
หนา้ที ่1/18

ชาย หญิง

ไม่
จ า

กัด

1 บริษัท ทรูดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลล์ จ ำกัด พนักงำนขำยและดูแลลูกค้ำ 5 5 18-35 ม.6-ป.ตรี 11,000+ -มีใจรักในกำรขำยและกำรให้บริกำร

ท่ีอยู่ 125/6 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 095-5541645

2 บริษัท อัลลำยด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1. วิศวกรเคร่ืองกล 1 1 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ 1-5 ปีข้ึนไป

ท่ีอยู่ 30 ม.5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ -จบวิศวเคร่ืองกล,วิศวกรรมศำสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

จ.กำญจนบุรี -สำมำรถปฎิบัติงำนนอกได้

โทร. 034-541293-4, 085-9119933 2. หัวหน้ำบ ำรุงสถำนท่ี 1 1 30-45 ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี

-จบสำขำก่อสร้ำงหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

-สำมำรถรู้งำนช่ำง, โยธำ, ซ่อมบ ำรุง

-สำมำรถน ำเสนองำนและประสำนงำนกับแผนกต่ำงๆได้

3. วิศวกรสนับสนุนส่วนผลิต 1 1 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ 1-5 ปีข้ึนไป

-จบสำขำวิศวกรรมศำสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

-สำมำรถปฎิบัติงำนนอกได้

-มีใบรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี)

ท่ี

จ า
นว

น(
อัต

รา
)

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน
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4. วิศวกรไฟฟ้ำ 1 1 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ 1-5 ปีข้ึนไป

-จบสำขำวิศวกรไฟฟ้ำ หรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

-สำมำรถปฎิบัติงำนนอกได้

-มีใบรับรองควำมสำมำรถ (ถ้ำมี)

5. ช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 18-30 ปวช.+ 420/วัน -หำกไม่มีวุฒิต้องมีประสบกำรณ์

-มีใบรับรองควำมสำมำรถ สำขำช่ำงไฟฟ้ำ

-ข้ึนท่ีสูงได้, อ่ำนแบบระบบวำงไฟได้

-มีควำมเข้ำใจในสำยงำน

6. ช่ำงตัดโลหะ 2 2 20-35 ปวช.+ 420+/วัน -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

-จบสำขำเคร่ืองมือกล

-สำมำรถปฎิบัติงำนนอกได้

-เข้ำกะและล่วงเวลำได้

-สำมำรถขับรถ 6 ล้อได้

7. ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 1 18-35 ปวช. 420+/วัน -หำกไม่มีวุฒิต้องมีประสบกำรณ์

-หำกมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

-ซ่อมรถแม็คโคร, รถโฟล์คคลิฟ, รถยนต์

-เรียนรู้ไว ซ่อมได้เลย เข้ำใจเน้ืองำน ไม่กลัวท่ีสูง

-สำมำรถปฎิบัติงำนนอกได้

8. ช่ำงกลโรงงำน 10 10 21-35 ปวช.+ 400+/วัน -จบสำขำช่ำงกลโรงงำน

-มีประสบกำรณ์ด้ำนช่ำงกลโรงงำน

-มีประสบกำรณ์ด้ำน Machine, CNC

-สำมำรถปฎิบัติงำนนอกได้

-เข้ำกะและล่วงเวลำได้

9. ช่ำงมิลล่ิง 10 10 21-35 ปวช.+ 400+/วัน -จบสำขำเคร่ืองกล

-มีประสบกำรณ์ด้ำนมิลล่ิง, เคร่ืองไส

-มีประสบกำรณ์ด้ำนเคร่ืองกลโรงงำน

-สำมำรถปฎิบัติงำนนอกได้

-เข้ำกะและล่วงเวลำได้

10. ช่ำงเช่ือม 10 10 23-40 ม.3+ 10,800 -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

-เข้ำกะกลำงคืนและท ำงำนล่วงเวลำได้

11. พัสดุ 2 2 25-40 ม.3+ ตำมตกลง -หำกมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

-อ่ำน. เขียนภำษำอังกฤษได้

-ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ำงดี

-ขับรถโฟคลิฟท์ รถเครนได้
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3 บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) 1. พนักงำนขำย PC 10 10 20+ ม.3+ ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์หรือนักศึกษำจบใหม่ได้

ท่ีอยู่ 88/88 ม.13 ต.ปำแพรก อ.เมือง 2. หัวหน้ำจัดส่ง 1 1 30+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ด้ำนขนส่ง 5 ปี

จ.กำญจนบุรี 3. เจ้ำหน้ำท่ีตรวจเช็ค POS 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -ยินดีรับนักศึกษำจบใหม่

โทร. 092-6628241, 034-919988 ต่อ 04 4. เจ้ำหน้ำท่ีออกแบบตกแต่ง 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ด้ำนออกแบบตกแต่ง

5. เจ้ำหน้ำท่ีโทรขำยทำงโทรศัพท์ 1 1 25+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ด้ำนวัสดุก่อสร้ำง

6. ผู้แทนขำยเคร่ืองมือช่ำงและกระเบ้ือง 3 3 25+ ปวส.+ ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรลงพ้ืนท่ีงำน

7. ผู้จัดกำรแผนกค้ำปลีก/นวัตกรรม/ฮำร์ดแวร์ 1 1 30+ ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ขำยและบริหำรคนมำ 5 ปี

8. แม่บ้ำน (พนักงำนรักษำควำมสะอำด) 1 1 20-45 ม.3+ ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำควำมสะอำด

4 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย เซำท์อีสต์ เอเชีย จ ำกัด พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 10 10 20+ ไม่จ ำกัด 350+/วัน -ไม่มีประวัติอำญชญำกรรม

ท่ีอยู่ 120/32 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง -มีเบ้ียขยัน

จ.กำญจนบุรี -มีประกันสังคม

โทร. 081-1996735 -เงินเดือนออกทุกสองสัปดำห์

5 บริษัท วินโดว์ เอเชีย จ ำกัด (มหำชน) 1. จนท.เคร่ืองจักรและไฟฟ้ำ 1 1 24+ ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 188/8 ม.4 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2. จนท.ธุรกำรผลิต 1 1 20+ ม.3+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี 3. จนท.แรงงำนสัมพันธ์ 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

โทร. 0989-9194467 4. จนท.พ่อบ้ำน 1 1 20+ ป.6+ ตำมตกลง

5. จนท.คนสวน 1 1 19+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

6. จนท.ติดรถส่งสินค้ำ 1 1 19+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

7. พนักงำนคลังสินค้ำ 10 10 20 ป.6+ ตำมตกลง

8. พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 10 19+ ป.6+ ตำมตกลง

6 บริษัท วีอำร์พี ฟู้ด เบเกอร่ี จ ำกัด 1. ฝ่ำย QA-QC 7 7 ป.ตรี+ ตำมตกลง -มีโบนัสประจ ำปี

(ร้ำนป้ัน ค ำ หอม) 2. ฝ่ำย QA สำขำ 1 1 ป.ตรี+ ตำมตกลง -กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ

ท่ีอยู่ 12/1 ม.3 ต.หวำยเหหนียว อ.ท่ำมะกำ 3. ฝ่ำย ขนส่งโลจิสติกส์ 1 1 ม.6+ ตำมตกลง -ประกันอุบัติเหตุ

จ.กำญจนบุรี 4. Checker 10 10 ม.6+ ตำมตกลง -มีโอที, เบ้ียขยัน ,ค่ำกะ

โทร. 092-283002, 034-919249 ต่อ 127 5. ผู้ช่วยผู้จัดกำรผลิต 1 1 ป.ตรี+ ตำมตกลง

6. Supervisor ผลิต 1 1 ป.ตรี+ ตำมตกลง

7. พนักงำนแต่งหน้ำเค้ก 2 2 ม.3+ ตำมตกลง

8. พนักงำนเตรียมกะทิ 1 1 ม.3+ ตำมตกลง

9. พนักงำนท ำขนมไทย 4 4 ม.3+ ตำมตกลง

10. พนักงำนห้องไส้ขนม 8 8 ม.6+ ตำมตกลง

11. พนักงำนเตรียมวัตถุดิบ 4 4 ม.6+ ตำมตกลง
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7 บริษัท แก้วมณีกำญจน์ ปิโตรเล่ียม จ ำกัด พนักงำนเติมน้ ำมัน 2 2 20-35 ใม่จ ำกัด 335+/วัน

ท่ีอยู่ 303 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 034-912100, 064-4282565

8 Grab กำญจนบุรี 1. Grab Bike 10 10 22-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ลงทะเบียนเพ่ือจองคิว

ท่ีอยู่ 88/2 ม.2 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2. Grab Car 10 10 22-70 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี 3. ผู้ต้องกำรขำยอำหำรกับ 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร. 063-2193789    GrabFood

9 บริษัท แอดวำนซ์ ไฟเบอร์ จ ำกัด (สำขำ 2) 1. ขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 3 20+ ไม่จ ำกัด 335/วัน

ท่ีอยู่ 111 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง 2. หัวหน้ำแผนกโครงกำร/ยำนยนต์ 2 2 20+ ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -สำมำรถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

จ.กำญจนบุรี 3. ช่ำงซ่อมบ ำรุง 3 3 20+ ปวช.-ปวส. ตำมตกลง

โทร. 034-910676 4. ผู้ช่วยผู้คุมเคร่ืองจักร 2 2 20+ ปวช.-ปวส. ตำมตกลง -สำมำรถซ่อมเคร่ืองจักรในไลน์กำรผลิตได้

5. พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ 3 3 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีใบขับข่ี ท.2 ท.3

10 บริษัท ไวท์คลำวน์ จ ำกัด 1. เจ้ำหน้ำท่ีเตรียมวัตถุดิบ 1 1 18+ ม.3+ 332/วัน

ท่ีอยู่ 20 ม.8 อ.ท่ำผำ อ.บ้ำนโป่ง 2. เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณภำพ 1 1 18+ ม.3+ 332/วัน

จ.รำชบุรี

โทร. 032-240314

11 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ 2018 จ ำกัด ช่ำงคอมพิวเตอร์ 3 3 20-35 ปวช.-ปวส. 10,000+ -จบสำขำคอมพิวเตอร์

ท่ีอยู่ 239/3 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปำกแพรก อ.เมือง -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี -มีควำมรู้ สนใจด้ำนไอที

โทร. 086-3662276 -ท ำงำนนอกสถำนท่ีได้ แข็งแรง,ขยัน,อดทน

12 สถำบันสอนภำษำจีน บ้ำนจีนกำญจนบุรี ครูสอนภำษำจีน (ประจ ำ) 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -สนใจสมัคร ส่งเอกสำรมำท่ีอีเมล์

ท่ีอยู่ เย้ือง รร.ดรุณำกำร wisehome01@gmail.com

โทร. 099-4429963

13 สหยนต์อะไหล่ พนักงำนขำย 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 70/7-8 ถ.แสงชูโต ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี

081-7362781

14 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ.เอ็น.โมลำส คนขับรถพ่วงบรรทุกกำกน้ ำตำล 5 5 30-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อยสองปี

ท่ีอยู่ 9/35 ม.4 ท่ำไม้ ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ -มีใบขับข่ี ท.3

จ.กำญจนบุรี -ซ่อมบ ำรุง ดูแลและรักษำสภำพรถได้

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

mailto:wisehome01@gmail.com
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15 เลค เฮฟเว่น รีสอร์ทแอนด์ปำร์ค กำญจนบุรี 1. ช่ำงเซอร์วิส 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ท ำงำนมำก่อน

ท่ีอยู่ 241 ม.5 ต.ท่ำกระดำน อ.ศรีสวัสด์ิ 2. ช่ำงซ่อมสร้ำง 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง

จ.กำญจนบุรี 3. ต ำแหน่งเสิร์ฟ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีทักษะในกำรส่ือสำรท่ีดี

โทร. 092-2536621, 062-4255686 4. Excutive Chef 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

5. Sous Chef 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

6. Chef de Partie 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

7. Cook 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

8. Steward 4 4 18 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

16 บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1. พนักงำนหยิบยกสินค้ำ 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -ได้รับวัคซีนอย่ำงน้อย 2 เข็ม

ท่ีอยู่ 796 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2. วิศวกรโยธำ 2 2 22+ ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -มีควำมรู้ในงำนโครงสร้ำงเบ้ืองต้น

จ.กำญจนบุรี 3. โฟร์แมน คุมหน้ำงำนร้ือถอน 2 2 22+ ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -หำกเขียน Sketch up และถอดแบบ

โทร 097-2391616 โครงสร้ำงได้จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

4. พนักงำนขับรถบรรทุก ขนส่งสินค้ำ 2 2 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

17 โรงแรมริเวอร์แคว วิว กำญจนบุรี 1. พนักงำนต้อนรับ (ญ) 2 2 25-40 ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -จบสำขำโรงแรมหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีอยู่ 388/5 ถ.แม่น้ ำแคว ต.บ้ำนใต้ อ.เมือง 2. พนักงำนต้อนรับกลำงคืน (ช) 2 2 25-40 ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -ใช้ภำษำอังกฤษได้ดี

จ.กำญจนบุรี 3. พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 2 2 25-45 ม.3+ ตำมตกลง -ท ำงำนเป็นกะได้ มีควำมรู้เร่ืองช่ำงและสวน

โทร. 089-8588229 (08:00-17:00) 4. แม่บ้ำนโรงแรม/คลีนเนอร์ 5 5 30-40 ม.3+ ตำมตกลง -หำกมีประสบกำรณ์โรงแรมจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

18 ร้ำนคีรีมันตรำ กำญจนบุรี 1. กรำฟฟิก 5 5 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี -ถ่ำยภำพได้ ท ำกรำฟฟิกดีไซน์ ท ำ VDO ได้

โทร. 034-540889 2. เจ้ำหน้ำท่ีบุคคล 1 1 23-35 ป.ตรี+ ตำมตกลง -จบสำขำท่ีเก่ียวข้อง

-มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแรงงำนและแรงงำนต่ำงด้ำว

-สำมำรถจัดท ำเงินเดือนได้

-มีควำมซ่ือสัตย์ต่อองค์กร

-มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

19 บริษัท มิตซูกำญจนบุรี จ ำกัด 1. พนักงำนล้ำงรถ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว

ท่ีอยู่ 133/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

จ.กำญจนบุรี -จบปวส.ช่ำงยนต์ จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร. 098-2833922 2. แม่บ้ำน 1 1 20-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

20 บริษัท ณโรโน่ โลจิสติกส์ จ ำกัด 1. พนักงำนขับรถ 10 ล้อ 5 5 22+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์กำรขับรถมำก่อน

ท่ีอยู่ 3/6 ม.6 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2. พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ 5 5 22+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีใบขับข่ีประเภท ท.2

จ.กำญจนบุรี

โทร. 086-1005679,095-6761699
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21 โรงเรียนสอนภำษำกวดวิชำอิงลิชโฮม 1. ครูคณิตศำสตร์ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -สำมำรถท ำงำนเอกสำรได้

ท่ีอยู่ ก่อนถึงป้ัม ปตท.วังสำรภี 2. ครูสอนศิลปะ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -สำมำรถสอนและอยู่กับเด็กได้

จ.กำญจนบุรี -สัมภำษณ์ผ่ำนเร่ิมงำนทันที

โทร. 086-3886239

22 บริษัท ลำนเหล็กล ำเลียง จ ำกัด 1. พนักงำนควบคุมกำรขนส่ง 1 1 22-45 ป.ตรี+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 88 ท.2 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2. พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ 12 12 22-45 ป.6+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี 3. พนักงำนประจ ำอู่ 2 2 22-45 ป.6+ ตำมตกลง

โทร. 092-3189785

23 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่ำลำน จ ำกัด ประจ ำสำขำสระบุรี

ท่ีอยู่ 88 ท.2 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง พนักงำนตอกตู้สินค้ำ 2 2 22+ ม.6+ ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี

โทร. 092-3189785

24 บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จ ำกัด 1. พนักงำนฝ่ำยขำย 1 1 18+ ม.3+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่51 ม.2 ต.หนองลำน อ.ท่ำมะกำ 2. ช่ำงไฟฟ้ำ 1 1 18+ ปวส.+ ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ด้ำนงำนไฟฟ้ำ

จ.กำญจนบุรี 3. พนักงำนขับรถ 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -ต้องมีใบขับข่ี และมีประสบกำรณ์มำก่อน

โทร. 086-3758664

25 บริษัท ซำเฟล ดีไลน์ ทำม จ ำกัด พนักงำนขำย 4 4 18+ ม.3+ ตำมตกลง -ต้องมีใบขับข่ีรถยนต์

(กิจกำร : ผลิตน้ ำยำล้ำงจำนและน้ ำยำซักผ้ำ)

ท่ีอยู่ 63/2 ม.7 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 090-1385493

26 บริษัท สยำมสไมล์ จ ำกัด (สำขำ กำญจนบุรี) เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 5 5 18-35 ปวส. ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 65/37 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 085-6958478

27 โรงแรมริเวอร์แคว ซิลเวอร์โกลด์ กำญจน์ 1. พนักงำนเสิร์ฟ 5 5 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 452/3-4 ถ.ริเวอร์แคว ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2. แม่บ้ำนร้ำนอำหำร 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 098-4308293, 061-4418106

28 ร้ำน Café Amazon (สำขำ บขส.กำญจนบุรี) บำริสต้ำ 4 4 18-30 ม.3+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 160/188 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี

โทร.092-2542441

-มีใบขับข่ีประเภท ท.3, ท.4
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29 บริษัท ควิก ลิสซ่ิง จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 1. เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรส ำนักงำน 2 2 18+ ปวส.+ ตำมตกลง -ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับข่ี

ท่ีอยู่ 2/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง    และธุรกำร

จ.กำญจนบุรี 2. เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ด้ำนงำนบัญชี

โทร. 086-3210006

30 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิลออโตเมช่ัน 1. ช่ำงแอร์ 3 3 18+ ไม่จ ำกัด 9,000+ -ปฏิบัติงำนท่ี SCG บ้ำนโป่ง

ท่ีอยู่ 12/1 ม.3 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2. ผู้ช่วยช่ำง 3 3 18+ ไม่จ ำกัด 9,000+ -แข็งแรง สำมำรถยกของหนักได้

จ.กำญจนบุรี -ฉีดวัคซีนอย่ำงน้อย 3 เข็ม

โทร. 034-56025, 092-4388534

31 โรงเรียนต้นกล้ำแห่งปัญญำ 1. ครูคณิตศำสตร์ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 299 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2. ครูวิทยำศำสตร์ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 094-0098386

32 ร้ำนทองทรัพย์ทวี เยำวรำช แม่บ้ำน 1 1 20-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -ท ำควำมสะอำดบริเวณบ้ำน

ท่ีอยู่ สำขำตลำดผำสุก ติดธนำคำรกรุงไทย -ดูแลสวนรอบบ้ำน

โทร. 034-515996

33 บริษัท ไทย-ออสท์ อลูมิเนียม จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 20 20-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 88/11 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2. เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี 2 2 25+ ปวส.+ ตำมตกลง -จบสำขำบัญชี มีประสบกำรณ์ 2 ปีข้ึนไป

จ.กำญจนบุรี 3. ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญขี 1 1 30+ ปวส.+ ตำมตกลง -จบสำขำบัญชี มีประสบกำรณ์ 2 ปีข้ึนไป

โทร. 086-3153655 4. พนักงำนจัดส่งสินค้ำ 3 3 25-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีใบขับข่ี ท.2 และข่ีออกนอกจังหวัดได้

5. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรฝ่ำย IT 1 1 23+ ปวส.+ ตำมตกลง -จบสำขำคอมพิวเตอร์

6. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรคลังสินค้ำ 1 1 20+ ปวส.+ ตำมตกลง

34 บริษัท เดอะแบร่ิง ช็อป จ ำกัด 1. พนักงำนขำย 1 1 18+ ม.6+ ตำมตกลง -มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับข่ี

ท่ีอยู่ 67/1 ม.3 ต.วังด้ง อ.เมือง 2. พนักงำนแอดมินบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

จ.กำญจนบุรี -ใช้ภำษำอังกฤษได้ดี

โทร. 061-6356954 -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

35 บริษัท ก.แสงยนต์ คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด พนักงำนขำยอะไหล่ 1 1 25-35 ปวช.+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 3448 ต.หนองฝ้ำย อ.เลำขวัญ

จ.กำญจนบุรี

โทร. 089-2067888, 085-2646565

36 บริษัท คีเซค จ ำกัด พนักงำนฝ่ำยผลิต 2 2 18-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 159 ต.หนองขำว อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 034-915995, 090-9913521
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37 มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1. พนักงำนเสิร์ฟ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 27/2 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2. พนักงำนต้อนรับ 1 1 18+ ม.6+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 034-604604, 081-8090904

38 บริษัท ไฮคิวผลิตภันฑ์อำหำร จ ำกัด พนักงำนขำยหน่วยรถเงินสด 2 2 23-30 ปวช..+ ตำมตกลง -ประจ ำพ้ืนท่ีจังหวัดกำญจนบุรี

ท่ีอยู่ 16/17 ม.7 ซ.วัดสลุด ถ.บำงนำ-ตรำด กม.9 -ยินดีรับนักศึกษำจบใหม่

ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร -สำมำรถเดินทำงออกนอกจังหวัดได้

โทร. 088-0225637 ,02-7500505

39 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สหบวร แก๊ส พนักงำนเติมแก๊ส 2 2 18+ ม.3+ 350/วัน -มีโอที

ท่ีอยู่ 119/5 ม.9 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 065-4747833

40 บริษัท สินกำญจน์รุ่งเรือง จ ำกัด (โรงโม่หิน) 1. พนักงำนขับรถแบคโฮ 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 88/8 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2. พนักงำนขับรถน้ ำ 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี 3. พนักงำนขับรถจัดซ้ือ 1 1 30-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร. 081-8578801 4. ช่ำงซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจักรหนัก 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

41 บริษัท ฮีโน่กำญจนบุรี จ ำกัด 1. พนักงำนขำย 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง -มีใบขับข่ีรถบรรทุกจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 111/1 ม.3 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2. ธุรกำรสถำนท่ี 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้

จ.กำญจนบุรี 3. คนท ำสวน 1 1 18-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร. 081-7051440, 034-562600 4. ช่ำงซ่อมแอร์รถยนต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง -จบสำขำช่ำงยนต์หรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

5. ช่ำงยนต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง -จบสำขำช่ำงยนต์หรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

6. แม่บ้ำน 1 1 18-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

42 บริษัท ไฮเวย์ จ ำกัด เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 1 1 23-32 ป.ตรี+ 16,000 -มีใบขับข่ี

ท่ีอยู่ 28/1-2 ต.ท่ำขนุน อ.ทองผำภูมิ -ท ำงำน 6 วันต่อสัปดำห์

จ.กำญจนบุรี -ปฏิบัติงำนท่ีสำขำไทรโยค

โทร. 095-5987956

43 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีดอัดแรง 1. พนักงำนบัญชี 2 2 20+ ปวส.+ ตำมตกลง -จบสำขำบัญชีหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีอยู่ 111/2 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2. พนักงำนท ำควำมสะอำด 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 065-3946354, 034-512122

44 เอยู รีสอร์ท 1. พนักงำนต้อนรับ 1 1 25-35 ม.6+ ตำมตกลง -พูดภำษำอังกฤษได้ดี

ท่ีอยู่ 119/3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2. แม่บ้ำนท ำควำมสะอำด 1 1 25-35 ม.6+ ตำมตกลง -สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้

โทร. 087-1518976, 062-9471168
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45 บริษัท เอส บี ยูนิต้ี จ ำกัด 1. ช่ำงเย็บจักรอุตสำหกรรม 10 10 18+ ป.6+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 124/2 ม.1 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 2. พนักงำนท่ัวไป 2 2 18+ ป.6+ ตำมตกลง

โทร. 086-3231437

46 บริษัท ช.เอรำวัณร่วมทุนธุรกิจ 1. ท่ีปรึกษำกำรขำย 2 2 22-30 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 31/2-7 ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ 2. พนักงำนล้ำงรถ 1 1 22-30 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 098-8295652

47 โล้วเฮงหมง ท่ำเรือ (ส ำนักงำนใหญ่) 1. แม่บ้ำน 1 1 30-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 49/1-3 ถนนแสงชูโตสำยใหม่ ต.ท่ำเรือ 2. พนักงำนขับรถยนต์ 5 5 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี 3. พนักงำนซ่อมรถจักรยำนยนต์ 5 5 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร. 083-0073881

48 บริษัท เคมัช อินดัสตรี จ ำกัด 1. คนขับรถตัก 3 3 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง - ต้องกำรพนักงำนจ ำนวนมำก

ท่ีอยู่ 17 ม.8 ต.บ้ำนใหม่ อ.ท่ำม่วง 2. ช่ำงซ่อมบ ำรุง 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 088-459-6475

49 ร้ำน Speed Wash สำขำกำญจนบุรี 

ท่ีอยู่ ส่ีแยกไฟแดงหอนำฬิกำ อ.เมือง พนักงำนประจ ำร้ำน 1 1 25-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง - สำมำรถท ำงำนกะกลำงคืนได้

จ.กำญจนบุรี สำขำท่ำม่วง

โทร. 063-5369661 พนักงำนประจ ำร้ำน 1 1 25-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง - สำมำรถท ำงำนกะเช้ำได้

50 ร้ำนเปำเปำ โดนัทนมสด 1. พนักงำนท ำแป้ง 2 2 20-30 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ท่ีอยู่ ส่ีแยกแก่งเส้ียน อ.เมือง 2. พนักงำนขำย 3 3 20-30 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร.096-149-9266

51 เซฟ-ที-คัท กำญจนบุรี 1.พนักงำนขำย 3 3 18+ ม.3+ ตำมตกลง - มีควำมรู้เก่ียวกับไฟฟ้ำ/มีใบขับข่ีรถยนต์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 17/7 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.ช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 2 2 25+ ปวส.+ ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์กำรติดต้ังกล้องวงจรปิด จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.081-823-3185 3.หัวหน้ำฝ่ำยขำย 3 3 25+ ม.3+ ตำมตกลง - หำกมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

52 ป๊ัม ปตท.วังสำรภี พนักงำนหน้ำลำน 3 3 18-35 ม.3+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร. 092-2683557

53 ร้ำน 7-11 สำขำ ปตท.วังสำรภี 1. พนักงำนประจ ำร้ำน 5 5 18-35 ม.3+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2. บำริสต้ำ (Café Amazon) 2 2 18-35 ม.3+ ตำมตกลง

โทร. 092-2683557
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54 ร้ำน 7-11 สำขำลำดหญ้ำริเวอร์แคว พนักงำนท่ัวไป 5 5 18+ ม.3+ ตำมตกลง -รักในงำนบริกำร

ท่ีอยู่ ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี(อยู่ใกล้โลตัส) -สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้

โทร. 086-5495788

55 เอรำชล ร็ำฟท์รีสอร์ทกำญจนบุรี พนักงำนเสิร์ฟและรับลูกค้ำ 1 1 18+ ม.6+ ตำมตกลง -มีท่ีพักให้

ท่ีอยู่ 45 ม.4 ต.ท่ำกระดำน อ.ศัสวัสด์ิ -มีอำหำรให้ 3 ม้ือ

จ.กำญจนบุรี -รับผู้ท่ีพร้อมเร่ิมงำนทันที

โทร. 085-4237000

56 บริษัท เอ็นพีโฮมเซ็นเตอร์ จ ำกัด 1. พนักงำนแผนกสโตร์ 1 1 25-35 ไม่จ ำกัด 335/วัน -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

ท่ีอยู่ 896/1 ถ.แสงชูโต ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2. แม่บ้ำน 1 1 25-40 ไม่จ ำกัด 335/วัน -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี 3. พ่ีเล้ียงเด็ก 1 1 25-40 ไม่จ ำกัด 400/วัน -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร. 063-6295363 -สำมำรถค้ำงคืนได้

57 โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ 1. หัวหน้ำช่ำงไฟฟ้ำ-ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 1 35-45 ปวส.+ ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง 5 ปีข้ึนไป

ท่ีอยู่ 74/12 ม.4 ต.ท่ำเสำ องไทรโยค 2. แคชเชียร์ (ห้องอำหำร) 2 2 25-30 ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -เข้ำงำนเป็นกะได้

จ.กำญจนบุรี -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

โทร. 097-2842086, 081-9426681
 -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

3. หัวหน้ำสวน 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

58 ออโรร่ำ รีสอร์ท กำญจนบุรี 1. พนักงำนจัดเล้ียง 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีชุดยูนิฟอร์ม

ท่ีอยู่ 194 ม. ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง 2. แม่บ้ำน 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีท่ีพักให้

ท่ีท ำงำนอยู่ ถ.กำญจนบุรี-ลำดหญ้ำ ตรงข้ำม ร.29 ค่ำยสุรสีห์ 3. คนสวน 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร. 093-2578085, 081-9027400 4. ช่ำงท่ัวไป 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -สมัคระสัมภำษณ์ รู้ผลใน 3-5 วัน

59 บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 จ ำกัด 1. เจ้ำหน้ำท่ี VDO 1 1 18-35 ปวช. ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 22 ม.1 ต.ท่ำล้อ อ.เมือง 2. พนักงำนขำย 5 5 20-30 ม.6+ ตำมตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

จ.กำญจนบุรี 3. ครูฝึกฝ่ำยขำย 1 1 20-40 ป.ตรี+ ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร034-514222 ต่อ 602 4. พนักงำนช่ำงเตรียมพ้ืน 2 2 20-40 ม.6+ ตำมตกลง

5. พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 1 1 20-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

6. พนักงำนกิจกรรมกำรตลำด 1 1 20-35 ป.ตรี ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

7. พนักงำนขับรถ 1 1 20-30 ปวส.+ ตำมตกลง -สำมำรถท ำงำนเลยเวลำได้

60 บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนช่ันแนล อุตสำหกรรมอำหำร จ ำกัด 1. หัวหน้ำฝ่ำยผลิต Frozen 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -จบสำขำวิศวกรรมเคมี/เทคโนโลยี

ท่ีอยู่ 99 ม.1 ถ.ท่ำน้ ำต้ืน- เขำปูน ต.แก่งเส้ียน 2. ช่ำงไฟฟ้ำ 1 1 20+ ปวช.-ปวส. ตำมตกลง -จบสำขำไฟฟ้ำ หำกมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3. หัวหน้ำแผนกผลิต/ 4 4 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -จบสำขำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร หรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

โทร. 034-910510-11, 084-5559336  หัวหน้ำแผนกควบคุมคุณภำพ

4. พยำบำลประจ ำบริษัท (พยำบำลวิชำชีพ) 1 1 25+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -มีใบประกอบวิชำชีพพยำบำล

5. หัวหน้ำแผนกคลังสินค้ำและจัดส่ง 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -จบสำขำลิสติกส์ หรือสำขำท่ีเยวข้อง
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6. ฝ่ำย IT 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -จบสำขำสำรสนเทศ

7. พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 2 2 18+ ป.6+ ตำมตกลง

8. เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -จบสำขำกำรตลำด

61 บริษัท เจ เอส ออโตโมบิล จ ำกัด  1. ผู้จัดกำรศูนย์บริกำร 2 2 30+ ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 275-279 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2. เจ้ำหน้ำท่ีอะไหล่ 2 2 25+ ปวส.+ ตำมตกลง -จบสำขำช่ำงยนต์

จ.กำญจนบุรี  3. ท่ีปรึกษำด้ำนกำรขำย 2 2 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร. 086-3356960  4. พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

5. แม่บ้ำน 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

62 บริษัท ฟำ ฟำ เฮ้ำส์ จ ำกัด ช่ำงประกอบงำนประตู หน้ำต่ำงไวนิล 5 5 21+ ม.3+ 335/วัน - ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว

ท่ีอยู่ 248/1 ม.2 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง - ไม่จ ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์

จ.กำญจนบุรี

โทร.095-694-2465

63 บริษัท เสำปูน ดอนเจดีย์ ก่อสร้ำง จ ำกัด พนักงำนขับรถ 6 ล้อ 2 2 20+ ป.6+ ตำมตกลง - ขยันอดทน/มีใบขับข่ีประเภท 2  และยกของได้

ท่ีอยู่ 44 หมู่ 6 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน 

จ.กำญจนบุรี

โทร. 081-0192378, 084-723188

64 บริษัท มือสองเกรด เอ จ ำกัด 1. พนักงำนขำย 2 2 23-35 ปวช.+ ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ 

ท่ีอยู่ 101 ม.4 ต.ท่ำมะกำ 2. พนักงำนขับรถยกสินค้ำ 5 5 18-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง *ยินดีรับคนต่ำงด้ำว*

อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 3. พนักงำนท ำโซฟำ 2 2 18-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร. 088-214-9349 4. พนักงำนสโตร์ 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

5. ช่ำงเช่ือม 2 2 18-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

65 ส ำนักงำนวิสำหกิจชุมชน สวนเกษตร ส.บุญมีฤทธ์ิ คนงำนลงแปลงเกษตร 10 10 20-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 123 ม.17 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ

จ.กำญจนบุรี 

โทร. 087-9748778

66 บริษัท สยำมชัยเซอร์วิส จ ำกัด (สำขำท่ำม่วง) 1. พนักงำนกำรตลำด (ประจ ำ) 10 10 25-45 ม.3+ 9,000-15,000 - มีประกันสังคม

ท่ีอยู่ 752/5-7 ถ.เทศบำลซอย 19 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง 2. พนักงำนกำรตลำด (ฟรีแลนซ์) 10 10 25-45 ม.3+ 9,000-15,000

จ.กำญจนบุรี

โทร. 095-247-9621

67 บริษัท สยำมชัยเซอร์วิส จ ำกัด  (สำขำกำญจนบุรี) 1. พนักงำนกำรตลำด (ประจ ำ) 5 5 20+ ม.3+ ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

. 311/9 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 2. พนักงำนกำรตลำด (ฟรีแลนซ์) 5 5 20+ ม.3+ ตำมตกลง - สำมำรถเดินทำงท ำงำนต่ำงจังหวัดได้

จ.กำญจนบุรี 3. พนักงำนขำยออนไลน์ 30 30 20-30 ม.3-ป.ตรี 13,000-30,000 - สำมำรถเดินทำงท ำงำนต่ำงจังหวัดได้

โทร.065-715-3785, 063-990-6991 4. ผู้จัดกำรเฟอร์นิเจอร์ 5 5 27-45 ปวส.+ 18000 - ใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้ และสำมำรถส่ือสำรได้ดี
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5. ผู้จัดกำรไฟฟ้ำ 5 5 27-45 ปวส.+ 18,000

6. พนักงำนประจ ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 20 20 20-40 ม.3+ 20,000-25,000

7. พนักงำนขำยเฟอร์นิเจอร์ 20 20 20-40 ม.3+ 20,000-25,000

68 Café Amazon ปตท.แก่นสุพรรณ ออยล์ พนักงำนประจ ำร้ำน 1 1 20+ ม.6+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 65 ม.5 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 093-4924197

69 ป๊ัมปตท. แก่นคอยสุพรรณ ออยล์ 1. พนักงำนเติมน้ ำมัน 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 65 ม.5 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง 2. แม่บ้ำน 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 093-4924197

70 บริษัท ชัยเนตร เซอร์วิส จ ำกัด ช่ำงซ่อมเคร่ืองกล 3 3 20+ ปวส. ตำมตกลง -จบสำขำเทคนิคอุตสำหกรรม,

พิกัดท่ีท ำงำน อ. ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี สำขำเทคนิคกำรผลิต, เทคนิคยำนยนต์

e-mail: pongnarina@yahoo.com

โทร. 062-1621422 

71 ริเวอร์แควปำร์ค แอนด์ รีสอร์ท พนักงำนชงกำแฟและเคร่ืองด่ืม 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีสวัสดิกำรส ำหรับพนักงำน

ท่ีอยู่ 7/1 ม.2 ต.ช่องสะเดำ อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี

โทร. 083-5970261

72 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ำกัด 1. พนักงำนเจำะสำบ 1 1 20+ ม.3+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 189 หมู่ท่ี 15 ต.รำงหวำย 2. ช่ำงปักจักรคอมพิวเตอร์ 5 5 20+ ม.3+ ตำมตกลง

อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี 3. ช่ำงตัด 1 1 20+ ม.3+ ตำมตกลง

โทร. 063-1961818 4. พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ 1 1 20+ ม.3+ ตำมตกลง

ไลน์. @HR.PMK 5. ช่ำงเย็บ 2 2 20+ ม.3+ ตำมตกลง

6. ช่ำงเย็บ 3 3 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -ปฏิบัติงำนสำขำเขำรักษ์

7. ช่ำงเย็บ 3 3 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -ปฏิบัติงำนสำขำด่ำนมะขำมเต้ีย

73 บริษัท เพชรสิงโต จ ำกัด 1. แคชเชียร์ 1 1 18-35 ม.6+ 335/วัน -มีใจรักงำนบริกำร

ท่ีอยู่ 240 ม.4 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2. พนักงำนชงกำแฟ 1 1 18-35 ม.6+ 335/วัน -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี 3. พนักงำนขำยอำหำร 2 2 18-35 ม.3+ 335/วัน -มีอัธยำศัยดี ย้ิมแย้มแจ่มใส

โทร. 081-4503333

74 เดอะด๊ัก ชำบู พนักงำนเสิร์ฟ 2 2 21+ ม.3+ ตำมตกลง -บุคลิกดี รักงำนบริกำร ย้ิมแย้มแจ่มใส

ท่ีอยู่ 77/4 ม.7 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนุรี ขยัน ซ้ือสัตย์ อดทน และมีควำมรับผิดชอบ

โทร. 034919568
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75 โรงแรมมิตรพันธ์ 1. Chief Steward 1 1 25-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์มำก่อน

ท่ีอยู่ 244 ม.5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2. Steward 1 1 25-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 082-2939889, 097-0439265

Email : r.s.hotel.cr@gmail.com

76 บริษัท มัลลิกำ ร.ศ.124 จ ำกัด 1. พนักงำนบัญชี 1 1 22+ ปวส.+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 168 ม.5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 2. พนักงำนแต่งตัวลูกค้ำ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร. 063-2214563 3. พนักงำนขำยจิวเวอร์ร่ี 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

4. พนักงำนขำยประจ ำร้ำน 3 3 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

5. พนักงำนท ำขนมไทย 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

6. พนักงำนแม่บ้ำน 3 3 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

77 โรงแรงพีลูส หัวหน้ำช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 1 30-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี

อยู่ฝ่ังโรบินสัน เย้ืองกับโรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี

โทร. 098-2621691

78 บริษัท อินทผลัมภำคตะวันตก จ ำกัด เจ้ำหน้ำท่ีกรำฟฟิก 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 99/29 ม.1 ต.หนองขำว อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 084-5999919, 090-5591919

79 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ณภัทรน168 คอรสตรัคช่ัน 1. ช่ำงเหล็ก 5 5 18-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 808/33 ม.2 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง 2. ช่ำงปูน 5 5 18-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 064-5655541

80 บริษัท แอดวำนซ์ เฟอร์ติไลเซอร์ จ ำกัด 1. เซลล์ 1 1 25+ ปวช.+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 99/8 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง 2. คนขับรถตัก 1 1 18+ ม.3+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี 3. คนงำนฝ่ำยผลิต 2 2 18+ ม.3+ ตำมตกลง

โทร. 092-2512589

81 โรงแรม Cross River Kwai 1. ผู้จัดกำรห้องอำหำร 1 1 23-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -สำมำรถพูดภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี

ท่ีอยู่ ม.4 ต.หนองหญ้ำ อ.เมือง 2. ผู้ช่วยผู้จัดกำรห้องอำหำร 1 1 23-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 082-7821048

82 สุขใจปลำกำญ 1. ผู้จัดกำรฟำร์ม 2 2 30+ ปวส. ตำมตกลง -จบสำขำกำรประมง

(ประจ ำสำขำท่ำม่วง และวังเย็น) 2. ช่ำงประจ ำฟำร์ม 1 1  30+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ด้ำนช่ำง

โทร. 081-7058599, 081-4335041 3. แม่ครัว 2 2 18-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำอำหำร

-มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
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83 บ้ำนชำบู (สำขำท่ำเรือ) 1.พนักงำนเสิร์ฟ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 103 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ ำเอน 2. ผู้ช่วยครัว 1 1 18+ ม.3+ ตำมตกลง

อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี

โทร. 094-9714652

84 โรงแรมเฟลิกส์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1. ช่ำงไฟฟ้ำ 1 1 18-45 ปวช.+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 3/1 ม.3 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2. ผู้จัดกำรห้องอำหำร 1 1 18-50 ป.ตรี ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี 3. พนักงำนต้อนรับ 1 1 18-35 ป.ตรี ตำมตกลง

โทร. 098-2745918

Email : hrm@felixriverkwai.com

85 โรงแรมออเร้นจ์ รีสอร์ท 1. พนักงำนธุรกำร 2 2 25-45 ม.6+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 44 .9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2. แม่บ้ำน 2 2 25-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 081-7638858

86 ป๊ัมบำงจำก สำขำเขำเม็ง 1. พนักงำนแคชเชียร์ 2 2 25-45 ม.3+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 168 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2. พนักงำนเติมน้ ำมัน 2 2 19-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 081-7638858

87 โรงแรม Dheva Mantra Resort 1. ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 1 1 22+ ป.ตรี+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 99/9 ม.3 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2. พนักงำนดูแลควำมสะอำดห้องพัก 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี 3. พนักงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร. 034-615999

88 Mida Resort Kanchanaburi 1. Chief Accountant 1 1 22+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 199 ม.2 ถ.ลำดหญ้ำ-ศรีสวัสด์ิ 2. Purchasing Office 1 1 22+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร. 062-6027035 3. GSA Supervisor 1 1 22+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

4. GSA 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

5.Driver & Bell 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

6. Food Beverage Manager 1 1 22+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

7. Public Area 1 1 22+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

89 บริษัท นลินธรณ์พำณิชย์ จ ำกัด พนักงำนขำย 1 1 25-40 ม.6+ 15,000+ -สำมำรถติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำรได้

ท่ีอยู่ 146/1-3 ม. 1 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง -มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรขำย

จ.กำญจนบุรี -มีทักษะในกำรเจรจำต่อรองและส่ือสำรท่ีดี

โทร. 034-914279, 062-7855254 -ขันรถยนต์ได้ มีรถและใบขับข่ี

-สำมำรถเดินทำงออกนอกจังหวัดได้
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90 บริษัท ส.ไทยสร้ำงเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1. เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัย 2 2 22-45 ม.6+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 73 ม.1 ต.ยำงม่วง อ.ท่ำมะกำ  ในกำรท ำงำนระดับเทคนิค

จ.กำญจนบุรี 2. QC 2 2 22-45 ปวช.+ ตำมตกลง

โทร. 034-5405821, 061-3931365 3. ช่ำงกลโรงงำน 2 2 22-45 ปวช.+ ตำมตกลง

4. เจ้ำหน้ำท่ีคลังสินค้ำ 3 3 22-45 ม.3+ ตำมตกลง

91 บริษัท เมโทรเอ็ทดีเอฟ จ ำกัด 1. ช่ำงไฟฟ้ำระบบPLC 3 3 20+ ปวช.-ปวส. ตำมตกลง

99/9 ม.5 ต.หวำยเหนียว อ.ท่ำมะกำ 2. นักงำนฝ่ำยผลิต 5 5 22+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 093-0789869

92 บริษัท โรงแรมริเวอร์แคว จ ำกัด  1. ฝ่ำยบุคคล 1 1 30+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์มำก่อน

ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 2. พ่อครัว 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์มำก่อน

จ.กำญจนบุรี

โทร. 086-3758662

93 บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 1. พนักงำนขับรถยนต์รับ-ส่งพัสดุ 10 10 18+ ไม่จ ำกัด 800+/วัน

พ้ืนท่ีรับสมัคร  ต.ลำดหญ้ำ  2. พนักงำนขับรถจักรยำนยนต์รับ-ส่งพัสดุ 10 10 18+ ไม่จ ำกัด 800+/วัน โทรสอบถำมก่อนแสกน QR Code

                   ต .หนองบัว

                   อ .ไทรโยค

โทร. 062-3954625

พ้ืนท่ีรับสมัคร  อ.บ่อพลอย

โทร. 099-7347453, 061-3673693

94 บริษัท โล้วเฮงหมงเทรดด้ิง จ ำกัด ช่ำงยนต์ 1 1 20+ ปวช.-ปวส. ตำมตกลง -จบสำขำช่ำงยนต์

ท่ีอยู่ 49/3 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ -มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ

จ.กำญจนบุรี -มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร. 098-8832280

95 บ้ำนชำบู (สำขำเมืองกำญจนบุรี) พนักงำนเสิร์ฟ/แคชเชียร์  3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มำสมัครด้วยตนเองตำมท่ีอยู่ท่ีให้ไว้

ท่ีอยู่ ติดกับป้ัมปตท.ท่ำมะขำม 

ฝ่ังตรงข้ำมโลตัส เอ็กเพ รส 

โทร. 099-2292470, 085-5964717

96 บริษัท พลำสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ำกัด 1. ช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

ท่ีอยู่ 194 ม.5 ถ.กำญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว 2. ช่ำงซ่อมบรุง 2 2 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3. พนักงำนผลิต 20 20 18+ ม.3+ ตำมตกลง

โทร 081-1721688 4. แม่บ้ำนส ำนักงำน 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

Email : hrgroup@plasyissimo.com
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เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการสถานประกอบการ ต าแหน่งงาน

97 ร้ำนใส่นม กำญจนบุรี พนักงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 3 3 18-30 ม.6+ ตำมตกลง -ร้ำนอยู่ตึกหัวมุมฝ่ังธนำคำรออมสิน

160/188 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง สำขำตลำดผำสุก

จ.กำญจนบุรี

โทร. 092-536916

98 บริษัท กนกกำญจน์ดีพำร์ทเม้นท์สโตร์ จ ำกัด 1. พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ 3 3 22-35 ม.3+ 335/วัน .-หำกผ่ำนทดลองงำน จะปรับเป็น 10,050 บำท / เดือน

15 ซ.3 ถ.อู่ทอง ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 2. พนักงำนแคชเชียร์ 1 1 22-35 ม.3+ 335/วัน -ซ่ือสัตย์ มีควำมรับผิดชอบ ไม่โกง

จ.กำญจนบุรี

โทร. 034-521485, 034-514888

99 บริษัท ศรีฟ้ำโฟรเซนฟู้ด จ ำกัด 1. พนักงำนผลิต (สำขำท่ำเรือ) 1 1 20-40 ไม่จ ำกัด 350/วัน -มีทักษะกำรท ำขนม

208-209 ม.3 ต.วังขนำย -ท ำงำนเป็นกะได้

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี -ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้ำ

โทร. 034-613074, 063-5351480 2. พนักงำนขำย (สำขำมหำชัย) 1 1 19-45 ไม่จ ำกัด 500/วัน -มีบุคลิกดี มีใจรักบริกำร

-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้ำ

-ท ำงำนเป็นกะได้

3. พนักงำนผลิต (สำขำกระทุ่มแบน) 2 2 19-45 ไม่จ ำกัด 500/วัน -มีทักษะกำรท ำขนม

-ท ำงำนเป็นกะได้

-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้ำ

4. พนักงำน Support & Setup ร้ำนสำขำ 2 2 19-45 ไม่จ ำกัด 15,000+ -เดินทำงท ำงำนได้ทุกสำขำ

-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้ำ

-มีประสบกำรณ์ท ำขนมหรือแบเกอร่ี

5. Sales ปะจ ำร้ำนของฝำก 1 1 22-45 ไม่จ ำกัด 15,000+ -มีประสบกำณ์รงำนขำยมำก่อน

-ขับรถยนต์ได้ ออกพ้ืนท่ีได้

-ออกบูธงำนต่ำงๆได้

6. Sales ประจ ำร้ำนสำขำ 1 1 22-45 ไม่จ ำกัด 15,000+ -มีประสบกำรณ์งำนขำยมำก่อน

-ขับรถยนต์ได้ ออกพ้ืนท่ีได้

-ออกบูธงำนต่ำงๆได้

7. เซฟเบเกอร่ี 2 2 22-45 ไม่จ ำกัด 20,000+ -มีควำมเช่ียวชำญในกำรพัฒนำขนมเบเกอร่ี

-ขับรถยนต์ได้

-เวียนงำนได้ทุกสำขำ

8. พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักร 2 2 20-40 ปวส. 12,000 -ท ำงำนเป็นกะได้

-มีควำมรู้เร่ืองเคร่ืองจักร ท ำ PM,AM เบ้ืองต้นได้

-เวียนปฏิบัติงำนได้ทุกสำขำ
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9. ธุรกำรคลังสินค้ำ 1 1 22-45 ปวส. 12,000+ -ใช้ MS Office ได้ดี โดยเฉพำะ Excel

-ร่ำงอีเมล์ได้ มีกำรส่ือสำรท่ีดี

-ท ำงำนประสำนงำนกับฝ่ำยอ่ืนได้ดี

10. Production Leader 6 6 21-45 ป.ตรี+ 16,000 -มีควำมเข้ำใจเร่ืองสถิติได้ดี

-มีควำมรู้เร่ืองระบบคุณภำพโรงงำน

-มีประสบกำรณ์มำก่อนจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

11. Production Supervisor 2 2 30-45 ป.ตรี+ 22,000+ -มีประสบกำรณ์โรงงำนอำกำร 5 ปี+

-จัดท ำ Line Balancing ได้

-มีควำมรู้เร่ืองระบบคุณภำพ

12. ผู้จัดกำรแผนกควบคุมคุณภำพ 1 1 30-48 ป.ตรี+ 40,000+ -มีประสบกำรณ์บริหำรงำน QC โรงงำนผลิตอำหำร 5 ปี+

-มีควำมรู้เก่ียวกับระบบคุณภำพโรงงำนอำหำร

BCR มี Internal audit

13. ผู้จัดกำรฝ่ำยควบคุมคุณภำพ 1 1 35-50 ป.ตรี+ 55,000+ -มีประสบกำรณ์บริหำรงำน QC โรงงำนผลิตอำหำร 10 ปี+

-มีควำมร็เก่ียวกับระบบคุณภำพโรงงำนอำหำร

BCR มี Internal audit

14. ผู้เช่ียวชำญงำนแต่งหน้ำเค้ก 1 1 20-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -มีทักษะปรำณีตในกำรแต่งหน้ำเค้กมำกกว่ำพนักงำนคนอ่ืน

-ส่งผลงำนได้ท่ี hrm@srifabakery.co.th

หำกถูกใจผลงำนจะนัดเทสฝีมืออีกที

15. เจ้ำหน้ำท่ีคลังสินค้ำ WH-PK 1 1 25+ ปวช.-ปวส. ตำมตกลง -มีควำมแข็งแรงอดทน

-ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ 

16. GL Manager 1 1 30+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -มีประสบกำรณ์ด้วยงำน GL 3ปี+ BOI

-ใช้ MS Dinamic 365 ได้

17. R&D Manager 1 1 30+ ป.ตรี+ ตำมตกลง -มีผลงำน R&D พัฒนำสินค้ำกลุ่มเบเกอร่ี

อย่ำงน้อย 3 ปี+

รวม 287 ต าแหน่ง 811 อัตรา 811 268 71 472

294



หนา้ที ่18/18

ชาย หญิง
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1 ร้าน Speed Wash พนักงานประจ าร้าน (พาร์ทไทม์) 1 1 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ท างานเสาร์-อาทิตย์

ท่ีอยู่ ส่ีแยกไฟแดงหอนาฬิกา อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี

โทร. 063-5369661

2 สถาบันสอนภาษาจีน บ้านจีนกาญจนบุรี ครูสอนภาษาจีน (พาร์ทไทม์) 5 5 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง -สนใจสมัคร ส่งเอกสารมาท่ีอีเมล์

ท่ีอยู่ เย้ือง รร.ดรุณาการ wisehome01@gmail.com

โทร. 099-4429963

3 บ้านชาบู (สาขาเมืองกาญจนบุรี) พนักงานเสริฟ/แคชเชียร์  3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มาสมัครด้วยตนเองตามท่ีอยู่ท่ีให้ไว้

ท่ีอยู่ ติดกับป้ัมปตท.ท่ามะขาม (พาร์ทไทม์) หรือแสกน

ฝ่ังตรงข้ามโลตัส เอ็กเพ รส 

โทร. 099-2292470, 085-5964717

9 0 3 6

ชาย หญิง

ไม่
จ า

กัด

1 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากัด ผู้พิการ 1 1 18-55 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีบัตรประจ าตัวคนพิการ

ท่ีอยู่ 189 หมู่ท่ี 15 ต.รางหวาย -สามารถส่ือสารรู้เร่ือง และช่วยเหลือตัวเองได้

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 063-1961818

ไลน์. Hr-polomaker

1 0 0 1รวม 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 

รวม 3 ต าแหน่ง 9 อัตรา

ต าแหน่งงาน ผู้พิการ

อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน

จ า
นว

น(
อัต

รา
)

เพศ

ต าแหน่งงาน Part-Time

ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน

จ า
นว

น(
อัต

รา
)

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

mailto:wisehome01@gmail.com

