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จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงค์ภานพรัตน์การเกษตร 1.พนักงานขับรถตัก 2 2 18-55 ไม่จ ากัด 315-600/ว

(ผลิตปุ๋ยอินทรีย์) 22/1 หมู่ 10 ต.วังด้ง 2.กรรมกรดูแลเคร่ืองจักร 11 3 8 18-55 ไม่จ ากัด 315-600/ว

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.086-1644874

2 โรงแรมเดอะบริดจ์(โรงแรม) 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 18+ ป.ตรี 10,000+

263/6 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18+ ไม่จ ากัด 9,000+
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515001 3.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด 9,000+

3 บริษัท ซีแอล เอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด 1.พนักงานขาย 1 1 23-35 ปวช.+ 9,500
(ขายรถแทรกเตอร์) 49/3 ม.8 ต.ท่าไม้ 2.ช่างเทคนิค 1 1 23-35 ปวช.+ 9,500
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.034-566791

4 บริษัท บุญช่วยค้าข้าว 1999 จ ากัด 1.บัญชี/ธุรการ 1 1 ไม่เกิน40 ไม่จ ากัด ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
(ค้าข้าว) 179 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-698634

5 The Pizza Company (ร้านอาหาร) 1.พนักงานประจ า 25 25 18-30 ม.3+ 40/ชม.
โรบินสันกาญจนบุรี ม.9 ต.ปากแพรก 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.083-3081112

6 บริษัท นิวปุ๋ยไทยอินเตอร์ จ ากัด 1.คนงงานใส่ฟืน 2 2 20-30 ไม่จ ากัด 320/ว
(ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย) 4 ม.12 ต.ตะคร  าเอน 2.คนงานบรรจุกระสอบ 3 3 20-40 ไม่จ ากัด 320/ว
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.089-5003179 3.คนงานตรวจสอบตะแกรง 1 1 20-30 ไม่จ ากัด 320/ว

4.คนงานแบกปุ๋ย 2 2 20-30 ไม่จ ากัด 320/ว

ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

ต ำแหน่งงำนว่ำง ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรี  
www.doe.go.th/kanchanaburi

บริกำรจัดหำงำน : smart job center
หน้ำเฟสบุ๊ค : สจจ. กำญจนบุรี

หน้ำเพจเฟสบุ๊ค : ส ำนักงำนจัดหำงำนกำญจนบุรี
Line : @amy7134q โทร.034-564315 ต่อ 106
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7 สวนไทรโยครีสอร์ท(รีสอร์ท) 1.แม่บ้าน 10 10 18-35 ป.6+ ตกลง
30/1 ม.10 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค 2.พนักงานเสิร์ฟ 10 10 18-35 ป.6+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.091-7623899 3.คนสวน 10 10 18-35 ป.6+ ตกลง

4.พนักงานต้อนรับ 10 10 18-35 ป.6+ ตกลง
5.พนักงานจัดกิจกรรม 10 10 18-35 ป.6+ ตกลง

8 เฮฟเว่นแควรีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.ผู้ช่วยในครัว 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
113/3 ม.6 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค 2.คนสวน 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.092-2536827 3.แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.บาร์น  า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
5.หัวหน้ากิจกรรม 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
6.พนักงานกิจกรรม 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
7.พนักงานเสิร์ฟ 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

9 ร้านอาหารคีรีธาราริเวอร์แคว 1.ผู้ช่วยกุ๊ก 3 3 18+ ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ร้านอาหาร) 433 ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานเดินอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานเสิร์ฟอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.034-513000
10 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีสรรหา 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง

(ผลิตใยไม้อัด) 111/1 ม.4 ต.ท่ามะกา 2.เจ้าหน้าท่ีค่าแรงรายเดือน 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.034-542149 3.ช่างซ่อมบ ารุง 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง

11 บริษัท เวอร์จิ นเอฟแอนด์บี จ ากัด 1.พนักงานส่งเสริมการขาย 2 2 18+ ม.3+ 600/ว
(ผลิตขนมทองม้วน) 162/1 ม.9 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-518851

12 บริษัท โฟลทติ ง แทรเวล จ ากัด 1.พนักงานเสิร์ฟ 5 5 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
(ร้านอาหาร) 425 ถ.แม่น  าแคว 2.พนักงานเดินอาหาร 5 5 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.ผู้ช่วยกุ๊ก 5 5 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
โทร.034-512595 4.หน้าเขียง 3 3 18+ ม.3+ 315/ว

13 บริษัท ซีซีเอ็ม สปิริต จ ากัด 1.พนักงานขับรถ 1 1 25+ ม.3+ ตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์
(ผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์) รู้เส้นทางใน กทม.เป็นอย่างดี

234/1 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.089-1322483

14 บริษัท ประดิษฐ์ แอนด์ เฟรนด์ แมชีนเนอร่ี จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
(ขายส่งเคร่ืองจักรอุปกรณ์และเคร่ืองใช้การเกษตร) 2.พนักงานขาย 2 2 25+ ปวส.+ ตกลง
102/17-20 ม.9 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 3.ช่างเช่ือม 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.061-3973585 4.ช่างเคร่ือง 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
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15 บริษัท กาญจน์คอร์น จ ากัด (ผลิตแปรรูปการเกษตร) 1.จป.วิชาชีพ 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง
68 ม.7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ช่างไฟฟ้า,ช่างยนต์,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 4 18+ ปวช.+ ตกลง
โทร.034-919516/084-5348229

16 บริษัท เกรทเทสต์ คอนกรีต จ ากัด 1.พนักงานขับรถปูน 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีเงินค่าว่ิงเท่ียวรถ
(ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ) ม.12 
ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.095-7638354

17 บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีจัดซื อ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
(ผลิตฟิล์มพลาสติก) 194 ม.5 2.เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานขับรถโฟลคิฟท์ 2 2 20+ ม.3+ ตกลง เข้ากะได้
โทร.034-534000 4.พนักงานประกันคุณภาพ 2 2 20+ ม.3+ ตกลง

5.พนักงานซ่อมบ ารุง 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง
6.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 20+ ป.6+ ตกลง เข้ากะได้

18 บริษัท เอส.เอ.พี.เหมืองแร่ จ ากัด (สนามกอล์ฟ) 1.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตกลง
85 ม.13 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

โทร.034-581565
19 บริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง

88/8 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานธุรการ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
โทร.081-8578801

20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขณรงค์ (7-11) 1.พนักงานร้านประจ า 3 3 18+ ม.3+ 9,300 โอที,เบี ยขยัน,โบนัสประจ าเดือน/ปี

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

21 บริษัท แลตตาซอย จ ากัด (ผลิตและจ าหน่ายนม) 1.พนักงานบัญชีคลัง 1 1 23+ ปวช.+ 9,500+
72/7 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604072

22 บริษัท ก.แสงยนต์ คอร์เปเรช่ัน จ ากัด 1.พนักงานสาธิต 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง สามารถขับรถ6ล้อได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ขายรถแทรกเตอร์) 43/1 ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานขาย 4 4 20+ ปวช.+ ตกลง ขับรถได้
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.085-2646565 3.ช่างบริการรถแทรกเตอร์ 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขายานยนต์/ขับรถได้

4.พนักงานธุรการบริการ 1 1 21+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาบัญชี
5.พนักงานบัญชี 1 1 21+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาบัญชี

23 บริษัท อาร์.ซี.เทรดดิ ง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างฝ่ายผลิต 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
(เคร่ืองก าจัดมลภาวะทางอากาศ) 2.ช่างติดตั งเคร่ืองจักร 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
90/3 ม.1 ตทุ่งทอง อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี โทร.091-6688713
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24 ร้านอาหาร ON THE TRAIN 1.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
(ร้านอาหาร) สวนไทรโยครีสอร์ท 2.พ่อครัว/แม่ครัว 3 3 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
ต.ท่าเสา  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3.ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว 3 3 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.090-9716788 4.บาริสต้า 3 3 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

5.ครัวขนม 3 3 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
6.เช็คเกอร์ 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
7.ครัวย า/ครัวสลัด 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
8.พนักงานเสิร์ฟ 7 7 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
9.พนักงานล้างจาน 3 3 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
10.พนักงานเดินอาหาร 4 4 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
11.แม่บ้าน 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

25 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 1.พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารสด-แห้ง 6 6 18+ ม.6+ 315+/ว

102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานตรวจรับสินค้า(GR) 1 1 18+  ม.6+ 315+/ว

จ.กาญจนบุรี โทร.034-699609 3.หัวหน้าแผนกผักและผลไม้ 1 1 25+ ม.6+ ตกลง
4.หัวหน้าแผนกปลา 1 1 25+ ม.6+ ตกลง
5.ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
6.พนักงานการตลาด 3 3 18+ ม.6+ 315/ว

26 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ี Call Center 1 1 ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+
(จ าหน่ายรถยนต์โตโยต้า) 22 ม.1 ต.ท่าล้อ 2.ช่างยนต์ 3 3 ไม่เกิน 35 ปวช.+ ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+/สาขาพนมทวน

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-514222 3.เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 3 3 ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด ตกลง
4.พนักงานขาย 4 4 ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.00+
5.พนักงานขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ 1 1 ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+
6.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด ตกลง
7.แม่บ้าน 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด ตกลง
8.เจ้าหน้าท่ีกิจกรรมการตลาด 1 1 ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+
9.ธุรการแผนกการตลาด 1 1 ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+
10.ธุรการแผนกบุคคล 2 2 ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+
11.พนักงานต้อนรับ 1 1 ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+
12.ช่างซ่อมตัวถังและสี 3 3 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากัด 1.พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 10 10 25+ ป.6+ ตกลง มีประสบการณ์
88 ม.1 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

จ.กาญจนบุรี โทร.092-2703430
28 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป 10 10 20+ ม.3+ ตกลง

7/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขับรถ 10 10 18+ ม.3+ ตกลง รถฟอร์คลิฟ/รถแคลมป์ลิฟ/รถรีชทรัค

จ.กาญจนบุรี โทร.086-1005679
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จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

29 บริษัท เลิฟ ลิสซ่ิง จ ากัด (ธุรกิจสินเช่ือ) 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ม.3+ ตกลง ปฏิบัติงานท่ี อ.เมือง/อ.ทองผาภูมิ

95/45-46 ต.ปากแพรก อ.เมือง อ.ด่านมะขามเตี ย
จ.กาญจนบุรี โทร.089-2314774

30 บริษัท วี.เอ.เอส.โอเซียลไทยแลนด์ 1999 จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
69 ม.2 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.084-8879026

31 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวงษากิจรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 4 4 20-35 ม.6+ 15,000+ ประจ าท่ี 1.ไทรโยค 2.ล่ินถ่ิน

(จ าหน่ายนมดัชมิลล์) 3.ทองผาภูมิ 4.สังขละบุรี
99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง โบนัส 6,000 บ./ประกันสังคม

จ.กาญจนบุรี โทร.090-0059906 ประกันชีวิต
32 คุณพูนพันธ์ทิพย์ หะริณพลสิทธ์ิ (ส่วนบุคคล) 1.พนักงานท่ัวไป 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

50 ม.5 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-9004916
33 บริษัท เอแอนด์อาร์ มิลค์ จ ากัด 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ม.6+ ตกลง

(ขายนมเมจิ) ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานนับสต็อก 10 10 20+ ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.098-2744471

34 บริษัท ทรูคอร์เปเรช่ัน จ ากัด (การส่ือสาร) 1.พนักงานขายสินค้าทรู 10 10 20-35 ม.6+ 13,000+

วังสารภีพลาซ่า ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-4162963

35 บริษัท ไทยฟู้ดส์โพลทรีย์ฟาร์ม (เขาเขียว) จ ากัด 1.พนักงานเลี ยงไก่พ่อแม่พันธ์ุ 20 20 30-55 ไม่จ ากัด 315/ว
ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

โทร.089-9001297
36 แดร่ีควีน (ขายไอศกรีม) 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

สาขาโลตัส,สาขาบ๊ิกซี,สาขาโรบินสัน
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.083-1267754

37 บริษัท จี.เอส.อี.คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1.พนักงานขาย 20 20 20+ ม.3+ 500/ว สวัสดิการทุกต าแหน่ง
(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 54 ม.10 2.พนักงานบัญชี 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง -ค่าคอมมิชช่ัน,ประกันอุบติเหตุ

ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี -สามารถออกต่างจังหวัดได้
โทร.080-1071232 -ค่าเลี ยงดูบุตร,ลาพักร้อน

38 ร้านวุฒิพรการเกษตร 1.พนักงานขายปุ๋ย 10 10 20-50 ไม่จ ากัด 20,000-30,000 ลงพื นท่ีขายในจังหวัดกาญจนบุรี

(จ าหน่ายสินค้าการเกษตร)
9/3 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี โทร.090-4385735
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จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

39 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเจือทิพย์(โรงน  าแข็ง) 1.พนักงานท่ัวไป 10 10 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 315/ว
126/7 ม.4 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-589512

40 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

41 บริษัท สหมิตรเจริญมาเก็ตติ ง จ ากัด 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
 (บีทาเก้น) 201/67-68 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

 จ.กาญจนบุรี โทร.081-3788123 089-9196792

42 บริษัท จิริฎพานิชย์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 1.ช่างเช่ือมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
333 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างประกอบ 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.098-2533351 3.ช่างประเภทงานเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.ช่างเช่ือมประกอบชิ นงาน 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
43 บริษัท บี.ฟู๊ดส์ คลีน โคเวอร์ จ ากัด 1.พนักงานขายและการตลาด 10 10 25-35 ม.6+ ตกลง

(จ าหน่ายน  ายาท าความสะอาดครบวงจร) 2.พนักงานท่ัวไป 10 10 25-35 ม.3+ ตกลง
191/2 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515135

44 ว่าท่ี ร.ต.ทัศน์สุเมธ ม้าบุญสง่าศุภฤกษ์ 1.ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ 30 30 25+ ม.6+ ตกลง
(ตัวแทนประกันชีวิต) 99/99 ม.9 ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.092-2691615

45 บริษัท เอไอเอ จ ากัด(ขายประกันชีวิต) 1.ตัวแทนท่ีปรึกษาการเงิน 10 10 20-45 ม.6+ 10,000-25,000

4แยกแก่งเสี ยน ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.094-5978991
46 บริษัท เพชรกาญจนา จ ากัด 1.พนักงานส่งของ 8 8 20+ ไม่จ ากัด 315/ว ขับรถได้/มีใบขับข่ี/อ่านออก

(ขายไอศกรีมวอลล์)33/3 ม.5 ต.ท่ามะขาม  เขียนได้/มีความซ่ือสัตย์
อ.เมืองจ.กาญจนบุรี โทร.034-520129 2.พนักงานขาย 1 1 20+ ไม่จ ากัด 315/ว ขับรถได้/มีใบขับข่ี/อ่านออก

เขียนได้/มีความซ่ือสัตย์
47 ร้านภัทรกิจเซลล์ (ศูนย์เซฟทีคัทกาญจนบุรี) 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

299/4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-513221/081-8233185
48 X2ริเวอร์แคว รีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.พนักงานสปา 2 2 30+ ไม่จ ากัด 10,000 ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดต่างๆ

138 ม.4 ต.หนองหญ้า อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-552124
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จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

49 นางรุจิรา  ชุ่มดอนไพร 1.ช่างก่อสร้าง 5 5 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
1/6 ม.7 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 2.คนงานท่ัวไป 5 5 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.081-7051564

50 สวนน  าเวสท์วันเดอร์(สถานท่ีท่องเท่ียว) 1.พนักงานสต็อก/ขายต๋ัว 1 1 20-45 ม.6+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์,มนุษย์สัมพันธ์ดี,กล้าแสดงออก

99 ม.10 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีไลฟ์การ์ด 2 2 20-35 ไม่จ ากัด ตกลง ว่ายน  าได้,สามารถท างานในน  าได้,สุขภาพแข็งแรง

จ.กาญจนบุรี โทร.086-4693355 3.พนักงานบัญชี/ธุรการ 1 1 20-40 ปวช.+ ตกลง มีความรู้ด้านบัญชี,ปิดยอดค่าใช้จ่าย

4.พนักงานแม่บ้าน 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตกลง
5.พนักงานการตลาด/ประชาสัมพันธ์ลูกค้า 1 1 20-30 ปวช.+ ตกลง เจรจาและประสานงานคล่อง,ขับรถยนต์ได้

51 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 1 1 20+ ม.6+ ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

(อุตสาหกรรมน  าตาล) 84 ม.3 ต.วังศาลา 2.ช่างซ่อม(บรรจุย่อย) 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-561178 3.พนังงานบรรจุ 6 5 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง สามารถท างานเป็นกะได้
4.พนักงานแบกน  าตาล 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง สามารถท างานเป็นกะได้

52 บริษัท วงษ์ไอริน มาร์ท จ ากัด (7-ELEVEN) 1.พนักงานขาย 5 5 18+ ม.3+ 315/ว ทดลองงาน 4 เดือน ปรับเป็นพนักงาน

99/2 ม.2 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค รายเดือน 9,450 บาท
จ.กาญจนบุรี โทร.085-4897068

53 บริษัท นภมณฑ์ มาร์ท จ ากัด(7-ELEVEN) 1.พนักงานขาย 5 5 18+ ม.3+ 315/ว ทดลองงาน 4 เดือน ปรับเป็นพนักงาน

417 ม.7 ต.เกาะส าโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รายเดือน 9,450 บาท
โทร.085-4897068

54 โครงการทหารพันธ์ุดี(เกษตร,เลี ยงสัตว์) 1.เกษตรกร 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ยินดีรับเป็นครอบครัว
มทบ.17 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แรงงานท่ัวไป 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ยินดีรับเป็นครอบครัว
โทร.089-1115915

55 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

56 บริษัท อาร์.เอส.โฮเต็ล จ ากัด (โรงแรม) 1.กุ๊ก 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง ท างานเป็นกะ
264 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานจัดเลี ยง 2 2 18+ ไม่จ ากัด 315/ว ท างานเป็นกะ
จ.กาญจนบุรี โทร.034-625128-30 3.พนักงานซักรีด 1 1 18+ ไม่จ ากัด 315/ว 08.00-17.00 น.

4.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 2 25-45 ไม่จ ากัด 315/ว ท างานเป็นกะ
5.พนักงานสวน 1 1 18+ ไม่จ ากัด 315/ว 08.00-17.00 น.
6.เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 ไม่เกิน 30 ไม่จ ากัด 315/ว 08.00-17.00 น.

57 บริษัท พีแอลพี เน็ตเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 1.ผู้ช่วยช่างไฟ 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
17/3 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ า อ.เลาขวัญ 2.พนักงานเดินสายเคเบิ ล 4 4 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.085-7017746
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จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
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เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

58 คุณธนเดช (ไร่จันทร์เจ้า) 1.คนงานเฝ้าไร่ 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 8,000
148/2 ม.1 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี โทร.064-0300634

59 บริษัท ฟาร์มไก่ด า จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 3 3 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาการบัญชี
300/13 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีบุคคล 3 3 23+ ม.6+ ตกลง
โทร.034-518999 3.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 20+ ม.3+ 330/ว

60 บ้านสายชล (ห้องพัก) 1.ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 1 40 อนุปริญญา ตกลง
ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.หัวหน้างานท่ัวไป 1 1 40 ม.6+ ตกลง
โทร.086-5112445

61 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จ ากัด 1.ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
(ขนส่งสินค้า) 89 ม.8 ต.แก่งเสี ยน 2.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 25+ ป.6+ ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-520359 3.พนักงานท่ัวไป 2 2 25+ ป.6+ ตกลง

62 บริษัท โรบินสัน จ ากัด(มหาชน) 1.พนักงานแคชเชียร์ 3 3 20-35 ม.6+ 9,450
110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขาย 2 2 20-35 ม.3+ 9,450
โทร.034-603211-21 3.พนักงานสต็อก 2 2 20-35 ม.3+ 9,450

63 บริษัท ริเวอร์ แควอินเตอร์เนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีสารบัญ-ตราช่ัง 1 1 ไม่จ ากัด ม.3+ 315/ว
(อาหารแปรรูป)99 ม.1 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ี QC 10 10 ไม่จ ากัด ม.3+ 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-513857 3.พนักงานฝ่ายผลิต 50 50 ไม่จ ากัด ม.6+ 315/ว

64 บริษัท เอ็ม จี พรีเมีย ออโตโมบิล กายจนบุรี จ ากัด 1.ลูกค้าสัมพันธ์ 1 1 23+ ปวช.+ ตกลง
65/7 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างศูนย์บริการ 2 2 23+ ปวช.+ ตกลง
โทร.089-8260531 3.พนักงานรับรถ 1 1 23+ ปวช.+ ตกลง

4.เจ้าหน้าท่ีล้างรถ 1 1 23+ ปวช.+ ตกลง
5.เจ้าหน้าท่ีอะไหล่ 1 1 23+ ปวช.+ ตกลง

65 คุณอ านาจ  อ่วมเครือ (ส่วนบุคคล) 1.คนงานดูแลสวนผัก 3 3 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง ยินดีรับเป็นครอบครัว
ม.6 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีท่ีพักให้ฟรี
โทร.065-6284798

66 บริษัท ซี.เค.อินดัสทร่ี(2000)จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป 5 5 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
(ชาหม่อนออร์แกนิก) 83 ม.7 ต.เกาะส าโรง 2.พนักงานหน้าโชว์รูม 3 3 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-600502

67 บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จ ากัด 1.พนักงานขาย 3 3 20-35 ม.6+ 10,000+ ประสบการณ์ 1 ปี
(เคร่ืองด่ืมคาราบาว) 210/1 ม.11 2.พนักงานขับรถ 3 3 20-35 ม.3+ 9,750+ ประสบการณ์ 1 ปี
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานคลังสินค้า 1 1 30-40 ม.6+ 10,000+ ประสบการณ์ 1 ปี
โทร.063-2021648
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68 บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) 1.แม่บ้าน 1 1 ไม่เกิน 35 ไม่จ ากัด 10,000
28 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-515897
69 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 1.พนักงานขาย 3 3 22+ ม.6+ ตกลง

(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 111 ม.9
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
โทร.034-910200

70 บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จ ากัด 1.ท่ีปรึกษาการขาย 1 1 25-33 ปวส.+ ตกลง
133/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 25-35 ปวช.+ ตกลง
โทร.098-4727632

71 คุณณฐโชค  พิกุลชุญหชัช (ก่อสร้าง) 1.ช่างปูน 5 5 25-35 ไม่จ ากัด ตกลง
7 ม.6 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.095-9359989
72 บริษัท วังขนายคอนกรีต จ ากัด 1.ช่างก่อสร้างท่ัวไป 1 1 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง

(ขายวัสดุก่อสร้าง) 255/18 ม.6
ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.063-3386836

73 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหบวรแก๊ส (ป๊ัมแก๊ส) 1.พนักงานเติมแก๊ส 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
119/5 ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.065-2245615
74 บริษัท ชีพเกษม ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 2 25-35 ม.6+ 500/ว

123/12-13 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-564080,098-8259939

75 กฤษณสุฟาร์ม (ฟาร์มหมู) 1.ผู้จัดการฟาร์ม 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
2/8 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.092-6252595
76 โรงพยาบาลสัตว์กาญจนบุรี 1.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 2 20-35 ป.ตรี ตกลง วท.บ.สัตวบาล สัตวศาสตร์

(รักษาสัตว์) 46/9 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ 2.แม่บ้าน 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.086-3288077 3.เจ้าหน้าท่ีเวชทะเบียน 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง

77 ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี (โรงแรม) 1.แม่บ้าน 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
1941 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างไฟฟ้า
โทร.034-589833

78 บริษัท เอสเอ็นพี ฟู้ดส์ กาญจนบุรี จ ากัด 1.ฝ่ายผลิตสินค้า 15 15 25-35 ไม่จ ากัด 330/ว
(ตัดแต่งชิ นส่วนไก่) 300/26 ต.ท่ามะขาม 2.ฝ่ายช่างวิศวกรรม 1 1 25-35 ไม่จ ากัด 330/ว
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.080-1749292
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79 บริษัท นิสสัน ช.เอราวัณ จ ากัด (จ าหน่ายรถยนต์) 1.ฝ่ายทะเบียน 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ฝ่ายทะเบียน
444 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานประเมินราคา 3 3 20+ ปวส.+ ตกลง
โทร.081-0148866

80 อเวย์กาญจนบุรี เทวมันตร์ทรารีสอร์ตแอนด์สปา 1.ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
9/99 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ 3 3 20+ ม.6+ ตกลง
โทร.034-615999 3.พนักงานผสมเคร่ืองด่ืมบาร์ 1 1 20+ ม.6+ ตกลง

4.แม่บ้าน 2 2 20+ ม.6+ ตกลง
81 สนุกเกมส์โซน (สวนสนุก) 1.พนักงานบริการลูกค้าและดูแลเคร่ืองเล่น 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

โรบินสันกาญจนบุรี ชั น 2 เลขท่ี 110 ม.9

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
โทร.086-0528601

82 บริษัท วิสฮิสโฮมมาร์ท จ ากัด 1.พนักงานธุรการ 1 1 ไม่เกิน 35 ม.6+ ตกลง
50 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานบัญชี 1 1 ไม่เกิน 35 ปวช.+ ตกลง
โทร.034-534093 3.พนักงานขับรถ 1 1 ไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด ตกลง

83 คุณบงกช  สุขะวัฒนาการ (ส่วยบุคคล) 1.แม่บ้านและพ่ีเลี ยงเด็ก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
993/12 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.092-4282565

84 CAT (การส่ือสาร) 1.ช่างเทคนิค 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
52 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-3501056
85 บริษัท ไฮวิว เวสต์เกต จ ากัด 1.พนักงานขาย 1 1 20-35 ปวส.+ 10,000+

(กล้องวงจรปิด) 165/11 ม.3 ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.083-0244484

86 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเอ็นทีไอซ์ 1.คนงาน 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
291/1-2 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512019

87 บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 1.ผู้ช่วยฝึกหัด 10 10 22-32 ป.ตรี ตกลง ทั ง 2 ต าแหน่ง ประจ าสาขาดังนี 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร091-0047611 2.พนักงานประจ าร้าน 30 30 18-35 ม.3+ ตกลง ประจ าสาขาสะพานข้ามแม่น  าแคว

ประจ าศูนย์การค้ากาญจนบุรี

88 บริษัท สินไชยศรี จ ากัด 1.พนักงานรักษความปลอดภัย 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
66 ม.6 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน 2.พนักงานลานสี 10 10 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี  โทร.0922523866 3.พนักงานตู้อบ 10 10 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

4.ช่างไฟฟ้า 10 10 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
5.พนักงานท่ัวไป 10 10 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง



11

จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

89 KJR Car Care (ร้านล้างรถ) 1.พนักงานล้างรถ 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

165/115 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.081-5912448

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

91 พิรุณรีไซเคิล (รับซื อของเก่า) 1.พนักงานคุมเคร่ืองจักรล้างถุงพลาสติก 2 2 18-50 ไม่จ ากัด 315/ว
153 ม.4 ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน 2.พนักงานเก็บถุงพลาสติก 4 4 18-50 ไม่จ ากัด 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.081-8446189

92 บริษัท เจเอสมอเตอร์คาร์ จ ากัด 1.ลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายขาย 1 1 23+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

(จ าหน่ายรถยนต์) 75/7 ต.ท่าล้อ 2.ท่ีปรึกษาการขาย 10 10 23+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.087-1555019 3.เจ้าหน้าท่ีการตลาด 3 3 23+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

93 บริษัท ธนกาญจน์แก๊ส จ ากัด (โรงบรรจุแก๊ส) 1.คนขับรถแก๊ส 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์
28/2 ม.1  ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.084-5597555

94 บริษัท ภูมิกาญจน์ จ ากัด 1.พนักงานควบคุมคุณภาพ 5 5 18+ ม.6+ 315/ว
(ผลิตและแปรรูปเสื อผ้าส าเร็จรูป) 2.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
63/4 ม.6 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 3.พนักงานตัดงาน 2 2 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.063-9052061

95 เจ คาร์ วอช (ร้านล้างรถ) 1.พนักงานล้างรถ 2 2 30+ ไม่จ ากัด 9,000
121/95 ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-7974246

96 บริษัท แสงเจริญเทเลคอม จ ากัด 1.พนักงานขาย 5 5 18-40 ปวช.+ ตกลง
171/3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-511333,034-512666
97 ร้านทองแม่อ่ิม5 (จ าหน่ายทองรูปพรรณ) 1.แม่บ้าน 1 1 20-45 ไม่จ ากัด 315/ว

160/149 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.แม่ครัว 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512082

98 บริษัท อินโดฟาร์มไบโอเทค จ ากัด 1.แม่บ้าน 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 315/ว
(ผลิตปุ๋ย) 109/2 ม.4 ต.บ้านเก่า 2.ผู้ช่วยนักวิจัย 1 1 20+ ปวช.+ 315/ว
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-510999

99 คุณเหลือง ชัยวัฒน์(ส่วนบุคคล) 1.ช่างซ่อมบ ารุงท่ัวไป 1 1 25+ ม.6+ ตกลง มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื นฐาน

4 ม.4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จบสาขาช่างซ่อมบ ารุง
จ.กาญจนบุรี โทร.084-1192266
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100 บริษัท สยามแกรนด์ อลูมิเนียม จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
(ผลิตประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม) 2.เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ 1 1 25-35 ป.ตรี ตกลง
168/11-12 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3.โฟร์แมน 1 1 25-35 ไม่จ ากัด ตกลง ประจ าท่ี กทม./มีประสบการณ์

จ.กาญจนบุรี โทร.064-2919940
101 บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายการตลาด 5 5 25+ ม.6+ ตกลง

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 752/5-6 2.พนักงานฝ่ายสินเช่ือ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง
ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานธุรการ/เสมียน 1 1 30+ ปวส.+ ตกลง
โทร.095-2479621

102 ร้านเจ๊ียะเต๋ียว (ร้านอาหาร) 1.แม่บ้าน 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 9,000
154/36 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 9,000
จ.กาญจนบุรี โทร.034-611200 3.กุ๊ก 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 9,000

4.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 9,000
103 บริษัท ฟาร์มไก่ด า จ ากัด(แปรรูปเนื อสัตว์) 1.ผู้จัดการโรงงาน 1 1 30+ ไม่จ ากัด 25,000+

300/13 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชี 2 2 22+ ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515999 3.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 2 2 23+ ม.6+ ตกลง

4.พนักงานฝ่ายผลิต 30 30 20+ ม.3+ 350/ว
104 บริษัท แอล เอช เอ็ม เรียลเอสเทรด จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีควบคุมงานก่อสร้าง 3 3 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาก่อสร้างลมีประสบการณ์ 1 ปี

(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 12/1 ,13/1 ม.5 2.ผู้จัดการก่อสร้าง 2 2 35+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวโยธา,มีประสบการณ์5-10ปี

ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.เจ้าหน้าท่ีระบบคุณภาพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาคอมพิวเตอร์และท่ีเก่ียวข้อง

โทร.034-520048 ต่อ 11 มีประสบการณ์ 1 ปี
105 พ.อ.หญิงสุพรรณี จุ้ยเจริญ (ส่วนตัว) 1.แม่บ้านช่วยเหลือคนแก่ 1 1 30-40 ไม่จ ากัด ตกลง

179/1 ม.6 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.093-9289145

106 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.แอล.วี.(2002) 1.พนักงานคีย์ข้อมูล 1 1 ไม่เกิน30 ปวช.+ 350/ว
115 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.092-7831617

107 บริษัท เอราวัณฮ็อปอิน จ ากัด (โรงแรม) 1.แม่บ้าน 2 2 20-40 ไม่จ ากัด ตกลง
360/39 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.หัวหน้าพนักงานต้อนรับ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-513599

108 บริษัท  คอร์เฮ้าส์(ประเทศไทย) จ ากัด 1.ตรวจสอบคุณภาพ 3 3 18-30 ม.3+ 315/ว
(ผลิตแกนกระดาษ) 7/6 ม.6 ต.วังศาลา 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-561621

109 โรงพยาบาลท่าเรือ(สถานพยาบาล) 1.เภสัชกร 1 1 ไม่จ ากัด ป.ตรี ตกลง จบสาขาเภสัชกร
456 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และมีใบประกอบวิชาชีพ
โทร.034-636792/034-562213 2.ผู้ช่วยพยาบาล 1 1 ไม่จ ากัด การพยาบาล ตกลง มีใบประกอบวิชาชีพ
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110 บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.หัวหน้าช่างซ่อมบ ารุง 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ 5 ปี
ปฏิบัติงานท่ี บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด 2.ช่างซ่อมบ ารุง 10 10 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์งานซ่อม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร.098-2659917 3.ช่างกลึง 3 3 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์งานโรงงาน

4.ช่างเจียร์ 3 3 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์งานโรงงาน
5.ช่างเช่ือม 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์งานโรงงาน

111 บริษัท โมเดิร์นโฮม เฟอร์นิท จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีกราฟิกส์ 1 1 ไม่เกิน 35 ปวส.+ ตกลง จบสาขาคอมพิวเตอร์
(จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์) 179 ต.ท่าล้อ
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034604658

112 บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จ ากัด 1.กุ๊ก 2 2 18+ ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ร้านอาหาร) 88/8 ม.4 ต.ท่ามะขาม 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 2 18+ ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.บาริสต้า 3 3 18+ ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.034-540898 4.พนักงานครัวเบอเกอร่ี 3 3 18+ ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.พนักงานเดินอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
6.พนักงานเสิร์ฟอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
7.วิศวกรก่อสร้าง 1 1 18+ ป.ตรี 315/ว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ/สาขาท่ีเก่ียวข้อง

8.ผู้จัดการโรงแรม 1 1 30+ ป.ตรี 315/ว มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.เจ้าหน้าท่ีบัญชีการเงิน 1 1 20+ ป.ตรี 315/ว มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

113 บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จ ากัด 1.พนักงานขับรถ 2 2 20-45 ไม่จ ากัด 9,450 สามารถช่วยงานขายได้
(จ าหน่ายและซ่อมรถจักรยานยนต์) 2.พนักงานขาย 5 5 20-40 ปวช.+ 315+/ว ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

576-586 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 3.ช่างบริการ 10 10 20-40 ปวช.+ 315+/ว ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-561028
114 บริษัท ต.บุญรอด (2002) จ ากัด 1.ช่างเช่ือม 2 2 25+ ม.3+ ตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

168 ม.3 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 2.วิศวกรโยธา 5 5 25+ ป.ตรี ตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-562722 3.โฟร์แมนก่อสร้าง 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.โฟร์แมนไฟฟ้า 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.คนงานท่ัวไป 2 2 25+ ป.6+ 315/ว
115 บริษัท ซูซูกิ กาญจนบุรี จ ากัด (สาขาท่ามะกา) 1.ท่ีปรึกษาการขาย 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง

(จ าหน่ายรถยนต์) ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี โทร.034-604022
116 บริษัท รวมยนต์ เรเดียล จ ากัด 1.ช่างปะยางรถสิบล้อ 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 500/ว มีท่ีพักให้

(จ าหน่ายยางรถ) 810/8-9 ม.2 
ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-612058
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117 โรงเรียนสอนภาษาบีเอเบิล (โรงเรียนภาษา) 1.เจ้าหน้าท่ีศูนย์ 2 2 20-40 ปวส.+ 10,000-15,000

ศูนย์การค้า TMK-Park กาญจนบุรี 2.แม่บ้าน 1 1 20-50 ม.3+ ตกลง
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.086-3758579

118 ร้านแซ่บนัว(ร้านอาหาร) 1.ผู้ช่วยแม่ครัว 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
ร้านตรงข้ามค่ายทหาร ร.29 พัน 1 ต.ลาดหญ้า 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.092-6024377

119 ร้านขายยาโปร-ดรัก (ร้านขายยา) 1.ผู้ช่วยเภสัชกร 1 1 23-28 ม.6+ ตกลง ค่าคอมมิชช่ัน
55/2 ม.1 ต.ด่านมะขามเตี ย อ.ด่านมะขามเตี ย ประกันสังคม
จ.กาญจนบุรี โทร.094-9561446 วันหยุดนักขัตฤกษ์

120 โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาสมาร์ทพลัส 1.พนักงานธุรการ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
ตลาดท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
โทร.034-562913/065-2379788

121 บ๊ิกซี สาขากาญจนบุรี (ห้างสรรพสินค้า) 1.พนักงานป้องกันการสูญเสีย 2 2 22+ ปวช.+ 340/ว
786/8 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเซลล์แมนโมบาย 1 1 20+ ม.6+ 340/ว
โทร.034-602800-84 3.พนักงานอาหารสด 1 1 18+ ม.6+ 340/ว

122 ทวีทรัพย์ค้าวัสดุ(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.พนักงานช่วยขายหน้าร้าน 2 2 30+ ไม่จ ากัด 350/ว
51/13 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.082-1926599

123 ร้านสหภัณฑ์อะไหล่(ขายอะไหล่) 1.พนักงานช่วยขาย 2 1 1 ไม่เกิน 30 ม.3+ ตกลง
976/1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.094-6641456
124 บริษัท สหภัณฑ์ออโต้เวอร์วิส จ ากัด 1.ช่างพ่นสี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง

(ซ่อมรถยนต์) 167/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างเตรียมพื น 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.081-8301230

125 The 28th Hotel (โรงแรม/รีสอร์ท) 1.พนักงานเสิร์ฟ 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ใส่ในงานบริการ
ตรงข้ามโรบินสัน ต.ปากแพรก 2.กุ๊ก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง บุคลิกภาพดี,ซ่ือสัตย์
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-512828

126 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เขาตองเจริญยนต์ 1.เสมียน 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
(อู่ซ่อมรถ) 165/56 ม.3 ต.ปากแพรก 2.ช่างประกอบรถ 2 2 25+ ปวช.+ ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-600838 3.ช่างเคร่ือง 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง

4.ช่างเคาะ 1 1 22+ ไม่จ ากัด ตกลง
127 ร้านทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.พนักงานแพ็คสินค้า 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 350/ว

150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน 2.พนักงานตอบอินบล็อก 1 1 ไม่จ ากัด ป.ตรี 400/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.086-3009968 3.พนักงานขายออนไลน์ 1 1 ไม่จ ากัด ป.ตรี 400/ว
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128 ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี (รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับดูแลลูกค้า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
199/2 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แคชเชียร์ห้องอาหาร 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.034-919606 3.พนักงานดูแลกิจกรรม 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.หัวหน้าครัว 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
5.กุ๊กระดับ 1 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
6.กุ๊กระดับ 2 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
7.พนักงานต้อนรับ 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
8.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
9.พนักงานท าความสะอาดท่ัวไป 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
10.พนักงานท าความสะอาดห้องพัก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
11.พนักงานซักรีด 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
12.เจ้าหน้าท่ีเทคโนโยลีสารสนเทศ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

129 เคลย์เวิร์คส กาญจนบุรี(สอนศิลปะ) 1.ครูสอนศิลปะ 1 1 ไม่จ ากัด ปวส.+ 400+
150/60 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.092-8259955

130 เดอะ วิสต้า พูล (รีสอร์ท) 1.แม่บ้าน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
8/8 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.หัวหน้าต้อนรับ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-510959

131 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานน  าแข็งวังศาลา 1.คนขับรถส่งน  าแข็ง 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
345/8 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.แม่บ้านโรงงาน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.061-6513137

132 บริษัท เอสทีเอส เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จ ากัด 1.ช่างกลโรงงาน 5 5 18-35 ปวช.+ ตกลง
(ให้บริการด้านแรงงาน) 189 ม.9 2.แม่บ้าน 4 4 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 18-35 ม.3+ ตกลง
โทร.034-510699 ต่อ 0 4.ช่างไฟฟ้า 5 5 18-35 ปวส.+ ตกลง

133 บริษัท อัลชลายด์แทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างกล 10 10 20+ ปวส.+ 12,600
(ผลิตชิ นส่วนเคร่ืองจักร) 90 ม.5 ต.ท่ามะกา 2.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 20+ ปวส.+ 12,600
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.034-541293 3.ช่างเช่ือม 10 10 20+ ไม่จ ากัด 10,800-12,600

4.วิศวกรเคร่ืองกล 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
5.วิศกรไฟฟ้า 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง

134 บริษัท เพชรสิงห์โต จ ากัด 1.แคชเชียร์/พนักงานจัดเรียงสินค้า 1 1 ไม่เกิน 35 ม.6+ 315/ว
240 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.081-9101010
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135 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลายแอนด์ 1.วิศวกรเคร่ืองเย็น 5 5 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวเคร่ืองกล
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด(ออกแบบติดตั ง 2.วิศวกรไฟฟ้า 2 2 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวไฟฟ้า
ระบบท าความเย็นโรงงานอุตสาหกรรม) 3.ช่างไฟฟ้า 2 2 18-25+ ปวช.+ ตกลง ทุกต าแหน่งต้องออก
183 ม.7 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา 4.ช่างเช่ือม 5 5 18-25+ ไม่จ ากัด ตกลง ต่างจังหวัดได้
จ.กาญจนบุรี เวลาท างาน จ-ส
โทร.034-540991 /085-6611489 08.30-17.30 น.

136 เดอะวิสต้าพูลวิลล่า(รีสอร์ท) 1.หัวหน้าแผนกต้อนรับ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8/8 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขายห้องพัก 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-510959

137 บริษัท แอล เอช เอ็ม เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 1.ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง 1 1 35-45 ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิศวโยธา
(โครงการพฤกษากาญจน์) 12/1 ,13/1 ม.5 2.เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ 1 1 23-35 ปวส.+ ตกลง จบวิศวโยธา ช่างก่อสร้าง
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-520048 ต่อ 11

138 บริษัท เค เอ็น เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ผู้ช่วยช่างส ารวจ 3 3 22-35 ปวช.+ 315/ว
279/22 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง

 จ.กาญจนบุรี โทร.034-913922
139 ป๊ัมน  ามันพีที (ป๊ัมน  ามัน) 1.พนักงานหน้าลาน 5 5 20+ ไม่จ ากัด 315/ว

1073/11 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี โทร.061-1810861

140 ร้านเบลส์พิซซ่า (ร้านอาหาร) 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
24/5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยแม่ครัว 2 2 30+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.087-1705263

141 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคประภัสก่อสร้าง 1.พนักงานขับรถแบ็คโฮ 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(รับเหมาก่อสร้าง) 71/7 ม.5 ต.ปากแพรก 2.พนักงานขับรถพ่วง 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-621475 3.พนักงานขับรถโม่ 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.พนักงานขับรถน  า 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

142 บริษัท พีเออี(ประเทศไทย)จ ากัด(มหาชน) 1.ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวส.+ 315/ว จบสาขาไฟฟ้า/มีใบประกอบวิชาชีพ

99 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง ไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
จ.กาญจนบุรี โทร.082-7826863

143 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีสต็อก/สโตร์ 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
(จ าหน่ายคอนกรีต) 111/2 ม.9 2.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-512122
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จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

144 บริษัท ธัญกิจปุ๋ยภัณฑ์ จ ากัด (จ าหน่ายปุ๋ย) 1.ธุรการ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง
75/39 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานสินเช่ือ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง
โทร.034-510941

145 บริษัท ไอ-อินสตอล จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า/ผู้ช่วยช่าง 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
93 ม.5 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง 2.ช่างเช่ือม 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.085-9532660

146 บริษัท คิทซีโชอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 1.พนักงานขาย-ออกแบบห้องครัว 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
(โฮมโปร กาญจนบุรี)
15 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-602700

1,289 428 146 715 

จ ำนวน
(อัตรำ) ช ญ ไม่ระบุ

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

2 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 1.พนักงานรับสินค้า 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง ท างาน ส.-อา.
102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง ท างานช่วงตรุษจีน
จ.กาญจนบุรี โทร.034-699609

3 แดร่ีควีน (ขายไอศกรีม) 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
สาขาโลตัส,สาขาบ๊ิกซี,สาขาโรบินสัน
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.083-1267754

4 โรงแรมพริสเซสริเวอร์แคว (โรงแรม) 1.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ท างานเวลา 18.00-23.00 น.

15 ม.9 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-540989/087-6955324
5 โรงแรมเดอะบริดจ์(โรงแรม) 1.พนักงานท่ัวไป 2 2 18+ ไม่จ ากัด 315/ว

263/6 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515001

6 The Pizza Company (ร้านอาหาร) 1.พนักงาน 25 25 18-30 ม.3+ 40/ชม.
โรบินสันกาญจนบุรี 1F-B-107-108
ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.083-3081112
7 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขณรงค์ (7-11) 1.พนักงาน 2 2 18+ ม.3+ ตกลง

(คอนอีเนียสโตร์)  163/3 ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.091-0010077

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน กุมภำพันธ์

ต ำแหน่งงำนว่ำง Part-Time
ท่ี สถำนประกอบกำร ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำรต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ/ปี วุฒิ
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จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

8 บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1.พนักงาน 6 6 18-25 ม.3+ 40/ชม.
(โรงภาพยนต์) 110 ม.9 ต.ปากแพรก 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-603333

9 บ๊ิกซี สาขากาญจนบุรี (ห้างสรรพสินค้า) 1.พนักงงานแคชเชียร์ 2 2 18+ ม.3+ 42/ชม.
786/8 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-602800-84
51 0 0 51

จ ำนวน

(อัตรำ) ช ญ ไม่ระบุ

1 ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี (รีสอร์ท) 1พนักงานท่ัวไป 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
199/2 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-919606

2 บริษัท ริเวอร์ แควอินเตอร์เนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป 10 10 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 315/ว
(อาหารแปรรูป)99 ม.1 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-513857
12 0 0 12รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน กุมภำพันธ์

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน กุมภำพันธ์

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ/ปี วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร


