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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 ร้าน ปอฮวดเส่ง 1.พนักงานล้างรถ 1 1 ไม่จ ากัด ม.6+ ตามตกลง

154/36 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 2.พนักงานท าสวน 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.092-8969998 3.พนักงานท่ัวไป 1 1 ไม่จ ากัด ม.6+ ตามตกลง

2 ไทยวัสดุ สาขากาญจนบุรี 1.หัวหน้าแผนกขาย 4 4 25+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีข้ึนไป

111 ม.9 ถนนเล่ียงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก 2.พนักงานขาย 3 3 18+ ม.3+ ตามตกลง

อ.เมือง โทร.065-5258207,091-0356906 

3 บริษัท พีพีเอส ออยล์ จ ากัด 1.พนักงานคลังสินค้า 1 1 20+ ม.3+ 9600+ ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้

57 ม.3 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา 2.พนักงานขับรถส่งสินค้า 1 1 20+ ม.3+ 9600+ มีใบขับข่ีรถยนต์ ท.2
จ.กาญจนบุรี โทร.061-4388990 คุณพลอย

4 Z9 Resort 1.พนักงานยกกระเป๋า 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ 2.แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.097-0384121

5 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด ตัวแทนฝ่ายขาย 10 10 20+ ปวส.+ ตามตกลง

286/45-46 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-3788077,092-7423622

6 บริษัท อิออนธนสินทรัพย์ สาขาโรบินสัน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 10 10 20+ ปวส.+ 12,000 พนักงานสัญญาจ้างรายปี

110 ม.9 ต.ปากแพรก แนะน าบัตรเครดิตต่างๆ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-919850,089-1829128

มีประกันสังคม
เข้างาน 7.30 - 17.00 น.

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

7 โรงแรมออเร้นท์ พนักงานธุรการ 1 1 20-40 ม.6+ ตามตกลง ท างานเป็นกะได้

ต.ปากแพรก อ.เมือง ย้ิมแย้มแจ่มใส/มีความรับผิดชอบ

จ.กาญจนบุรี โทร.081-7638858 ขยัน/ซ่ือสัตย์/อดทน
8 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พีเซอร์วิส (เจ๋ง)2011 พนักงาน QC 1 1 20-35 ปวช.+ ตามตกลง สาขาช่างยนต์

103/5 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา มีความรู้เก่ียวกับเร่ืองรถยนต์

จ.กาญจนบุรี โทร.081-9438969 มีใบขับข่ีรถยนต์

9 THE ZEIT RIVER KWAI 1.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18+ ม.3+ ตามตกลง

9/1 ถนนกัมพูชา ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-910258
10 บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จ ากัด พนักงานขาย 3 3 20+ ม.3+ ตามตกลง

12/6 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.082-5031618
11 บริษัท กรุงไทยแอกซ่า จ ากัด 1.พนักงานธุรการ 1 1 25+ ปวช.+ ตามตกลง

12/105 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 15 15 25+ ปวช.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.092-4656291
12 บริษัท คอร์เฮาส์(ประเทศไทย) จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 20-35 ม.3+ ตามตกลง ท างานเข้ากะได้

7/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ท างานจันทร์ - ศุกร์

จ.กาญจนบุรี โทร.063-2210088
13 มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.กุ๊กอาหารไทย 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง

27/2 ม.2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ ต.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานซักรีด 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร  034-604604,0828088235

14 บริษัท พีลูดส์ รีสอร์ท จ ากัด 1.แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

168/18 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-600287-8,098-2621691

15 บริษัท  อัศว คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 1.พนักงานคลังสินค้า 1 1 20-45 ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

144/1 ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขับรถส่งสินค้า 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.061-3958745
16 บริษัท เพชรสิงห์โต จ ากัด พนักงานชงกาแฟ 1 1 18-35 ม.6+ 320/วัน อัธยาศัยดี มีใจรักงานบริการ

240 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.081-4503333

17 บริษัท เอ็ม.เอส.เค.เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด ช่างไฟฟ้าโรงงาน 1 1 25-35 ปวช+ ตามตกลง

292/9 ม.1 ต.กลอนโด
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี
โทร.034-919531, 081-3789603
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
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18 บริษัท มัลติเพิล ฟู้ดส์ จ ากัด (ผลิตข้าวโพดกระป๋อง) 1.เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 1 1 25-50 ป.ตรี ตามตกลง

109/2 ม.4 ต.บ้านเก่า อ.เมือง 2.หัวหน้าคลังสินค้า 1 1 27-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 2-5 ปี
จ.กาญจนบุรี โทร.091-5849565 3.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 2 2 25-50 ป.ตรี ตามตกลง สาขาบัญชี

4.หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 1 26-45 ป.ตรี ตามตกลง สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือท่ีเก่ียวข้อง

มีประสบการณ์ 2-5 ปี ข้ึนไป

5.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 1 35-50 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 2-5 ปี ข้ึนไป

6.หัวหน้าแผนกบุคคล 1 1 27-45 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 2-5 ปี ข้ึนไป
19 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ ากัด (สาขาท่ามะกา) 1.ช่างประจ ากะ (ไฟฟ้า) 1 1 22+ ป.ตรี ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะได้

111/11 ซอยทางเข้าโรงพยาบาลมะการักษ์ 2.พนักงานขับรถคีบไม้ 2 2 22+ ป.6+ ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะได้
ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 1 22+ ป.6+ ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะได้
โทร.034-542149, 092-5463308 4.ผู้ช่วยควบคุมเคร่ืองไม้ยางพารา 1 1 22+ ม.3+ ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะได้

5.พนักงานแพ็คไม้ 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6.พนักงานวางแผ่นรอง 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

20 บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 40 40 18-45 ไม่จ ากัด 325/ว ท างานเป็นกะ
155 ม.7 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา มีโอที,เบ้ียขยัน
จ.กาญจนบุรี โทร.081-0138777

21 บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จ ากัด ท่ีปรึกษาการขาย 2 2 22+ ปวส.+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้,มีใบขับข่ีรถยนต์

133/1 ถ.แสงชูโตเหนือ 

ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2833922

22 ป๊ัมน้ ามันบางจากเขาเม็งค์ 1.พนักงานขายขนม 1 1 20-40 ม.3+ 320/วัน

168 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานหน้าลาน 1 1 18-40 ม.3+ 320/วัน

จ.กาญจนบุรี โทร.081-7638858

23 รายาบุรี รีสอร์ท 1.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

148 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ 2.พนักงานแม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.099-5399265 3.ช่าง 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

24 บริษัท กาญจน์คอร์น จ ากัด เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง

68 ม.7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-542634-7

25 สหภัณฑ์อะไหล่ ท่าม่วง 1.พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง

976/1 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2.พนักงานเช่ือมกลึง 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.094-6641456
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26 ร้านเปาเปา โดนัทนมสด พนักงานขาย 10 10 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ส่ีแยกแก่งเส้ียน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.096-1499266

27 เจ เอ็น ยานยนต์ พนักงานฝ่ายทะเบียน 1 1 20+ ปวช.+ มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

65/65 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-910711,065-9556900

28 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จ ากัด 1.พนักงานบรรจุย่อย 2 2 20+ ม.3 ตามตกลง สามารถท างานหนักได้
84 หมู่ 3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานไฟฟ้าบริการ 1 1 20+ ปวช. ตามตกลง มีประสบการณ์ไฟฟ้าโรงงานอย่างน้อย 3 ปี

 โทร.034-561178,034-561187 ต่อ 204 3.พนักงานคุมเคร่ืองเทอร์ไบน์ลูกหีบ 1 1 20+ ม.3 ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ 1 1 30+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์เก่ียวกับโรงงานน้ าตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.หัวหน้าบรรจุย่อย 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี,มีทักษะการเป็นผู้น า

6.ช่างถังและสี 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์ในด้านงานตัวถัง,เคาะพ่นสีอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29 ไร่สวนสุขอนันต์ คนงานตัดหญ้า-ถอนหญ้า 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ต.เกาะส าโรง อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร 081-3835293

30 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์กาญจนบุรี จ ากัด ช่างเคาะ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

89 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร 061-4215500

31 ประพจน์ฟาร์ม คนเล้ียงวัว 1 1 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีท่ีพัก ค่าน้ า ค่าไฟฟรี

ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง ยินดีรับเป็นครอบครัว

จ.กาญจนบุรี โทร.096-2603328

32 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 3 3 18-35 ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

183 หมู่7 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.ช่างเช่ือม 3 3 18-35 ปวช.+ ตามตกลง มีโอที/เบ้ียเล้ียง/โบนัส
จ.กาญจนบุรี โทร 034-540991,098-2837588 มียูนิฟอร์มบริษัท

33 บริษัท เจริญพาณิชย์ค้าส่ง จ ากัด พนักงานจัดเรียงสินค้า 3 3 18-40 ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

87/4 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.061-6861116

34 บริษัท เมฆาการช่าง จ ากัด(ก่อสร้าง) 1.ช่าง 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประกันสังคม

161/3 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.กรรมกร(ก่อสร้าง) 20 5 15 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.081-8804416

35 บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จ ากัด ธุรการบัญชี 1 1 ไม่เกิน 29 ปวส.+ ตามตกลง สามารถสมัครผ่านไลน์
อาคาพาณิชย์ช้ัน 3 เส้นบายพาส  แอดไลน์ @hospitop
ฝ่ังเดียวกับโรบินสัน ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.087-7824391
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36 บริษัท น าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศไทยพาเวอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด พนักงานธุรการงานต่างด้าว 1 1 18-35 ปวส.+ ตามตกลง

4/1,4/2 ถ.แม่น้ าแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.092-7141432

37 บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนช่ันแนลอุตสาหกรรม จ ากัด 1.พนักงานควบคุมคุณภาพ 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีชุดยูนิฟอร์ม 2 ชุด
99 ม.1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.วิศวกรรม 20 20 22+ ป.ตรี ตามตกลง โบนัสประจ าปี,งานเล้ียงปีใหม่

โทร.084-5559339

38 บริษัท บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 1.พนักงานจัดเรียงสินค้า 3 3 18+ ม.3+ 320/วัน ท างานเป็นกะได้
186/8 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานอาหารสด 2 2 18+ ม.3+ 320/วัน มีประกันสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม 

โทร.034-602800 สามารถท างานวันหยุดได้

39 บริษัท เอ็น พี สลิตต้ิง จ ากัด 1.พนักงานคุมเคร่ืองจักร 1 1 20-34 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับข่ี ท.2
3/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประกันสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม 

โทร.034-553007,081-7210296 ปรับเงินเดือนประจ าปี

40 ร้านทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ 1.พนักงานขับรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด 350/วัน มีใบขับข่ี 
150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานปลูกต้นไม้ 1 1 20+ ไม่จ ากัด 350/วัน

3.พนักงานแพ็คสินค้า 1 1 20+ ไม่จ ากัด 350/วัน

โทร.092-8259955 4.พนักงานดูแลเว็บไซต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง สามารถถ่ายรูปได้

41 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด (สาขาท่าม่วง) 1.พนักงานการตลาด (ฟรีแลนซ์) 10 10 20+ ม.6+ ตามตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาสวัสดิการให้

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 2.ผู้จัดการร้านฝึกหัด 2 2 30-50 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

752/5-7 ถ.เทศบาลซอย 19 ต.ท่าม่วง 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
โทร.089-1599496/095-2479621

42 บริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จ ากัด(โรงโม่หิน) 1.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์
88/8 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถ 10 ล้อ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์

โทร.081-8578801 3.พนักงานพัสดุ 1 1 23+ ปวช.+

4.วิศวกรเหมืองแร่ 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง มีประสบการณ์
43 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากัด 1.พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 5 5 20+ ป.6+ ตามตกลง

88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.จป.วิชาชีพ 1 1 23+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาอาชีวอนามัย
โทร.086-1005679

44 บริษัท ซูซูกิกาญจนบุรี จ ากัด 1.ช่างยนต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง จบสาขาช่างยนต์/มีประสบการณ์

19/5 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.เจ้าหน้าท่ีอะไหล่ 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.086-4747839 3.ท่ีปรึกษาการขาย 10 10 18+ ม.6+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

45 บริษัท สยามสไมล์กาญจนบุรี จ ากัด พนักงานการตลาด 5 5 23-32 ปวส.+ ตามตกลง

65/37 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.085-6958478
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

46 บริษัท เอไอเอ จ ากัด(ขายประกันชีวิต) ตัวแทนประกันภัย 10 10 20-42 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ส่ีแยกแก่งเส้ียน ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง ตัวแทนประกันชีวิต 10 10 20-42 ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.094-5978991

47 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.ผู้จัดการแผนก เฟอร์นิเจอร์ 1 1 25+ ปวช+ ตามตกลง

88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ผู้จัดการแผนก ปูนซีเมนต์ 1 1 25+ ปวช+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-527777 ต่อ 401 3.ผู้จัดการแผนก เคร่ืองครัว 1 1 25+ ปวช+ ตามตกลง

4.ผู้จัดการแผนก สุขภัณฑ์เซรามิค 1 1 25+ ปวช+ ตามตกลง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715554000553 5.ผู้จัดการแผนก LPS (ป้องกันการสูญเสีย) 1 1 25+ ปวช+ ตามตกลง

6.เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 2 2 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง มีทักษะการเจรจาต่อรอง ประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ได้ดี

7.เจ้าหน้าท่ีบัญชีเจ้าหน้ี 2 2 20+ ปวช+ ตามตกลง ยินดีรับเด็กจบใหม่

8.เจ้าหน้าท่ีปรึกษางานขาย 1 1 25-35 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี

48 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากัด 1.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 3 3 20+ ป.6+ ตามตกลง

88 ม.2 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเช็คเกอร์ 2 2 20+ ป.6+ ตามตกลง

โทร.086-1005679

49 บริษัท จรรโลง (1991) จ ากัด 1.พนักงานขับรถแบคโฮ 2 2 35-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง ไปท างานต่างจังหวัดได้

1099/9 ม. 4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง มีประสบการณ์ด้านท าเข่ือนกันตล่ิง

จ.กาญจนบุรี โทร.081-3715599 และมีใบขับข่ี ประเภท ท.2

50 บริษัท  สยามแม็คโคร จ ากัด 1.พนักงานจัดออร์เดอร์ 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง

102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานจัดเรียงอาหารทะเล 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง

โทร.034-699609 3.พนักงานจัดสินค้าอาหารแห้ง 2 2 18+ ม.6+ ตามตกลง

51 บริษัท จิริฎพานิชย์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 1.ช่างเช่ือมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

(รับเหมาก่อสร้าง) 333 ม.12 2.ช่างก่อสร้าง 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.098-2533351

52 บริษัท สหมิตรเจริญมาเก็ตต้ิง จ ากัด 1.พนักงานขาย (พาร์ทไทม์) 10 10 23-35 ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

(จ าหน่ายนมบีทาเก้น) 201/67-68 
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.081-3788123

53 ดัชมิลล์ท่ามะกา,ท่าม่วง 1.พนักงานขาย 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง รักงานขายและบริการ
99/14 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ปฏิบัติงาน อ.ท่าม่วงและอ.ท่ามะกา

โทร.099-2526463
54 บริษัท อาร์.ซี.เทรดด้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างเช่ือม 5 5 18-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง สามารถเช่ือมงานได้

(เคร่ืองก าจัดมลภาวะทางอากาศ) 90/3 ม.1 2.ช่างไฟฟ้า 2 2 18-40 ปวช+ ตามตกลง

ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.091-6688713

55 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่อทองค า 1.พนักงานบัญชี 1 1 20-45 ปวส.+ ตามตกลง สาขาบัญชี/สามารถใช้คอมพิวเตอร์

904/1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.คนงานท่ัวไป 3 3 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.086-3392520

มีประสบการณ์งานธุรกิจ
ค้าปลีกสินค้าประเภท

เดียวกัน/มีทักษะด้านการ
บริหาร/มีความรับผิดชอบ
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เพศ
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56 สมพร & สุกัญญาการช่าง 1.ช่างไม้ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์
46/3 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างปูน 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์
โทร.081-1574544,087-0152213 3.คนงานก่อสร้าง 4 4 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

4.ช่างเหล็ก 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์

57 บริษัท ทรัพย์ธณาดัมพ์รุ่งเรือง จ ากัด ช่างเช่ือม 5 5 25+ ม.3+ ตามตกลง

95,95/1 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-562772,087-7879824
58 บริษัท สยามแกรนด์ อลูมิเนียม จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรการประสานงาน 1 1 22-35 ปวส.+ 320/ว

168/11-12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานใส่แบบ 1 1 20-30 ปวส.+ ตามตกลง

โทร.064-2919940 3.พนักงานฝ่ายผลิต 2 2 22-37 ม.3+ 320/ว

59 หจก.อาร์ เกรทเตอร์ เซอร์วิส (รับเหมาไฟฟ้า) 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 25-35 ปวช.+ 350/ว *ทดลอง 3 เดือนปรับเป็นรายเดือน

241/3 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 3 3 20+ ม.3+ 320/วัน *ทดลอง 3 เดือนปรับเป็นรายเดือน

จ.กาญจนบุรี โทร.081-7362725

60 บริษัท คีเซค จ ากัด พนักงานโรงหล่อ(หล่อปูน) 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีท่ีพักให้ฟรี,ค่าน้ า,ค่าไฟ ฟรี

(ผลิตและติดต้ังประตูม้วนทุกระบบ)

159 ม.6 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี โทร.062-9956641

61 บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด 1.พนักงานการเงิน 10 10 23+ ป.ตรี ตามตกลง ส่วนสูง 160 ซม. น้ าหนักไม่เกิน 55 กม.

159/1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานบัญชี 10 10 23+ ป.ตรี ตามตกลง ส่วนสูง 160 ซม. น้ าหนักไม่เกิน 55 กม.

จ.กาญจนบุรี โทร.063-2737179 3.พนักงานวิเคราะห์ 10 10 ไม่เกิน27ปี ป.ตรี ตามตกลง เกรดเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 2.50

62 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็น เมทัลชีท สำขำยำงเกำะ

67/3 ม.5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา 1.พนักงานคุมเคร่ืองจักร 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.098-8746269 2.พนักงานขับรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

3.พนักงานธุรการ 1 1 20+ ปวส. ตามตกลง ไม่มีประวัติเก่ียวกับยาเสพติด

63 สายชลวิว ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 ไม่จ ากัด ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์
193/2 ม.3 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยผู้จัดการ รีสอร์ท 1 1 30+ ปวช+ ตามตกลง

โทร.087-0210289 3.พนักงานขับรถ 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

64 โครงการเดอะเซฟท์ 1.คนงานท างานโครงสร้าง 4 4 20+ ไม่จ ากัด 400+/วัน

89 ม.8 ห้วยน้ าใส ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.คนงานก่อสร้าง 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร 082-2346440,083-3114254,081-5268664

65 นางอรทัย จันทร์ชวาท(จับไก่ฟาร์ม) คนงานท่ัวไป 15 15 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีท่ีพักให้,ยินดีรับเป็นครอบครัว

1 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (เหมาจ่าย) สามารถท างานต่างจ.ได้
โทร.089-0551867,092-7241186 3 จ. คือ กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี
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66 บริษัท ทาร์เก็ต 89 จ ากัด 1.ช่างปูกระเบ้ือง 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

96 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง กาญจนบุรี 2.กรรมกร 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.081-5268664

67 อิงภูผารีสอร์ท 1.แม่ครัว/พ่อครัว 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์
ถ.ลาดหญ้า-เอราวัณ ต.ท่ากระดาน 2.พนักงานเสิร์ฟ/รับออเดอร์ 1 1 18-40 ม.3+ ตามตกลง

อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรีโทร.093-9299289 3.แม่บ้าน (ห้องพัก) 1 1 ไม่เกิน 60 ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง

68 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 1.ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด 2 2 18-35 ป.ตรี ตามตกลง

163/3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานประจ าร้าน 10 10 18-35 ม.3-ป.ตรี ตามตกลง

โทร.091-0047611,091-0049972

69 บริษัท เค ที พี ประเทศไทย จ ากัด 1.นักวาดรูป 1 1 18+ ป.ตรี ตามตกลง เคร่ืองแบบ โบนัส เบ้ียขยัน
51 ม.2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.086-3758664 3.พนักงานขับรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

70 บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง จ ากัด 1.Stock Receive Supervisor 1 1 20-35 ป.ตรี+ ตามตกลง มีประสบการณ์ตรวจนับสินค้าและบริหารคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.หัวหน้าแผนกอาหาร 2 2 20-35ปี ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์แผนกอาหารสด 3-5 ปี

โทร.063-2064551

71 บริษัท เอสทีเอส เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ส จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 200 200 18-35 ม.3+ ตามตกลง เข้ากะได้,ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า,

189 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ไม่มีประวัติอาชญากรรม

โทร.034-510699

72 บริษัท ศิรากิจ โลจิสติกส์ จ ากัด พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 2 2 25-55 ม.3+ ตามตกลง

28 ถ.แสงชูโตใหม่1 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.081-6927123

73 บริษัท แอดวานซ์เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 1.พนักงานขายปุ๋ย 2 2 22+ ม.3+ ตามตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์,สามารถท างานต่างจ.ได้,มีเบ้ียเล้ียง,ค่าคอม

99/8 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 4.คนขับรถสิบล้อ 1 1 21+ ป.6+ ตามตกลง มีใบขับข่ีประเภท 2
โทร.062-7581818,092-2512589 5.คนงานฝ่ายผลิต 5 5 21+ ม.3+ ตามตกลง

74 บริษัท เสาปูน ดอนเจดีย์ ก่อสร้าง จ ากัด พนักงานซ่อมรถยนต์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

44 ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (สามารถเช่ือมได้)
โทร.081-0192378,084-7235188

75 บริษัท สิงห์กาญจน์เสริมทรัพย์ จ ากัด 1.พนักงานขับรถ 3 3 18-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.2
4/5 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานยกสินค้า 3 3 18-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.081-9433758

76 บริษัท แอล เอช เอ็ม เฮ้าส์ซ่ิง จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ(ตรวจบ้าน) 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง จบวิศวกรโยธา/มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

12/1,13/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีการเงิน 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง

โทร.034-520048 ต่อ 11 3.เจ้าหน้าท่ีประมาณราคา วิศวโยธา 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ/จบวิศวกรโยธา

4.เจ้าหน้าท่ีควบคุมงานก่อสร้าง 1 1 20+ ปวส. ตามตกลง

สาขา ท่าเสาลาดหญ้า
และ สาขา วังศาลา
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77 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด สาขาท่าม่วง 1.พ่อบ้านดูแลอาคาร 4 4 21+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

111 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.วิศวกรรม pm ตรวจสอบเคร่ืองจักร 2 2 25+ ป.ตรี ตามตกลง สาขาวิศวกรไฟฟ้า,เคร่ืองกล

โทร.098-5280449 3.ผู้จัดการฝ่ายการผลิต 1 1 30+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์

4.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการผลิต 1 1 30+ ป.ตรี ตามตกลง

5.หัวหน้าหน่วยซ่อมบ ารุง 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง

6.ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 1 30+ ป.ตรี ตามตกลง โรงงานไม้อัด

7.ผู้ช่วย จป วิชาชีพ 1 1 25+ ปวส. ตามตกลง

8.ผู้จัดการโรงงาน 1 1 40+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 10ปีข้ึนไป

78 สวนปาร์มพนาขวัญ 1.คนสวน 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีท่ีพัก น้ าไฟฟรี
99/5 ม.16 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 2.กรรมกรก่อสร้าง 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.061-9879442

79 บริษัท อาร์ ซี เทรดด้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.พนักงานช่างเช่ือมโลหะ 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สามารถออก ตจว.ได้
90/3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานติดต้ังเคร่ืองจักร 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.091-6688713 3.พนักงานเขียนแบบสเก็ตอัพ 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

80 บริษัท ปัญญารักษ์ จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

199/1-3 ม.1 ต.วังด้ง อ.เมือง กาญจนบุรี 2.พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 ไม่เกิน 35 ปี ไม่จ ากัด 320/ว
โทร.034-510690,081-8585575

81 บริษัท กันตินันท์ การ์เม้นท์ จ ากัด ช่างเย็บผ้า 30 30 18-55 ไม่จ ากัด ตามตกลง

99/2 ม.1 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี โทร.062-4494294

82 บริษัท ยอดอินทรีย์ การเกษตร จ ากัด พนักงานQC 1 1 25+ ม.6+ ตามตกลง

149 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.086-3423601

83 โรงแรมเซเว่นอินน์ 1.แม่บ้าน 2 2 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง

ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 โทร.0817638858
84 โรงแรมยูโรเทล 1.แม่บ้าน 1 1 18-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

9/9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานต้อนรับ 1 1 18-35 ม.6+ ตามตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
โทร.034-540695,089-5182727

85 หจก.กนกรีไซเคิล 1.พนักงานท่ัวไป 2 2 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง เน้นประสบการณ์
140 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเช่ือม 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.081-9819545 3.พนักงานตัดเหล็ก 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

86 บริษัท ดีพาวารีจ ากัด(ผลิตไม้ลวก) พนักงานฝ่ายผลิต
404 ม.3 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 8 8 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีความรับผิดชอบ บ้านพัก น้ า-ไฟ ฟรี

โทร.081-7102120 ยินดีรับเป็นครอบครัว
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87 Grab กาญจนบุรี 1.คนขับ Grab Food 200 200 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง โซน ม.ราชภัฎ/หนองบัว/ลาดหญ้า 30 คน

88/3 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โซน ท่าม่วง/หนองขาว/ม่วงชุม 30 คน

โทร : 063-219-3789/Line : grab71000 โซน อ.เมืองกาญฯ 20 คน

88 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 1.พนักงานอะไหล่ 2 2 ไม่เกิน 35 ม.3+ ตามตกลง

84/1-7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2.พนักงานบัญชี 1 1 22-35 ปี ป.ตรี ตามตกลง สาขาบัญชี 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-513122 ต่อ 500 3.พนักงานขาย  4 4 ไม่เกิน 35 ปวช+ ตามตกลง

4.เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิค 2 2 ไม่เกิน 35 ปวส.+ ตามตกลง

89 บริษัทไวต้าฟู้ด แฟคทอร่ี(1989) 1.พนักงานQA 3 3 18+ ม.3+ 330-350/ว ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
39/3 ม.7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา 2.จป.วิชาชีฟ 3 3 23+ ป.ตรี ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.099-6080239 3.พนักงานคุมเคร่ือง 3 3 18+ ป.6+ 330-350/ว

4.ฝ่ายผลิต 50 50 18+ ป.6+ 320+/ว 08:00-17:00น.
90 กลุ่มท าไม้กวาด(น.ส.ศศินา สุขะจิรโชติ) คนงาน(ท าไม้กวาด) 5 5 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง -เหมา สามารถรับงานไปท าท่ีบ้านได้

106 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค เพศชาย เข้าด้ามไม้กวาดเหมาด้ามละ1.25บาทข้ึนไปแล้วแต่ไซร์

จ.กาญจนบุรี โทร.084-8846364,087-9799438 เพศชาย ท าด้ามไม้กวาดเหมาร้อยละ80บาท

เพศหญิง มัดลูกไม้กวาดเหมามัดละ15บาท

เพศหญิง ประกอบเหมาด้ามละ2บาท

91 บริษัท ฟา ฟา เฮ้าส์ จ ากัด ช่างประกอบบาน ประตู หน้าต่าง 2 2 22+ ม.3+ ตามตกลง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 071552000289

248/1 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-625565

92 The Pizza Company กาญจนบุรี พนักงานส่งอาหาร 5 5 18+ ม.3+ ตามตกลง พนักงานส่งของ มีมอเตอร์ไซต์ และใบขับข่ี

โรบินสันกาญ โทร.0833081112 พรบ.ของมอเตอร์ไซต์ไม่หมดอายุ 

คุณแป้ง 087-5690235 หากมีประสบการณ์ด้านการบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณออม 095-7453646
93 บริษัท 2 เอ็ม อโกรเท็ค จ ากัด คนท าสวน 1 1 20+ ไม่จ ากัด 320/ว มีประสบการณ์ท าสวน,ท าเกษตร

9/19 ม.2 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง ท่ีพัก,ประกันสังคม
จ.กาญจนบุรี เลขท่ีจดทะเบียน 0905550001189 จ-ส 08.00-17.00 น.
โทร.062-7987070 / 034-510650

94 H2 River Cafa 1.ผู้ช่วยเชฟ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

19/19 ม.2 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.092-2837311

95 คุณพนัส น่วมเจริญ คนงาน 1 1 40-55 ป.6-ม.6 9000/ด ยินดีรับท างานเป็นครอบครัว
9/1 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง ขับรถปิกอัพได้ 
จ.กาญจนบุรี โทร.081-8328916 ตัดหญ้า เล้ียงวัว ท าสวน 

มีท่ีพัก พร้อมน้ าไฟฟ้าฟรี
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96 หจก.เอ เอ็น โมลาส พนักงานขับรถบรรทุกพ่วง 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง เงินเดือนประจ า+ค่าเท่ียวตามระยะทาง 

9/35 ม.4 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา มีใบขับข่ี ท3,4
จ.กาญจนบุรี โทร.082-2965558,081-9438475

97 บริษัท ไทย-ออส อะลูมิเนียม จ ากัด 1.หัวหน้าจัดซ้ือ 1 1 35+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

88/11 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.086-3153655 3.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 1 35+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

4.พนักงานเขียนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1 18+ ป.ตรี ตามตกลง

5.ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 1 35+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

98 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ากัด เจ้าหน้าท่ีพิจารณาและสอบถามสินเช่ือ 1 1 22+ ปวส+ ตามตกลง

585 ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี 

โทร.086-3210006
99 โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ครูปฐมวัย 1 1 23+ ป.ตรี ตามตกลง

299 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
 จ.กาญจนบุรี โทร.034-515292/094-0098386

100 บริษัท สมเกียรติธุรกิจ จ ากัด พนักงานขับรถสิบล้อ 4 4 23+ ป.6+ ตามตกลง มีใบขับข่ี ท.2 ต้ังแต่1ปีข้ึนไป
612/32 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.081-5705783
101 บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (กล่ินสนิม) 1.พนักงานขับรถบรรทุก 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์รู้เส้นทางในจ.กาญจนบุรี

796 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานยกสินค้า 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

โทร.097-2391616
102 โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี(รพ.เมโมเรียล) 1.เจ้าหน้าท่ีขับรถกอล์ฟ 1 1 20-35 ม.3+ ตามตกลง

111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยพยาบาล NA,PN 1 1 20+ ม.6+ ตามตกลง ได้ใบรับรองการจบหลักสูตรการดูแล

โทร.034520911-5 ต่อ 3019,3033 แผนกผู้ป่วยใน(เด็ก) เด็กเล็กและการดูแลผ้สูงอายุ
095-5788742 3.เจ้าหน้าท่ีบัญชี  1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์การท างานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

4.นักเทคนิคการแพทย์  1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
5.นักรังสีเทคนิค 1 1 20+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขารังสีเทคนิค / ท างานเป็นกะได้

6.แม่บ้าน 1 1 20-35 ม.3 ตามตกลง

103 โรงแรมกนกกาญจน์ 1.ช่างไฟฟ้า 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง

351/5 ถนนอู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 1 25+ ปวส.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.09-92419142 3.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์/จบสาขาบัญชี
104 บริษัท กอวัฒนาคอนกรีต จ ากัด 1.พนักงานQC 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

788 ถนนแสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ช่างโยธา 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-561016
105 หจก.กาญจน วิศวกรรม 1.พนักงาน ขาย หน้าร้าน 1 1 20+ ปวช-ปวส. ตามตกลง

อยู่ท่ีตลาดเขต อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 2.ช่างแบบ ช่างกล 1 1 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง

โทร.097-007-3526
 3.พ่อบ้าน,คนสวน 1 1 35-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง
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106 บริษัท แก่นสุพรรณ ออยล์ จ ากัด 1.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-11 1 1 18+ ม.6+ ตามตกลง เข้ากะได้
พิกัด:เย้ืองๆโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง ต.วังขนาย 2.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.062-2651546 3.คนสวน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

4.พนักงานขาย 2 2 18+ ม.3+ ตามตกลง

107 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด 1.Digital Marketing 2 2 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาการตลาด/Computer/เทคโนโลยีสารสนเทศ

111/1 ม. 3 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ าเอน มีความรู้ด้านการจัดการและการใช้ส่ือ Online โฆษณา

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ช่างยนต์ 2 2 20+ ม.6+ ตามตกลง จบหลักสูตรรักษาดินแดน/ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

 โทร.034-562600,081-7051440 ใช้คอมพิวเตอร์ได้/มีประสบการณ์

3.พนักงานขาย 2 2 20+ ม.6+ ตามตกลง จบหลักสูตรรักษาดินแดน/ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

มีใบขับข่ีรถบรรทุก
ใช้คอมพิวเตอร์ได้/มีประสบการณ์

4.ธุรการอะไหล่ 2 2 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้

5.คนท าสวน 2 2 18-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง จบหลักสูตรรักษาดินแดน/ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

108 บริษัท ฮีโร่เซฟ จ ากัด ช่างเช่ือมอาร์กอน 3 3 22+ ไม่จ ากัด 400/วัน มีความขยันและอดทน
23/2 หมู่ 6 ต าบลท่าไม้ มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะงาน -เช่ือมงานสแตนเลส/ตัดสแตนเลส

082-5564988

109 ทุ่งทานตะวัน ครูไข่ พนักงานขายบัตร,เก็บบัตร 3 3 20-40 ป.6+ ตามตกลง

232/60 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร 081-7569160 - 084-4141204

110 เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค พนักงาน IT Support 1 1 25-35 ป.ตรี ตามตกลง

241 ม.5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ
จ.กาญจนบุรี 
โทร.098-2639837

111 บริษัท ก แสงยนต์ จ ากัด 1.ช่างบริการ 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง จบสาขาช่างยนต์หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

43/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้(มีใบขับข่ี)

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.099-6159798

112 บริษัท เมืองกาญจน์เวชภัณฑ์ จ ากัด 1.ผู้ช่วยเภสัชกร 2 2 25-35 ม.6+ 12,000++ ใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้
สาขาตลาดโต้รุ่ง และตลาดเก่า บุคลิกดี / สะกดช่ือยาภาษาอังกฤษได้

55-57 ถ.บวร ต.บ้านเหนือ 2.พนักงานคลังสินค้า 1 1 20-35 ม.3+ ตามตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์และสามารถขับรถส่งของได้

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สามารถยกของได้
โทร.034-515860 อ่านช่ือหรือสะกดยาภาษาอังกฤษง่าย ๆ ได้



13

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

113 บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.วิศวกรสนับสนุนส่วนผลิต 1 1 22-35 ปวส+ ตามตกลง มีใบรับรองความรู้ความสามารถ (ถ้ามี)

90 ม.5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา สามารถไปปฎิบัติงานนอกได้
จ.กาญจนบุรี โทร.034-541293 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

และ 085-9119933 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.ช่างยนต์ 2 2 20+ ปวส+ ตามตกลง จบสาขาช่างยนต์

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3.วิศวกรประกันคุณภาพ-ควบคุมเอกสาร 1  1 22-35 ปวส+ ตามตกลง วิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

มีประสบการณ์ท างาน 0-5 ปีข้ึนไป

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีใบรับรองความรู้ความสามารถ (ถ้ามี)

4.ช่างเช่ือม 4 4 20-35 ม.3,ปวช+ 10800+ มีประสบการณ์ด้านงานเช่ือม

ปฎิบัติงานนอกได้,เข้ากะได้
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

114 ร้านวีระ การช่าง 1.ช่างปูน 2 2 25+ ป.6 ตามตกลง มีท่ีพักฟรี
204/118 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก 2.พนักงานท่ัวไป 3 3 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ท างานช่วงเวลา 8.00-17.00 น.

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.089-9144669

115 หจก.ณภัทร 168 คอนสตรัคช่ัน 1.ช่างท่ัวไป 5 5 18+ ไม่จ ากัด 300-500/วัน มีค่าโอที+ประกันสังคม
(รับท าป้ายโฆษณา) 808/33 ถ.แสงชูโต 2.ช่างเช่ือม 5 5 18+ ไม่จ ากัด 300-500/วัน ท างานช่วงเวลา 8.00-17.00 น.

ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.064-5655541

116 บริษัท ธนภัณฑ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างเช่ือมโลหะไฟฟ้าอาร์กอน 6 6 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง **ทุกต าแหน่งงานมีสวัสดิการ**

91/5 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.ผู้ช่วยช่าง 5 5 20-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง รถรับส่งไปหน้างานฟรี
จ.กาญจนบุรี โทร.092-5735353

117 The 28th Hotel พนักงานต้อนรับ 1 1 23-30 ป.ตรี ตามตกลง

168 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512828

118 บริษัท เอ็นพี โฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด เจ้าหน้าท่ีขนส่ง 2 2 20+ ป.6+ ตามตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์
896/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.088-5429720

119 my DNA kanchanaburi นักจิตวิทยา 1 1 20 - 40 ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาจิตวิทยาท่ัวไป
ศูนย์การค้า TMK Park 
99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.ท่ามะขาม 

จ.กาญจนบุรี โทร. 065-8370473
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120 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากัด 1.หัวหน้าเขต (ฝ่ายไร่) 1 1 20-30 ปวส.+ ตามตกลง มีรถยนต์+ใบขับข่ี

93/1  ม.9 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา 2.พนักงานสารสนเทศ (ฝ่ายไร่) 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง มีรถยนต์+ใบขับข่ี

จ.กาญจนบุรี โทร.089-9203414 3.พนักงานธุรการเขต (ฝ่ายไร่) 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง

4.นายช่างประจ าทีมรถ 1 1 22+ ปวช+ ตามตกลง ขับรถยนต์ รถ 6 ล้อได้ มีใบขับข่ีประเภท 2 

5.พนักงานส่งเสริมเพ่ิมผลผลิต 2 2 22+ ปวช+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้ 

121 บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี พนักงานขาย 2 2 23-35 ปวช.+ ตามตกลง ย้ิมแย้ม,รักงานบริการ

49/3 ม.8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา ขยัน อดทน

จ.กาญจนบุรี โทร.092-2849552

122 บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) พนักงานคัดแยกประจ าคลังสินค้า 2 2 ม.3+ ตามตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์+ผ่านการเกณฑ์ทหทาร

สมัครได้ท่ี ซอยบาลีสงฆ์ ท างานเป็นกะได้

ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

โทร.062-5967245

123 บริษัท เดอะแบร่ิงช็อป จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 20-40 ปวช.+ ตามตกลง

65/37 หมู่ 3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานขาย 1 1 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.064-6596542

124 โรงเรียนสอนภาษา กวดวิชา อิงลิชโฮม ครูปฐมวัยและศิลปะ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง บุคลิกภาพดี,เข้ากับเด็กๆได้ดี

ตรงข้ามอาชีวกาญจนบุรี 276/22 ต.บ้านเหนือ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.086-3886239

125 สถาบันสอนภาษาจีน บ้านจีน พนักงานธุรการและดูแลร้านอาหาร 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง ยินดีรับเด็กจบใหม่

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

โทร.099-4429963

126 ส านักงานวิสาหกิจชุมชน สวนเกษตร ส.บุญมีฤทธ์ิ 1.แม่บ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

123 ม.17 ต.หนองปรือ 2.พนักงานขาย ประจ าร้านกาแฟ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โทร.087-9748778 3.พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

127 บริษัท มือสองเกรด เอ จ ากัด พนักงานขาย 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

101 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา ท างานเป็นทีมได้

จ.กาญจนบุรี โทร.088-2149349

128 ร้านก่ิงก้านใบเฮลท์ต้ีคาเฟ่ พนักงานประจ าร้าน 1 1 20+ ม.3+ ตามตกลง รักสุขภาพ / บุคคลิกดี

145 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.082-6696297
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129 บริษัท น้ าตาลราชบุรี จ ากัด พนักงานประจ า 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง

98 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.เมือง 1.จป.วิชาชีพ 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาอนามัยหรือเทียบเท่า ประสบการณ์อย่างต่ า 3 ปี

จ.กาญจนบุรี โทร.034-919775-6 2.เจ้าหน้าท่ี IT 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์อย่างต่ า 2ปี

3.วิศวกรเคร่ืองมือวัด 1 1 18+ ปวช.+ ตามตกลง สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เคร่ืองมือวัด

4.หัวหน้ากะเคร่ืองมือวัด 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เคร่ืองมือวัด ประสบการณ์ 3-5 ปี

5.หัวหน้ากะเทอร์ไบน์ 1 1 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาไฟฟ้าก าลัง,เคร่ืองกล ประการณ์ 3-5ปี

6.นักส่งเสริม 5 5 25+ ป.ตรี+ ตามตกลง สาขาเกษตรศาสตร์,พืชกรรมหรือเทียบเท่า

7.พนักงานลูกหีบ 1 1 18+ ป.6+ ตามตกลง ประสบการณ์ 1-2ปี

8.พนักงานหม้อเค่ียว 2 2 18+ ป.6+ ตามตกลง ประสบการณ์เค่ียวน้ าตาล 3ปี

9.พนักงานหม้อป่ัน 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง มีพ้ืนฐานด้านงานช่างและคอมพิวเตอร์

10.พนักงานหม้อต้ม 3 3 18+ ปวช.+ ตามตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้

พนักงานช่ัวคราว

1.พนักงานเทอร์ไบน์ 1 1 ไม่จ ากัด ตามตกลง

2.พนักงานหม้อเค่ียว 1 1 ไม่จ ากัด ตามตกลง

3.พนักงานไฟฟ้า 3 3 ปวช.+ ตามตกลง

4.พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 1 ไม่จ ากัด ตามตกลง ช านาญเส้นทาง กทม.และปริมณฑล

130 บริษัท ชนาธิป ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด พนักงานฝ่ายผลิต 500 500 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.082-6753559

131 บริษัท บุญช่วยค้าข้าว 1999 จ ากัด 1.พนักงานขาย 5 5 20-30 ปี ม.3+ ตามตกลง

179 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขับรถและขนของ 1 1 20-30 ปี ม.3+ ตามตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์

จ.กาญจนบุรี โทร.081-0176561

132 บริษัท ไทยโมบายโฮม จ ากัด ช่างไฟฟ้า 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง

978/23 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.061-5619219

133 บริษัท เคทีพีอีเล็คโทรนิค จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 18+ ปวช+ ตามตกลง

291 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.พนักงานขาย 1 1 18+ ปวช+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.099-6178371

134 บริษัท เอแอนด์อาร์ มิลค์ จ ากัด พนักงานขาย 10 10 18+ ม.6+ ตามตกลง

(จ าหน่ายนมเมจิ) ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.098-2744471
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
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เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

135 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กอวัฒนาท่าเรือ 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

187-189 ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.พนักงานขาย (ออกพ้ืนท่ี) 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีใบขับข่ี

จ.กาญจนบุรี โทร.081-9443939 3.พนักงานขับรถส่งสินค้า 6 6 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง รถสิบล้อ/เทลเลอร์/รถโม่ปูน
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713522000084 4.พนักงานแบกหาม 4 4 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช+ ตามตกลง

136 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างทองทรัพย์ทวีเยาวราช 1.พนักงานขายหน้าร้าน 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง

7,9 ซอย 2 ถนนอู่ทอง ต.บ้านเหนือ 2.ช่างเล่ียมกรอบพระ 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.080-2920992

137 บริษัท ท่ามะกาแอสฟัลท์ จ ากัด 1.วิศวกรโยธา หรือช่างเทคนิค 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาโยธา/ก่อสร้าง
2/5 ม.5 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา 2.ช่างส ารวจ 1 1 20+ ปวส.+ ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.095-6956263
138 ปลากาญจน์ รีสอร์ท แม่ครัว 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

222 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-540550
139 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ส านักงานใหญ่

22 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 1.พนักงานขาย 4 4 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ีรถยนต์

จ.กาญจนบุรี โทร.034-540789 2.แม่บ้าน โชว์รูม 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด ตามตกลง

3.เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดรถยนต์ 1 1 ไม่เกิน 35 ม.3+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ีรถยนต์

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สาขาท่ามะกา
1.ช่างเตรียมพ้ืน 1 1 ไม่เกิน 35 ปวส.+ ตามตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ีรถยนต์

มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ

140 บริษัท วินโดว์เอเชีย จ ากัด 1.ผู้จัดการคลังและขนส่ง 1 1 25+ ป.ตรี ตามตกลง จบด้านโลจิสติกส์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุง(ช่างยนต์) 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง สาขาช่างยนต์

จ.กาญจนบุรี โทร.034-510553 3.ช่างเทคนิค 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง สาขาช่างเทคนิค

4.เจ้าหน้าท่ี IT Support 1 1 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง จบสาขาเทคโนโลยีหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

5.ช่างไม้ 2 2 20+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์ด้านการท างานไม้ไม่ต่ ากว่า 1ปี

6.เจ้าหน้าท่ีการเงิน 1 1 23+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาการบัญชีหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

7.ผู้ช่วยผู้จัดการ.ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง 1 1 35+ ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาโลจิสติกส์

คอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

141 บริษัท เอมาร์ท พนักงานขาย 1 1 18+ ม.3 ตามตกลง

ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจบุรี

โทร.081-6557401 คุณ วัลลภ
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142 ร้านไข่สงวนทรัพย์ พนักงานท่ัวไป 10 10 18+ ไม่จ ากัด 320/ว
204 ม.6 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.084-3987890
143 โรงแรม บาย โฮเทล แม่บ้าน 1 1 30-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง ท าผลงานดี จะบรรจุเป็นพนักงานประจ า

ซอยบุญยงค์ เพลส 
ตรงข้ามโรงเรียนวิสุทธิรังษี 

145 ทรูคอร์ปอเรช่ันกาญจนบุรี (วังสารภีพลาซ่า) 1.ผู้จัดการพ้ืนท่ีขายและบริการ 2 2 22+ ป.ตรี+ ตามตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้บริหารช่องทางการขาย 7-11 2 2 22+ ป.ตรี ตามตกลง

โทร.064-4694909/086-4162963 3.หัวหน้าทีมขาย 10 10 22+ ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี+

085-5474955 4.พนักงานขายโทรศัพท์/ลงพ้ืนท่ี 20 20 18-35 ม.6+ 10,000-20,000 ต้องลงพ้ืนท่ีหน้างาน
146 ครัวต้นแม่กลอง 1.พนักงานท าความสะอาด (ห้องน้ า) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

19/235 ถนนไชยชุมพล ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2.ผู้ช่วยในครัว 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.098-2490331 3.ผู้ช่วยครัวทอด 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

4.พนักงานเสริฟ (ประจ า) 4 4 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5.พนักงานเดินอาหาร 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

147 บริษัท เมโทร เอ็ม ดี เอฟ จ ากัด (แปรรูปไม้) 1.พนักงานขับรถตัก 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถเทรลเลอร์ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

 โทร.034-542393-9,082-0529654 3.พนักงานขับรถสิบล้อ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ประจ าท่ีต.ดอนแสลบ อ.บ่อพลอย 

4.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5.พนักงานขับรถคีบไม้ 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

6.ช่างยนต์ 2 2 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

148 หจก.โรงน้ าแข็งวังศาลา เด็กรถ 10 10 18+ ไม่จ ากัด 320/ว
345/8 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.093-6653596

149 ห้างหุ้นส่วน สหบวร แก๊ส พนักงานเติมแก๊ส 2 2 20+ ม.3+ 350/ว มีท่ีพักอาศัย

119/5 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร 065-2245165

150 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (สาขากาญจนบุรี) ช่างเทคนิค 1 1 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีใบเซอร์ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

116 หมู่ 8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง ผ่านการเกณฑ์ทหทาร

จ.กาญจนบุรี โทร.093-3268346



18

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

151 หจก.แอดเวอร์ไทซ่ิง มอร์น่ิง ออนไลน์ 1.เจ้าหน้าท่ีโซเซียล&กราฟฟิก 1 1 20-30 ปวส.+ ตามตกลง สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,lllustrator เบ้ืองต้นได้

สาขากาญจนุบรี 2.เจ้าหน้าท่ีธุรการและบัญชี 1 1 20-30 ปวส.+ ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Line:morningman โทร.064-5674952

1,843 333 60 1,450 

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง จ ากัด พนักงานเสริฟ Part-Time 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ท างานท่ีร้าน TMK สุก้ี
99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

โทร.063-2064551
2 บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด พนักงานท่ัวไป (คนพิการ) 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

90 ม.5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา (ลักษณะงานพิจารณาตามความเหมาะสม) พิการทางการเคล่ือนไหวทางร่างกาย

จ.กาญจนบุรี โทร.034-541293 หรือ หูตึง ใส่เคร่ืองช่วยฟัง
และ 085-9119933

4 - - 4 รวม 1 ต ำแหน่ง 4 อัตรำ

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

ต ำแหน่งงำน คนพิกำร
รวม 133 ต ำแหน่ง 1,843 อัตรำ


