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ชาย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษทั ฟาร์มไกด่ า(กาญจนบรีุ)จ ากดั 1.พนักงานขบัรถขนส่ง 1 1 25+ ม.6+ ตกลง
(ผลิตค้าปลีก-ส่งเนือ้สัตว์) 2.พนักงานติดรถขนส่ง 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
300/13 ต.ทา่มะขาม อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-518999
2 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ากัด 1.พนักงานผลิต 10 10 18+ ป.6+ ตกลง ขยัน อดทน มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

(จ าหน่ายประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียมส าเร็จรูป) 2.เจา้หน้าที่บัญชีต้นทุน 1 1 21+ ป.ตรี+ ตกลง มีประสบการณ์ท าบัญชีพจิารณาเป็นพเิศษ

88/11 ม.8 ต.แกง่เส้ียน อ.ไทรโยค 3.เจา้หน้าที่คียข์อ้มูล 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-520996-8 4.เจา้หน้าที่คลังสินค้า 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 โรงพยาบาลสัตว์กาญจนบุรี 1.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 2 23+ ป.ตรี+ ตกลง -จบสาขาสัตวบาล,สัตวศาสตร์

(รักษาสัตว)์ 46/9 ถ.แสงชูโต หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ต.บ้านใต้ อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี -หากไม่มีวุฒิ แต่มีประสบการณ์

โทร.086-3288077 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 บริษัท แบล็คแคนยอน(ประเทศไทย) จ ากัด 1.บาร์/แคชเชียร์ 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง

(ร้านกาแฟ อาหาร) หา้งบิ๊กซีกาญจนบรีุ

786/8 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-602771

ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

ประจ าเดือน สิงหาคม 2561
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ

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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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ

5 บริษทั เพชรสิงหโ์ต จ ากดั (ร้านกาแฟ) 1.พนักงานชงกาแฟ 2 2 ไม่เกนิ 35 ม.6+ ตกลง ประจ าร้านกาแฟวี คาเฟ่
240 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.081-9101010

6 บริษัท เจเอส ออโตโมบิล จ ากดั 1.ผู้จดัการศูนยบ์ริการ 1 1 30-50 ปวส.+ ตกลง จบสาขาช่างยนต์/มีประสบการณ์

(โชว์รูมรถ) 275-279 ต.ปากแพรก 2.ผู้จดัการฝ่ายขาย 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง จบสาขาการตลาด/มปีระสบการณ์

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-515181 3.ช่างยนต์ 5 5 23-40 ปวส.+ ตกลง จบสาขาช่างยนต์/มีประสบการณ์

4.ที่ปรึกษาการขาย 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาการตลาด/มปีระสบการณ์

5.พนักงานอะไหล่ 1 1 23+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาช่างยนต์/มีประสบการณ์

7 บริษัท น้ าตาลไทยท่ามะกา จ ากัด 1.เจา้หน้าที่เขยีนแบบ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง สามารถใช้ Program Autocad

(อตุสาหกรรมน้ าตาล) สามารถใช ้Program MS.Office

14/1 ม. 10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี โทร.034-543201-4

8 สายชลวิลล์ (บ้านพัก/รีสอร์ท) 1.ผู้จดัการโรงแรม 10 10 30-50 ปวส.+ ตกลง
193/2 ม.3 ต.วังเยน็ อ.เมือง 2.ช่างซ่อมบ ารุง 10 10 25-50 ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.087-0210289 3.แม่บ้านท าความสะอาด 10 10 25-50 ไม่จ ากัด ตกลง

4.คนสวน 10 10 25-50 ไม่จ ากัด ตกลง
9 บริษัท เวอร์จิ้น เอฟแอนด์บี จ ากดั 1.เจา้หน้าที่บัญชี 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ผลิตทองม้วน) 162/1 ม.9 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-518851 ต่อ 24
10 บริษัท อดูีเทค จ ากดั 1.ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 1 1 30-35 ป.ตรี ตกลง

(บริการอนิเตอร์เน็ตแบบใชส้ายและไร้สาย) 2.โปรแกรมเมอร์ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
1078/1 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 3.กราฟฟิกดีไซน์ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.064-9622914

11 บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จ ากดั 1.พนักงานล้างรถ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
(จ าหนา่ยรถยนต์) 133/1 ต.ทา่มะขาม

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-625113-6

12 ร้านวุฒิพรการเกษตร 1.พนักงานขายปุย๋ 4 4 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
(จ าหน่ายสินค้าการเกษตร)
9/3 ม.1 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย

จ.กาญจนบรีุ โทร.090-4385735

13 บริษัท พ.ีเอส.เลามัน่คงธรุกิจ จ ากัด 1.พนักงานท าความสะอาด 1 1 30 ม.3+ ตกลง มีใบอนุญาตขบัขี่
(ขายรถมือ2-ไฟแนนซ์) 113/2 รถยนต์และท างานทั่วไป ไม่ติดยาเสพติด
ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มีความต้ังใจในการท างาน
โทร.034-513384
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ

14 บริษัท โรงแรมริเวอร์แคว จ ากดั 1.หัวหน้าแผนกแม่บ้าน 3 3 35 ไม่จ ากัด ตกลง
(โรงแรม) 284/15-16 ต.บ้านเหนือ 2.ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 3 3 35 ไม่จ ากัด ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-510111 3.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 6 6 23 ป.ตรี ตกลง

4.พนักงานเสิร์ฟห้องอาหาร 6 6 23 ม.3+ ตกลง
5.พนักงานบาร์กลางคืน 4 4 23 ม.3+ ตกลง

15 บริษัท แอล เอช เอม็ เฮ้าส์ซ่ิง จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ควบคุมกอ่สร้าง 2 2 23-35 ปวส.+ ตกลง จบช่างกอ่สร้างลวิศวโยธา
(โครงการพฤกษากาญจน์) 12/1 ,13/1 ม.5 2.ผู้ชว่ยผู้จดัการส่วนควบคุมคุณภาพ 1 1 32-40 ป.ตรี ตกลง จบวศิวโยธา มีประสบการณ์อย่างนอ้ย 5 ปี

ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 1 23-35 ปวส.+ ตกลง จบวิศวโยธา ช่างกอ่สร้าง
โทร.034-520048 ต่อ 11 4.ผู้ช่วยผู้จดัการส่วนบริหารอาคารและทีอ่ยู่อาศัย 1 1 30-35 ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์อย่างนอ้ย 5 ปี

5.เจา้หน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย 1 1 23-35 ปวส.+ ตกลง
6.เจา้หน้าที่การเงิน 1 1 22-35 ปวส.+ ตกลง จบบัญชีการเงิน
7.ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบและประเมินผล 1 1 30-35 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO 9001-2015

8.เจา้หน้าที่กราฟฟิก 1 1 23-35 ปวส.+ ตกลง
16 บริษัท เอสเอน็พี ฟู้ดส์ กาญจนบุรี จ ากดั 1.พนักงานติดรถขนส่งสินค้า 1 1 23+ ม.3+ ตกลง

(ผลิตค้าปลีก-ส่ง) 300/26 ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 20+ ม.3+ ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-518999

17 โรงแรมไทยการ์เด้นท์อนิ (บริการที่พกั) 1.แม่บ้าน 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตกลง
74/11 ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานต้อนรับ 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตกลง สามารถพูดภาษาองักฤษได้
จ.กาญจนบรีุ โทร.085-8191686

18 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากดั 1.เจา้หน้าที่การตลาด 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
(จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง) 2.พนักงานขาย 10 10 18+ ม.6+ ตกลง
88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-527777 ต่อ 403

19 บริษัท บานานารีสอร์ทแอนด์สปา จ ากดั 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 20+ ม.3+ ตกลง ส่ือสารภาษาองักฤษได้พอใช้
(รีสอร์ท&สปา) 88/8 ม.8 ต.บา้นเกา่ 2.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์ด้านบัญช ี1 ปี

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.083-7777724 3.คนสวน 1 1 20+ ม.3+ ตกลง ดูแลรดน้ าต้นไม้
20 สถาบันโกจเีนียส สาขาท่าม่วง 1.หัวหน้าศูนยส์าขา 1 1 20-40 ปวส.+ 10,000-15,000

(สถาบนักวดวิชา) โครงการ 168 คอมเพลกซ์ 2.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด 320/ว
1075/41 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบรีุ โทร.086-3923304

21 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเจอืทิพย์(โรงน้ าแขง็) 1.พนักงานทั่วไป 10 10 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
126/7 ม.4 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-589512
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เพศ
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22 เคลยเ์วร์ิคส กาญจนบุรี(สอนศิลปะ) 1.ครูสอนศิลปะ 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 350/ว
150/60 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมอืง 

จ.กาญจนบรีุ โทร.086-3009968

23 บริษทั เค เอน็ เอส เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 1.นายช่างส ารวจ 2 2 25-35 ปวช.+ ตกลง
279/22 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ผู้ช่วยช่างส ารวจ 3 3 22-35 ปวช.+ ตกลง

 จ.กาญจนบรีุ โทร.081-0257762

24 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด รุ้งแสงกาญจนบุรี 1.ช่างแอร์รถยนต์ 1 1 18+ ป.6+ ตกลง
(ซ่อมไดนาโม) 199/2 ต.ทา่มะขาม 2.ช่างได+ช่างไฟ 2 2 18+ ป.6+ ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-511489

25 บริษัท ช.พรประสิทธิ์ จ ากดั 1.ฝ่ายผลิต 1 1 25+ ปวช.+ 12,000+

(โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ) 2.คนขบัรถโม่ 6 6 25+ ไม่จ ากัด 10,000+

12/31 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง 3.คนขบัรถตัก 2 2 25+ ไม่จ ากัด 10,000+

 จ.กาญจนบุรี โทร.063-6422242 4.วิศวโยธา 1 1 25+ ไม่จ ากัด 9,000+
5.พนักงานบัญชี 2 2 25+ ปวช.+ 10,000+

6.พนักงานขาย 2 2 25+ ป.ตรี 12,000+

7.ฝ่ายประสานงานขาย 1 1 25+ ปวช.+ 10,000+

8.พนักงานส ารวจพื้นที่ 3 3 25+ ไม่จ ากัด 9,000+
26 บริษัท ก.แสงยนต์ คอร์เปเรชั่น จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง

(ขายรถแทรกเตอร์) 43/1 ต.ท่ามะขาม 2.ช่างยนต์ 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.085-2646565

27 นางรุจริา  ชุ่มดอนไพร (กจิการกอ่สร้าง) 1.กรรมกรกอ่สร้าง 10 10 20+ ไม่จ ากัด 315/ว
1/6 ม.7 ต.แกง่เส้ียน อ.เมือง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.081-7051564

28 บริษัท ซีพอีอลล์ จ ากัด(มหาชน) 1.พนักงานประจ าร้าน 7-11 12 12 18-35 ม.3+ 315/ว ใกล้ไปรษณีย ์อ.สังขละบุรี
(7-11สาขาสังขละบุรี) อ.สังขละบุรี สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ 
จ.กาญจนบรีุ โทร.091-0047611 7-11 สาขาสังขละบุรี

29 บริษัท บ้านนมแมว จ ากดั 1.พนักงานขายห้องพัก 5 5 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง
(รีสอร์ท) 188 ม.6 ซ.2 ต.หนองหญา้

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-510654

30 โรงงานบ้านสหพัฒน(์บ้านน็อคดาวน)์ 1.ช่างรับเหมากอ่สร้าง 10 10 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 500-600

168/38 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-540535
31 บริษทั บา้นไร่ริเวอร์แควรีสอร์ท จ ากดั 1.ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีที่พักและอาหาร

(โรงแรม) 333 ต.บา้นเกา่ อ.เมอืง 2.แม่บ้าน 1 1 20-50 ไม่จ ากัด ตกลง มีที่พักและอาหาร
จ.กาญจนบรีุ โทร.098-3904997
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32 โกดังสินค้าเบญจกาญจน์ 1.พนักงานขายประจ ารถขายส่งขนมแห้ง 2 2 24-35 ม.3+ ตกลง
244/17-19 ซ.ท่ามะขาม6 2.ผุ้ช่วยพนักงานขายประจ ารถส่งขายส่งขนมแหง้ 2 2 18-30 ป.6+ ตกลง
(ใกล้โรงแรมราชศุภมิตร)
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-520008/081-9957124

33 บริษทั ไทยเพิม่พนุอตุสาหกรรม จ ากดั 1.คนสวน 1 1 20-60 ไม่จ ากัด ตกลง
(โรงงานน้ าตาล) 84 ม.3 ต.วังศาลา 2.พนักงานขบัรถแบล็คโฮ 1 1 20-60 ไม่จ ากัด ตกลง
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-561178 3.เจา้หน้าที่ธุรการ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง

4.นิติกร 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง
5.ช่างซ่อม(บรรจยุอ่ย) 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
6.พนักงานแบกน้ าตาล 1 1 20+ ป.6+ ตกลง

34 บริษัท เอชวนัฟิตเนตโซไซต้ี จ ากดั 1.ผู้จดัการฝ่ายขาย 1 1 24-45 ไม่จ ากัด 20,000-35,000 มปีระสบการณ์อย่างนอ้ย 3 ปี

(สถานที่ออกก าลังกาย) 125/28 ม.9 2.พนักงานขาย 2 2 25-45 ไม่จ ากัด 9,000-15,000 มปีระสบการณ์อย่างนอ้ย 1 ปี

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-5697469
35 ร้านคาร์แคร์ (บริการล้างรถ) 1.พนักงานล้างรถ 2 2 28-38 ป.6+ 315/ว มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หนา้วดัเขาตอง ต.ปากแพรก อ.ทา่มว่ง อา่นออกเขยีนได้
จ.กาญจนบรีุ โทร.062-6071761

36 บริษัท ทรายปราโมทย ์จ ากดั 1.พนักงานขบัเรือ 2 2 35 ป.6+ ตกลง
(จ าหน่ายหิน ทราย กรวด) 2.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 35 ม.3+ ตกลง
21/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3.พนักงานดูดทราย 2 2 35 ป.6+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512701

37 รอยัลริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา (รีสอร์ท) 1.กุ๊ก 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
88 ม.2 ต.แกง่เส้ียน อ.เมือง 2.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.083-6956141 3.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

38 บริษัท ที บี อาร์ ซี จ ากดั 1.เจา้หน้าที่บริการลูกค้า 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 12,000+ มคีวามรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา

(พิพิธภณัฑ์ทางรถไฟ-พมา่ ขา้งสุสานดอนรัก) ขยนั ซ่ือสัตย ์มีมนุษยสัมพนัธท์ี่ดี

ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ชอบพูดคุยกบัผู้คน หน้าตายิ้มแยม้แจ่มใส

โทร.081-2916439/034-512721 สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

39 ร้านภทัรกิจเซลล์ (ศูนย์เซฟทีคัทกาญจนบรีุ) 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
299/4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 2.ช่างไฟฟ้า 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
โทร.034-513221/081-8233185 3.หัวหน้าทีมงาน 2 2 20+ ม.3+ ตกลง

40 โรงพยาบาลท่าเรือ(สถานพยาบาล) 1.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 2 ไม่เกนิ 30 การพยาบาล ตกลง
456 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.แม่บ้าน 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.034-636792/034-562213
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41 บริษัท เพชรกาญจนา จ ากดั 1.พนักงานส่งของ 10 10 20+ ไม่จ ากัด 315/ว
(ขายไอศกรีมวอลล์)
33/3 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-520129

42 บริษัท กาญจนบุรีค้าเหล็ก จ ากดั 1.พนักงานบัญชี 1 1 ไม่เกนิ 25 ปวส.+ ตกลง
(จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง) 308/1 ต.ท่ามะขาม 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.098-2588852

43 บริษทั เจริญพาณิชยค้์าส่ง(168) จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 2 2 18-35 ม.3+ ตกลง
87/4 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี

โทร.088-1661688
44 ปัม๊น้ ามันพีที (ปัม๊น้ ามัน) 1.พนักงานหน้าลาน 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

1073/11 ม.4 ต.ทา่มว่ง อ.ทา่มว่ง 

จ.กาญจนบรีุ โทร.061-1810861

45 แดร่ีควีน (ขายไอศกรีม) 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ม.3+ 10,000+ ปฏิบัติงานโลตัส
อ.เมอืง จ.กาญจนบุรีโทร.083-1267754 และโรบินสันกาญจนบุรี

46 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สุขณรงค์ (7-11) 1.พนักงานร้านประจ า 2 2 18+ ม.3+ 9,300 โอท,ีเบี้ยขยนั,โบนัสประจ าเดือน/ปี

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

47 ร้านทุ่งสมอวสัดุภณัฑ์(จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง) 1.กราฟฟิกดีไซน์ 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 12,000+

150 ม.4 ต.ทุง่สมอ อ.พนมทวน 2.พนักงานขายออนไลน์ 1 1 ไมจ่ ากดั ปวช.+ 350-400/ว

จ.กาญจนบรีุ โทร.086-3009968

48 ศูนยดู์แลผู้สูงอายกุาญจนบรีุเนอร์สซ่ิงแคร์ 1.เจา้หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ 10 10 18+ ไม่จ ากัด 10,000
(ดูแลผู้สูงอาย)ุ 19/5 ซอย 4 2.แม่บ้าน 2 2 18+ ไม่จ ากัด 10,000
ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.087-4033313

49 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลายแอนด์ 1.วิศวกรเคร่ืองเยน็ 5 5 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวเคร่ืองกล
เอ็นจเินียร่ิง จ ากดั(ออกแบบติดต้ัง 2.วิศวกรไฟฟ้า 2 2 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวไฟฟ้า
ระบบท าความเยน็โรงงานอตุสาหกรรม) 3.ช่างไฟฟ้า 2 2 18-25+ ปวช.+ ตกลง ทุกต าแหน่งต้องออก
183 ม.7 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 4.ช่างเชื่อม 1 1 18-25+ ไม่จ ากัด ตกลง ต่างจงัหวัดได้
จ.กาญจนบุรี เวลาท างาน จ-ส
โทร.034-540991 /085-6611489 08.30-17.30 น.

50 บริษัท สหมิตรเจริญมาเกต็ต้ิง จ ากดั 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
 (บทีาเกน้) 201/67-68 ต.ทา่มะขาม อ.เมือง

 จ.กาญจนบรีุ โทร.081-3788123 089-9196792
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51 บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จ ากัด 1.กุ๊ก 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ร้านอาหาร) 88/8 ม.4 ต.ท่ามะขาม 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.บาริสต้า 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.034-540898 4.เบเกอร่ี 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.พนักงานเดินอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
6.พนักงานเสิร์ฟอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
7.แม่บ้าน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.วิศวกรกอ่สร้าง 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.ผู้จดัการโรงแรม 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10.เจา้หน้าบัญชีต้นทุน 2 2 18+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11.เจา้หน้าที่บัญชีการเงิน 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
52 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 10 10 20+ ม.3+ ตกลง

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

จ.กาญจนบรีุ โทร.086-1005679 3.หัวหน้างาน-หัวหน้ากะ 1 1 30+ ปวช+ ตกลง
4.พนักงานคียข์อ้มูล 1 1 18+ ม.3+ ตกลง

53 ธรุกิจหนังสือพิมพ์ออนไลน-์บ้านเช่า 1.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 22+ ม.3+ ตกลง
4 หมู่ 4 ตรงข้ามอนามัยหวายเหนียว 2.นักเขยีน 2 2 22+ ม.3+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์เบือ้งต้นได้
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ชอบอา่นชอบเขยีน 
ติดต่อ คุณเหลือง ชัยวัฒน์ สนใจการเรียนรู้การท าส่ือ
โทร.084-1192266/062-5288933 เขยีนขา่ว บทกลอน

จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีสวสัดิการบ้านพัก/น้ าไฟฟรี

54 บริษัท แดร็กสไปซ่ีฟู้ดส์ เทรดด้ิง จ ากัด 1.ฝ่ายตลาดออนไลน์ 2 2 22+ ป.ตรี ตกลง ไมจ่ าเปน็ต้องมปีระสบการณ์
(ผลิตและจ าหน่ายน้ าพริกส าเร็จรูป) ทีพ่กัฟรี,เบีย้ขยัน,ท่องเทีย่วประจ าปี

127/57 ต.ปากแพรก อ.เมือง สามารถออกต่างจงัหวัดได้
จ.กาญจนบรีุ โทร.098-8512395 ประกนัสังคม

55 บริษัท ปธารเงิน จ ากัด(ปัม๊น้ ามัน) 1.พนักงานเติมน้ ามัน(หน้าลาน) 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
179/1 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604077

56 บริษทั น้ าตาลไทยเอทานอล จ ากดั 1.คนขบัรถขนสลัด 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
1/104 ม.8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.034-566516-7
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57 บริษัท อาร์.ซี.เทรดด้ิง แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1.ช่างเชื่อม 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
(เคร่ืองก าจัดมลภาวะทางอากาศ) 2.พนักงานเขยีนแบบสเกต็อพั 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
90/3 ม.1 ตทุ่งทอง อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.091-6688713

58 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส.แอล.ว(ี2002) 1.เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูล 1 1 ไม่เกนิ30 ม.6+ 350/ว
(ขายส่ง) 115 ม.1 ต.ลาดหญ้า
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.087-1106616

59 บริษัท โชคทวพีัฒน์รีไซเคิล จ ากัด 1.พนักงานยกของ 10 10 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
21/3 ม.6 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 2.คนขบัรถบรรทุก 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.098-9057273

60 บริษัท จิริฎพานิชย์คอนสตรัคชั่น จ ากัด 1.ช่างเชื่อมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากัด 300-500

333 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมอืง
จ.กาญจนบรีุ โทร.098-2533351

61 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากดั 1.พนักงานขบัรถเทรลเลอร์ 10 10 25+ ป.6+ ตกลง มีประสบการณ์
88 ม.1 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

จ.กาญจนบรีุ โทร.092-2703430

62 บริษัท โล้วเฮงหมง จ ากดั 1.พนักงานขาย 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
(จ าหน่ายและซ่อมรถจักรยานยนต์) 2.ช่างซ่อมรถจกัรยานยนต์ 3 3 20+ ม.3+ ตกลง
84/1-7 ต.บ้านใต้ อ.เมือง 3.แม่บ้าน 1 1 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-513122 ต่อ 500

63 บริษัท วินโดว์ เอเซีย จ ากดั 1.Export Manager 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตอลูมิเนียม) 188/8 ม.4 2.เจา้หน้าที่จดัซ้ือ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานขาย 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
โทร.034-510553 4.เจา้หน้าที่ IT 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

5.เจา้หน้าที่วางแผน 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
6.เจา้หน้าที่ประสานงานขาย 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง
7.หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
8.พยาบาลวิชาชีพประจ าโรงงาน 1 1 20+ การพยาบาล ตกลง
9.เลขานุการ 1 1 23+ ปวส.+ ตกลง
10.พนักงานฝ่ายผลิต 15 15 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

64 บริษัท โรงแรมฮ็อป อินน์ กาญจนบุรี จ ากัด 1.แม่บ้าน 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
(โรงแรม) 360/39 ต.ปากแพรก 
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-513599
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ

65 บริษทั สยามแกรนด์ อลูมิเนียม จ ากดั 1.ช่างติดต้ังอลูมิเนียม 2 2 22-35 ปวช.+ ตกลง
(ผลิตประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม) 2.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
168/11-12 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3.โฟร์แมน 2 2 25+ ปวส.+ ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.064-2919940 4.พนักงานบัญชี 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาการบัญชี

5.พนักงานธุรการ 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง
66 โรงแรมกนกกาญเพลส (โรงแรม) 1.แม่บ้าน 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

351/5 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-513260 3.กุ๊ก 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

67 บริษทั แลตตาซอย จ ากดั (ผลิตและจ าหน่ายนม) 1.พนักงานผู้ช่วยขาย 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
72/7 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604072

68 บริษทั โมด โซลูชัน่ จ ากดั (ตกแต่งภายใน) 1.ธุรการบัญชี 1 1 25-30 ปวส.+ ตกลง
1078/1 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-7979517

69 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวงษากจิรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 4 4 20-35 ม.6+ 15,000+ ประจ าที่ 1.ไทรโยค 2.ล่ินถิน่

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

จ.กาญจนบรีุ โทร.090-0059906 ประกนัชีวิต
70 บริษัท ไอออนิค จ ากดั (ผลิตปุ๋ย) 1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

94 ม.8 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบรีุ โทร.080-0452003

71 บริษัท ต.บุญรอด (2002) จ ากัด 1.ช่างเชื่อม 2 2 25+ ม.3+ ตกลง
168 ม.3 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.ช่างสี 1 1 25+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-562722 3.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 25+ ม.3+ ตกลง

4.วิศวกรโยธา 5 5 25+ ป.ตรี ตกลง
5.วิศวกรไฟฟ้า 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง
6.โฟร์แมนกอ่สร้าง 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง
7.โฟร์แมนไฟฟ้า 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง
8.คนงานทั่วไป 2 2 25+ ป.6+ ตกลง
9.คนสวน 1 1 25+ ป.6+ ตกลง
10.พนักงานขบัรถ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
11.พนักงานหน้าลาน 3 3 18+ ป.6+ ตกลง
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
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เพศ
อายุ วุฒิ

72 บริษทั บ.ีฟู๊ดส์ คลีน โคเวอร์ จ ากดั 1.พนักงานขาย 10 10 25-35 ม.6+ ตกลง
(จ าหน่ายน้ ายาท าความสะอาดครบวงจร) 2.พนักงานการตลาด 10 10 25-35 ม.6+ ตกลง
191/2 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515135

71 ร้านเบลส์พิซซ่า (ร้านอาหาร) 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
24/5 ต.ทา่มะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 2.ผู้ช่วยแม่ครัว 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.087-1705263

72 บริษัท สามัคคีพัฒนา จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 10 10 30+ ไม่จ ากัด 305/ว
120 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขบัรถแม็คโคร 2 2 30+ ไม่จ ากัด 305/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-611956

73 หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเอ ยู เอน็จิเนยีร่ิง 1.ช่างเชื่อม 1 1 ไมจ่ ากดั ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์ด้านช่าง
(ซ่อมเคร่ืองจกัร) 119/3 ม.4 2.ช่างกลึง 2 2 ไมจ่ ากดั ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์ด้านช่าง
ต.หนองบวั อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 3.ช่างเจยี 1 1 ไมจ่ ากดั ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์ด้านช่าง
 โทร.034-670639/092-9151628 4.พนักงานขบัรถ 1 1 20-40 ไม่จ ากัด ตกลง มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์

74 บริษทั ซี แอล เอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั 1.พนักงานขาย 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
(จ าหน่ายรถแทรกเตอร์) 49/3 2.ช่าง 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง มีความรู้เกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ รถไถ 

หมู ่8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จ.กาญจนบุรี โทร.034-566791-2 3.พนักงานธุรการบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง มีความรู้ด้านโปรแกรมเอ็กซ์เพลส

75 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั 1.ผู้จดัการแผนกอาหารแช่แขง็ 1 1 25+ ปวช.+ 20,000+ มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.หัวหน้าแผนกผัก 1 1 25+ ปวช.+ 15,000+ มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-699609 3.หัวหน้าแผนกปลา 1 1 25+ ปวช.+ 15,000+ มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.พนักงานจดัเรียงสินค้าอาหารสด 3 3 18+ ม.6+ ตกลง
5.พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารแห้ง 3 3 18+  ม.6+ ตกลง

76 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัเอ.เจ.เซอร์วิส 1.พนักงานรับ-ส่งผ้าผู้ป่วย 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ปฏบิัติหน้าที่ รพ.พหลพลพยุเสนา

(รับเหมาท าความสะอาด) 2.พนักงานท าความสะอาด 4 4 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ปฏบิติัหนา้ที ่รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที ่19

144/39 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 3.พนักงานท าความสะอาดสถานที่ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ปฏบิัติหน้าที่ รพ.พหลพลพยุเสนา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-604167
584 237 64 283รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน สิงหาคม


