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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.68 อาหารสัตว์ 1.พนักงานส่งของ 1 1 20-40 ไม่จ ากัด ตกลง ขับรถได้มี
(จ าหน่ายอาหารสัตว์) 808/29 ม.2 ต.ท่าม่วง 2.สัตวบาลประจ าฟาร์ม 1 1 20-40 ปวส.+ ตกลง
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.081-8592502

2 บริษัท ทีเอสเอ็มไบโอเอนเนอร์ย่ี จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 25 ปวส.+ ตกลง
9/9/ ม.5 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-510744

3 คุณปุณเดชา เกสกาญจน์ (ค้าของเก่า) 1.ช่างเช่ือม 1 1 20+ ไม่จ ากัด 500/ว มีใบขับข่ีประเภท ท.2 ข้ึนไป
140 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี โทร.081-9819545

4 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี 1.Restaurant manager 1 1 35-45 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

9/1 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย  ปี
โทร.034-551000

5 ร้านม่วนปลาแดก 1.แม่ครัว 1 1 35-45 ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพัก,อาหาร 3 ม้ือ
ม.7 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพัก,อาหาร 3 ม้ือ
โทร.0806352084/098-4720164

6 บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จ ากัด (จ าหน่ายรถยนต์) 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ม.6+ ตกลง มีใจรักในการขาย

133/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานล้างรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ขยัน อดทน

จ.กาญจนบุรี โทร.034-521128-31
7 โรงพยาบาลสัตว์กาญจนบุรี 1.เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง มีใจรักสัตว์และงานบริการ

(รักษาสัตว์) 46/9 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ 2.เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง มีใจรักสัตว์และงานบริการ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.086-3288077 **สามารถท างานล่วงเวลาได้
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715545000091

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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จ ำนวน
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8 โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล 1.เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองมือแพทย์ 1 1 20-35 ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีแผนกช่างซ่อมบ ารุง 2 2 22-35 ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.034-520911-5 สามารถท างานเป็นกะได้
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715535000691 3.เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง สามารถขับรถได้/มีใบขับข่ีส่วนบุคคล

มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
4.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.เจ้าหน้าท่ีการเงิน 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.เจ้าหน้าท่ี Admission 1 1 20-35 ปวส.+ ตกลง สามารถท างานเป็นกะได้
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.เจ้าหน้าท่ีเวชทะเบียน 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง สามารถท างานเป็นกะได้
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 บริษัท โมด โซลูช่ัน จ ากัด (ซอฟแวร์) 1.นักพัฒนาเว็บไซต์ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีความสามารถในด้าน Responsive

1078/1 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง สามารถจัดท าเว็บไซต์ให้รองรับหน้าจอของ

จ.กาญจนบุรี โทร.062-5988225 Smartphon,Tablet,และ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715559001361 Desktop,มีความรู้ภาษา PHP

2.เจ้าหน้าท่ีกราฟิกดีไซน์ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator

Photoshop,Premiere,After Effects

และ Microsoft Office ได้อย่างดี

10 ร้านดินสอสี (จ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองเขียน) 1.พนักงานขาย 2 2 25-35 ป.6+ ตกลง มีประสบการณ์ด้านงานขาย
146/4 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.086-9759749

11 ริเวอร์แควปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง มีท่ีพัก/น้ า ไฟ ฟรี
7/1 ม.2 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.091-2121960

12 โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น(ผลิตไฟฟ้าชีวมวล) 1.วิศวกรเคร่ืองกล 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง สามารถเข้ากะได้
99/1 ม.6 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเคร่ืองจักรหนัก 2 2 20+ ม.6+ ตกลง สามารถเข้ากะได้
โทร.034-615350 ต่อ 109 3.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 20+ ม.6+ ตกลง สามารถเข้ากะได้

4.ช่างแผนกผลิตน้ า 1 1 20+ ม.6+ ตกลง สามารถเข้ากะได้
13 บริษัท โล้วเฮงมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/กิจกรรม 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง

(จ าหน่ายและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์) 2.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
84/1-7 ถนนแสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง 3.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-513122 ต่อ 500 4.พนักงานขาย 10 10 20+ ม.3+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715530000065

14 ศูนย์จ าหน่ายไอศกรีมวอลล์จังหวัดกาญจนบุรี 1.พนักงานขับรถและส่งของ 1 1 20-40 ม.6+ ตกลง ขับข่ีรถยนต์ เกียร์ธรรมดาได้
33/3 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีวินัยและความซ่ือสัตย์
โทร.098-2496455

15 Grills House (ร้านอาหาร) 1.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
168 ม.6 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.คนสวน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.034-520949 3.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
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จ ำนวน
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16 บริษัท เวอร์จ้ิน เอฟแอนบี จ ากัด 1.พนักงานขาย 3 3 2035 ม.3+ 600/ว ไป-กลับ กทม.
(ผลิตขนมทองม้วน) 162/1 ม.9 ต.ปากแพรก 2.พนักงาน QC 3 3 18+ ม.3+ 315/ว
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-518851
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541056976 3.พนักงานฝ่ายผลิต 30 30 18+ ป.6+ 315/ว

17 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด 1.พนักงานขับรถ 1 1 25-35 ม.3+ ตกลง มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์
(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 2.พนักงานการตลาด 5 5 20+ ปวช.+ ตกลง รักในการขายและงานบริการ
ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (ขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่อน)
โทร.089-1599496/095-2479621

18 ร้านสหภัณฑ์อะไหล่ (จ าหน่ายอะไหล่) 1.เสมียน 1 1 20-30 ปวช.+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้
976/1 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานช่วยขาย 2 2 20-30 ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.094-6641456

19 สายชลวิวล์ (รีสอร์ท) 1.ผู้จัดการรีสอร์ท 1 1 30+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์/มีท่ีพัก/เบ้ียเล้ียง

ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถ 1 1 30+ ม.3+ ตกลง มีท่ีพัก/เบ้ียเล้ียง
โทร.087-0210289

20 บริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จ ากัด (โรงโม่) 1.พนักงานขับรถตัก 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
88/8 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถแบคโคร 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
โทร.081-8578801 3.พนักงานโรงโม่ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

4.พนักงานท่ัวไปหน้าเหมือง 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
21 บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จ ากัด 1.พนักงาน PC 1 1 20-30 ม.6+ ตกลง

99/29 ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง 2.เจ้าหน้าท่ี QC/R&D 1 1 25-40 ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

จ.กาญจนบุรี โทร.084-5999919 มีประสบการณ์ 1 ปี ข้ึนไป
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715556000801

22 เอ ยู รีสอร์ท แอนคอฟฟ่ีต้ิง (โรงแรม/รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 20+ ม.6+ ตกลง เข้าท างานกะกลางคืน
119/3 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และสามารถสับเปล่ียนเวลาท างานได้

โทร.034-6706389/092-9151628 เม่ือมีเหตุจ าเป็น
23 บริษัท แอดวานซ์เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 1.ผู้จัดการโรงงาน 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

(ผลิตปุ๋ย) 99/8 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง 2.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

จ.กาญจนบุรี โทร.093-0366645 3.พนักงานฝ่ายการเกษตร 2 2 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิชาการเกษตร
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715556000887 4.เลขานุการ 1 1 20+ ม.6+ ตกลง

5.ธุรการ 1 1 20+ ม.6+ ตกลง
6.คนสวน 1 1 25+ ป.6+ ตกลง
7.คนขับรถ 1 1 25+ ป.6+ ตกลง
8.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
9.ช่างไฟฟ้า 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง

24 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด (จ าหน่ายรถยนต์ฮีโน่) 1.ธุรการงานทะเบียนประกัน 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง
111/1 ม.3 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.081-7051440
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25 บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 1.พนักงานขาย 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
15 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-602700 ต่อ 1850

26 J&T Express (ขนส่ง) 1.พนักงานบัญชี 1 1 25-35 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์
31/3 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-918881
27 เคเอฟซี (ปตท.กาญจนบุรี) 1.พนักงานประจ าร้าน 10 10 18+ ม.3+ 320/ว มีใจรักงานบริการ

ตรงข้ามโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี สามารถเข้ากะได้
15 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สมัครได้ท่ี บ๊ิกซีกาญจนบุรี
โทร.087-0646490
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105560127042

28 ร้าน Mulberry Mellow (ร้านกาแฟ) 1.บาริสต้า 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
83 ม.7 ต.เกาะส าโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.081-9445839 3.พนักงานท่ัวไป 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.ผู้ช่วยท าขนม 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
5.ผู้ช่วยแม่ครัว 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
6.คนดูแลสวนดอกไม้ประดับ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

29 ห้างกนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์(ห้างสรรพสินค้า) 1.ธุรการ 1 1 20+ ม.6+ ตกลง สามารถขับข่ีรถยนต์ได้/มีใบขับข่ี

15 ถนนอู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถบรรทุก 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับข่ีรถบรรทุก
โทร.034-514888 ต่อ 116
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715535000039

30 บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จ ากัด 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ม.3+ ตกลง
12/6 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.อเมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.082-5031618

31 บริษัท กาญจน์คอร์น จ ากัด 1.ช่าง 6 6 18+ ม.3+ ตกลง
(ผลิตแปรรูปอาหารกระป๋อง) 68 ม.7 2.พนักงานคุมเคร่ือง 10 10 18+ ม.3+ ตกลง
ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.034-919516

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715546000108

32 กิจการเพ่ือสังคมบ้านรักษ์ดิน(สินค้าเกษตร) 1.พนักงาน PC 3 3 20-45 ไม่จ ากัด ตกลง รับเพศท่ี 3
ศูนย์สินค้าโรบินสันกาญจนบุรี มีคอมมิชช่ัน/สามารถท างานเป็นกะได้

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.081-9818359

33 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ากัด (รับจ าน าเล่มทะเบียนรถ) 1.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง
2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีพิจารณาและสอบทานสินเช่ือ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515222 3.เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการสินเช่ือ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง

4.เจ้าหน้าท่ีทรัพย์รอขาย 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
5.เจ้าหน้าท่ีธุรการบัญชี 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
6.เจ้าหน้าท่ีกลยุทธ์และพัฒนาสาขา 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
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34 ซีเอ็ดบุ๊ค (ร้านจ าหน่ายหนังสือ) 1.พนักงานประจ าร้าน 1 1 18+ ม.6+ ตกลง
ห้างกนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.090-2855764

35 โรงแรมเดอะบริดจ์ เรสซิเด้นซ์ (รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ส่ือสารภาษาอังกฤษได้
263/6 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง ส่ือสารภาษาอังกฤษได้
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515001 3.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

36 บริษัท เดอะแบร่ิงช็อป จ ากัด 1.Sales executive 1 1 18+ ม.6+ ตกลง มีใบอนุยาตขับข่ีรถยนต์/มีรถยนต์ของตัวเอง

65/37 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง บุคลิกี/มีทักษะด้านการขาย/รักในงานบริการ

จ.กาญจนบุรี โทร.064-6596542 สามารถใช้ภาอังกฤษ อ่าน เขียน พูดได้

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560001507 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

37 บริษัท ต.บุญรอด จ ากัด (รับเหมาก่อสร้าง) 1.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 2 2 25+ ปวช.+ ตกลง
168 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.034-562722

38 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1.ช่างซ่อมตัวถังและสี 1 1 ไม่เกิน 35 ปวช.+ ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.5 ข้ึนไป
(จ าหน่ายรถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานช่างยนต์ 1 1 ไม่เกิน 35 ปวช.+ ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.5 ข้ึนไป
โทร.034-540789 ต่อ 184 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715538000579 3.พนักงานขาย 20 20 ไม่เกิน 35 ไม่จ ากัด ตกลง ขับรถยนต์ได้มีใบขับข่ี
บุคลิกดีมีใจรักด้านงานขายและบริการ

มีประสบการณ์ด้านการขายและบริการ

4.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 3 3 ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด ตกลง มีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ต้ังใจท างาน

สามารถเรียนรู้งานได้ อย่างรวดเร็ว รักในงานบริการ

5.ครูฝึกพนักงานขาย 1 1 ไม่เกิน 40 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ด้านงานขาย
มีความเข้าใจด้านอุตสาหกรรมรถยนต์

6.ผู้จัดการแผนกการตลาด 1 1 ไม่เกิน 40 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.5 ข้ึนไป
มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
สามารถขับรถยนต์และมีใบขับข่ี

7.แม่บ้าน 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด ตกลง
8.เจ้าหน้าท่ีต้อนรับลูกค้า 1 1 ไม่เกิน 35 ปวส.+ ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.5 ข้ึนไป

สามารถใช้โปรแกรม Mricrosoft Office ได้

หน้าตาย้ิมแย้ม แจ่มใส รักการบริการ

39 รอยัลริเวอร์แควรีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.พนักงานเดินอาหาร 10 10 18-25 ไม่จ ากัด ตกลง
88 ม.2 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.กัปตันห้องอาหาร 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.083-6956141 3.ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรบส่วนหน้า 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง

40 ร้านสหฟาร์มลาดหญ้า (จ าหน่ายค้าปลีกของสด) 1.พนักงานขาย/ลงของหน้าร้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด 9,000-10,000 มีท่ีพัก/อาหารน้ า/ไฟฟรี
152/9 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ยินดีรับสาวประเภท 2
โทร.080-1333329
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41 บริษัท เกาะกอหญ้า จ ากัด (รีสอร์ท) 1.ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 1 28-35 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ด้านร้านอาหาร

148/1 ม.1 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี หรือโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.083-3156211
42 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีปรึกษาการขาย 5 5 25+ ปวช.+ ตกลง ประจ าสาขาท่าเรือ

(จ าหน่ายรถยนต์) 318/1 ถ.แสงชูโต
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-513680-2
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715525000028

43 บริษัท ฟาร์มไก่ด า จ ากัด(ขายเน้ือไก่) 1.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
300/13 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-518999
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715546000221

44 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านภูฟ้ารีสอร์ท (โรงแรม/รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง
498 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2.แม่ครัว 1 1 22+ ไมจ ากัด ตกลง
โทร.081-4041010 3.แม่บ้าน 4 4 22+ ไมจ ากัด ตกลง

4.พนักงานสวน 1 1 22+ ปวช.+ ตกลง
45 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ากัด 1.หัวหน้าแผนกจัดซ้ือ 1 1 30-35 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี

(ผลิตประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียม) 2.เจ้าหน้าท่ีบัญชีเจ้าหน้ี 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง สาขาบัญชี
88/11 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.ล่ามภาษาญ่ีปุ่น 1 1 20-35 ป.ตรี ตกลง ญ่ีปุ่น ระดับ N2
โทร.034-520996-8/086-3153655 4.นักศึกษาฝึกงาน 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715539000653

46 ไร่อ้อยศิริสมบูรณ์ 1.คนขับรถไถ 1 1 18+ ไม่จ ากัด 700/ว มีท่ีพัก
ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โทร.064-6515987

47 บริษัท ทายันรีสอร์ทริเวอร์แคว จ ากัด 1.พนักงานต้อนรับ 2 2 25+ ปวส.+ ตกลง
180 ม.6 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โทร.085-3429119

48 ริเวอร์พูลรีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.พนักงานการตลาด 3 3 23+ ม.6+ ตกลง
265/2 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานต้อนรับ 3 3 18+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.092-7295533 3.พนักงานบัญชี 2 2 25+ ปวช.+ ตกลง

49 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงน้ าแข็งวังศาลา 1.คนขับรถส่งน้ าแข็ง 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์
(ผลิตและจ าหน่ายน้ าแข็ง)
345/8 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.061-6513137
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713541000388

50 คุณสมควร  ปาลนาค (ส่วนบุคคล) 1.คนจับไก่ 10 10 18+ ป.6+ 400/ว มีท่ีพัก น้ า ไฟ ฟรี
บ้านวังรักษ์ ม.15 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา ยินดีรับแบบครอบครัว
จ.กาญจนบุรี โทร.089-8294237
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51 ร้านดูเลิฟ(ร้านอาหาร) 1.พนักงานห้องขนมเบเกอร่ี 2 2 ไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

149,157 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18-30 ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.090-9716788 3.กุ๊ก 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

52 บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างกล 5 5 20+ ปวส.+ 12,600 จบสาขาช่างกลโรงงาน
(ผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร) 90 ม.5 2.ช่าง QC 3 3 20+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาช่างกลโรงงาน
ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3.ช่างเช่ือม 5 5 20+ ไม่จ ากัด 10,800-12,600 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.034-541293/085-9119933 4.ช่างท่ัวไป 5 5 20+ ไม่จ ากัด 10,800-12,600 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533115730 5.ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 2 2 20+ ปวส.+ 12,600 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 3 3 20+ ม.6+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.วิศวกรไฟฟ้า 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.แม่บ้าน 2 2 35+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**ทุกต าแหน่งมีสวัสดิการ**
โบนัส/โอที/เบ้ียเล้ียง/ประกันภัยหมู่/ประกันสังคม

อุปกรณ์เซฟต้ี/ตรวจสุขภาพประจ าปี/อ่ืนๆ

53 ร้านเบลล์พิซซ่า (ร้านอาหาร) 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20-50 ไม่จ ากัด ตกลง เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้
24/5 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 20-50 ไม่จ ากัด ตกลง เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้
จ.กาญจนบุรี โทร.087-1705263

54 บริษัท อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลล์ จ ากัด 1.ท่ีปรึกษาการขายรถยนต์ 20 20 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
167 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานธุรการ 1 1 20-28 ปวส.+ 9,000
โทร.034-51145/081-8806119

55 คุณประจวบ พุ่มน้อย (สาวนบุคคล) 1.เล้ียงเป็ด 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
127 ม.16 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร.080-6352084/098-4720164
56 แดร่ีควีน 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ม.6+ ตกลง

ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี,โลตัส,โรบินสัน
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.083-1267754

57 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากัด 1.พนักงานขับรถหัวลาก 10 10 22-60 ป.6+ ตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.3,ท.4
(บริการขนส่งส่งสินค้า) 88 ม.2 ต.วังศาลา สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.081-2558038
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0195537000376

58 บริษัท เอไอเอ จ ากัด(ขายประกันชีวิต) 1.ตัวแทนท่ีปรึกษาการเงิน 10 10 20-45 ม.6+ 10,000-25,000

4แยกแก่งเส้ียน ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.094-5978991

59 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากัด 1.พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
7/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขับรถแคลมป์ลิฟท์ 5 5 18+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.086-1005679 3.พนักงานขับรถรีชทรัค 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0195524000054
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60 บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1.พนักงานการตลาด 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง
(ประกันชีวิต) 65/37 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.085-6958478
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0135551004383

61 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคประภัสสร์ก่อสร้าง 1.พนักงานขับรถแบ็คโฮ 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
(รับเหมาก่อสร้าง) 71/7 ม.5 ต.ปากแพรก 2.พนักงานขับรถพ่วง 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.081-9440252
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713526000011

62 เจือพาณิชย์ลาดหญ้า(โรงน้ าแข็ง) 1.คนงานท่ัวไป 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
126/7 ม.4 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 2.เลขานุการ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง ขับรถได้/ซ่ือสัตย์/ไม่มีภาระทางครอบครัว

จ.กาญจนบุรี โทร.098-6428959
63 บริษัท จิริฎพานิชย์คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 1.ช่างเช่ือมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

(รับเหมาก่อสร้าง) 333 ม.12 2.ช่างประกอบ 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.ช่างประเภทงานเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.098-2533351 4.ช่างเช่ือมประกอบช้ินงาน 5 5 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

64 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรณรงค์ (7-11) 1.พนักงานร้านประจ า 3 3 18+ ม.3+ 9,300 โอที,เบ้ียขยัน,โบนัสประจ าเดือน/ปี

(คอนอีเนียสโตร์)  163/3 ต.ปากแพรก สามารถท างานเป็นกะได้
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.091-0010077
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713555000857

65 ร้านภัทรกิจเซลล์ (ศูนย์เซฟทีคัทกาญจนบุรี) 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
299/4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-513221/081-8233185

66 ร้านวุฒิพรการเกษตร 1.พนักงานขายปุ๋ย 20 20 20-50 ไม่จ ากัด 20,000-30,000 ลงพ้ืนท่ีขายในจังหวัดกาญจนบุรี

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

67 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวงษากิจรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 4 4 20-35 ม.6+ 15,000+ ประจ าท่ี 1.ไทรโยค 2.ล่ินถ่ิน

(จ าหน่ายนมดัชมิลล์) 3.ทองผาภูมิ 4.สังขละบุรี 5.บ่อพลอย

99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง 6.หนองปรือ อ.เลาขวัญ 7.พนมทวน

จ.กาญจนบุรี โทร.090-0059906 โบนัส 6,000 บ./ประกันสังคม/ประกันชีวิต

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713560001114

68 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีเนอร์สซ่ิงแคร์ 1.เจ้าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ 10 10 18+ ไม่จ ากัด 10,000
(ดูแลผู้สูงอายุ) 19/5 ซอย 4
ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี โทร.087-4033313

69 บริษัท สหมิตรเจริญมาเก็ตต้ิง จ ากัด 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
(จ าหน่ายนมบีทาเก้น) 201/67-68 
ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.081-3788123/089-9196792
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70 ถวิลรีไซเคิล (รับซ้ือของเก่า) 1.พนักงานท่ัวไป 6 6 20+ ป.6+ ตกลง
19 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี โทร.081-9813260
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 1800400211638

71 คุณเหลือง ชัยวัฒน์(ส่วนบุคคล) 1.ช่างซ่อมบ ารุงท่ัวไป 1 1 25+ ม.6+ ตกลง มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน

4 ม.4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จบสาขาช่างซ่อมบ ารุง
จ.กาญจนบุรี โทร.084-1192266

72 บริษัท เอแอนด์อาร์ มิลค์ จ ากัด 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ม.6+ ตกลง
(จ าหน่ายนมเมจิ) ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.098-2744471

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

74 บริษัท บานาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา จ ากัด 1.กุ๊ก 1 1 35+ ม.6+ 10,000+ มีท่ีพักฟรี
(รีสอร์ท) 88/8 ม.8 ต.บ้านเก่า อ.เมือง 2.ช่างไฟฟ้า/แอร์ 1 1 30+ ม.6+ 10,000+

จ.กาญจนบุรี โทร.083-7777724 3.คนสวน 1 1 30+ ม.6+ 10,000+

75 บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด 1.พนักงานขาย 10 10 23+ ไมจ ากัด ตกลง มีประสบการณ์ด้านการขายเคร่ืองจักรกล

(จ าหน่ายรถจอห์นเดียร์) 168 ม.1 มีความรับผิดชอบ มีใจรักการบริการ

ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มีความอดทนสูง ซ่ือสัตย์สุจริต

โทร.034-566791/092-284552 สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้/มีใบอนุญาตขับข่ี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 1929900085868

76 บริษัท อาร์.ซี.เทรดด้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 5 5 18+ ปวช.+ ตกลง
(เคร่ืองก าจัดมลภาวะทางอากาศ) 90/3 ม.1 2.ช่างเช่ือม 5 5 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.091-6688713

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537076089

77 บริษัท เจทีซี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 1.ผู้ช่วยผู้จัดการ 10 10 24+ ป.ตรี 15,000+

(ประกันชีวิตและการเงิน) 252 ถ.พระแท่น
ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.034-910114
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715559001345

78 ห้างหุ้นส่วนกอวัฒนาท่าเรือ 1.พนักงานขับรถพ่วง 10 10 20+ ป.6+ ตกลง
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 187-189 2.พนักงานบัญชี 5 5 20+ ปวช.+ ตกลง
ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 3.พนักงานยกของ 10 10 20+ ป.6+ ตกลง
โทร.081-9444848/034-56106
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713522000084

79 ร้านคาร์แคร์หนองบัว 1.พนักงานล้างรถ 3 3 25-35 ไม่จ ากัด ตกลง
121/95 ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.0641916655
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80 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างเช่ือม 1 1 18-35 ปวช.+ ตกลง
(ออกแบบติดต้ังระบบท าความเย็น) 2.ผู้ช่วยช่างเช่ือม 1 1 18-35 ปวช.+ ตกลง
183 ม.7 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.034-540991
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552035401

81 บริษัท สยามแกรนด์อะลูมิเนียม จ ากัด 1.โฟร์แมน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ผลิตประตูหน้าต่าง) 168/11-12 ม.3 ประจ าส านักงานท่ี กรุงเทพฯ
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.064-2919940
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715550000141

82 อีทสมิธ (ร้านอาหาร) 1.พนักงานบริการหน้าร้าน 2 2 19-35 ม.6+ 315/ว ท างานเป็นกะ
99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 1 20-35 ไม่จ ากัด 315/ว มีประสบการณ์
โทร.063-2064550 3.แม่บ้าน 1 1 20-45 ไม่จ ากัด 315/ว ท างานเป็นกะ

83 บริษัท เอส เอ็นพีฟู้ด กาญจนบุรี จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายคลังสินค้า 4 4 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
(ช าแหละและตกแต่งช้ินส่วนไก่) 2.พนักงาน QC 2 2 18-35 ม.6+ ตกลง
300/26 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 3.พนักงานฝ่ายผลิต 2 2 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.062-6041261-94 4.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 1 18-35 ม.3+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560003038 5.แม่บ้าน 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง

84 โรงแรมฮ็อปอินน์กาญจนบุรี 1.แม่บ้าน 5 5 20-45 ม.3+ 9,400+
300/40 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-513599
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555113101

85 บริษัท ซีแอนด์ พี ศิลาดล จ ากัด(ผลิตจานชามเซรามิก) 1.พนักงานส่งออก 1 1 23-35 ป.ตรี 315/ว จบเอกภาษาอังกฤษ
13/4 ม.6 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แม่บ้าน 1 1 23-35 ป.6+ 315/ว
โทร.081-9814608/081-9449198 3.พนักงานท าแบบพิมพ์ 1 1 22-35 ป.6+ 315/ว
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715542000359 4.หัวหน้าแบบพิมพ์ 1 1 35-45 ปวส.+ ตกลง

86 ทีเอ็มเค ซุปเปอร์มาร์เก็ต (โกดังสินค้า) 1.พนักงานคลังสินค้า 10 10 23-35 ม.6+ ตกลง สุขภาพแข็งแรง,ยกของหนักได้

ซ.มะกอกหมู่ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้พิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.063-2064551-2
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000301

87 บริษัท เอบี ดี กาญจน์ จ ากัด (ผลิตอาหารกระป๋อง) 1.พนักงานคลังสินค้า 10 10 20+ ม.3+ 315/ว
30 ม.5 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานฝ่านผลิต(บรรจุ) 50 50 20+ ม.3+ 315/ว
โทร.034-510727

88 บริษัท ทีคิวเอ็มอินชัวรันส์โบรคเกอร์ จ ากัด 1.พนักงานขาย 15 15 25-35 ม.6+ 12,000+

(ประกันภัย) 8/102 ซ.ไปรษณีย์ ต.บ้านใต้ 2.หัวหน้าทีมประกันชีวิต 5 5 25-35 ม.6+ 12,000+ มีประสบการณ์
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.089-1391422
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105540084143
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89 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จ ากัด 1.หัวหน้าแผนกวิเคราะห์คุณภาพ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
(อุตสาหกรรมน้ าตาล) 84 ม.3 ต.วังศาลา 2.หัวหน้าแผนกพัสดุ 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาบริหารธุรกิจหรือท่ีเก่ียวข้อง

