
ชาย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท บ่อพลอยฟู้ดส์ อินดัสทรี จ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 20-35 ปวส.+ ตกลง โบนัสประจ ำปี+บ้ำนพัก
44/2 ม.13 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย 2.เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมคุรภำพ 3 3 20-40 ป.ตรี+ ตกลง โบนัสประจ ำปี+บ้ำนพัก
จ.กำญจนบุรี โทร.034-615315 3.เจ้ำหน้ำท่ี IT 1 1 20-40 ปวส.+ ตกลง โบนัสประจ ำปี+บ้ำนพัก

4.พนักงำนฝ่ำยผลิต 100 100 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง บ้ำนพัก+รถรับส่ง
2 บริษัท สิงห์กำญจน์เสริมทรัพย์ จ ำกัด 1.พนักงำนบัญชี-ธุรกำร 5 5 20-30 ไม่จ ำกัด ตกลง

4/5 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-510497

3 บริษัท โรงงำนน  ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
99 ม.6 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-615350

4 บริษัท คีรีธำรำริเวอรืแคว จ ำกัด 1.โฟร์แมน 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
433 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.วิศวกรโครงกำร 1 1 20+ ป.ตรี+ ตกลง
โทร.034-540898

5 บริษัท เดอะฮับ เอรำวัณ จ ำกัด 1.พนักงำนบัญชี 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง ท่ีพัก+อำหำร3มื อ+ประกันสังคม

299/1 ม.4 ต.ท่ำกระดำน อ.ศรีสวัสด์ิ 2.พนักงำนห้องอำหำร 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-574056

6 บริษัท กำญจนบุรีโอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จ ำกัด 1.แคชชเชียร์ 2 2 20+ ม.6+ ตกลง
332 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.081-0129123

Line : @amy7134q โทร.034-564315

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560 (เพ่ิมเติม)
ท่ี สถานประกอบการ

ต าแหน่งงานว่าง ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
       www.doe.go.th/kanchanaburi

           บริการจัดหางาน : smart job center
          หน้าเฟสบุ๊ค : สจจ. กาญจนบุรี

หน้าเพจเฟสบุ๊ค : ส านักงานจัดหางานกาญจนบุรี

ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการต าแหน่งงาน จ านวน
เพศ

อายุ วุฒิ



ชาย หญิง ไม่ระบุ

7 บริษัท เอส เจ กอล์ฟเมเนจเม้นท์ จ ำกัด 1.กุ๊ก 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง บ้ำนพัก+อำหำร+ยูนิฟอร์ม
123 ม.7 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง 2.พนักงำนต้อนรับ 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี 12,000 บ้ำนพัก+อำหำร+ยูนิฟอร์ม
จ.กำญจนบุรี โทร.034-527250

8 บริษัท วี.เอ.เอส.โอเซียลไทยแลนด์ 1999 จ ำกัด 1.แม่บ้ำน 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
69 ม.2 ต.แก่งเสี ยน อ.เมือง 2.พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.084-8879026

9 สหบวรแก๊ส 1.พนักงำนเติมแก๊ส (ประจ ำ) 2 2 18+ ไม่จ ำกัด 320/ว สำมำรถเข้ำกะได้
119/5 ม.9 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง หยุด 1 วัน ยกเว้นวันเสำร์-อำทิตย์

จ.กำญจนบุรี โทร.089-7809709 2.พนักงำนเติมแก๊ส (Part-time) 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
10 บริษัท แอดวำนซ์ไฟเบอร์ จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือม 1 1 18+ ม.3+ ตกลง

111/11 ม.4 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 2.ช่ำงลับใบมีด 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-542149 3.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 2 18+ ม.3+ ตกลง

4.พนักงำนขับรถโฟร์คลิฟ 2 2 18+ ป.6+ ตกลง
11 บริษัท ลำนเหล็กล ำเลียง จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ 3 3 25+ ป.6+ ตกลง มีประสบกำรณ์

88 ม.1 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี โทร.092-2703430

12 บริษัท เมืองกำญจน์เคเบิ ลทีวี จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีไอทีคอมพิวเตอร์ 2 2 18+ ป.ตรี ตกลง
218/11-12 อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-621215-6
13 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศุภคมพำณิชย์ 1.หัวหน้ำงำน 2 2 28+ ม.3+ 12,000+ โบนัส+ประกันชีวิต

280 ม.5 ต.สวนกล้วย อ.บ้ำนโป่ง ประจ ำ อ.ท่ำม่วง/อ.ท่ำมะกำ

จ.รำชบุรี โทร.099-2526463

14 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน(ประเทศไทย)จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 2 2 ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตกลง ประจ ำ จ.กำญจนบุรี
9 ชั น 9 ห้อง 901 ถ.รัชดำภิเษก จ.รำชบุรีและ จ.นครปฐม
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพ โทร.0-26403000

15 อนันตำริเวอร์ฮิลล์ 1.พนักงำนหน้ำเคำว์เตอร์ 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
270 ม.5 ต.ท่ำกระดำน อ.ศรีสวัสด์ิ 2.พนักงำนบัญชี 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-510568 3.พนักงำนเสิร์ฟ 10 10 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

4.แม่บ้ำน 20 20 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
5.พ่อครัว 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน
เพศ



ชาย หญิง ไม่ระบุ

16 บริษัท ทีโอที เอำท์ซอร์สซ่ิง เซอร์วิส จ ำกัด 1.ช่ำงเทคนิค 5 5 18-35 ปวช.+ ตกลง จบสำขำทำงด้ำนช่ำง สำขำไฟฟ้ำ ,

ต.บ้ำนใต้ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี ไฟฟ้ำส่ือสำร,อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนำคม

โทร.081-2597407 และคอมพิวเตอร์
มีใบอนุญำตขับข่ี

192 24 15 153

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท คีรีธำรำริเวอร์แคว จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป 2 2 18+ ไม่จักด ตกลง
433 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-540898

2 0 0 2

ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน
เพศ

อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน พฤศจิกายน (เพ่ิมเติม)

ต าแหน่งงานว่างคนพิการ

ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน
เพศ

อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน พฤศจิกายน (เพ่ิมเติม)


