาร

ร้านสาขาอย่างน้อย 3 ปี+

10. QC 1 1 18-45 ปวช.-ป.ตรี 400+/วัน -เคยท างานโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลการผลิต 1 1 19-45 ปวส.-ป.ตรี 12,000 -จบสาขาคอมพิวเตอร์หรือท่ีเก่ียวข้อง

12 ธุรการคลังสินค้า 1 1 18-45 ปวส.-ป.ตรี 12,000+ -มีความรู้และเข้าใจใน UNIT OF

WEIGHT Systems

-ใช้โปรแกรม MS ได้ดี โดยเฉพาะ Excel

13. หัวหน้าควบคุมการผลิต 2 2 24-45 ป.ตรี+ 16,000 -จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

14. พนักงานจัดซื อ 1 1 28-40 ป.ตรี+ 18,000+ -มีประสบการณ์งานจัดซื ออย่างน้อย 5 ปี+

-พูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรู้เร่ืองระบบคุณภาพในโรงงาน

15. ผู้จัดการแผนกจัดซื อ 1 1 28-40 ป.ตรี+ 30,000+ -มีประสบการณ์งานจัดซื ออย่างน้อย 5 ปี+

-พูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรู้เร่ืองระบบคุณภาพในโรงงาน

มีความรู้เร่ืองระบบ ISO 

-สามารถขับรถยนต์ไปต่างจังหวัดได้

-จะพิจารณาเป็นพิเศษหากใช้ SAP และ

เคยท างานจัดซื อต่างประเทศ

16. Technician 2 2 25+ ปวช.-ปวส ตามตกลง -จบสาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ , เคร่ืองกล

-มีประสบการณ์ท างานโรงงานอาหาร 1 ปี +

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เข้ากะได้

17. Admid Key Data 1 1 20-35 ปวช.+ 12,000 -ใช้โปรแกรม MS ได้ดีเย่ียม 

-ท างานด้านเอกสารได้ดี

-สามารถประสานงานได้ดี

18. Admin Procurement 1 1 20-35 ปวช.+ 12,000 -ใช้โปรแกรม MS ได้ดีเย่ียม 

-ท างานด้านเอกสารได้ดี

-สามารถประสานงานได้ดี

-มีประสบการณ์ท างานโรงงานอาหาร 1 ปี +
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19. Admin Engineering 1 1 25-35 ปวส.+ ตามตกลง -มีความรู้เร่ืองการจัดซื อวัสดุ

อุปกรณ์ อะไหล่ท่ีเก่ียวกับงานช่าง

-ใช้โปรแกรม MS ได้ดี

-มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

786 300 86 400

337

ชาย หญิง

ไม่
จ า

กัด
1 ร้านอาหารคีรีมันตรา 1. พนักงานเดินอาหาร 3 3 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีบุคลิกดี 

ร้าน The Village Farm To Cafe' 2. พนักงานเสิร์ฟอาหาร 3 3 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ถ้าไม่มีประสบการณ์ ขอพร้อมเรียนรู้งานได้

88/8 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง -มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี

โทร 034-540898

2 ร้าน Cafe Amazon บขส.กาญจนบุรี พนักงานท่ัวไป 1 1 18-30 ม.6+ ตามตกลง

ท่ีอยุ่ 160/188 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ  

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 092-2542441

3 ร้านเบคอะวิช พนักงานท่ัวไป 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน

ท่ีอยู่ โรบินสันกาญจนบุรี -ท างานเวลา9.00-21.00 น. 

โทร. 096-2454415 -มีวันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์

4 ร้าน 7-11 สาขา เมืองมัลลิกา พนักงานท่ัวไป 5 5 18-35 ม.3-ปวส. ตามตกลง -สามารถท างานเป็นกะได้

ท่ีอยู่ 99 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค มาร์ทไทม์ด้วย -ขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับข่ี

จ.กาญจนบุรี

โทร. 091-0016026

14 0 0 14

รวม 337 ต าแหน่ง 786 อัตรา

ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน เง่ือนไข/สวัสดิการ

รวม 5 ต าแหน่ง 14 อัตรา

ต าแหน่งงาน Part-Time
จ า

นว
น(

อัต
รา

)
เพศ

อายุ วุฒิ ค่าจ้าง



26/26

ชาย หญิง

ไม่
จ า

กัด

1 บริษัท เฮงหลี คอมมิวนิต้ี บิสซิเนส จ ากัด 1. พนักงานดูแลสวน 2 2 18-45 ไม่จ ากัด 350+/วัน -ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดสมุทรสาคร

ท่ีอยู่ 19/9 หมู่ท่ี 8 ต.บางคูวัด 2. พนักงานแม่บ้าน 1 1 18-45 ไม่จ ากัด 350+/วัน -ท างานจันทร์-เสาร์

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โทร. 089-8951560 คุณฉัตรดาว

โทร. 092-7954453 คุณมณีรัตน์

2 บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) พนักงานประจ าร้าน 5 5 18+ ม.6+ 14,000+ -มีท่ีพักฟรี 3 เดือน

ท่ิอยู่ 1319/9 ถ.พัฒนาการ แขวงสามเสน -สัมภาษณ์ผ่าน Video call 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ทราบผลทันที

โทร. 02-3184488 ต่อ 251, 252, 257 -หากผ่านสัมภาษณ์ต้องมา

ติดต่อส านักงานใหญ่ ปฏิบัติงานท่ีกรุงเทพฯ

Email : recruit@afteryou.co.th

8 2 1 5รวม 3 ต าแหน่ง 8 อัตรา

ต าแหน่งงานต่างจังหวัด

ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน

จ า
นว

น(
อัต

รา
)

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ


