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ชาย หญิง
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จ า

กัด

1 The Zite River Kwai 1. พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ***ทุกต าแหน่ง***

ท่ีอยู่ 9/1 ถ.กัมพูชา ต.ท่ามะขาม 2. กุ๊กอาหารไทย 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -เงินเดือนข้ึนอยู่กับความสามารถ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีทัศนคติท่ีดี พร้อมเรียนรู้และพัฒนา

โทร. 034-910258 4. ช่างท่ัวไป 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่ง

5. ผู้จัดการคาเฟ่ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีอาหาร, มีชุดยูนิฟอร์ม

2 โรงแรมมิตรพันธ์ 1. เลขานุการผู้บริหาร 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง **สามารถส่ง Resume ผ่านทางอีเมล**

ท่ีอยู่ 244 ม.5 ต.ท่ามะขาม 2. แผนกซักรีด 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.เมือง จ.กายจนบุรี 3. ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 082-2939889 4. แผนกครัวเย็น 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

Email : mitkanrs12@gmail.com 5. หัวหน้าสจ๊วต 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

3 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด 1. พนักงานขาย 1 1 20 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับข่ีรถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 111/1 ม.3 ต.ตะคร้ าเอน 2. ช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ 1 1 20 ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์ หรือท่ีเก่ียวข้อง

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3. ช่างยนต์ช านาญการ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ท างาน 3 ปีข้ึนไป

โทร. 034-562600, 081-7051440 -ใช้โปรแกรม DX ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ช่างยนต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์ หรือท่ีเก่ียวข้อง

***ทุกต าแหน่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้***
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4 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีดอัดแรง จ ากัด 1. พนักงานบัญชี 2 2 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชีหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีอยู่ 111/2 ม.9 ต.ปากแพรก 2. พนักงานขาย 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานบัญชี (รับเหมา) 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง

โทร. 034-512122, 065-3946354

5 โรงแรมริเวอร์แคว วิว กาญจนบุรี 1. แม่บ้านโรงแรม / คลีนเนอร์ 5 5 30-40 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม

ท่ีอยู่ 388 ม.5 ถ.แม่น้ าแคว ต.บ้านใต้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานต้อนรับ (กลางคืน) 2 2 25-40 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม

โทร. 089-8588229 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

Email : riverkeaiviewhotel@gmail.com -ท างานรอบไนท์ 22.00-07.00 น.

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

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

-ท างานรอบเช้า 07.00-16.00 น.

-ท างานรอบบ่าย 14.00-23.00 น.

4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 2 25-40 ม.6+ ตามตกลง -มีความรู้เร่ืองช่างและสวน

เวลาท างาน 18.00 - 06.00 น.

-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 บริษัท อัยย์โค จ ากัด 1. ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 25+ ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบ ารุง

ท่ีอยู่ 94/1 ม.8 ต.ตะคร้ าเอน อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2. เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 1 25+ ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

โทร. 065-4504265

7 iCamp Thailand เชฟ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถท าอาหารไทย และนานาชาติได้

ท่ีอยู่ 9/9 ม.6 ต.กลอนโต -มีประสบการณ์ท างานด้านอาหาร 3 ปีข้ึนไป

อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี -มีความรู้เร่ืองการส่ัง และควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ

โทร. 0686-5644219 คุณวิษณุชัย -สามารถส่ือสารภาษาไทยและอังกฤษได้ดี

-มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดเมนูใหม่ๆ

8 บริษัท เอ็นพีโฮมเซ็นเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด แม่บ้าน 2 2 25-40 ไม่จ ากัด 335/วัน -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 896/1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 063-6295363
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9 บริษัท เสาปูน ดอนเจดีย์ ก่อสร้าง จ ากัด 1. พนักงานขับรถ 2 2 20+ ป.6+ ตามตกลง -ขยัน อดทน ยกของหนักได้

ท่ีอยู่ 44 ม.6 ต.ดอนเจดีย์ -มีใบขับข่ี ท.2

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานยกของ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขยัน อดทน ยกของหนักได้

โทร. 081-0192378

10 บริษัท ฮาร์ท สปอร์ตแวร์ จ ากัด พนักงานเย็บผ้า 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประกันสังคม

ท่ีอยู่ 235/1-236/1 ม.15 ต.รางหวาย

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 089-5046699

11 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจน วิศวกรรม ช่างเช่ือม 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 186 ต.รางหวาย

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-577329

12 แฟลช เอ็กเพรส สาขาพนมทวน 1. พนง.จัดส่งพัสดุ (รถจักรยานยนต์) 2 2 18-45 ไม่จ ากัด 10,050

ท่ิอยู่ 178/1 ม.3 ต.พนมทวน 2. พนง.จัดส่งพัสดุ (รถยนต์) 1 1 18-45 ไม่จ ากัด 10,050

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 082-9910687

13 CP ALL (ร้าน 7-11) สาขาทุ่งสมอ พนักงานประจ าร้าน 1 1 20-35 ม.3+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 97 ม. 1 ต.ทุ่งสมอ

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 091-00145791

14 บริษัท ไทยพาร์เซิล จ ากัด เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 1 25+ ปวช.+ ตามตกลง -สามารถยกของหนักได้

ท่ีอยู่ 974/170 ม.3 ต.ท่าม่วง -มีใจรักงานบริการ

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

โทร. 080-0855228

15 บริษัท เอฟเอ็น แฟค จ ากัด 1. คนสวน 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 33/3 ม.3 ต.ท่าล้อ 2. แคชเชียร์ 1 1 20+ ม.6+ ตามตกลง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 064-3017102
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16 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เหนือเกล้าเจริญกิจ 1. พนักงานขับรถ 10  ล้อ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 820/67 ซ.ส าราญราษฎร์ ต.ท่าม่วง 2. คนขับรถแมคโคร 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3. ช่างเช่ือม 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 064-3542991

17 บริษัท วินโดว์ เอเชีย จ ากัด 1. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 188/8 ม.4 ต.ปากแพรก 2. จป.เทคนิค 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

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

โทร. 093-8138189 คุณไอซ์ 4. จนท.ตรวจสอบสินค้าขาออก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. จนท.ติดรถขนส่งสินค้า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6. จนท.ธุรการผลิต 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

7. แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

8. คนสวน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

9. พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

10. พนักงานคลังสินค้า 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

11. เจ้าหน้าท่ีเงินเดือน PC 1 1 20+ อนุปริญญา ตามตกลง

18 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด

ท่ีอยู่ 318/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม 1. เจ้าหน้าท่ีช่างยนต์ 4 4 21+ ปวส.+ ตามตกลง -สามารถขับข่ีรถยนต์ได้ (มีใบขับข่ี)

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. เจ้าหน้าท่ีบัญชี 2 2 24+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชี และมีประสบการณ์มาก่อน

โทร. 098-2865563 คุณแอน

034-513680-2 ส านักงานใหญ่ พนักงานขาย 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านงานขาย

-กล้าพูด กล้าแสดงออก

-สามารถขับข่ีรถยนต์ได้ (มีใบขับข่ี)

1. พนักงานขาย 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านงานขาย

-กล้าพูด กล้าแสดงออก

-สามารถขับข่ีรถยนต์ได้ (มีใบขับข่ี)

2. ท่ีปรึกษาการขาย 3 3 20+ ปวข.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านงานขาย

-กล้าพูด กล้าแสดงออก

-สามารถขับข่ีรถยนต์ได้ (มีใบขับข่ี)

ส านักงานใหญ่ กาญจนบุรี

สาขาท่าเรือ

สาขาทองผาภูมิ
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19 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 จ ากัด 1. พนักงานช่างยนต์ 1 1 20-35 ปวช.+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีรถยนต์

ท่ีอยู่ 22/1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี 2. เจ้าหน้าท่ี VDQI 1 1 20-35 ปวช.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์ หรือท่ีเก่ียวข้อง

โทร. 034-514222 (วันจันทร์-เสาร์) -มีใบขับข่ีรถยนต์

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3. ครูฝึก ฝ่ายขาย 1 1 20-40 ป.ตรี ตามตกลง -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

-มีประสบการณ์ด้านงานขายและฝึกอบรม

จากโตโยต้าอย่างน้อย 3 ปี

4. พนักงานรับรถ 1 1 20-30 ปวส.+ ตามตกลง -สามารถท างานนอกเวลาได้

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานช่างเตรียมพ้ืน 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ผ่านการเกณฑ์ทารแล้ว

20 บมจ.เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 1. หัวหน้าประจ าสาขา 3 3 20 ป.ตรี+ ตามตกลง -ท างานประจ าสาขา อ.ทองผาภูมิ

โทร. 094-6416915, 062-3954625, อ.สังขละบุรี, จ.กาญจนบุรี

085-0254956 -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

-รู้จักพ้ืนท่ีสาขาของตัวเองเป็นอย่างดี

-หากมีใบ ท.1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานประจ าแยกสินค้า 10 10 20 ม.3+ 375/วัน -ท างานประจ าสาขา อ.ท่าเรือ

อ.เมือง, ต.ลาดหญ้า, อ.ไทรโยค

อ.ทองผาภูมิ, อ.สังขละบุรี

สแกนเพ่ือสมัครงาน -ไม่เคยต้องคดีประวัติอาชญากรรม

-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

-รู้จักพ้ืนท่ีสาขาของตัวเองเป็นอย่างดี

-หากมีใบ ท.1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 บริษัท เอ็น.พี.สลิตต้ิง จ ากัด 1. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 2 25+ ม.3+ ตามตกลง -ขยัน อดทน รอบครอบ

ท่ีอยู่ 3/6 ม.6 ต.วังศาลา 2. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 25+ ม.3+ ตามตกลง -สามารถท างานล่วงเวลาได้

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี -มีความรับผิดชอบ

โทร. 081-7210296 ไม่มีโรคประจ าตัว และไม่สูบบุหร่ี
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22 The 28th Hotel ผู้ช่วยครัว 1 1 18-40 ม.6 ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 169 ม.9 ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-512828

23 บจก. เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ กาญจนบุรี พนักงานขาย 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีรถยนต์

ท่ีอยู่ 43 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-521222, 083-8989629

24 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ ากัด 1. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถยกสินค้าหนักได้

ท่ีอยู่ 111/11 ม.4 ต.ท่ามะกา -มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สู้งาน

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. ช่างเช่ือม 1 1 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง -สามารถเช่ือมประกอบช้ินงานได้

โทร. 034-542149, 092-5463308 -สามารถติดต้ังเคร่ืองจักรได้

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

-สามารถใช้เคร่ืองมือในการซ่อมบ ารุงได้

-มีประสบการณ์ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร

ในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานขับรถคีบไม้ 1 1 25+ ป.6+ ตามตกลง -สามารถขับรถคีบไม้ได้

-สามารถท างานเป็นกะได้

-มีความรู้เร่ืองเคร่ืองยนต์

5. ผู้ช่วยหัวหน้าวางแผนการผลิต 1 1 25+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง

25 โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1. ครูคณิตศาสตร์ 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง

ท่ีอยู่ 299 ม.11 ถ.เล่ียงเมืองกาญจนบุรี 2. ครูวิทยาศาสตร์ 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-515292, 094-0098386

26 โรงเเรม เค ทู กรีน กาญจนบุรี 1. ผู้จัดการโรงแรม 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 360/42 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2. พนักงานต้อนรับ 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. ช่างซ่อมบ ารุงอาคาร 1 1 21+ ปวส. 500/วัน -มีประสบการณ์ซ่อมบ ารุงอาคารมาก่อน

โทร. 095-7419325 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
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27 ร้านอาหาร คีรีมันตรา กาญจนบุรี 1. พนักงานล้างจาน 2 2 20-40 ม.3+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 88/8 ม.4 ต.ลาดหญ้า 2. แม่บ้าน 2 2 20-40 ม.3+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. เจ้าหน้าท่ีจัดส่ง 1 1 25-40 ม.3+ ตามตกลง -มีใบอนุญาตขับข่ี

โทร. 034-540898 3. บาริสต้า 2 2 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

28 บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จ ากัด โฟร์แมน 1 1 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่งภายใน

ท่ีอยู่ 431/1 ต.บ้านใต้ -มีประสบการณ์ก่อสร้างมาก่อน

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา

โทร. 034-540898

29 ร้าน Chan Nature Café 1. พนักงานบาร์มัทฉะ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน มีน้ าใจ

ท่ีอยู่ 73/1 ต.แก่งเส้ียน 2. พนักงานแม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใจรักงานบริการ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-540898

30 ธาราวิลล่า ริเวอร์แควรีสอร์ท 1. แม่บ้านห้องพัก 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับการ

ท่ีอยู่ 8/88 ม.8 ต.แก่งเส้ียน ท าความสะอาดห้องพักอย่างน้อย 1 ปี

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -สามารถท างานซักรีดได้

โทร. 034-512888, 092-6522420 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. Front Office 2 2 23+ ป.ตรี ตามตกลง -สามารถดูแลการจองห้องพักของลูกค้าได้

-จบสาขาท่ีเก่ียวข้อง

-สามารถส่ือสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

-มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ย้ิมแย้ม รักงานบริการ

31 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จ ากัด 1. พนักงานขับรถบรรทุกน้ าตาล 3 3 20+ ไม่จ ากัด 20,000+

ท่ีอยู่ 84 ม.3 ต.วังศาลา 2. พนักงานขับรถแทรกเตอร์ดันกากอ้อย 1 1 20+ ไม่จ ากัด 20,000+

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานธุรการ (บริการน้ าด่ืม) 1 1 20+ ไม่จ ากัด 20,000+

โทร. 0-34561178, 0-34561187 ต่อ 204 4. พนักงานท าความสะอาด 1 1 20+ ไม่จ ากัด 20,000+

5. พนักงานบรรจุ 1 ก.ก. 2 2 20+ ไม่จ ากัด 20,000+

6. ผู้ช่วยช่างซ่อมรถตัดอ้อย 1 1 20+ ไม่จ ากัด 20,000+

7. พนักงานช่ัวคราว 20 20 20+ ไม่จ ากัด 20,000+
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32 บริษัท ภานุพลศีลแดนจันทร์และสถาปนิก จ ากัด 1. วิศวกรโยธา 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีข้ึนไป

สถานท่ีท างาน พ้ืนท่ีกรุงเทพ และกาญจนบุรี -ขยัน อดทน มีความรู้ในสายงาน

โทร. 080-2251454 2. สถาปนิก 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีข้ึนไป

-ขยัน อดทน มีความรู้ในสายงาน

3. พนักงานเขียนแบบก่อสร้าง 2 2 23+ ป.ตรี ตามตกลง -ขยัน อดทน มีความรู้ในสายงาน

4. กราฟิกดีไซน์เนอร์ 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง -ขยัน อดทน มีความรู้ในสายงาน

33 บริษัท โรงแรมอินจันทรีดูภู แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด 1. ฝ่ายจัดซ้ือ 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง -สามารถขับรถยนต์ได้

ท่ีอยุ่ 443 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม -มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้

โทร. 080-2251454 -ขยัน อดทน มีความรู้ในสายงาน

2. แม่บ้าน 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขยัน อดทน มีความรู้ในสายงาน

3. ผู้จัดการโรงแรม 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีข้ึนไป

-ขยัน อดทน มีความรู้ในสายงาน

34 แอล.เอช.เอ็ม พร็อพเพอร์ต้ี กรุ๊ป 1. เจ้าหน้าท่ีบุคคล-สรรหาว่าจ้าง 1 1 23-35 ป.ตรี+ ตามตกลง -จบสาขาบริการทรัพยากรบุคคล

ท่ีอยู่ 12/1, 13/1 ม.5 ต.ท่ามะขาม หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -ท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี

โทร. 034-520048 ต่อ 11 -มีทักษะการติดต่อส่ือสารท่ีดี

Email : hr.center@lhmgroups.com -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

-มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีข้ึนไป

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

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

-สามารถขับข่ีรถยนต์ได้ และมีใบขับข่ี

-ท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี

-มีทักษะการติดต่อส่ือสารท่ีดี

35 โรงเรียนยู่เฉียว ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1 1 25-45 ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาคณิตศาสตร์ หรือท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีอยู่ 729 ม.2 ต.ท่าม่วง -รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ รักเด็ก

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี -มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี

โทร. 034-611150 -สุขภาพแข็งแรง
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36 บริษัท เวอร์จ้ิน เอฟ แอนด์ บี จ ากัด พนักงานท่ัวไป 50 50 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง - รักความสะอาด เเละมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน

ท่ีอย่ี 162/1 ม.9 ต.ปากแพรก -ขยัน อดทน ไม่หยุดงานบ่อย

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -สุขภาพดีไม่มีโรคประจ าตัว

โทร. 084-3651576

LineID: rungwannakan.sa

37 บริษัท ซีซีเอ็ม สปิริต จ ากัด Research&Development 1 1 22-25 ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ,

ท่ีอยู่ 234/1 ม.1 ต.วังขนาย วิศวะกระบวนการชีวภาพ, หรือ

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สาขาท่ีเก่ียวข้อง

โทร. 065-9313177 คุณสา

38 ห้างกนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 1. พนักงานบัญชี 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 15 ซ.3 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ 2. พนักงานเช็กเกอร์ 1 1 30-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. หัวหน้าแม่บ้าน 1 1 30-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ระบบงานแม่บ้าน

โทร. 034-514888 ต่อ 116,128 4. พนักงานคลังสินค้า 1 1 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

39 บริษัท ดูโฮม จ ากัด 1. หัวหน้าช่างซ่อมบ ารุง 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 88/88 ม.13 ต.ปากแพรก 2. ธุรการตลาด 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 02-0278787 4. พนักงานขาย 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. PC 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

40 ร้านต้ังจิบหลี พนักงานยกของ/เรียงสินค้า 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถข่ีรถจักรยานยนต์ได้

ท่ีอยู่ 160/362-3 ต.บ้านใต้

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 062-8866523

41 ปางช้างไทรโยค พนักงานบริการนักท่องเท่ียว 1 1 18+ ปวช.+ ตามตกลง -รักงานบริการ

ท่ีอยู่ 30/2 ต.ลุ่มสุ่ม -ย้ิมแย้มแจ่มใส

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี -ท าหน้าท่ีต้อนรับนักท่องเท่ียว

โทร. 034-591255, 092-1079768 ดูแลและพาท ากิจกรรมต่างๆ

-สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

จะพิจารณาเป็นพิเศษ
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42 สวนแคคตัสมิสเตอร์ แคคตัส กาญจนบุรี แอดมิน 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง -ท างาน 6 วัน หยุดวันอาทิตย์

ท่ีอยู่ 36 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก -พร้อมเรียนรู้งาน

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

Line ID : jjkk0505 -พร้อมเร่ิมงานทันที 

หากสนใจสามารถแอดไลน์มาได้เลย

43 บริษัท โคโนอิเกะ-โซตัส จ ากัด 1. พนักงานคลังสินค้า 4 4 25-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ปฏิบัติงานท่ี บริษัท วินโดว์ เอเชีย

ท่ีอยู่ 974-124 ม.3 ต.ท่าม่วง 2. พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 25-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 061-3912686

44 บริษัท แอดวานซ์ เฟอร์ติไลเซอร์ 1. พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -แข็งแรง ขยัน อดทน

เลขท่ี 99/8 ม.7 ต.พังตรุ -ไม่มีโรคประจ าตัว

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. คนสวน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -แข็งแรง ขยัน อดทน

โทร. 092-2512589 -ไม่มีโรคประจ าตัว

3. พนักงานบัญชี 1 1 22-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีข้ึนไป

-มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี

-มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน

-ทนต่อแรงกดดันได้ดี

45 บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1. QC 2 2 20+ ม.6-ปวช. ตามตกลง

ท่ีอยู่ 73 ม.1 ต.ยางม่วง 2. ช่างกลึง 2 2 20+ ม.6-ปวช. ตามตกลง

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3. เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 2 2 20+ ม.6-ปวช. ตามตกลง

โทร. 061-3931365, 034-540521

46 บริษัท รักษาความปลอดภัย 1. พนักงานรักษาความปลอดภัย 5 5 20-50 ป.6+ 13,000+ -ไม่มีโรคประจ าตัว

เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด -ไม่เสพสารเสพติด

ท่ีอยู่ 25/32 ม.9 ต.ปากแพรก -ไม่มีประวัติอาชญากรรม

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานบัญชี 1 1 25-45 ปวส.-ป.ตรี 15,000+ -จบสาขาการบัญชี หรือท่ีเก่ียวข้อง

โทร. 081-1996735 คุณเว่ย -มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี

ท างานประจ าจังหวัดกาญจนบุรี -มีความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร การจัดท าบัญชี

อ.เมือง, อ.ท่าม่วง, อ.พนมทวน -มีควารมรู้เก่ียวกับภาพรวมธุรกิจขนส่ง

-มีความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ MS Office
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47 ร้าน เดอะด๊ักชาบูคาเฟ่ต์ 1. พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 4/4 ม.7 ต.ปากแพรก 2. พนักงานครัว 1 1 21+ ม.3+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานล้างจาน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 034-919568

48 บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จ ากัด 1. การตลาด 1 1 22+ ปวส.+ ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

ท่ิอยู่ 133/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม -มีใจรักบริการและงานขาย

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2. ช่างยนต์ 2 2 20+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

โทร. 098-2833922 -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3. พนักงานล้างรถ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขยัน อดทน

-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

49 บริษัท รวมยนต์ เรเดียล จ ากัด ช่างถอดใส่ยาง 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีท่ีพัก

ท่ีอยู่ 810/8-9 ต.ท่าม่วง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 089-9188606

50 สถาบันภาษา บีเอเบิล เจ้าหน้าท่ีศูนย์สาขา 1 1 20-40 ปวส.-ป.ตรี 11,000++ สนใจสมัคร สามารถส่ง Resume

ท่ีอยู่ 99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม มาตามช่องทางดังน้ี

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 097-0192010

LineID : 0970192010

51 บจก. ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) พนักงานคุมไฟฟ้า 4 4 18-35 ม.3+ ตามตกลง -มีท่ีพัก

ท่ีอยู่ 339 ม.14 ต.ห้วยกระเจา -มีอาหาร

อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-8566610

52 บริษัท ฟา ฟา เฮาส์ จ ากัด ช่างประกอบประตู หน้าต่าง 5 5 21+ ม.3+ 335/วัน

ท่ีอยู่ 248/1 ม.2 ต.ท่ามะขาม

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 095-6942465

*ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ*
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53 โรงพยาบาลสัตว์วังสารภี ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์

ท่ีอยู่ ตรงข้ามหมู่บ้านศิริชัย 5 -มีใจรักงานบริการ

โทร. 081-5269558, 0816945123

สามารถมาสมัครด้วยตนเอง ทุกวัน

54 บริษัท สามัคคีพัฒนา จ ากัด 1. พนักงานประจ าสาขาไอที 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 120 ม.3 ต.วังขนาย 2. แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 064-2786978

55 คลินิกเพ่ือนสตรี 1. เจ้าหน้าท่ีประจ าคลินิค 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง -จบเทคนิคการแพทย์ สามารถเจาะเลือดได้

ท่ีอยู่ 1075/88-89 ต.ท่าม่วง 2. พยาบาลประจ าคลินิค 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง -จบพยาบาลวิชาชีพ สามารถเจาะเลือดได้

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3. ครูพ่ีเล้ียง 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง -จบวุฒิครูปฐมวัย

โทร. 064-0946366, 065-9614295 -มีประสบการณ์เล้ียงเด็กโดยตรง

-ดูแลเด็กผู้ชาย อายุ 4 ขวบ

56 บริษัท พรสวรรค์การพิมพ์ จ ากัด พนักงานธุรการ 1 1 18+ ปวส.+ ตามตกลง -สามารถท าบัญชีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 76/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

จ.กาญญจนบุรี

โทร. 081-9447495

57 บ้านชาบู พนักงานเสิร์ฟ 3 3 18+ ม.3+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 116/8 ม.5 ต.ท่ามะขาม

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 099-2292471, 085-5964717

58 บริษัท เฮ้าส์ พลัส คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 1. เสมียนบัญชีและจัดซ้ือ 1 1 20-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ท่ีอยู่ 74 หมู่ท่ี 2 ต.หนองลาน -มีทักษะการส่ือสาร และท างานเป็นทีมได้

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2. เสมียนขาย 1 1 20-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

โทร. 063-6239541, 099-2465649 -มีทักษะการส่ือสาร และท างานเป็นทีมได้

59 บริษัท สมบัติเพ่ิมผล จ ากัด พนักงานบัญชี 2 2 20-40 ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -สามารถขายของ ตรวจนับสินค้า มีความขยัน 

ท่ีอยู่ 95/1 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ เปิดบิลซ้ือ -ขาย

โทร. 089-0034514, 081-4344848 -สามารถสมัครงานได้ท่ีหน้าร้าน

Email : howevol@gmail.com หรืออีกช่องทางได้ทาง Email 



13/22

ชาย หญิง

ไม่
จ า

กัด

ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงานว่าง

จ า
นว

น 
(อั

ตร
า) เพศ

วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการอายุ

60 ร้านกนกรีไซเคิล ช่างเช่ือม 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านงานเช่ือม

ท่ีอยู่ 140 ซ.12 ต.ท่าล้อ 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-9819845

61 เส้นสี วัลเล่ย์ รีสอร์ท แม่บ้าน/ผู้ดูแลรีสอร์ท 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีท่ีพัก

ท่ีอยู่ 169/22 ต.ปากแพรก -สามารถดูแลลูกค้าได้ อัธยาศัยดี

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -ไม่ติดโทรศัพท์ ไม่ติดเกม

โทร. 034-513686, 096-1854265

62 ร้านขายยาเมืองกาญจน์เวชภัณฑ์ พนักงานส่งสินค้า 2 2 20-35 ม.6+ 10,050++ ***ท างานท่ีศูนย์กระจายสินค้า 

ท่ีอยู่ ตลาดโต้รุ่ง ตรงข้าม สภอ.เมืองกาญจน์ อยู่ติดป๊ัมปท.ศาลากลาง***

ติดท่ารถทัวร์ ป.1 -มีใบขับข่ีรถยนต์

โทร. 034-515860 สาขาตลาดเก่า -มีประสบการณ์ขับรถขนส่ง

โทร. 034-913560 สาขาตลาดโต้รุ่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สาใจสามารถสมัครผ่านคิวอาร์โค้ดได้ -สามารถสะกดช่ือยาภาษาอังกฤษได้

63 บริษัท ฟาร์มสมบูรณ์ จ ากัด สาขาท่าม่วง 1. แคชเชียร์ 2 2 20-40 ม.3+ ตามตกลง ***ทุกต าแหน่ง***

ท่ีอยู่ 315 ม.2 ต.ท่าม่วง 2. พนักงานขาย 4 4 20-40 ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานตัดแต่งช้ินส่วนหมู 2 2 20-40 ม.3+ ตามตกลง -ท างานเป็นกะได้

โทร. 093-5624462 คูณจูน -มีอาหารกลางวัน

64 บริษัท ศรีฟ้าโฟเซนฟู้ด จ ากัด 1. พนักงานผลิต สาขาท่าเรือ 1 1 18-45 ไม่จ ากัด 350 -มีทักษะการท าเบเกอร่ีและขนมไทย

ท่ีอยู่ 208-209 ม.3 ต.วังขนาย -ใช้คอมพิวเตอร์เบ่ืองต้นได้

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี -หยุดไม่ตรงกับ เสาร์-อาทิตย์

โทร. 063-5351480 2. พนักงานประจ าร้าน สาขารัชดาภิเษก36 1 1 18-48 ไม่จ ากัด 15,000 -มีทักษะการท าเบเกอร่ีและขนมไทย

Email : hrm@srifabakery.co.th -ใช้คอมพิวเตอร์เบ่ืองต้นได้

LineID : hr_sff 3. Sales Online 1 1 22-45 ไม่จ ากัด 12,000+ -ใช้โซเชียลมิเดียต่างๆได้อย่างดี

-มีประสบการณ์การเป็น Admin  มาก่อน
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4. Sales ศูนย์ของฝาก 1 1 22-45 ไม่จ ากัด 15,000+ -มีบุคลิกภาพท่ีดี

-มีประสบการณ์งานขายมาก่อน

-สามารถออกพ้ืนท่ีท างานได้

-มีใบขับข่ี และขับรถยนต์ได้

5. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลการผลิต 1 1 19-40 ไม่จ ากัด 12,000 -มีความรู้เร่ืองการนับหน่วยสถิติเบ่ืองต้น

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลได้

ในระดับดี รวดเร็ว แม่นย า และถูกต้อง

6. ธุรการคลังสินค้า 1 1 20-40 ปวส.-ป.ตรี 12,000 -มีความรู้ใน UNIT OF WEIGHT 

Metric Systems เป็นอย่างดี

-ใช้ Ms Office ได้ดี โดยเฉพาะ Excel

7.  ผู้ช่วยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วน 1 1 20-40 ป.ตรี 13,000+ -มีความเข้าใจในการสัดสัดส่วนของวัตถุดิบ

-จบสาขาคหกรรม หรือท่ีเก่ียวข้อง

8. Production Leader 2 2 21-45 ป.ตรี 16,000 -เข้าใจในสถิติเบ่ืองต้น

-มีความรู้เร่ืองระบบคุณภาพโรงงาน

-จบป.ตรี วท.บ./วศ.บ.อาหาร

9. R&D Specialist 1 1 23-50 ไม่จ ากัด 30,000 -พิจารณาตามประสบการณ์

-มีประสบการณ์การพัฒนาเบเกอร่ี

มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. Business developpment 1 1 30-48 ป.ตรี 40,000+ -มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจมาก่อน

อย่างน้อย 5 ปีข้ึนไป

-ขับรถยนต์ได้ สามารเดินทางได้ท่ัวประเทศ

11. Sales and Business developpment 1 1 30-48 ป.ตรี 40,000+ -มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจมาก่อน

อย่างน้อย 5 ปีข้ึนไป

-ขับรถยนต์ได้ สามารเดินทางได้ท่ัวประเทศ

12. Operation Manager 1 1 30-50 ป.ตรี 50,000+ -มีประสบการณ์ระดับบริหาร/เขต

ในธุรกิจ F&B 10 ปีข้ึนไป

-ขับรถยนต์ได้ สามารเดินทางได้ท่ัวประเทศ

-มีประสบการณ์ในธุรกิจร้าน

เบเกอร่ีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
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65 โล้วเฮงหมง เซลส์แอนด์เซอร์วิส 1. พนักงานบัญชี 1 1 23+ ปวส.+ ตามตกลง -ท างานสาขา Bigwing

ท่ีอยู่ 84/1-7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -สามารถไปปฏิบัติงานนอกสาขาได้

โทร. 034-513122 ต่อ 500 2. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2 2 23+ ปวช.+ ตามตกลง -มีใบขับข่ีรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถไปปฏิบัติงานนอกสาขาได้

-ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน

66 บริษัท เมโทรเอ็มดีเอฟ จ ากัด 1. ผู้ช่วยหัวหน้า QC 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว 2. ช่างซ่อมบ ารุง HB 1 1 25+ ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3. ช่างขัดแผ่น Serface 1 1 25+ ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 093-0789869 4. ช่างยนต์ 1 1 25+ ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ช่างไฟฟ้า PLC 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานขับรถตัก 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

7. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

8. พนักงานคีบไม้ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

9. พนักงานคุมเคร่ืองจักร (ชิปเปอร์) 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

10. เจ้าหน้าท่ีท าแผ่นเย่ือ 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

11. เจ้าหน้าท่ีหม้อน้ า 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง

12. พนักงานฝ่ายผลิต 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

67 Dheva Mantra Resort 1. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 9/99 ม.3 ต.ท่ามะขาม 2. พนักงานบริการ 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -ท างานช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม

โทร. 034-615999

68 บริษัท กาญจนบุรีค้าส่ง จ ากัด พนักงานจัดเรียงสินค้า 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 57 ม.2 ต.ท่าล้อ 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 064-9706698

69 บริษัท โปรพาร์ท ออโต้ จ ากัด 1. พนักงานขับรถ 1 1 18-35 ปวส.+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 808/39-42 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2. พนักงานขาย 1 1 18-35 ปวส.+ ตามตกลง

โทร. 089-3282895, 0943199964 3. พนักงานบัญชี 1 1 18-35 ปวส.+ ตามตกลง
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70 บริษัท ต้องกาญคาเฟ่ จ ากัด 1. บาริสต้า 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ท่ีอยู่ 10 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2. พนักงานล้างจาน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานเบเกอร่ี 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร. 089-8888015 4. พนักงานเสิร์ฟ 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5. พนักงานเดินอาหาร 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6. พนักงานครัวย า 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

7. เช็คเกอร์ (ครัว) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

71 ร้านกล้วยทอดอร่อยจังอร่อยจริง พนักงานขาย 3 3 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถเดินขายของบริเวณส่ีแยกได้

ท่ีอยู่ บริเวณส่ีแยกแก่งเส้ียน ก่อนถึงโกลบอลเฮาส์ 

 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 095-8359144

72 บริษัท ไบโอเทค อินดัสทรีส์ จ ากัด 1. แอดมิน 1 1 20+ ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 89/9 ต.กลอนโด 2. พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช. ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 3. ช่างยนต์ 1 1 20+ ปวช. ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร. 0909787997 4. ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวช. ตามตกลง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

73 บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง จ ากัด

ท่ีอยู่ 99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม พนักงานประจ าร้าน 2 2 20-35 ม.6+ ตามตกลง -ท างานเป็นกะได้

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -มีความรับผิดชอบสูง

โทร. 063-2064551 -มีใจรักบริการ

พนักงานจัดเรียนสินค้า 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง -ท างานเป็นกะได้

-มีความรับผิดชอบสูง

-มาสมัครด้วยตนเองท่ีสาขา

1. พนักงานรับเข้า-โอนออก 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

2. พนักงานแคชเชียร์ 4 4 18-35 ม.3+ ตามตกลง

3. พนักงานเช็คเกอร์ 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

4. พนักงานจัดเรียนสินค้า 5 5 18-35 ม.3+ ตามตกลง

5. แม่บ้าน 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

ปฏิบัติงานท่ี TMK สาขาท่าม่วง 2 (โทร. 063-2064531)

ปฏิบัติงานท่ี TMK Mart ในป๊ัม Esso (โทร. 062-7166810)

ปฏิบัติงานท่ี TMK Park Kanchanaburi (โทร. 065-7166813)
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พนักงานจัดเรียงสินค้า 3 3 18-35 ม.3+ ตามตกลง

1. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

2. ผู้จัดการแผนกสินค้า 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

3. พนักงานจัดเรียงสินค้า 3 3 18-35 ม.3+ ตามตกลง

4. Sales ประจ าสาขา 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

5. พนักงานแคชเชียร์ 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

1. พนักงานรับเข้า-โอนออก 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

2. Sales ประจ าสาขา 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

3. พนักงานจัดเรียงสินค้า 3 3 18-35 ม.3+ ตามตกลง

4. พนักงานแคชเชียร์ 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

1. พนักงานจัดเรียงสินค้า 2 2 18-35 ม.3+ ตามตกลง

2. Sales ประจ าสาขา 1 1 18-35 ม.3+ ตามตกลง

74 ร้าน OPPO Middle west พนักงานแนะน าสินค้า 1 1 18-30 ม.6+ 9,750++ -มีความรับผิดชอบ

ท่ีอยู่ ห้างโรบินสัน กาญจนบุรี -พร้อมพัฒนาตัวเองเสมอ

โทร. 098-2897924 คุณม้ิว -มีทัศนคติท่ีดี คิดบวก

-หากมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

75 โรงแรม รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1. พนักงานเสิร์ฟ 5 5 18+ ม.3+ 350+/วัน -หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

แอนด์ สปา 2. ช่างก่อสร้าง 1 1 18-50 ไม่จ ากัด 440/วัน -มีประสบการณ์ก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 88 ม.2 ต.แก่งเส้ียน -ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -มีความรู้เร่ืองงานก่อสร้าง งานปูน งานไม้

โทร. 083-6956141 -พร้อมเร่ิมงานทันที

3. บาร์เทนเดอร์ 1 1 18-40 ม.6+ 450++/วัน -มีประสบการณ์ด้านการผสมเคร่ืองด่ืม

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ต้ังใจท างาน และรักงานบริการ

ปฏิบัติงานท่ี TMK สาขาท่ามะกา (โทร. 063-2064534)

ปฏิบัติงานท่ี TMK สาขาท่าเรือ (โทร. 063-2064530)

ปฏิบัติงานท่ี TMK สาขาชุกโดน (โทร. 063-2064533)

ปฏิบัติงานท่ี TMK สาขาตลาดท่าม่วง (โทร. 063-2064536)
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76 โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1. กุ๊กไทย-จีน 2 2 20-35 ม.3+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 9/1 ม.3 ต.ท่ามะขาม 2. แม่บ้าน 1 1 20-35 ม.3+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. พนักงานดูแลสระว่ายน้ า 1 1 20-35 ม.6+ ตามตกลง

โทร. 098-2745918 4. ช่างศิลป์ 1 1 20-35 ม.6+ ตามตกลง

77 หจก. สหบวร แก๊ส พนักงานเติมแก๊ส 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง -สามารถท างานเป็นกะได้

ท่ีอยู่ 119/5 ม.9 ต.วังศาลา

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร. 065-2245165

78 ดรีมปาร์ค รีสอร์ท 1. พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 17 ม.12 ต.ปากแพรก 2. พนักงานต้อนรับ-แอดมิน 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3. แม่ครัว 1 1 20+ ม.6+ ตามตกลง

โทร. 093-4420033

79 ส านักงาน ริเวอร์แควปาร์ค 1. เจ้าหน้าท่ีธุรการ / เสมียน 1 1 25-50 ม.3+ ตามตกลง ***ทุกต าแหน่ง***

ตลาดพลอย สะพานข้ามแม่น้ าแคว 2. แม่บ้าน ท าความสะอาดพ้ืน 5 5 25-50 ม.3+ ตามตกลง -มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ

ท่ีอยู่ สะพานข้ามแม่น้ าแคว ต.บ้านใต้ 3. พนักงานรักษาความปลอดภัย (กลางคืน) 2 2 25-50 ม.3+ ตามตกลง -ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-513882, 062-9455397

Email : riverkwaipark@gmail.com

Line Id : @Ufs9966p

80 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

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

ท่ีอยู่ 57 ม.3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา

โทร. 092-2646934
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82 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

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

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

จ.กาญจนบุรี -ซ่อมบ ารุง ดูแลและรักษาสภาพรถได้

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

84 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

85 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

86 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

87 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

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

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

-ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
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88 บริษัท คูโบต้า ก.แสงยนต์ 1. ธุรการอะไหล่ 2 2 22+ ปวส.+ ตามตกลง -มีความต้ังใจท 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

89 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

90 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.ตะคร้ 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

91 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

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

ท่ีอยู่ ท างานในพ้ืนท่ี กาญจนบุรี

โทร. 065-7172942 (คุณจิน)

93 ห้างหุ้นส่วน ซุ่นเส็งก่อสร้าง 1. พนักงานข้ึน-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
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94 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

95 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

96 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

97 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 -ย้ิมแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ

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

ต้ังแต่เวลา 08:00 - 17:00 น. -เอาใจใส่การท างาน ไม่ติดโทรศัพท์

-มีความรู้ทักษะการซ่อมบ ารุงรักษา

เบ่ืองต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

621 184 87 350

276

รวม 276 ต าแหน่ง 621 อัตรา
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1 The 28th Hotel พนักงานห้องอาหาร 1 1 18-40 ม.6 ตามตกลง -สามารถท างานเป็นกะได้

ท่ีอยู่ 169 ม.9 ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 034-512828

2 ร้านต้ังจิบหลี พนักงานท่ัวไป 1 1 17-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบต่องาน

ท่ีอยู่ 160/362-3 ต.บ้านใต้

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 062-8866523

3 KFC ปตท.สาขาพนมทวน พนักงานท่ัวไป 2 2 18-35 ม.6+ 335/วัน

ท่ีอยู่ 391/2 ต.พนมทวน

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081-1344883

4 บ้านชาบู พนักงานเสิร์ฟ 3 3 18+ ม.3+ ตามตกลง

ท่ีอยู่ 116/8 ม.5 ต.ท่ามะขาม

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 099-2292471, 085-5964717

5 The Zite River Kwai พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -เงินเดือนข้ึนอยู่กับความสามารถ

ท่ีอยู่ 9/1 ถ.กัมพูชา ต.ท่ามะขาม -มีทัศนคติท่ีดี พร้อมเรียนรู้และพัฒนา

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -มีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่ง

โทร. 034-910258 -มีอาหาร, มีชุดยูนิฟอร์ม

8 0 4 4รวม 5 ต าหน่ง 8 อัตรา

วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

ต าแหน่งงาน Part-time
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