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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท ต.บุญรอด จ ำกัด (รับเหมำก่อสร้ำง) วิศวกรโยธำ 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง มีใบ กว.
168 ต.ตะคร  ำเอน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.034-562722
2 บริษัท เค.ที.พี.(ประเทศไทย) จ ำกัด เคร่ืองกลโรงงำน 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง สำมำรถเข้ำกะได้

51 ม.2 ต.หนองลำน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี

โทร.0618582989
3 อู่โชคสมเกียรติ (อู่เคำะท ำสี) ช่ำงท ำสีรถยนต์ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์

132 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.089-2114510
4 บริษัท ฟำ ฟำ เฮ้ำส์ จ ำกัด ช่ำงประกอบประตู-หน้ำต่ำง 5 5 22-35 ปวช.+ 330/ว

248/1 ม.5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-625565
5 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ำกัด (รับจ ำน ำเล่มทะเบียนรถ) 1.เจ้ำหน้ำท่ีทะเบียนและข้อมูล 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง

2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.เจ้ำหน้ำท่ีทรัพย์รอกำรขำย 2 2 25+ ปวส.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-515222

6 App spoiler ช่ำงสีรถยนต์ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
ปำกทำงรุ่งทิพย์รีสอร์ท ถ.พัฒนำกำร
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.081-9178241

7 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 1.พนักงำนบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ 10,000+ มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

264 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.ช่ำงคอมพิวเตอร์ 1 1 20+ ปวช.+ 10,000+ มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-521108/081-7362827 **มีใบอนุญำตขับข่ี

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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8 บริษัท ยงเฮ้ำส์ จ ำกัด(จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง) 1.ผู้จัดกำรแผนกขำยสุขภัณฑ์/เคร่ืองครัว 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ตรงอย่ำงน้อย 3 ปี

88 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.ผู้จัดกำรแผนกขำยเฟอร์นิเจอร์ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ตรงอย่ำงน้อย 3 ปี

โทร.034-527777 3.ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชี 5-10 ปี

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0715554000553 4.พนักงำยขำยแผนกเฟอร์นิเจอร์ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
5.พนักงำยขำยแผนกประตู 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
6.พนักงำยขำยแผนกกระเบื องเซรำมิก 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์

9 บริษัท สมบัติเพ่ิมผล จ ำกัด (โรงสีข้ำว) พนักงำนบัญชี 1 1 ไม่จ ำกัด ปวช.+ 10,000 หำกมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพเศษ

95/1 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กำญจนบุรี จบสำขำบัญชี
โทร.081-4344848

10 บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด พนักงำนขำย 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
ซ.แสงชูโต 1 ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี

โทร.090-6788878/080-1071232
11 บริษัท ซูซูกกำญจนบุรี จ ำกัด ท่ีปรึกษำกำรขำย 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง

19/5 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี
โทร.086-4747839

12 บริษัท เอไอเอ จ ำกัด(ขำยประกันชีวิต) ตัวแทนประกันภัย/ประกันชีวิต 10 10 20-45 ม.6+ 10,000-25,000

4แยกแก่งเสี ยน ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.094-5978991

13 บริษัท ลำนเหล็กล ำเลียง จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถหัวลำก 10 10 22-60 ป.6+ ตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.3,ท.4
(บริกำรขนส่งส่งสินค้ำ) 88 ม.2 ต.วังศำลำ สำมำรถปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดได้

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี โทร.081-2558038 2.เจ้ำหน้ำท่ีปลอดภัยในวิชำชีพ 1 1 25-35 ป.ตรี ตกลง มีประกำศนียบัตร จป.วิชำชีพ
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0195537000376 สำมำรถฝึกอบรมให้ควำมรู้กับพนักงงำนได้

3.พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 2 18+ ป.6+ ตกลง
14 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่ำลำน จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถฟอร์คลิฟท์ 2 2 18+ ม.3+ ตกลง

7/6 ม.6 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนขับรถแคลมป์ลิฟท์ 5 5 18+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.086-1005679 3.พนักงำนขับรถรีชทรัค 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0195524000054 4.เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในวิชำชีพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง

15 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โชคประภัสสร์ก่อสร้ำง 1.พนักงำนขับรถแบ็คโฮ 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(รับเหมำก่อสร้ำง) 71/7 ม.5 ต.ปำกแพรก 2.พนักงำนขับรถพ่วง 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.081-9440252
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0713526000011

16 บริษัท จิริฎพำนิชย์คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(รับเหมำก่อสร้ำง) 333 ม.12 2.ช่ำงประกอบ 5 5 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.ช่ำงประเภทงำนเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร.098-2533351 4.ช่ำงเช่ือมประกอบชิ นงำน 5 5 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง

17 ร้ำนสหภัณฑ์อะไหล่ (จ ำหน่ำยอะไหล่) ช่ำงเช่ือม 1 1 20-30 ไม่จ ำกัด ตกลง
976/1 ม.3 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

โทร.094-6641456
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18 ร้ำนวุฒิพรกำรเกษตร พนักงำนขำยปุ๋ย 20 20 20-50 ไม่จ ำกัด 20,000-30,000 ลงพื นท่ีขำยในจังหวัดกำญจนบุรี

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

19 บริษัท สยำมชัยเซอร์วิส จ ำกัด 1.ผู้ช่วยไฟแนนซ์ 2 2 28-35 ม.6+ ตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์
(จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ) มีควำมรู้ด้ำนไฟฟ้ำพิจำรณำเป็นพิเศษ

ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนขับรถ 1 1 28-35 ม.6+ ตกลง
โทร.089-1599496/095-2479621 3.พนักงำนกำรตลำด 5 5 28-35 ม.6+ ตกลง

20 บริษัท แอดวำนซ์ไฟเบอร์ จ ำกัด(สำขำท่ำม่วง) 1.ผู้จัดกำรฝ่ำยควบคุมคุณภำพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
111 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.ผู้ช่วยฝ่ำยควบคุมคุณภำพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
โทร.098-5280449 3.หัวหน้ำ QC 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0105548050353 4.หัวหน้ำแผนกซ่อมบ ำรุงเชิงป้องกัน 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

5.ช่ำงยนต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
21 บริษัท ศรีฟ้ำโฟรเซนฟู้ด จ ำกัด 1.Production Leader 3 3 25+ ป.ตรี 16,000-18,000 จบสำขำวิทยำศำสตร์กำรอำหำรหรือท่ีเก่ียวข้อง

(ผลิตขนมทองม้วน) 208-209 หมู่ 3 เข้ำกะได้ มีควำมรู้ในงำนระบบคุณภำพ

ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.Graphic 1 1 20+ ป.ตรี 16,000-20,000 ประสบกำรณ์ 2 ปี
โทร.034-613074 ช ำนำญงำนใช้งำน illustrator,Photoshop

Premiere pro,After effects

3.Production Manager 1 1 20+ ป.ตรี 50,000-60,000 มีควำมรู้ด้ำนระบบคุณภำพ line balancing

มีทักษะกำรใช้โปรแกรมด้ำนงำนวิศวกรรม

4.Production Section Manager 1 1 25+ ป.ตรี 35000-40,000 มีควำมรู้ด้ำนระบบคุณภำพ Line balancing

(Bakery) มีควำมรู้ด้ำนงำนวิศวกรรมกำรผลิต

งำน Improvement ทั ง Process และ Quality

5.Engineering Manager 1 1 25+ ป.ตรี 40,000-50,000 มีทักษะกำรใช้โปรแกรมด้ำนงำนวิศวกรรม

ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญำตขับข่ี

6.พนักงำนผลิต เขตกรุงเทพฯ 2 2 20-40 ไม่จ ำกัด 500/ว เข้ำกะได้/มีท่ีพักให้
7.Setup & Support สำขำ 2 2 20-35 ปวช.+ 12000+ ค้ำงต่ำงจังหวัดได้/โอนย้ำยสำขำได้

ใช้คอมพิวเตอรืได้ มีท่ีพักประจ ำสำขำได้

8. Sale 1 1 18+ ไม่จ ำกัด 15,000+ มีรถยนต์ส่วนตัว/บุคลิกภำพดี

9.Graphic and E-Commerce 1 1 20+ ป.ตรี 18,000-25,000 ประสบกำรณ์ 2 ปี
10.เจ้ำหน้ำท่ีสรรหำพื นท่ีเปิดสำขำ 1 1 30+ ป.ตรี 30,000-40,000 ประสบกำรณ์ 4 ปี

22 บริษัท แลตตำซอย จ ำกัด (ผลิตและจ ำหน่ำยนม) 1.พนักงำนขับรถ-ขำย 1 1 18-35 ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบขับช่ีประเภท 2
72/7 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2.ผู้ช่วยพนักงำนขำย 1 1 18-40 ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-604072
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0105514003654

23 บริษัท สหมิตรเจริญมำเก็ตติ ง จ ำกัด พนักงำนขำย 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(จ ำหน่ำยนมบีทำเก้น) 201/67-68 
ถ.แสงชูโต ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.081-3788123/089-9196792
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24 บริษัท กรุงไทยแอกซ่ำประกันชีวิต จ ำกัด พนักงำนขำย 10 10 20+ ม.3+ ตกลง
12/6 ม.5 ต.ท่ำมะขำม อ.อเมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.082-5031618
25 บริษัท เจเอชแอนด์สโนว์กรุ๊ป จ ำกัด 1.ผู้จัดกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ 3-5 ปี

(ผลิตขนมหวำน) 155 ม.7 ต.ยำงม่วง 2.ผู้จัดกำรฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ 3-5 ปี
อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 3.ผู้จัดกำรฝ่ำยวิศวกรรม 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ 3-5 ปี
โทร.081-0138777 4.เจ้ำหน้ำท่ี QA 5 5 18+ ม.3+ ตกลง
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0715552000238 5.พนักงำนขับรถ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง

6.พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 20 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
7.เจ้ำหน้ำท่ีวำงแผนและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

26 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวงษำกิจรุ่งเรือง พนักงำนขำย 4 4 20-35 ม.6+ 15,000+ ประจ ำท่ี อ.ทองผำภูมิ /อ.สังขละบุรี 

(จ ำหน่ำยนมดัชมิลล์) อ.หนองปรือ/อ.เลำขวัญ
99/20 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง โบนัส 6,000 บ./ประกันสังคม/ประกันชีวิต

จ.กำญจนบุรี โทร.090-0059906
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0713560001114

27 บริษัท เอส เอ็นพีฟู้ด กำญจนบุรี จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 6 1 5 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(ช ำแหละและตกแต่งชิ นส่วนไก่) 2.พนักงำนขนส่ง 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
300/26 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.090-3314545
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0715560003038

28 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.หัวหน้ำแผนกวิเครำะห์คุณภำพ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำวิทยำศำสตร์เคมี
(อุตสำหกรรมน  ำตำล) 84 ม.3 ต.วังศำลำ 2.หัวหน้ำแผนกพัสดุ 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำบริหำรธุรกิจหรือท่ีเก่ียวข้อง

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี โทร.034-561178 3.เจ้ำหน้ำท่ีจัดกำรควำมรู้ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์งำนบุคคลอย่ำงน้อย 1 ปี

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0105516008793 4.ช่ำงซ่อมรถไถ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง จบสำขำช่ำงยนต์หรือท่ีเก่ียวข้อง

5.พนักงำนขับรถคลังสินค้ำ(โฟร์คลิฟท์) 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
6.หัวหน้ำกะประกันคุณภำพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำวิทยำศำสตร์เคมี/เทคโนโลยีอำหำร

7.พนักงำนพัสดุ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสำขำช่ำงกลโรงงำน/บัญชี /ท่ีเก่ียวข้อง

29 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลำย แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือม 1 1 18-35 ปวช.+ ตกลง
(ออกแบบติดตั งระบบท ำควำมเย็น) 2.ผู้ช่วยช่ำงเช่ือม 1 1 18-35 ปวช.+ ตกลง
183 ม.7 ต.ตะคร  ำเอน อ.ท่ำมะกำ
จ.กำญจนบุรี โทร.034-540991
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0105552035401

30 บริษัท เอแอนด์อำร์ มิลค์ จ ำกัด พนักงำนขำย 10 10 18+ ม.6+ ตกลง
(จ ำหน่ำยนมเมจิ) ถ.แสงชูโต ต.ปำกแพรก 

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.098-2744471
31 โรงงำนน  ำแข็ง เอส.ที.ไอซ์ แม่บ้ำน 1 1 18-35 ไม่จ ำกัด ตกลง

82 ม.3 ต.ยำงม่วง อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี
โทร.089-9197639
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32 บริษัท อำร์.ซี.เทรดดิ ง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 5 5 18-40 ปวช.+ ตกลง สำมำรถท ำตู้คอนโทรได้
(เคร่ืองก ำจัดมลภำวะทำงอำกำศ) 90/3 ม.1 เดินสำยไฟโรงงำนอุตสำหกรรม

ต.ทุ่งทอง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี โทร.091-6688713 2.ช่ำงเช่ือม 5 5 18-40 ไม่จ ำกัด ตกลง สำมำรถเช่ือมงำนได้
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0105537076089 3.พนักงำนเขียนแบบ 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง

33 บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี จ ำกัด พนักงำนขำย 3 3 23+ ไมจ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรขำยเคร่ืองจักรกล

(จ ำหน่ำยรถจอห์นเดียร์) 168 ม.1 มีควำมรับผิดชอบ มีใจรักกำรบริกำร

ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี มีควำมอดทนสูง ซ่ือสัตย์สุจริต

โทร.034-566791/092-284552 สำมำรถเดินทำงต่ำงจังหวัดได้/มีใบอนุญำตขับข่ี

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 1929900085868

34 บริษัท เจทีซี มำร์เก็ตติ ง จ ำกัด ผู้ช่วยผู้จัดกำร 10 10 24+ ป.ตรี 15,000+

(ประกันชีวิตและกำรเงิน) 252 ถ.พระแท่น
ต.ตะคร  ำเอน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี
โทร.034-910114
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0715559001345

35 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด(มหำชน) 1.พนักงำนจัดเรียงสินค้ำอำหำรแห้ง 3 3 18-45 ม.6+ 320/ว เข้ำกะได้
102 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนจัดเรียงสินค้ำอำหำรสด 3 3 18+ ม.6+ 350/ว ค่ำควำมเย็น 1,000 
โทร.034-699609 3.พนักงำนกำรตลำด 2 2 18+ ม.6+ 350/ว

4.พนักงำนออเดอร์สินค้ำ 2 2 18+ ม.6+ 350/ว
36 บริษัท เมืองมัลลิกำ ร.ศ.124 จ ำกัด ช่ำงไฟฟ้ำ 1 1 18+ ม.3-ปวส. ตกลง มีประสบกำรณ์ 2-3 ปี

168 ม.5 ต.สิงหื อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี ต้องมีใบเซอร์ไฟฟ้ำ
โทร.063-2214563

37 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กนกรีไซเคิล พนักงำนท่ัวไป 2 2 30+ ไม่จ ำกัด 340/ว
140 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี
โทร.081-9819545

38 ทรู กำญจนบุรี (วังสำรภีพลำซ่ำ) พนักงำนขำยและดูแลลูกค้ำ 20 20 18+ ม.6+ ตกลง
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.064-4694909/086-4162963

39 ภูไพน  ำรีสอร์ท 1.ผู้จัดกำร 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
42/5 ม.1 ต.ท่ำขนุน อ.ทองผำภูมิ 2.แม่ครัว 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.062-5491999 3.แม่บ้ำน 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง

40 บริษัท เค.เอ็น.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ 2 2 18-35 ไม่จ ำกัด ตกลง สำมำรถออกไปท ำงำนต่ำงจังหวัดได้

249/22 ม.8 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.081-0257762/081-2674875
41 โรงงำนน  ำตำลนิวกรุงไทย 1.วิศวกรเคร่ืองมือวัด 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำเคร่ืองมือวัด,ระบบวัดคุม,

99 ม.6 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี แมคคำทรอนิกส์หรือท่ีเก่ียวข้อง

โทร.034-615350 2.วิศวกรเคร่ืองกล 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำท่ีเก่ียวข้อง
42 ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุกำญจนบุรีเนอร์สซ่ิงแคร์ เจ้ำหน้ำท่ีดูแลผู้สูงอำยุ 6 6 18+ ไม่จ ำกัด 10,000

(ดูแลผู้สูงอำยุ) 19/5 ซอย 4
ถ.แสงชูโต ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี โทร.087-4033313
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43 บริษัท บีฟู๊ดส์ คลีนโคเวอร์ จ ำกัด พนักงำนกำรตลำด 1 1 25-35 ม.6+ ตกลง ขับรถยนต์ได้
(ขำยน  ำยำท ำควำมสะอำดครบวงจร)
191/2 ถ.แสงชูโต ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034515135
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0715550000214

44 บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด พนักงำนขำย 1 1 18-35 ม.3+ ตกลง
ซ.แสงชูโต 1 ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี

โทร.090-6788878/080-1071232
45 บริษัท ดำวินซ่ีแล็ป จ ำกัด พนักงำนเดินส ำรวจบ้ำนเรือนและส่ิงปลูกสร้ำง 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีควำมอดทนสูง

หมู่บ้ำนพฤกษำกำญจน์9 แยกวังสำรภี สำมำรถเดินทำงไปท ำงำน
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี ต่ำงอ ำเภอได้(ค้ำงคืน)
โทร.098-4954181

46 บริษัท เค.ที.พี.(ประเทศไทย) จ ำกัด เคร่ืองกลโรงงำน 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง สำมำรถเข้ำกะได้
51 ม.2 ต.หนองลำน อ.ท่ำมะกำ
 จ.กำญจนบุรี โทร 061-8582989

47 ร้ำนทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์(จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง) แอดมินขำยสินค้ำออนไลน์ 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง
150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน
จ.กำญจนบุรี โทร 092-8259955

48 บริษัท อีซูซุกำญจนบุรี จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีช่ำง 1 1 20+ ตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี
(จ ำหน่ำยรถยนต์) 318/1 ถ.แสงชูโต 2.แม่บ้ำน 1 1 25+ ตกลง รักงำนบริกำรและรักควำมสะอำด

ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.034-513680-2
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0715525000028

49 HOP INN (โรงแรม) 1.แม่บ้ำน 3 3 20-45 ม.3+ ตกลง
360/40 ถ.อู่ทอง ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.พนักงำนต้อนรับ 1 1 ป.ตรี ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร 034-513599

50 บริษัท กำญจน์คอร์น จ ำกัด ช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
68 ม.7 ต.แสนตอ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี

โทร034-919516,084-5348229
51 คุณปุณเดชำ เกสกำญจน์(ค้ำของเก่ำ) พนักงำนท่ัวไป 1 1 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีควำมกระตือรือร้นไม่หยุดงำนบ่อย

140 ม.3 ท่ำล้อ ซ.12 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร081-9819545

52 บริษัท ซีเคเอสซัพพลำยแอนล์เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.ธุรกำร 1 1 22-30 ปวช+ ตกลง
(ออกแบบและติดตั งระบบควำมเย็น) 2.ผู้ช่วยช่ำงเช่ือม 2 2 22-31 ปวช+ ตกลง
183 ม.7 ต.ตะคร  ำเอน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 3.ช่ำงประกอบ 2 2 22-32 ปวช+ ตกลง
โทร 0034-540991
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53 ที.68 อำหำรสัตว์ 1.สัตวบำลประจ ำฟำร์ม 1 1 20-35 ปวส.+ ตกลง
808/29 ม.2 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนขับรถส่งของ 1 1 25-45 ไม่จ ำกัด ตกลง ถ้ำมีใบขับข่ีชนิดท.2 รับพิจสรณำพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.081-8592502
54 บริษัท บลูไดมอนด์กอล์ฟแอนด์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ำกัด เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

91 ม.13 ต.ช่องด่ำน อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี

โทร.092-8365683
55 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ณภัทรกำรพิมพ์ ช่ำงท่ัวไป,ช่ำงติดตั ง,งำนเหล็ก 2 2 20-30 ไม่จ ำกัด 350/วัน ท ำงำน08.00-17.00 น.

808/33 ม.2 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.098-8833723

56 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ำกัด 1.หัวหน้ำแผนกจัดซื อ 1 1 30-35 ป.ตรี+ ตกลง มีประสบกำรณ์ไม่ต่ ำกว่ำ1ปี
(ผลิตประตู หน้ำต่ำง อะลูมิเนียม) 2.จป.วิชำชีพ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตกลง สำขำควำมปลอดภัยและชีวอนำมัย

88/11 ม.8 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-520996-8/086-3153655
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0715539000653

57 บริษัท แอดวำนซ์โมบำยเซนเตอร์ จ ำกัด ช่ำงท่ัวไป,ช่ำงไฟฟ้ำ,ช่ำงติดตั ง 3 3 20-35 ไม่จ ำกัด 350/วัน ท ำงำน 08.30-18.00 น.
250/3 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.088-2252929

58 บริษัท พี.แอล. เพำเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง(2013) จ ำกัด ช่ำงซ่อมบ ำรุงงำนไฮโดรลิค 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
28/6 ม.6 ถ.แสงชูโต วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี  โทร.062-9496398

59 โรงแรมเดอะบริดจ์เรสสิเดนส์ 1.พนักงำนต้อนรับ 2 2 20+ ไม่จ ำกัด 10,000+ มีประสบกำรณ์,ส่ือสำรภำษำอังกฤษได้

263/6 ถ.แม่น  ำแดง ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.พนักงสนเสิร์ฟ 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง ส่ือสำรภำษำอังกฤษได้
จ.กำญจนบุรี โทร.034-515001,090-5011514 3.พนักงำนบัญชี 1 1 20+ ไม่จ ำกัด 10,000+ ส่ือสำรภำษำอังกฤษได้

4.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
5.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 1 20+ ไม่จ ำกัด 10,000+

6.แม่บ้ำน 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
60 บริษัท เวอร์จิ นเอฟแอนด์บี จ ำกัด 1.แม่บ้ำน 2 2 25-45 ป.6+ 320/วัน ค่ำต ำหน่ง/เบี ยขยัน08.00-17.00น.

162/1 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี เม่ือผ่ำนงำน 07.00-16.00น.
โทร.034-518851/086-3558359 2.เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัย(จป.วิชำชีพ) 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง 08.00-17.00น.

ท ำงำนจันทร์-เสำร์
3.เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมคุณภำพQA 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง 08.00-17.00น.

ท ำงำนจันทร์-เสำร์
61 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอดเวอร์ไทซ่ิง มอน่ิงออนล์ 1.กรำฟฟิกดีไซน์ 1 1 18-35 ปวช.+ ตกลง สำมำรถใช้โปรแกรมPhoto,Illustrator

287/1 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.เจ้ำหน้ำท่ีโซเชียล 1 1 18-36 ปวช.+ ตกลง PremierPro,ถ่ำยภำพได้เองต้น(ยินดีสอนงำน)

โทร.064-5674952 ยินดีรับเด็กจบใหม่หรือมีประสบกำรณ์

(เรำยินดีสอนงำนให้)มีควำมรู้ทำงด้ำนออนไลน์
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

62 บริษัท ซูซิกำญจนบุรี จ ำกัด 1.ท่ีปรึกษำกำรขำย 20 20 20+ ปวส.+ ตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี
19/5 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.ช่ำงซ่อมรถยนต์ 4 4 20+ ปวส.+ ตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี
โทร.086-4747839 3.ท่ีปรึกษำด้ำนบริกำร(SA) 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง

4.ลูกค้ำสัมพันธ์ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
5.พนักงำนล้ำงรถ 1 1 20+ ม.3+ ตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

63 อรอนงค์ฟำร์ม(เลี ยงกุ้ง) คนเลี ยงกุ้ง 4 4 22+ ไม่จ ำกัด ตกลง 10,000+เปอร์เซ็นต์ มีท่ีพักให้

ต.รำงหวำย อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี
โทร.091-9354694

64 บริษัท ปุ๋ยรุ่งเรือง จ ำกัด (ผลิตปุ๋ย) 1.พนักงำนบัญชี 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง
207/5 ม.1 ต.หนองหญ้ำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.นักวิชำกำรเกษตร 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง
โทร.062-5197896/061-5451306

377 111 22 244 

จ ำนวน

(อัตรำ) ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท ยงเฮ้ำส์ จ ำกัด(จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง) พนักงำนคนพิกำร 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
88 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.034-527777
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0715554000553

2 0 0 2

รวม 137 ต ำแหน่ง 377 อัตรำ

รวม 1 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ/ปี วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร


