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จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.หัวหน้างานส่วนต้อนรับ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง ส่ือสารภาอังกฤษได้,ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

(โรงแรม-รีสอร์ท)9/1 ม.3 ต.ทา่มะขาม 2.ผู้จดัการฝ่ายรับจองห้องพัก 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง ส่ือสารภาอังกฤษได้,ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-551000 3.E-marketing(ดูแลการตลาดออนไลน)์ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง ส่ือสารภาอังกฤษได้,ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

4.บาร์เทนเดอร์ 2 2 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ,ไม่ระเบดิหู,

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

5.พนักงานซักรีด 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ,ไม่ระเบดิหู,

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

6.พนักงานแม่บ้าน 2 2 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ,ไม่ระเบดิหู,

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

7.เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 2 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ,ไม่ระเบดิหู,

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

8.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ,ไม่ระเบดิหู,

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

9.พนักงานดูแลสระว่ายน  า 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ,ไม่ระเบดิหู,

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

10.กุ๊ก 2 2 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ,ไม่ระเบดิหู,

มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

ประจ ำเดือน ธันวำคม 2561
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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2 The 28th Hotel (โรงแรม/รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 22-30 ป.ตรี ตกลง ส่ือสารภาษาองักฤษได้
ตรงขา้มโรบินสัน ต.ปากแพรก ใส่ในงานบริการ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-512828 บุคลิกภาพดี,ซ่ือสัตย์

3 บริษัท จ.ีเอส.อี.คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 1.พนักงานขาย 20 20 20+ ม.3+ 500/ว สวัสดิการทุกต าแหน่ง
(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟา้) 54 ม.10 2.พนักงานบัญชี 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง -ค่าคอมมชิชั่น,ประกนัอบุติเหตุ

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

4 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากดั 1.พนักงานรับไม้เขา้เคร่ือง 2 2 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
(ผลิตใยไมอ้ดั) 111/1 ม.4 ต.ทา่มะกา

อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ โทร.034-542149

5 บริษัท ไอออนิค จ ากดั(ผลิตปุย๋) 1.ธุรการ 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
94/1 ม.8 ต.ตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-601571
6 บริษทั ไทย-ออสท์ อลูมเินยีม จ ากดั 1.พนักงานฝ่ายผลิต 30 30 18+ ป.6+ ตกลง ขยนัอดทน

(จ าหน่ายประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม) 2.หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน 1 1 30+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ต้นทุนอย่างน้อย 2 ปี

88/11 ม.8 ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง 3.เจ้าหน้าที่ Bom(ค านวณวตุัดิบ) 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มีความรู้พื นฐานเกี่ยวกับงานเขียนแบบ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-520996 4.เจา้หน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
7 บริษัท กนกกาญจน์ ดีพาร์ทเมน้สโตร์ จ ากดั 1.เจา้หน้าที่การตลาด 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง

(ห้างสรรพสินค้า) 15 ม.3 ต.บ้านเหนือ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-514888

8 บริษัท เกรทเทสต์ คอนกรีต จ ากดั 1.พนักงานขบัรถปูน 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีเงินค่าวิ่งเที่ยวรถ
(ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ) ม.12 
ต.บ้านเกา่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.095-7638354

9 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เขาตองเจริญยนต์ 1.เสมียน 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
(อูซ่่อมรถ) 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

10 บริษทั อาร์ เค นจิโิกะ จ ากดั (สนามกอล์ฟ) 1.กุ๊กครัวจนี 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการร์
106 ม.4 ต.วงัด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.กุ๊กครัวไทย 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์
โทร.034-584000-4 ต่อ 140 3.กุ๊กครัวเยน็/ครัวขนม 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์

4.แม่บ้าน 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว สัญญาจา้งชั่วคราว 4 เดือน
5.พนักงานล้างจาน 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว สัญญาจา้งชั่วคราว 4 เดือน

11 ร้านทุง่สมอวสัดุภัณฑ์(จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง) 1.พนักงานแพ็คสินค้า 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 350/ว
150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน 2.พนักงานตอบอนิบล็อก 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 400/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.086-3009968 3.พนักงานขายออนไลน์ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 400/ว
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12 บริษทั ซี.เค.อนิดัสทร่ี (2000) จ ากดั 1.พนักงานท าสวน 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง งานพืช,ท าสวน,ดูแลไร่
(ชาใบหม่อนออร์แกนิค) 83 ม.7
ต.เกาะส าโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-600502

13 บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ากดั 1.หัวหน้าแผนกจดัซื อ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์
(ผลิตฟิล์มพลาสติก) 194 ม.5 2.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 22+ ป.6+ ตกลง
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-534000

14 บริษัท บิลเล่ียนสตาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 1.ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกต้อนรับ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์
(โรงแรมค าแสด) 89 ม.5 ต.ลาดหญา 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-540661-5 3.บาร์เทนเนอร์ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

4.ผู้ช่วยหัวหน้าแม่บ้าน 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
5.พนักงานขายออนไลน์ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

พูดภาองักฤษได้ดี
6.หัวหน้าฝ่ายจดัเลี ยง 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
7.ช่างทั่วไป 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส. ตกลง มีประสบการณ์

15 บริษัท สยามชัย เวอร์วิส จ ากดั 1.ผู้จดัการร้าน 2 2 35+ ป.ตรี ตกลง
(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 752/5-6 2.เจา้หน้าที่สินเชื่อ 2 2 35+ ป.ตรี ตกลง
ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.เจา้หน้าที่การตลาด 20 20 25-35 ม.6+ ตกลง
โทร.065-7553871 4.พนักงานขบัรถ 5 5 35+ ม.6+ ตกลง

16 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด(จ าหน่วยวสัดุก่อสร้าง) 1.เจา้หน้าที่จดัซื อ 5 5 20+ ป.ตรี ตกลง
88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขาย 5 5 20+ ม.3+ ตกลง
โทร.034-527777 3.พนักงานขบัรถผู้บริหาร 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
5.เจา้หน้าที่บัญชีใบก ากบั 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง

17 เดอะ วิสต้า พลู (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

18 โภคาฟีด (เลี ยงกุ้ง,อาหารกุ้ง) 1.พนักงานดูแลฟาร์ม 3 3 28+ ไม่จ ากัด ตกลง
9/2 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.092-9299641

19 บริษัท บ่อพลอยฟูด้ส์ อินดัสทรี จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง
(แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) 44/2 ม.13 2.เจา้หน้าที่บัญชี 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง
ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 3.เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ 4 4 20+ ป.ตรี 315/ว
โทร.034-615315 4.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
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20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานน  าแข็งวังศาลา 1.คนขบัรถส่งน  าแขง็ 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

21 บริษัท บลูไดมอนด์กอล์ฟแอนด์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากัด 1.หัวหน้าบัญชี 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง
(สนามกอล์ฟ) 91 ม.13 ต.ช่องด่าน 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20+ ม.6+ ตกลง
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทร.034-510777 3.คนขบัรถสิบล้อ 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.พนักงานต้อนรับรอบดึก 1 1 25+ ม.6+ ตกลง
5.พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 2 25+ ม.6+ ตกลง
6.ช่างทั่วไป 2 2 25+ ม.6+ ตกลง

22 บริษทั เอส.เอ.พ.ีเหมืองแร่ จ ากัด (สนามกอล์ฟ) 1.เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตกลง
85 ม.13 ต.ชอ่งด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

โทร.034-581565
23 บริษัท เอสทีเอส เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ จ ากดั 1.ช่างกลโรงงาน 5 5 18-35 ปวช.+ ตกลง

(ให้บริการด้านแรงงาน) 189 ม.9 2.ช่างอเิล็กทรอนิกส์ 5 5 18-35 ปวช.+ ตกลง
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.ช่างยนต์ 5 5 18-35 ปวช.+ ตกลง
โทร.034-510699 ต่อ 0 4.ช่างไฟฟ้า 5 5 18-35 ปวส.+ ตกลง

5.ช่างซ่อมบ ารุง 5 5 18-35 ปวส.+ ตกลง
24 คุณอภิวัฒน์  เพ็ญบูรณสันติ(ส่วนบุคคล) 1.พนักงานขบัรถไถ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

98 ม.1 ต.บอ่พลอย อ.บอ่พลอย จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานทั่วไป(ท าไร่ออ้ย) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.034-581011

25 อู่ช่างชาติ (โรงกลึง) 1.ช่างเชื่อม 2 2 25+ ไม่จ ากัด 400-500

99/7 ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี โทร.081-7583267

26 บริษัท อัลชลายด์แทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างกล 10 10 20+ ปวส.+ 12,600
(ผลิตชิ นส่วนเคร่ืองจักร) 90 ม.5 ต.ท่ามะกา 2.ช่างอเิล็กทรอนิกส์ 1 1 20+ ปวส.+ 12,600
อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ โทร.034-541293 3.ช่างเชื่อม 5 5 20+ ปวส.+ 12,600

4.วิศวกรเคร่ืองกล 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
5.วิศกรไฟฟ้า 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
6.ช่างทั่วไป 5 5 20+ ปวส.+ 12,600

27 โรงแรมเดอะบริดจเ์รสสิเด้นส์ (โรงแรม) 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20+ ไม่จ ากัด 9,450+ สามารถพูดภาษาองักฤษได้
263/6 ถ.แม่น  าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด 9,450+
จ.กาญจนบุรี โทร.034-518380

28 บริษัท พ.รุ่งเรือง จ ากัด (จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง) 1.พนักงานส่งของ 2 2 20+ ไม่จ ากัด 320/ว ขบัรถยนต์/6ล้อได้
393 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ มีใบอนุญาตขบัขี่
โทร.080-0236363
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29 บริษัท โมดโซลูชั่น จ ากัด (พฒันาซอฟแวร์) 1.เจา้หน้าที่ไอทีซัพพอร์ท 2 2 22-35 ปวส.+ 12,000+

1078/6 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2.โปรแกรมเมอร์ 1 1 22-35 ปวส.+ 12,000+

จ.กาญจนบุรี โทร.062-5988225 3. Web Developer 2 2 23+ ปวส.+ 12,000+

4.เจา้หน้าที่คียข์อ้มูล 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
30 กาญจนบรีุค้าส่ง (จ าหนา่ยสินค้าปลีก-ส่ง) 1.พนักงานจดัเรียงสินค้า 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

57/1 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.064-9706698
31 บริษัท ทีคิวเอม็ อนิชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั 1.พนักงานขาย 9 9 20-35 ม.6+ 10,000+

(ประกันภยั) 8/102 ซ.ไปรษณีย์ ต.บ้านใต้ 

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.063-9047313

32 บริษัท ริเวอร์แคว พรอพเพอร์ตี  จ ากัด 1.แคชเชียร์ 10 10 20+ ปวช.+ ตกลง
388/5 ถ.แม่น  าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ธุรการ 10 10 20+ ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.092-3566650 3.แม่บ้าน 20 20 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.ผู้จดัการตลาด,โรงแรม 4 4 20+ ป.ตรี ตกลง
5.เจา้หน้าที่แผนกบุคคล 5 5 20+ ป.ตรี ตกลง

33 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั(มหาชน) 1.พนักงานประจ าร้าน 2 2 18-35 ม.3+ ตกลง ปกบิัติงานสาขาค่ายสุรสีห์
7-11 สาขาบ้านบ่อ 13/11 ต.ปากแพรก 2.เจา้หน้าที่พัฒนาธุรกจิ 3 3 23-30 ป.ตรี 15,000+

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.091-0047611

34 ร้านบ้าน-ตัว-กลม (ร้านอาหาร) 1.พนักานเสิร์ฟ 2 2 20+ ไม่จ ากัด 315/ว
2/2 ถ.สองแคว ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 20+ ไม่จ ากัด 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร088-5888710

35 บริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จ ากดั 1.ช่างยนต์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
88/8 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเชื่อม 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.081-8578801 3.คนขบัรถตัก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.คนชขบัรถสิบล้อ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
5.คนเจาะหิน 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
6.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
7.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
8.ช่างช่วงล่าง 10 ล้อ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
9.เจา้หน้าที่พัสดุ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง

36 บริษัท เอย ูรีสอร์ท จ ากดั (รีสอร์ท) 1.แม่บ้าน 2 2 ไม่เกนิ 35 ไม่จ ากัด ตกลง
ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.092-9151628
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37 บริษทั ว ีเอ เอส โอเชยีลไทยแลนด์ จ ากดั 1.พนักงานคลังสินค้า 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
(แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) 69 ม.2 2.เจา้หน้าที่ QC 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.084-8879026

38 บริษัท ทรูคอร์เปเรชั่น จ ากัด (การส่ือสาร) 1.พนักงานแนะน าเน็ตบ้านทรู 10 10 20-35 ม.6+ 13,000+

วงัสารภีพล่าซ่า ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ทีมขายอสิระ 25 25 27-35 ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-4162963 3.หวัหน้าทีมขายและดุแลร้านตัวแทน 2 2 27-35 ป.ตรี+ ตกลง

39 บริษัท ทรัพยธ์ณาดัมพ์รุ่งเรือง จ ากดั 1.พนักงานคุมเคร่ือง CNC 1 1 20-35 ม.6+ ตกลง
95,95/1 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่ามว่ง 2.ช่างเชื่อม 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.034-562772/098-7387698

40 บริษทั โรบนิสัน จ ากดั (สาขากาญจนบรีุ) 1.แคชเชียร์ 2 2 25+ ม.6+ ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

(ห้างสรรพสินค้า) 110 ม.9 ต.ปากแพรก 2.ผู้จดัการแผนกขาย 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-603211-21

41 บริษัท เอกไพรินริเวอร์แคว จ ากัด(รีสอร์ท) 1.ฝ่ายครัว 1 1 ไมจ่ ากดั ม.6+ ตกลง
245 ม.4 ต.วงัด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานต้อนรับ 2 2 ไมจ่ ากดั ม.6+ ตกลง
โทร.065-2241519 3.พนักงานห้องอาหาร 1 1 ไมจ่ ากดั ม.6+ ตกลง

4.พนักงานจดัเลี ยง 1 1 ไมจ่ ากดั ม.6+ ตกลง
42 บริษัท สิงห์กาญจน์เสริมทรัพย ์จ ากดั 1.คนขบัรถ 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง มีใบอนุญาตขบัขี่

(จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม) 4/5 ต.ท่าล้อ 2.คนยกสินค้า 4 4 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ โทร.081-9433758

43 บริษัท เพชรสิงห์โต จ ากดั 1.แคชเชียร์/พนักงานจัดเรียงสินค้า 1 1 ไม่เกนิ 35 ม.6+ 315/ว
240 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.081-9101010

44 ร้านวุฒิพรการเกษตร 1.พนักงานขายปุย๋ 7 7 20-50 ไม่จ ากัด 20,000-30,000

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

45 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเจือทิพย(์โรงน  าแข็ง) 1.พนักงานทั่วไป 5 5 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว
126/7 ม.4 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-589512

46 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขณรงค์ (7-11) 1.พนักงานร้านประจ า 2 2 18+ ม.3+ 9,300 โอท,ีเบี ยขยัน,โบนัสประจ าเดือน/ปี

(คอนอีเนียสโตร์)  163/3 ต.ปากแพรก สามารถท างานเป็นกะได้
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.091-0010077
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47 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีเนอร์สซ่ิงแคร์ 1.เจา้หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ 10 10 18+ ไม่จ ากัด 10,000
(ดูแลผู้สูงอาย)ุ 19/5 ซอย 4
ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี โทร.087-4033313

48 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลายแอนด์ 1.วิศวกรเคร่ืองเยน็ 5 5 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวเคร่ืองกล
เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั(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.ช่างเชื่อม 5 5 18-25+ ไม่จ ากัด ตกลง ต่างจงัหวัดได้
จ.กาญจนบุรี เวลาท างาน จ-ส
โทร.034-540991 /085-6611489 08.30-17.30 น.

49 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

50 บริษทั จริิฎพานชิยค์อนสตรัคชั่น จ ากดั 1.ช่างเชื่อมเหล็ก 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.ช่างเชื่อมประกอบชิ นงาน 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
51 บริษัท บ.ีฟู๊ดส์ คลีน โคเวอร์ จ ากัด 1.พนักงานขายและการตลาด 10 10 25-35 ม.6+ ตกลง

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

52 ร้านค้าสมาน (ส่วนบุคคล) 1.แม่บ้าน 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว
160/149 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.แม่ครัว 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.081-3531996

53 คุณปุณเดชา  เกสรกาญจน์(ค้าของเกา่) 1.พนักงานบัญช(ีธุรการ) 1 1 25+ ปวช.+ 315/ว
140 ม.9 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขบัรถพ่วง 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์/ออกต่างจงัหวดัได้

จ.กาญจนบุรี โทร.081-9819545
54 วา่ที ่ร.ต.ทัศน์สุเมธ ม้าบุญสง่าศุภฤกษ์ 1.ตัวแทนประกนัชีวิตเอไอเอ 30 30 25+ ม.6+ ตกลง

(ตัวแทนประกนัชวีติ) 99/99 ม.9 ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.092-2691615

55 บริษทั เอไอเอ จ ากดั(ขายประกนัชวีิต) 1.ตัวแทนที่ปรึกษาการเงิน 10 10 20-45 ม.6+ 10,000-25,000

4แยกแกง่เสี ยน ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง 

จ.กาญจนบรีุ โทร.094-5978991
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56 แฟมิล่ีรีสอร์ท(โรงแรม-รีสอร์ท) 1.แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
98/16 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.0813785572

57 เดอะวิสต้าพูลวิลล่า(รีสอร์ท) 1.แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
8/8 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-510959

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

59 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
60 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

61 ปัม๊น  ามันพีที (ปัม๊น  ามัน) 1.พนักงานหน้าลาน 5 5 20+ ไม่จ ากัด 315/ว
1073/11 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี โทร.061-1810861

62 บริษัท แลตตาซอย จ ากดั (ผลิตและจ าหน่ายนม) 1.พนักงานบัญชีคลัง 1 1 20+ ปวส.+ 315/ว
72/7 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขาย 2 2 20+ ไม่จ ากัด 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604072

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

64 ร้านฅนท ารถ (ร้านซ่อมรถยนต์) 1.ช่างยนต์ 1 1 20-35 ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

993/10 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.084-5707172

65 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากดั 1.ช่างเทคนิค 20 20 18-35 ม.3+ 12,000 มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ

(การส่ือสาร) 45/18 ม.8 ต.แกง่เสี ยน 2.พนักงานการตลาด 5 5 18-30 ม.3+ 12,000 มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-910003-4 มีบุคลิกภาพดี รักงานการตลาด 
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66 สหพนัธอ์ะไหล่(จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ รถพว่ง) 1.พนักงานช่วยขาย 1 1 18-30 ม.3 350/ว ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ

976/1 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.094-6641456

67 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด โชคประภัสก่อสร้าง 1.พนักงานขบัรถแบ็คโฮ 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

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

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

4.พนักงานขบัรถน  า 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

68 ร้านอาหาร ON THE TRAIN 1.ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
(ร้านอาหาร) สวนไทรโยครีสอร์ท 2.พ่อครัว/แม่ครัว 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
ต.ท่าเสา  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3.ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.090-9716788 4.บาริสต้า 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

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

69 ร้านทองแม่อิม่5 (จ าหน่ายทองรูปพรรณ) 1.แม่บ้าน 1 1 20-45 ไม่จ ากัด 315/ว
160/149 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.พนักงานขาย 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512082 3.แม่ครัว 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

70 บริษัท อนิโดฟาร์มไบโอเทค จ ากดั 1.แม่บ้าน 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว
(ผลิตปุย๋) 109/2 ม.4 ต.บ้านเกา่ 2.ผู้ช่วยนักวิจยั 1 1 20+ ปวช.+ 315/ว
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-510999

72 คุณเหลือง ชัยวัฒน์(ส่วนบุคคล) 1.ช่างซ่อมบ ารุงทั่วไป 1 1 25+ ม.6+ ตกลง มีความรู้คอมพิวเตอร์
4 ม.4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.084-1192266

73 บริษัท ซี อาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั 1.พนักงานขายโครงการ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
(จ าหนา่ยอปุกรณ์กอ่สร้าง) 111 ม.9 2.หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบ ารุง 1 1 30+ ปวส.+ ตกลง
ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานขาย 2 2 25+ ม.3+ ตกลง
โทร.034-910200

74 โรงแรมนาคาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา 1.ช่างทั่วไป 1 1 ไม่เกนิ 35 ปวช.+ ตกลง มีความรู้ด้านช่างอเิล็กทรอนิกส์ ระบบงานไอที

(โรงแรม-รีสอร์ท) 99 ม.1 ต.หนิดาด มีประสบการณ์ในสายงานช่างอย่างนอ้ย 3 ปี

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 25+ ม.6+ ตกลง
โทร.034-510729-31
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75 โรงงานน  าตาลเมอืงกาญจน์(อตุสาหกรรมน  าตาล) ต ำแหน่งพนักงำนประจ ำ
(บริษทั น  าตาลราชบุรี จ ากัด) 98 ม.1 ต.บ้านเก่า 1.หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์หรือมีประสบการณ์

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-919775 2.นักวิทยาศาสตร์ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์หรือมีประสบการณ์

3.หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์หรือมีประสบการณ์

4.วิศวกรประจ าแผนกเคร่ืองมือวัด 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาไฟฟา้ก าลังหรือมีประสบการณ์

5.พนักงานประจ าแผนกลูกหีบ 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

6.พนักงานประจ าแผนกหม้อต้ม 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

7.วิศวกรประจ าแผนกหม้อเค่ียว 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

8.พนักงานประจ าแผนกหม้อปัน่ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

9.พนักงานจดัสรรรถแผนกยานยนต์ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษและมีใบขับขี่

10.หวัหนา้แผนกพสัดุและคลังสินค้า 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

11.พนักงานประจ าแผนกพัสดุและคลังสินค้า 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีหรือมีประสบการณ์

12.หวัหน้าแผนกซ่อมบ ารุง(โรงไฟฟา้) 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบไฟฟา้ก าลังหรือมีประสบการณ์

13.พนกังานซ่อมบ ารุง หนว่ยเคร่ืองมือวดั 4 4 20+ ปวช.+ ตกลง จบไฟฟา้ก าลังหรือมีประสบการณ์

14.หัวหน้าแผนกคลังบรรจุ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

ต ำแหน่งงำนพนักงำนช่ัวครำว (เปิดรับสมัครต้ังแต่วันน้ี - 10 พฤศจิกำยน 2561)
1.พนักงานควบคุมคุณภาพ(QC) 34 34 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
2.พนักงานคลังสินค้าและพัสดุ 9 9 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
3.พนักงานปัม๊น  ามัน 6 6 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
4.พนักงานหม้อเค่ียว 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
5.พนักงานหม้อน  า 16 16 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
6.พนักงานซ่อมบ ารุง 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
7.พนักงานเทอร์ไบน์ไฟฟ้า(TG) 6 6 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
8.พนักงานลูกหีบ 27 27 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
9.พนักงานจดัรถลานนอก 6 6 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
10.พนักงานจา่ยคิวลานนอก 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
11.พนักงานซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้า 6 6 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
12.พนักงานห้องชั่ง 9 9 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
13.พนักงานเรียกคิว 6 6 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
14.พนักงานจดัรถลานใน 6 6 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
15.พนักงานหม้อต้ม 12 12 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
16.พนักงานธุรการ(แม่บ้าน) 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
17.พนักงานหม้อปัน่ 24 24 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
18.พนักงานยานยนต์ 18 18 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
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76 บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดดิ ง จ ากัด 1.พนักงานสถานีปัม๊น  ามัน 10 10 18+ ป.6+ ตกลง
(โครงการ TMK Park) ต.ท่ามะขาม 2.เจา้หน้าที่บัญชี 3 3 20+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาบัญช/ีมีประสบการณ์
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.063-2064552 3.พนักงานจดัเรียงสินค้า 20 20 20+ ม.3+ ตกลง ประจ าสาขาท่าม่วง 5 อตัรา

ประจ าสาขาท่าเรือ 5 อตัรา
ประจ าสาขาชุกโดน 5 อตัรา
ประจ าสาขาท่ามะกา 5 อตัรา

77 บริษัท สยามแกรนด์ อลูมิเนียม จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
(ผลิตประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม) 2.เจา้หน้าที่เขยีนแบบ 1 1 25-35 ป.ตรี ตกลง
168/11-12 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3.โฟร์แมน 1 1 25-35 ไม่จ ากัด ตกลง ประจ าที่ กทม./มปีระสบการณ์

จ.กาญจนบุรี โทร.064-2919940
78 บริษัท เพชรกาญจนา จ ากดั 1.พนักงานส่งของ 8 8 20+ ไม่จ ากัด 315/ว ขับรถได้/มใีบขับขี่/อา่นออก

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

เขยีนได้/มีความซ่ือสัตย์
79 ร้านภัทรกจิเซลล์ (ศูนยเ์ซฟทีคัทกาญจนบุรี) 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

299/4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-513221/081-8233185
80 บริษัท อาร์.ซี.เทรดดิ ง แอนด์ เอ็นจิเนยีร่ิง จ ากดั 1.ช่างเชื่อม 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

(เคร่ืองก าจดัมลภาวะทางอากาศ) 2.ช่างเขยีนแบบสเกต็อพั 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
90/3 ม.1 ตทุ่งทอง อ.ท่าม่วง 3.ช่างไฟฟ้า/อเิล็กทรอนิกส์ 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.091-6688713

81 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั 1.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง
102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนกังานจัดเรียงสินค้าอาหารสด 2 2 18+ ม.6+ 315+/ว

จ.กาญจนบุรี โทร.034-699609 3.พนักงานจดัเรียงสินค้าอาหารแห้ง 2 2 18+  ม.6+ 315+/ว

82 โรงแรมเวสทอร่ี (โรงแรม) 1.พนักงานต้อนรับ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์,ภาษาองักฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

277/41 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.บาริสต้า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์,ภาษาองักฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.063-2420110 สามารถชงน  าตามออเดอร์ลูกค้าได้ดี

83 รอยลัริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา (รีสอร์ท) 1.กุ๊ก 1 1 ไม่เกนิ40 ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์
88 ม.2 ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง 2.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 ไม่เกนิ40 ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์
จ.กาญจนบุรี โทร.083-6956141 3.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 ไม่เกนิ 35 ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์

4.พนักงานท าความสะอาด 1 1 ไม่เกนิ35 ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์
5.พนักงานเดินอาหาร 3 3 ไม่เกนิ35 ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์

84 บริษทั ก.แสงยนต์ คอร์เปเรชั่น จ ากดั 1.พนักงานสาธิต 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง สามารถขบัรถ6ล้อได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ขายรถแทรกเตอร์) 43/1 ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานขาย 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง ขบัรถได้
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.085-2646565 3.ช่างบริการรถแทรกเตอร์ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขายานยนต์/ขบัรถได้
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85 บริษัท อซูีซุกาญจนบุรี จ ากดั ส ำนักงำนใหญ่
(จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์) 1.ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

318/1 ต.ทา่มะขาม อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ 2.ที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

โทร.034-513680-2 3.เจา้หน้าที่แคชเชียร์/การเงิน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง จบสาขาการเงินการธนาคาร/บัญชี

4.เจา้หน้าที่ล้างรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

สำขำท่ำเรือ
1.ช่างรถใหญ่ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพจารณาเป็นพเิศษ

2.ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจารณาเป็นพเิศษ

สำขำทองผำภูมิ
1.ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจารณาเป็นพเิศษ

86 โรงแรมกนกกาญเพลส (โรงแรม) 1.กุ๊ก 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

351/5 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-513260 3.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

4.แม่บ้าน 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

87 บริษทั พเีออี(ประเทศไทย)จ ากดั(มหาชน) 1.ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวส.+ 315/ว จบสาขาไฟฟา้/มีใบประกอบวชิาชีพ

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

88 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ากัด 1.เจา้หน้าที่สต็อก/สโตร์ 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
(จ าหน่ายคอนกรีต) 111/2 ม.9 2.พนักงานบัญชี 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานขบัรถเครน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.034-512122 4.พนักงานขบัรถโฟล์คลิฟ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

89 โรงแรมยอูนิจนัทรี(รีสอร์ท) 1.ผู้ช่วยเชฟ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
443 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-521584 3.กุ๊กรายวัน 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตกลง

90 บริษัท เวสท์โคสท์ เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 1.หัวหน้าช่างซ่อมบ ารุง 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ 5 ปี
ปฏบิัติงานที ่บริษทั สยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 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.ช่างเจยีร์ 3 3 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์งานโรงงาน
5.ช่างเชื่อม 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์งานโรงงาน

91 บริษัท เวอร์จิ น เอฟแอนด์บี จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 18+ ไม่จ ากัด 315/ว เข้ากะได้ช่าวงเวลา 07.00-19.00/19.00-07.00

(ผลิตขนมทองม้วน) 162/1 ม.9
ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-518851 ต่อ 24
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92 บริษทั กนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จ ากัด 1.แคชเชียร์ 5 5 20+ ม.3+ 315+/ว
(ห้างสรรพสินค้า) 15 ม.3 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.เจา้หน้าที่การตลาด 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาการตลาด
จ.กาญจนบุรี โทร.034-514888

93 บริษัท ทรัพย์กมลลิสซ่ิง จ ากัด (สินเชื่อการเงิน) 1.พนักงานบัญชี 1 1 ไม่เกนิ 25 ปวช.+ ตกลง จบสาขาการบัญชี
160/251 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.080-7772963

94 บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จ ากดั 1.กุ๊ก 2 2 18+ ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

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

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

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

5.พนักงานเดินอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
6.พนักงานเสิร์ฟอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
7.วิศวกรกอ่สร้าง 1 1 18+ ป.ตรี 315/ว มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ/สาขาที่เกี่ยวข้อง

8.ผู้จดัการโรงแรม 1 1 30+ ป.ตรี 315/ว มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

9.เจา้หน้าที่บัญชีการเงิน 1 1 20+ ป.ตรี 315/ว มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี
95 บริษัท โตโยต้ากาญจนบรีุ 1995 ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากัด 1.เจา้หน้าที่ Call Center 1 1 ไม่เกนิ 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+

(จ าหนา่ยรถยนต์โตโยต้า) 22 ม.1 ต.ทา่ล้อ 2.ช่างยนต์ 1 1 ไม่เกนิ 35 ปวช.+ ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+/สาขาพนมทวน

อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-514222 3.เจา้หน้าที่ท าความสะอาด 3 3 ไม่เกนิ 45 ไม่จ ากัด ตกลง
4.ช่างซ่อมตัวถงัและสี 3 3 ไม่เกนิ 45 ไม่จ ากัด ตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ

5.พนักงานขาย 4 4 ไม่เกนิ 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.00+
6.พนักงานขายประกันภยัผ่านทางโทรศัพท์ 1 1 ไม่เกนิ 35 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.50+
7.เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 1 ไม่เกนิ 45 ไม่จ ากัด ตกลง
8.แม่บ้าน 1 1 ไม่เกนิ 45 ไม่จ ากัด ตกลง

96 บริษัท โมเดิร์นโฮม เฟอร์นิท จ ากัด 1.เจา้หน้าที่กราฟิกส์ 1 1 ไม่เกนิ 35 ปวส.+ ตกลง จบสาขาคอมพิวเตอร์
(จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์) 179 ต.ท่าล้อ
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรีุ โทร.034604658

97 โรงพยาบาลท่าเรือ(สถานพยาบาล) 1.เภสัชกร 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง จบสาขาเภสัชกร
456 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และมีใบประกอบวิชาชีพ
โทร.034-636792/034-562213 2.ผู้ช่วยพยาบาล 1 1 ไมจ่ ากดั การพยาบาล ตกลง มีใบประกอบวิชาชีพ

98 บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จ ากดั 1.พนักงานขบัรถ 2 2 20-45 ไม่จ ากัด 9,450 สามารถช่วยงานขายได้
(จ าหน่ายและซ่อมรถจกัรยานยนต์) 2.พนักงานขาย 5 5 20-40 ปวช.+ 315+/ว ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ

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

จ.กาญจนบุรี โทร.034-561028
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99 บริษัท ต.บุญรอด (2002) จ ากดั 1.ช่างเชื่อม 2 2 25+ ม.3+ ตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ

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

จ.กาญจนบุรี โทร.034-562722 3.โฟร์แมนกอ่สร้าง 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ

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

5.คนงานทั่วไป 2 2 25+ ป.6+ 315/ว
100 บริษัท ซูซูก ิกาญจนบุรี จ ากดั (สาขาท่ามะกา) 1.ที่ปรึกษาการขาย 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง

(จ าหน่ายรถยนต์) ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี โทร.034-604022
101 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากดั 1.พนักงานขบัรถเทรลเลอร์ 10 10 25+ ป.6+ ตกลง มีประสบการณ์

88 ม.1 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง สามารถปฏบิติังานต่างจงัหวัดได้

จ.กาญจนบุรี โทร.092-2703430
102 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/รถแคลมป์ลิฟ/รถรีชทรัค

จ.กาญจนบุรี โทร.086-1005679
103 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดวงษากิจรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 4 4 20-35 ม.6+ 15,000+ ประจ าที่ 1.ไทรโยค 2.ล่ินถิ่น

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

จ.กาญจนบุรี โทร.090-0059906 ประกนัชีวิต
104 บริษัท โรงแรมริเวอร์แคว จ ากดั 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20+ ม.3+ 315/ว

(โรงแรม) 284/15-156 ถ.แสงชูโต 2.กปัตันห้องอาหาร 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร0034-510111 3.กุ๊ก 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.พนักงานต้อนรับ 2 2 20+ ป.ตรี 11,500
5.พนักงานแม่บ้าน 3 3 20+ ม.3+ 315/ว

105 บริษัท กาญจน์คอร์น จ ากดั 1.วิศวกร 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง สาขาไฟฟา้ เคร่ืองกล หรือที่เกีย่วข้อง

(แปรรูปผลิตผักและผลไม้) มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

68 ม.7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-919520

106 บริษัท รวมยนต์ เรเดียล จ ากดั 1.ช่างปะยางรถสิบล้อ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 500/ว มีที่พักให้
(จ าหน่ายยางรถ) 810/8-9 ม.2 
ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-612058

107 สถานรับเลี ยงเด็กรพีพรเนอสเซอร่ี 1.ครูพี่เลี ยง 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

(สถานศึกษา) 260/5 ต.ปากแพรก

อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ โทร.080-9791499
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108 บริษัท สยามชัย จ ากัด(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟา้) 1.ผู้จดัการร้าน 2 2 ไม่เกนิ 35 ป.ตรี ตกลง
752/5-6 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2.เจา้หน้าที่สินเชื่อ 2 2 ไม่เกนิ 35 ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.065-7553871 3.เจา้หน้าที่การตลาด 20 20 25-35 ม.6+ ตกลง

4.พนักงานขบัรถ 5 5 ไม่เกนิ 35 ม.6+ ตกลง
109 ร้านไทยวิชัน่ขายแว่น 2006(จ าหน่ายแว่นตา) 1.พนักงานขายแว่นตา 1 3 22-35 ปวช.+ 10,000+ ค่าคอมมิชชั่น

สาขาแม็คโคร ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.095-2755866

110 บริษัท ช.เอราวณัมอแตอร์กาญจนบุรี จ ากดั 1.พนักงานรับรถ 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง
(จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์) 444 ม.5 ต.ท่ามะขาม 2.ช่างยนต์ 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-520320 3.พนักงานธุรการ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง

111 บริษทั กาญจนบรีุ โฮมบลิเดอร์ จ ากดั 1.โฟร์แมน 1 1 ไม่เกนิ 30 ปวส.+ ตกลง
(ธุรกจิกอ่สร้าง) 51/2-3 ม.9 2.วิศวกรเขยีนแบบ 1 1 ไม่เกนิ 30 ป.ตรี ตกลง
ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 3.วิศวกรขาย 1 1 ไม่เกนิ 30 ป.ตรี ตกลง จบสาขาสถาปัตยกรรม/กอ่สร้าง

โทร.095-5214268 ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ

112 บริษัท เลิฟ ลิสซ่ิง จ ากดั (ธรุกจิสินเชื่อ) 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ม.3+ ตกลง ปฏบิติังานที่ อ.เมือง/อ.ทองผาภมูิ

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

113 บริษัท เจเอส ออโตโมบิล จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป(ตัดฟิล์ม) 3 3 25-30 ม.3+ ตกลง
(โชว์รูมรถ) 275-279 ต.ปากแพรก 2.พนักงานขบัรถยนต์ผู้บริหาร 1 1 35-40 ป.6+ ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-515181 3.ที่ปรึกษาการขาย 5 5 25+ ม.3+ ตกลง

4.ผู้จดัการฝ่ายขาย 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง
5.ผู้จดัการศูนยบ์ริการ 1 1 30+ ปวช.+ ตกลง
6.แม่ครัว 1 1 25-45 ไม่จ ากัด ตกลง ท าอาหารได้/ท างานทีบ่้านเจา้นายหนองบัว

7.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ท างานที่ศูนยม์าสด้า
8.ที่ปรึกษาด้านบริการ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างยนต์

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

115 บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด 1.เลขานุการ 1 1 22+ ป.ตรี 9,000
(ประกันชีวติ) 20/58-59 ต.บ้านใต้ 2.พนักงานฝ่ายขาย 4 4 25-40 ป.ตรี 12,000-25,000

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.092-2493669 3.ผู้ช่วยฝ่ายขาย 2 2 25-40 ป.ตรี 30,000+ มีประสบการณ์จะพจิารณษเปน็พเิศษ

116 บริษัท เกาะกอหญา้ จ ากดั(รีสอร์ท) 1.แม่บ้าน 1 1 25-45 ไม่จ ากัด ตกลง
148/2 ม.1 ต.หนองหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.083-3156211/081-8112188
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117 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอ็น.โมลาส(จ าหนา่ยกากน  าตาล) 1.ธุรการฝ่ายขาย 3 3 25-35 ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
9/35 ม.4 ต.ท่าไม ้อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
โทร.082-2965558/081-9438475 และงานด้านเอกสารทั่วไป

2.พนักงานขบัรถ 2 2 28-50 ม.3+ ตกลง
118 บริษทั นยิมศิลปไ์ฮไฟ แอนด์ สตูดิโอ จ ากดั 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง

(เคร่ืองเสียง) 28 ต.บา้นเหนอื อ.เมอืง 2.ช่างอเิล็กทรอนิกส์ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-620503-4

119 บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) (เคร่ืองด่ืมน  าอดัลม) 1.พนักงานคลังสินค้า 1 1 18-40 ปวส.+ ตกลง
111/1 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-7369974
120 ร้านแซ่บนัว(ร้านอาหาร) 1.ผู้ช่วยแม่ครัว 2 2 30+ ไม่จ ากัด ตกลง

ร้านตรงข้ามค่ายทหาร ร.29 พนั 1 ต.ลาดหญ้า 2.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.092-6024377

121 บริษทั ประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั 1.พนักงานประจ าโรงกลึง 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง ต่ ากว่า ปวช.ขอมีปะสบการณ์งานโรงกลึง อย่างน้อย 3 ปี

(ผลิตน  าตาล) 4,2 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา 2.วิศวกรไฟฟ้าก าลัง 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า-ก าลัง
อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ โทร.034-543123 มีประสบการณ์อยา่งนอ้ย 3 ปใีนโรงงาน

122 บริษัท ฮอนด้า บิ๊กวิง กาญจนบุรี จ ากัด 1.เจา้หน้าที่ปรึกษาการขาย 2 2 ไมจ่ ากดั ม.3+ ตกลง
(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 25 ต.แก่งเสี ยน

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.086-3444459

123 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลล์แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด 1.เจา้หน้าที่บุคคล 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง
(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 84/1-7 ต.บ้านใต้ 2.ช่างว่อมรถจกัรยานยนต์ 10 10 20-35 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.084-1149244 3.เจา้หน้าที่ทะเบียน 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง
4.เจา้หน้าที่บัญชี 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง
5.เจา้หน้าที่การตลาด 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง

124 บริษัท ไอ-อนิสตอล จ ากดั 1.ช่างไฟฟ้า/ผู้ช่วยช่าง 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
93 ม.5 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง 2.ช่างเชื่อม 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.085-9532660

125 โรงพยาบาลสัตว์กาญจนบุรี 1.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1 1 20-35 ป.ตรี ตกลง วท.บ.สัตวบาล สัตวศาสตร์
(รักษาสัตว)์ 46/9 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ 

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.086-3288077

126 คุณไพเราะ ช่วงชัย (กอ่สร้าง) 1.ช่างส ารวจ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
246 ม.4 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน 2.คนงาน 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.095-163-4579/086-5185768
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127 บริษัท เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จ ากัด(สถานที่ทอ่งเที่ยว) 1.ช่างไฟฟ้า 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง ต้องมีใบผ่านด้านไฟฟ้า
168 ม.5 ต.สิงห ์อ.ไทรโยค จ.กาญจบุรี 2.พนักงานบัญชี 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพจิารณษเปน็พเิศษ

โทร.063-2214563
128 บิ๊กซี สาขากาญจนบุรี (ห้างสรรพสินค้า) 1.ผ่ายป้องกนัการสูญเสีย 1 1 20+ ปวส.+ 460/ว

786/8 ต.ทา่มะขาม อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานคลังสินค้าและพัสดุ 2 2 20+ ม.3+ 340/ว
โทร.034-602800-84 3.แคชเชียร์ 3 3 20+ ม.3+ 340/ว

129 บริษัท ไทยซานมเิกลลิเคอร์ จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ประกนัคุณภาพ 3 3 22-26 ป.ตรี ตกลง จบสาขาวทิยาศษสตร์เคมีและที่เกีย่วข้อง

(ผลิตแอลกอฮอล์) 234 ม.1 ต.วงัขนาย

อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-611508

130 ห้างหุน้ส่วน วันชัยอเีล็คทริค 1.พนักงานธุรการ 1 1 18+ ปวส.+ ตกลง
(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟา้) 775 ม.2 2.พนักงานขาย 2 2 18+ ม.6+ ตกลง
ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-613814

131 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากดั 1.พนักงานฝ่ายผลิต (PC) 1 1 22-29 ป.ตรี ตกลง จบวศิวกรรมศาสตร์/บริหารจดัการอุตสาหกรรม

(ผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อเิล็กทรอนิกส์) 2.ตรวจสอบคุณภาพ 3 3 22-29 ป.ตรี ตกลง จบวิศวกรรมอตุสาหกรรม
188 ม.9 ต.พงัตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรีุ 3.เจา้หน้าที่ความปลอดภัย 3 3 22-29 ป.ตรี ตกลง จบสาขาอาชีวอนามัย/ความปลอดภยั

โทร.034-510716 4.เจา้หน้าที่เอกสาร 1 1 22-29 ป.ตรี ตกลง จบสาขาการจัดการ/คอมพิวเตอร์

5.ธุรการ 1 1 22-29 ป.ตรี ตกลง จบสาขาการจัดการ/คอมพิวเตอร์

6.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 4 4 22-29 ป.ตรี ตกลง จบสาขาการจัดการ/คอมพิวเตอร์

7.ล่ามพม่า 2 2 22-29 ป.ตรี ตกลง จบสาขาพม่าศึกษา
132 ร้านเฟรชมาร์ท (รพ.พหลพลพยหุเสนา) 1.พนักงานแคชเชียร์ 2 1 1 18-30 ม.6+ 9,000 เบี ยขยนั,โบนัส,ประกันสังคม

572 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-511063

133 ร้านขายยาโปร-ดรัก (ร้านขายยา) 1.ผู้ช่วยเภสัชกร 2 2 22-28 ม.6+ ตกลง
55/2 ม.1 ต.ด่านมะขามเตี ย อ.ด่านมะขามเตี ย 2.เภสัชกร 1 1 22-28 ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.094-9561446

134 บริษัท บ้านฟ้า กรุ๊ป จ ากดั 1.พนักงานบัญชี 2 2 25+ ปวส.+ ตกลง
54/1 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานจดัซื อ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.062-8120061

135 บริษัท นายวั กรุ๊ป จ ากดั 1.พนักงานแคชเชียร์ 2 2 20+ ม.3+ ตกลง ประจ าร้านเฟรชมาร์ท
56/1 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.062-8120061

136 บริษัท เอกไพรินริเวอร์แคว จ ากัด(รีสอร์ท) 1.พนักงานส ารองห้องพัก 1 1 27+ ป.ตรี ตกลง
245 ม.4 ต.วงัด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.หัวหน้าห้องอาหาร 1 1 27+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.065-2241519 3.พนักงานจดัซื อ 1 1 27+ ป.ตรี ตกลง
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137 บริษัท ศรีฟ้าเบเกอร่ี จ ากดั ปฏิบัติงำนโรงงำนผลิต
(ผลิตและจ าหน่ายเบเกอร่ี) 1.พนักงานผลิต 15 15 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว เขา้กะได้
208 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 2.แม่บ้านไลน์ผลิต 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว เขา้กะได้+ค่าตี500บ/ด
จ.กาญจนบุรี โทร.034-613074 3.พนักงานตีแป้ง 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว เขา้กะได้

4.พนักงานขบัรถ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว เข้ากะได้/มีใบอนุญาตขับขี/่เบี ยเลี ยง

5.เด็กรถ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 350/ว ชั่วคราวถงึ31/1/62
6.พนักงานคุมเคร่ืองจกัร 10 10 ไมจ่ ากดั ทุกวุฒิ 11,000-15,000 จบสาขาช่าง
7.เจา้หน้าที่บันทึก SAP 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 12,000 เข้ากะได้/จบสาขาคอมพิวเตอร์

และสาขาที่เกี่ยวขอ้ง
8.เจา้หน้าที่ควคุมคุณภาพ 5 5 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 12,000-15,000 มีความรู้ระบบคุณภาพ

เขา้กะได้
9.เจา้หน้าที่ประสานงานขาย 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 12,000-15,000 ขบัรถยนต์ได้
10.เจา้หน้าที่ประกนัคุณภาพ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 15,000 ท างานล่วงเวลาได้

จบสาขาวทบ.การอาหาร/ชีวภาพ

11.เจา้หน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 15,000 ท างานล่วงเวลาได้
จบสาขาวทบ.การอาหาร

12.เจา้หน้าที่วางแผนผลิต 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 15,000 SAP ได้/จบสาขาทีเ่กี่ยวข้อง
13.Production Leader 5 5 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 16,000-18,000 เข้ากะได้/จบสาขาวทบ.การอาหาร

14.Office Administration Assistant 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 20,000-25,000 ภาษาองักฤษได้/คอมพิวเตอร์ด่ีเยี่ยม/ย้ายถิ่นได้

15.Production Supervisor 3 3 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 20,000-25,000 เข้ากะได้/จบสาขาวทบ.การอาหาร

16.R&D Supervisor(Baker) 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 20,000-30,000 เชี่ยวชาญรอบรู้ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี

เน้นมีประสบการณ์
17.IT Assistant 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 25,000-30,000 อังกฤษได้ ย้ายถิ่นได้/จบสาขาที่เกีย่วข้อง

18.หัวหน้าแผนกประกนัคุณภาพ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 35,000-45,000 จบสาขา วทบ.การอาหารและที่เกีย่วข้อง

ประสบการณ์ตรง 5 ปี
19.Senior Production Supervisor 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 35,000-45,000 จบสาขา วทบ.การอาหารและที่เกีย่วข้อง

ประสบการณ์อตุสาหกรรมอาหาร 5 ปี

ปฏิบัติงำนท่ีสำขำ
1.Sale (Snack Box) 1 1 ไมจ่ ากดั ปวช.+ 12,000-15,000 มีรถยนต์ส่วนตัว/ประสบการณ์ 1 ปี

2.Sale Online 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 12,000-15,000 เคยท าLazadaและช่องทางขายออนไลน์อื่นๆ

มีประสบการณ์ 1 ปี
3.เจา้หน้าที่ประสานงานทัวร์ 1 1 ไมจ่ ากดั ปวช.+ 12,000-15,000 ขบัรถยนต์ได้
4.หัวหน้างานผลิตสาขานครปฐม 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 14,000-18,000 ยา้ยสาขาใกล้เคียงได้
5.ผู้จดัการสาขาราชบุรี 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 18,000-25,000 ยา้ยสาขาใกล้เคียงได้
6.ผู้จดัการศูนยข์องฝาก 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี 25,000-30,000 ยา้ยสาขาใกล้เคียงได้
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จ ำนวน
(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

138 ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี (รีสอร์ท) 1.หัวหน้าห้องอาหาร 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
199/2 ต.วงัด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.034-919606 3.เจา้หน้าที่ประสานงานอเิว้นท์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.พ่อครัว 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
5.กุ๊กระดับ1 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
6.ผู้จดัการฝ่ายต้อนรับ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
7.ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายต้อนรับ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
8.ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรับจองห้องพัก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
9.พนักงานต้อนรับ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
10.หัวหน้างานห้องพัก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
11.พนักงานท าความสะอาดห้องพัก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
12.สมุห์บัญชี 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
13.ผู้จดัการแผนกช่าง 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

1,404 475 106 825 

จ ำนวน

(อัตรำ) ช ญ ไม่ระบุ

1 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดวงษากิจรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 2 2 18+ ไม่จ ากัด 400/ว ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง

(จ าหน่ายนมดัชมิลล์)99/20 ม.11 ต.ปากแพรก เวลา 16.00 - 19.00 น.
 อ.เมืองจ.กาญจนบรีุ โทร.090-0059906

3 บริษัท เอสเอฟคอร์เปเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.เจา้หน้าที่บริการลูกค้า 6 6 ไม่เกนิ 25 ม.3+ ราย ชม.

(โรงภาพยนต์) โรบินสันกาญจนบุรี   
110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-603333

8 0 0 8

จ ำนวน

(อัตรำ) ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากดั(ผลิตและจ าหน่ายเสื อโปโล) 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากดั 315/ว
189 ม.15 ต.รางหวาย อ.พนมทวน 

จ.กาญจนบุรี โทร.034-656499

2 บริษัท บลูไดมอนด์กอล์ฟแอนด์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากัด 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีที่พัก
(สนามกอล์ฟ) 91 ม.13 ต.ช่องด่าน 
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทร.034-510777

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน ธันวำคม

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน ธันวำคม

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ/ปี วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

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

3 บริษทั โรบนิสัน จ ากดั (สาขากาญจนบรีุ) 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
(ห้างสรรพสินค้า) 110 ม.9 ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-603211-21

4 บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 1 1 20+ ป.6+ ตกลง
(ผลิตฟิล์มและบรรจุภัณฑ์จากพลาสติสฟิล์ม)

194 ม.5 ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-534000

5 บริษทั ไทย-ออสท์ อลูมเินยีม จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 1 1 20+ ป.6+ ตกลง สามารถใช้มือได้
(จ าหน่ายประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม)

88/11 ม.8 ต.แกง่เสี ยน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-520996

6 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
(ผลิตใยไมอ้ดั) 111/1 ม.4 ต.ทา่มะกา

อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ โทร.034-542149

7 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากดั 1.พนักงานคียข์อ้มูล 1 1 18+ ม.3+ 315/ว
7/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-1005679

8 ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี (รีสอร์ท) 1พนักงานทั่วไป 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
199/2 ต.วงัด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-919606
9 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากดั(ผลิตและจ าหน่ายเสื อโปโล) 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากดั 315/ว

189 ม.15 ต.รางหวาย อ.พนมทวน 

จ.กาญจนบุรี โทร.034-656499

10 บริษัท บลูไดมอนด์กอล์ฟแอนด์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากัด 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีที่พัก
(สนามกอล์ฟ) 91 ม.13 ต.ช่องด่าน 
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี โทร.034-510777

13 4 0 9

จ ำนวน

(อัตรำ) ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษทั โรบนิสัน จ ากดั (สาขากาญจนบรีุ) 1.พนักงานทั่วไป 1 1 60+ ไม่จ ากัด ตกลง
(ห้างสรรพสินค้า) 110 ม.9 ต.ปากแพรก

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-603211-21

1 0 0 1

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน ธันวำคม

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน ธันวำคม

เพศ
อำยุ/ปี วุฒิ ค่ำจ้ำง

ต ำแหน่งงำนว่ำงผู้สูงอำยุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน เง่ือนไข/สวัสดิกำร


