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ชาย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากดั 1.พนักงานขับรถบรรทุก,สิบล้อ,เทเลอร์ 10 10 30-48 ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับขีร่ถยนต์ทกุประเภท ชนดิที่3

(จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง) 2.พนักงานขบัรถผู้บริหาร 1 1 30-48 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์ขับรถใหผู้้บริหารอย่างน้อมย 1 ปี

88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง รู้เส้นทางใน กทม. และไม่สูบบุหร่ี

จ.กาญจนบุรี โทร.034-527777

2 บริษทั สยามแกรนด์ อลูมิเนียม จ ากดั 1.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 ไมจ่ ากดั 18-40 ตกลง
(ผลิตประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม) 2.พนักงานฝ่ายบุคคล 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
168/11-12 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3.โฟร์แมน 2 2 25+ ปวส.+ ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.064-2919940

3 โรงแรมกนกกาญเพลส (โรงแรม) 1.แม่บ้าน 2 4 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
351/5 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.กุ๊ก 4 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-513260 3.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

4 บริษัท อโกรเทคไทย จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ ISO 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 12,000+ มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ผลิตเคมี,อนิทรีย)์ 14/22 ม.8 
ต.อโุลกส่ีหมืน่ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.034-510640-2

5 ร้านภทัรกิจเซลล์ (ศูนย์เซฟทีคัทกาญจนบรีุ) 1.พนักงานขาย 5 5 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

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน
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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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6 ร้านอาหารญี่ปุน่ (Tadaima sushi) 1.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18-30 ม.6+ 315/ว อยูใ่นเขต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา

121/2 ต.ท่าเรือ อท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.085-2922121
7 บริษทั แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 1.เจา้หน้าที่ควบคุมงานกอ่สร้าง 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง จบสาขากอ่สร้าง,วิศวโยธา

(หมูบ่้านพฤกษากาญจน)์ 2.เจา้หน้าที่ประมาณราคากอ่สร้าง 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิศวโยธา
12/1,13/1 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 3.เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขานิติศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-520048 ต่อ 11 4.เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบประเมนิผล 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณNด้านพัฒนาระบบ ISO

5.ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบประเมินผล 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณNด้านพัฒนาระบบ ISO

6.เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง จบสาขากอ่สร้าง,วิศวโยธา
7.เจา้หน้าที่บริหารอาคารและที่อยู่อาศัย 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาการบญัชี การจดัการหรือที่เกี่ยวข้อง

8 โรงพยาบาลท่าเรือ(สถานพยาบาล) 1.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 2 ไม่เกนิ 30 การพยาบาล ตกลง
456 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.เจา้หน้าที่การตลาด 1 1 ไม่เกนิ 30 ปวส.+ ตกลง
โทร.034-636792/034-562213 3.เภสัชกร 1 1 ไม่เกนิ 30 ปวส.+ ตกลง

9 บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ SA 2 2 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง มปีระสบการณ์อย่างนอ้ย 1 ปี

(จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์) 2.ที่ปรึกษาการขาย 3 3 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง
133/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 3.ช่างยนต์ 2 2 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง มปีระสบการณ์อย่างนอ้ย 1 ปี

จ.กาญจนบุรี โทร.034-625113-6

10 บริษัท กนกเพชรเซ็นต์เตอร์ จ ากดั 1.เจา้หน้าที่บัญชี 1 1 19+ ม.6+ ตกลง
(จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์) 2.แอดมินเพจ 1 1 19+ ม.6+ ตกลง
160/257 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-517700

11 บริษัท ธนซอฟท์ จ ากดั 1.โปรแกรมเมอร์ 1 1 20+ ป.ตรี 15,000+

(ผลิตและจ าหน่ายซอฟแวร์) 2.ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ 1 1 20+ ป.ตรี 15,000+

1078/1 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.084-0330989

12 บริษัท เพชรกาญจนา จ ากดั 1.พนักงานขบัรถ 10 10 20+ ไม่จ ากัด 320/ว สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

(ขายไอศกรีมวอลล์) 2.พนักงานขาย(เซลล์) 2 2 20+ ไม่จ ากัด 320/ว สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

33/3 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-520129

13 มนต์เสน่ริเวอร์แควรีสอร์ทแอนสปา(รีสอร์ท) 1.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
27/2 ม.2 ต.ทา่ล้อ อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานต้อนรับ 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
โทร.034-604604 3.พ่อครัว 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

14 บริษัท กาญจนบุรีค้าเหล็ก จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 2 2 20+ ไม่จ ากัด 305/ว
(จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง) 308/1 ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานบัญชี 2 2 25+ ปวส.+ 305/ว
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.098-2588852
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15 บริษทั เจริญพาณิชยค้์าส่ง(168) จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 2 2 18-35 ม.3+ 305/ว
87/4 ม.3 ต.มทา่ล้อ อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ

โทร.088-1661688
16 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

17 โรงปุย๋วิสาหกิจชุมชนคนรักปุย๋หมัก 1.คนงานท าปุย๋ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 315/ว
(ผลิตปุ๋ย) 121/7 ม.8 ต.หนองบวั อ.เมือง 

จ.กาญจนบรีุ โทร.086-0180863

18 ปัม๊น้ ามันพีที (ปัม๊น้ ามัน) 1.พนักงานหน้าลาน 10 10 20+ ไม่จ ากัด 305/ว
1073/11 ม.4 ต.ทา่มว่ง อ.ทา่มว่ง 

จ.กาญจนบรีุ โทร.061-1810861

19 โรงแรมนาคาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากัด 1.ผู้จัดการฝ่ายบญัชี/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบญัชี 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง
99 ม.1 ต.หินดาด อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างแอร์/ผู้ช่วยช่างแอร์ 1 1 30+ ปวส.+ ตกลง
โทร.083-1138763/034-510729-31 3.คนสวน 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตกลง

20 เคลยเ์วร์ิคส กาญจนบุรี(สอนศิลปะ) 1.ครูสอนศิลปะ 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 400+
150/60 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมอืง 

จ.กาญจนบรีุ โทร.092-8259955

21 บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จ ากัด 1.พนักงานประกนัคุณภาพ(QA) 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอล์)
234 ม.1 ต.วงัขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-9108153
22 อเวย์กาญจนบุรีเทวมันตร์ทรารีสอร์ทแอนด์สปา 1.แม่บ้าน 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

9/91 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.หัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-615999

23 บริษัท เดอะแบร่ิง ช้อป จ ากดั (ขายอะไหล่เคร่ืองจักร) 1.พนักงานขาย 1 1 18+ ม.6+ ตกลง
แยกวังสารภตีรงข้ามกบัทองหล่อ

65/37 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบรีุ โทร.094-6685669

24 บริษทั แลตตาซอย จ ากดั (ผลิตและจ าหน่ายนม) 1.พนักงานขบัรถ-ขาย 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง มีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคลและประเภท 2

72/7 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานผู้ช่วยขาย 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604072

25 ร้านสนุกเกมส์โซน (สวนสนุกโรบินสันกาญจนบุรี) 1.พนักงานบริการ 2 2 20+ ม.3+ 9,000
110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-0528601
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26 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัเอ.เจ.เซอร์วิส 1.พนักงานรับ-ส่งผ้าผู้ป่วย 4 4 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
27 บริษทั โมด โซลูชัน่ จ ากดั (ตกแต่งภายใน) 1.คนเขยีนแบบกอ่สร้าง 1 1 28-30 ป.ตรี ตกลง

1078/1 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-7979517

28 ฟาร์มปลาทับทิมกาญ(ฟาร์ม) 1.คนเล้ียงปลา 5 5 18+ ไม่จ ากัด 305/ว
99/2 ม.3 ต.เกาะส าโรง อ.เมอืง
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-3306812

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

30 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

31 บริษัท อาร์.เค.นิจิโก๊ะ จ ากัด(รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 ไม่เกนิ35 ปวส.+ 305/ว -ส่ือสารภาษาองักฤษได้
106 ม.4 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

โทร.034-584000
32 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากดั 1.พนักงานขาย 2 2 22+ ปวส.-ป.ตรี ตกลง -ปวส.สาขาช่างยนต์

111/1 ม.3 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา -ป.ตรีทุกสาขา
จ.กาญจนบุรี โทร.034-561800ต่อ107 2.ช่างยนต์ 1 1 22+ ไม่จ ากัด ตกลง -มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

33 บริษัท โชคทวพีัฒน์รีไซเคิล จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
21/3 ม.6 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-9057273
34 ร้านทุ่งสมอวสัดุภณัฑ์(จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง) 1.กราฟฟิกดีไซน์ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

150 ม.4 ต.ทุง่สมอ อ.พนมทวน 2.พนักงานขายออนไลน์ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.092-8259955 3.คนยกของ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

35 ร้านเบลส์พิซซ่า 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีความรู้ด้านภาษาองักฤษ
24/4-5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบรีุ โทร.087-1705263

36 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวงษากจิรุ่งเรือง 1.หัวหน้าพนักงานขาย 2 2 20-35 ม.6+ 15,000+ สามารถออกนอกพืน้ทีต่่างอ าเภอได้

(จ าหน่ายนมดัชมิลล์) โบนัส 6,000 บ./ประกันสังคม

99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง ประกนัชีวิต
จ.กาญจนบรีุ โทร.090-0059906
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37 บริษทั อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั 1.หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์อยา่งนอ้ย 10 ปี

(ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาล) 2.หวัหนา้แผนกวิเคราะหคุ์ณภาพ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์เคมีหรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง

ต.ดอนขมิน้ อ.ท่ามะกา 3.พนักงานขบัรถแทรคเตอร์ 5 5 30+ ป.ตรี ตกลง ปฏิบัติงาน สนง.กรุงเทพ
จ.กาญจนบุรี โทร.034-566191 4.หัวหน้าแผนกบุคคล 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง

5.พนักงานซ่อมบ ารุงรถตัดออ้ย 10 10 22+ ปวส.+ ตกลง
6.พนักงานขบัรถผู้บริหาร 1 1 30+ ม.6+ ตกลง -มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 2 ปี

7.วิศวเคร่ืองกล 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง ยนิดีรับรักศึกษาจบใหม่
38 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัเอยรีูสอร์ท 1.แม่บ้าน 1 1 ไม่เกนิ 30 ม.3+ ตกลง

119/3 ม.4 ต.หนองบวั อ.เมือง 2.พนักงานทั่วไป 1 1 ไม่เกนิ 30 ป.6+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-670639/092-9151628

39 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

40 บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง จ ากดั 1.พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ 5 5 ไม่เกนิ 26 ป.ตรี ตกลง
284/35 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบรีุ โทร.062-3103379

41 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.วิศวกร 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.โฟร์แมน 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10.เจา้หน้าที่ประสานงานโครงการ 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11.เจา้หน้าที่จดัซ้ือจดัส่ง 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12.กราฟฟิกดีไซน์ 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13.พนักงานล้างจาน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
42 บริษัท ว.ีเอ.เอส.โอเซียลไทยแลนด์ 1999 จ ากดั 1.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

69 ม.2 ต.แกง่เส้ียน อ.เมือง 2.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.084-8879026 3.แม่ครัว 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

43 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากดั 1.พนักงานขบัรถเทรลเลอร์ 10 10 25+ ป.6+ ตกลง มีประสบการณ์
88 ม.1 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.092-2703430
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44 บริษทั น้ าตาลไทยเอทานอล จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ จป.วิชาชีพขั้นสูง 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาสอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

1/104 ม.8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.034-566516-7

45 บริษัท วิสต้าวิลล่า จ ากดั 1.หัวหน้าแผนกต้อนรับ 1 1 ไม่เกนิ 40 ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8/8 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.ช่างทั่วไป 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-510959

46 บริษทั โคเวย์(ประเทศไทย) จ ากดั 1.พนักงานขาย 12 12 20-50 ไม่จ ากัด ตกลง
(จ าหน่ายเคร่ืองกรองน้ า) 309 ต.ปากแพรก 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.081-1178298

47 ครอสทูริเวอร์แควรีสอร์ท 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
138 ม.4 ต.หนองหญ้า อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-552124

48 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 3.พนักงานขบัรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.091-6688713 4.ช่างไฟฟ้า 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง

49 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั 1.เจา้หน้าที่การตลาด 1 1 18+ ม.6+ 305/ว
102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานตรวจรับสินค้า 2 2 18+ ม.6+ 305/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-699609 3.พนักงานจดัเรียงสินค้าอาหารสด 5 5 18+ ม.6+ 305/ว

4.พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารแห้ง 5 5 18+  ม.6+ 305/ว
50 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

51 ร้านเฟรชมาร์ท (รพ.พหลพลพยุหเสนา) 1.พนักงานแคชเชียร์ 2 2 18-30 ม.6+ 9,000 เบีย้ขยัน,โบนสั,ประกนัสังคม

572 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานสโตร์ 1 1 18-30 ม.6+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-511063
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52 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั 1.ช่างเทคนิค 10 10 21-40 ปวส.+ ตกลง จบสาขาช่างไฟฟ้า
(วิศวกรรมกอ่สร้างไฟฟ้า) 2.ผู้ช่วยช่าง 10 10 20-40 ม.6+ ตกลง
ต.วงัศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 โทร.088-0034721
53 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงน้ าแข็งวังศาลา 1.เสมียน 2 2 20+ ไม่จ ากัด 305/ว

345/8 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขบัรถยนต์/รถใหญ่ 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ใบขับขี่ส่วนบุคคล,ประเภท 2

จ.กาญจนบุรี  โทร.034-613066

54 บริษัท ไทยบอ็ทเทิ้ล จ ากัด(ผลิตและจ าหนา่ยขวด) 1.พนักงานทั่วไป 3 3 ไม่เกนิ40 ไม่จ ากัด 305/ว
345/11 ม.4 ต.วงัศาลา อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขบัรถ 2 2 ไม่เกนิ50 ไม่จ ากัด 305/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604729

55 ร้านเจี๊ยะเต๋ียว (ร้านอาหาร) 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 9,000
154/36 ม.3 ต.วงัขนาย อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบรีุ โทร.092-8969998

56 โรงพยาบาลสัตว์กาญจนบรีุ 1.เวชระเบียน 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
46/9 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ 2.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-513446

57 บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ประกนัคุณภาพ 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์,จบสาขาวทิยาศาสตร์

(ผลิตถงุพลาสติก) 2.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 20+ ป.ตรี ตกลง
164 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง 3.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ความถนัดด้านช่าง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-534102

58 บริษทั ฟาร์มไกด่ า(กาญจนบรีุ)จ ากดั 1.พนักงานติดรถขนส่ง 1 1 20+ ม.3+ 350/ว
300/13 ต.ทา่มะขาม อ.เมือง 2.พนักงานฝ่ายผลิต 5 5 20+ ม.3+ 350/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-518999

59 บริษัท กนกกาญจนดี์พาร์ทเม้นทส์โตร์ จ ากดั 1.พนักงานจดัเรียนสินค้า 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
(หา้งสรรพสินค้า) 15 ซ.3 ถ.อู่ทอง 

ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 โทร.034-521485/034-514888

60 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 1.พนักงานขายประจ าพื้นที่ 10 10 22-32 ปวช.+ 13,000+

(การส่ือสารโทรคมนาคม)
301/3 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบรีุ โทร.090-9036892

61 ไอศกรีมวอลล์ 1.คนขบัรถสามล้อวอลล์ 10 10 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด จากการขาย 30% ให้รถสามล้อฟรี
ต.แกง่เส้ียน อ.เมือง 2.คนขบัรถช่าง 10 10 ไมจ่ ากดั ม.3+ 305/ว
 จ.กาญจนบุรี โทร.083-9634946 3.พนักงานขาย 10 10 ไมจ่ ากดั ม.3+ 305/ว
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62 ร้าน ที.จ.ี คอมพวิเตอร์ (จ าหน่ายคอมพวิเตอร์) 1.บัญชี 1 1 ไมจ่ ากดั ปวช.+ 9,500 มีประสบการณ์
246  ต.ปากแพรกอ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานช่าง 1 1 ไมจ่ ากดั 9,500 มีประสบการณ์
 โทร.034-521108/034-521085

63 บริษทั ซี แอล เอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั 1.พนักงานขาย 2 2 24+ ปวช.+ ตกลง
(จ าหน่ายรถแทรกเตอร์) 49/3 2.ช่าง 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
หมู ่8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-566791-2

64 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

65 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.

66 บริษัท โรงพยาบาลกาญจนบุรี 1.พยาบาลวิชาชีพ 2 2 20-45 ป.ตรี ตกลง มใีบอนญุาตประกอบวิชาชีพ

เมโมเรียล จ ากัด (สถานพยาบาล) 2.ผู้ช่วยพยาบาล 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ทางด้านห้องฉุกเฉิน 1 ปี

111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 3.เภสัชกร 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง มใีบอนญุาตประกอบวิชาชีพ
จ.กาญจนบุรี โทร.034-520911-5 4.พนักงานแม่บ้าน 2 2 20+ ป.4+ ตกลง

5.นักรังสีเทคนิค 5 5 25+ ป.ตรี ตกลง
6.พนักงานแม่ครัว 2 2 20+ ป.4+ ตกลง
7.นักโภชนาการ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง สาขาการอาหารและโภชนาการ

67 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

68 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
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-1005679

69 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อนิเวนแลนด์ 1.แม่บ้าน 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
(บ้านนอกคอกนากาญจนบุรี)
148/15 ม.6 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.098-2928665
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70 บริษัท ปธารเงิน จ ากัด(ปัม๊น้ ามัน) 1.พนักงานเติมน้ ามัน 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
179/1 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604077

71 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

72 บริษัท วิสฮิสโฮมมาร์ท จ ากดั 1.พนักงานธุรการขาย 2 2 18+ ม.6+ ตกลง
50 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง 2.พนักงานธุรการบัญชี 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-534084 3.พนักงานสต๊อก 2 2 18+ ม.6+ ตกลง

73 บริษัท ไอออนิค จ ากดั (ผลิตปุ๋ย) 1.ช่างยนต์ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
94 ม.8 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.080-0452003 3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

74 บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 2 25+ ปวช.+ ตกลง
576-586 ต.ตะคร้ าเอน อ.ทา่มะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-561028
75 เดอะบริดจ ์เรสสิเด้นส์ 1.แม่บ้าน 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

263/6 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515001 3.เชฟ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

77 บริษัท ไอ-อนิสตอล จ ากดั 1.ช่างไฟฟ้า 5 5 ไมจ่ ากดั ม.6+ 350/ว
(ซ่อมระบบไฟฟ้า)
93 ม.5 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.085-9532660

78 บริษทั เฟลิกซ์ริเวอร์แควกาญจนบรีุ จ ากดั 1.พนักงานรับจองห้องพัก 1 1 20-35 ปวส.+ ตกลง
(รีสอร์ท) 9/1 ม.3 ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานต้อนรับ 1 1 20-35 ปวส.+ ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-551000

79 บริษัท พร้อม(ราชบุรี) จ ากดั 1.พนักงานขบัรถ 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
(สถานบริการเชื้อเพลิง) 2.พนักงานเสมียน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
94/8 ม1.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 3.พนักงานเติมแกส๊รถยนต์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี 
โทร.034-514827
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80 บริษัท อซูีซุกาญจนบุรี จ ากดั ประจ าส านักงานใหญ่
(ซ่อมและจ าหน่ายรถยนต์) 1.ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 2 2 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง
318/1  ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.เจา้หน้าที่ช่างศูนยบ์ริการ 2 2 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง
 จ.กาญจนบุรี ประจ าสาขาท่าเรือ
โทร.034-513680 1.ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง

2.เจา้หน้าที่ช่างศูนยบ์ริการ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง
ประจ าสาขาทองผาภูมิ
1.ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง

81 โรงแรมเวสทอร่ี 1.เจา้หน้าที่ต้อนรับ 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง มปีระสบการณ์ด้านโรงแรม
277/4 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง มีความรู้ด้านภาษาองักฤษ
จ.กาญจนบรีุ โทร.063-2420110

82 บริษทั แอดวานซ์เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ความปลอดภัย 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
(โรงงานปุ๋ย) 99/8 ม.7 ต.พงัตรุ 2.เจา้หน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานฝ่ายผลิต 12 12 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.098-1233351/093-0366645 4.พนักงานขบัรถบรรทุก 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

5.หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
6.หัวหน้าซ่อมบ ารุง 1 1 30+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาช่างยนต์
7.หัวหน้าขนส่ง 1 1 30+ ปวส.+ ตกลง
8.ธุรการ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
9.เจา้หน้าที่จดัซ้ือ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
10.คนสวน 4 4 ไมจ่ ากดั ม.3+ ตกลง
11.พนักงานบัญชี 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง

83 โรงแรมพีลูดส์ 1.คนสวน 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
168/18 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างทั่วไป 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-600287-8 3.พนักงานต้อนรับ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

84 บริษัท แดร็กสไปซ่ีฟู้ดส์ เทรดด้ิง จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 2 18-30 ม.3+ 305/ว ไมจ่ าเปน็ต้องมปีระสบการณ์
(ผลิตและจ าหน่ายน้ าพริกส าเร็จรูป) ทีพ่กัฟรี,เบีย้ขยัน,ท่องเทีย่วประจ าปี

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

85 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จ ากัด 1.หัวหน้างานไลน์การผลิต 3 3 23-30 ป.ตรี ตกลง
(ผลิตและจ าหน่ายชุดสายไฟฟา้) 2.ล่ามภาษาญีปุ่น่ 1 1 23-35 ป.ตรี ตกลง
188 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง 3.โปรแกรมเมอร์ 2 2 ไม่เกนิ 35 ป.ตรี ตกลง ถ้าอายุเกิน35 ป ีขอมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

จ.กาญจนบุรี โทร.034-510715
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86 บริษทั เมอืงไทยประกนัชีวิต จ ากดั 1.ผู้จดัการทีมขาย 5 5 25-35 ป.ตรี ตกลง
(ประกนัชีวิต) 286/45-46 2.ทีป่รึกษาโครงการประกนัชีวิต 10 10 20-30 ปวช.+ ตกลง
 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.ประชาสัมพันธ์โครงการ 10 10 20-30 ปวช.+ ตกลง
โทร.089-0656622

87 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 1.พนักงานปฏิบัติการรายวัน 100 100 18+ ป.6+ ตกลง
(ปศุสัตว์ประเภทสัตว์ปีก) 2.เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ 50 50 18+ ป.ตรี ตกลง
46/19 ม.4 ต.อุโลกส่ีหมื่น อ.ท่ามะกา 3.เจา้หน้าที่ควบคุมการผลิต 50 50 18+ ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-549999 4.หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า 10 10 18+ ป.ตรี ตกลง

5.ช่างซ่อมบ ารุง,ช่างไฟฟ้า,เคร่ืองเย็น 20 20 18+ ปวส.+ ตกลง
88 บริษัท เสริมสุข จ ากดั 1.พนักงานส่งสินค้า 5 5 18+ ไมจ ากัด ตกลง

(ผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืม) 2.พนักงานยกสินค้า(ติดรถ) 5 5 18+ ไมจ ากัด ตกลง
111/1 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบรีุ โทร.087-1129788

89 บริษัท ริเวอร์อนิเตอร์เนชั่นแนลอตุสาหกรรม จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ความปลอดภัยวชิาชีพ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง จบสาขาอาชีวอนามัย
(แปรรูปอาหาร) 99 ม.1 ต.แก่งเส้ียน 

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-910518

90 บริษัท ศรีฟา้โฟรเซนฟู้ดส์ จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 50 50 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง
(ผลิตและจ าหน่ายเบเกอร่ี) 2.พนักงานคุมเคร่ืองจกัร 15 15 18+ ปวช.+ ตกลง จาสาขาช่าง
208-209 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 3.เจา้หน้าที่วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ (R&D Specialist) 1 1 25-45 ป.ตรี ตกลง จบสาขาคหกรรม,มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-613074 4.หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QA Leader) 1 1 25-35 ป.ตรี ตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์บณัฑิต (อาหาร)

5.หัวหน้าฝ่ายการผลิต (Production Leader) 10 10 22-35 ป.ตรี ตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์บณัฑิต (อาหาร)

6.พนักงานฝ่ายผลิต (Prodution Supervisor) 5 5 25-35 ป.ตรี ตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์บณัฑิต (อาหาร)

7.กุ๊กร้านอาหารศรีฟ้าคอฟฟี่ 1 1 22-35 ป.ตรี ตกลง จบสาขาคหกรรม,มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

8.เจา้หน้าทีบ่ริหารงานบุคคล (HRD Supervisor) 1 1 30-40 ป.ตรี ตกลง จบสาขาที่เกี่ยวขอ้ง
9.เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูล SAP 3 3 22-35 ปวช.+ ตกลง จบสาขาการบญัชี,คอมธุรกจิ

91 สวนไทรโยครีสอร์ท (โรงแรม-รีสอร์ท) 1.พนักงานทั่วไป 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
30/1 ม.10 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค 2.พนักงานเสิร์ฟ 10 10 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.091-7623899 3.พนักงานต้อนรับ 3 3 25+ ม.6+ ตกลง

4.ฝ่ายกจิกรรม 5 5 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
5.แม่บ้าน 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

92 บริษัท เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จ ากัด 1.พนักงานห้องแต่งตัว 7 7 18+ ม.6+ ตกลง
(สถานทีท่่องเทีย่ว) 168 ม.5 ต.สิงห์ 2.พนักงานขายต๋ัวแลกเงิน 3 3 18+ ม.6+ ตกลง
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3.คนสวน 1 1 18+ ม.6+ ตกลง
โทร.062-5767614 4.แม่บ้านส่วนกลาง 1 1 18+ ม.6+ ตกลง
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93 บริษัท คีเซค จ ากดั 1.พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
(จ าหนา่ยเหล็กและอปุกรณ์กอ่สร้าง)

62/28 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-600270
94 ร้านลายพราง(ตัดเยบ็เส้ือผ้า) 1.พนักงานในร้านตัดผ้า 4 4 20-35 ไม่จ ากัด ตกลง

อาคารตลาดบ้านพักเกา่ ซ.1ตัวยู
ต.ลาดหญ้า อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ

โทร.081-9913887
95 ห้างหุน้ส่วน สหบวรแกส๊ 1.พนักงานเติมแกส๊ 4 4 20+ ม.3+ ตกลง

(ปั๊มแก๊ส LPG) 119/5 ม.9 ต.วังศาลา

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.089-7809709

96 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ากดั 1.เจา้หน้าที่บัญชี 3 3 22+ ปวส.+ ตกลง
(รับจ าน าเล่มทะเบียนรถ) 2.เจา้หน้าที่เร่งรัดหนีสิ้น 2 2 25+ ปวส.+ ตกลง
2/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.เจ้าหนา้ที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 20+ ปวส.+ ตกลง
โทร.034-515222 4.เจา้หน้าที่โปรแกรมเมอร์ 2 2 22+ ป.ตรี ตกลง

97 ริเวอร์แควจงัเกิ้ลวิลรีสอร์ท 1.ผู้จดัการแพ/ผู้ช่วย 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
67/1 ม.1 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค 2.พนักงานบัญชีสต๊อก 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.089-2002417 3.กบัตันห้องอาหาร 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง

98 โรงแรมมอนาซริเวอร์แควกาญจนบรีุ 1.พนักงานต้อนรับกะบ่าย 1 1 20-30 ม.6+ ตกลง
317 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานต้อนรับกะกลางคืน 1 1 20-30 ม.6+ ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.098-2580988 3.พนักงานต้อนรับกะเช้า 1 1 20-30 ม.6+ ตกลง

99 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั รัตนทองดี 1.พนักงานทั่วไป/ผู้ช่วยช่าง 2 2 25-30 ไม่จ ากัด ตกลง
(ซ่อมรถ) 19/28 ม.8 ต.ปากแพรก 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.089-9181483

100 บริษัท เอ็น เอส คาร์ส จ ากัด (เชฟโรเลต) 1.ที่ปรึกษาการขาย 5 5 22-40 ม.6+ ตกลง
(จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์) 2.แม่ครัว 1 1 25+ ม.3+ ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

284/48 ม.8 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 3.แม่บ้าน 1 1 20+ ป.6+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515181 4.คนสวน 1 1 25+ ป.6+ ตกลง ท าสวนได้โดยช านาญ

5.พ่อบ้าน 1 1 30+ ป.6+ ตกลง
6.พนักงานขบัรถ 1 1 25-40 ม.6+ ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

101 บริษัท น้ าหนึ่งไพลิน จ ากัด(โรงน้ าแข็ง) 1.เสมียน(พนักงานเช็คของ) 2 2 ไมจ่ ากดั ปวช.+ ตกลง
157 ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 ไมจ่ ากดั ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512168 3.คนขบัรถ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

4.คนงานยกของ 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

102 คุณสมเกยีรติ  (ส่วนบุคคล) 1.พนักงานดุแลฟาร์ม 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
(ฟาร์มเล้ียงวัว) 134 ม.5 
ต.ลาดหญ้า อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ

โทร.081-9483448
1033 306 88 638

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จ ากัด 1.พนักงานเสิร์ฟ 10 10 15+ ม.3+ 38/ชม. รับนกัเรียนนกัศึกษาชว่งปดิเทอม

88/8 ม.4 ต.ทา่มะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานเดินอาหาร 10 10 15+ ม.3+ 38/ชม. รับนกัเรียนนกัศึกษาชว่งปดิเทอม

โทร.034-540898 3.เบเกอร์ร่ี 1 1 15+ ม.3+ 38/ชม. รับนกัเรียนนกัศึกษาชว่งปดิเทอม

2 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวงษากจิรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 1 1 18+ ไม่จ ากัด 400/ว ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง

(จ าหน่ายนมดัชมิลล์) เวลา 18.00 - 21.00 น.
99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบรีุ โทร.090-0059906

3 บริษัท ระพีพรกรุ๊ป จ ากัด (ซเว่นเซ่น) 1.พนักงานบริการ 6 6 18+ ม.3+ 39/ชม. มีประกนัสังคม
โรบินสันกาญจนบุรี
110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบรีุ โทร.084-3145500

28 0 0 28

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 1.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี (คนพิการ)
โทร.034-910200,091-0356906

2 บริษัท เมโทร เอม็.ดี.เอส จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-542393-9

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน พฤษภาคม

ต าแหน่งงานว่าง Part-Time
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน พฤษภาคม

ต าแหน่งงานว่างคนพิการ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

3 บริษัท เอกชยัดิสทวบิิวชั่น จ ากดั (โลตัส) 1.พนักงานจดัเรียงสินค้า 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
115/4 ม.10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา (คนพิการ)
จ.กาญจนบุรี โทร.034-643591

4 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
116 ม.8 ต.แกง่เส้ียน อ.เมือง (คนพิการ)
จ.กาญจนบรีุ โทร.093-3268346

5 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
111 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-542149

6 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากดั 1.พนักงานคลังสินค้า 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง (คนพิการ)
จ.กาญจนบุรี โทร.034-527777 ต่อ 403

7 บริษัท วนิโดว ์เอเซีย จ ากัด 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 2 2 20-40 305/ว
188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมอืง

จ.กาญจนบรีุ โทร.089-9194466

8 บริษทั ศรีชงโค จ ากัด (เลคเฮฟเวน่ รีสอร์ท) 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
241 ม.5 ต.ทา่กระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ

จ.กาญจนบุรี โทร.02-5406263

9 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปริยากร แอนด์ อนงค์ คลีนนิง่ 1.จัดเอกสาร-ท าความสะอาด 1 1 20-35 ม.6+ ตกลง
(รับท าความสะอาด) (คนพิการ)
1/24 ม.2 ต.วังศาลา อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ  
โทร.089-2576334

10 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ากัด 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 4 4 ไม่จ ากัด ป.6+ ตกลง
88/11 หมู่ 8 ต.แก่งเส้ียนอ.เมือง 

จ.กาญจนบรีุ โทร.034-520996 ต่อ 4

11 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง 1.เจ้าหน้าที่ทั่วไป(คนพิการ) 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากดั 370/ว
(หน่วยงานราชการ) ต.ปากแพรก 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.086-6317876

12 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 60 60 ไม่จ ากัด ไม่จ ากดั ตกลง รับเฉพาะคนพกิารทางการเคล่ือนไหว

(ปศุสัตว์ประเภทสัตว์ปีก)
46/19 ม.4 ต.อุโลกส่ีหมื่น อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-549999

75 3 1 71รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน พฤษภาคม