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-561178 3.ช่างซ่อมรถไถ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างยนต์หรือท่ีเก่ียวข้อง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105516008793 4.พนักงานขับรถคลังสินค้า (โฟร์คลิฟท์) 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
5.นักวิชาการอ้อย 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ด้านอ้อยพิจารณาเป็นพิเศษ

6.เจ้าหน้าท่ีแรงงานสัมพันธ์ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาบริหารธุรกิจหรือท่ีเก่ียวข้อง

7.เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาบริหารธุรกิจหรือท่ีเก่ียวข้อง

8.พนักงานควบคุมสะพานล าเลียง(ลูกหีบ) 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างกลโรงงานหรือท่ีเก่ียวข้อง

9.พนักงานควบคุมเคร่ืองเทอร์ไบน์(ลูกหีบ) 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
10.หัวหน้ากะประกันคุณภาพ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิทยาศาสตร์เคมี/เทคโนโลยีอาหาร

หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง
มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพในโรงเรียน

90 บริษัท ทีคิวเอ็มอินชัวรันส์โบรคเกอร์ จ ากัด 1.พนักงานขาย 15 15 25-35 ม.6+ 12,000+

(ประกันภัย) 8/102 ซ.ไปรษณีย์ ต.บ้านใต้ 2.หัวหน้าทีมประกันชีวิต 5 5 25-35 ม.6+ 12,000+ มีประสบการณ์
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.089-1391422
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105540084143

91 บริษัท พรีเม่ียมออยล์(ประเทศไทย) จ ากัด 1.พนักงานหน้าลาน 2 2 18-45 ป.6+ 320/ว
168 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานท าความสะอาด(คนสวน) 5 5 18-45 ไม่จ ากัด 320/ว
โทร.034-600295
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560000918

92 บริษัท แอมเวย์ จ ากัด (ค้าปลีก) 1.แคชเชียร์ 3 3 22 ป.ตรี 15,000 มีประสบการณ์ด้านการบริการ 1 ปี

159/4 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง บุคลิกดี กล้าแสดงออก
จ.กาญจนบุรี โทร.034-521391 มนุษยสัมพันธ์ดี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105528010089 รักงานด้านบริการ ย้ิมแย้ม

93 เดชทศพักตรการอาหาร 1.ผู้ช่วยพ่อครัว 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
19/235 ถ.ไชยชุมพล  ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2.พนักงานเดินอาหาร 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.098-2490331 3.พนักงานเสิร์ฟ 3 3 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

94 บริษัท ซีซีเอ็มสปิริต จ ากัด (ผลิตแอลกอฮอล์) 1.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 1 32+ ป.ตรี ตกลง ประสบการณ์ 2-3 ปี
234/1 ม.1 ซ.18 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 2.ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 1 32+ ป.ตรี ตกลง ประสบการณ์ 2-3 ปี
จ.กาญจนบุรี โทร.090-7875689 3.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105542010368

95 บริษัท รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 1.พนักงานส่งของ 2 2 20+ ไม่จ ากัด 315/ว
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 393 ม.3 ต.พนมทวน 2.พนักงานขับรถ 2 2 20+ ไม่จ ากัด 315/ว
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทร.080-0236363

96 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรณรงค์ (7-11) 1.พนักงานร้านประจ า 3 3 18+ ม.3+ 9,300 โอที,เบ้ียขยัน,โบนัสประจ าเดือน/ปี

(คอนอีเนียสโตร์)  163/3 ต.ปากแพรก สามารถท างานเป็นกะได้
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.091-0010077
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713555000857
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97 บริษัท ช.เอราวัณมอเตอร์กาญจนบุรี จ ากัด 1.ท่ีปรึกษาการขาย 10 10 18+ ปวช.+ ตกลง
(ซ้ือ-ขาย-เช่ารถยนต์) 444 ม.5 ต.ท่ามะขาม 2.ช่างบริการ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างยนต์
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-520320
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715559000365

98 บริษัท กาญจนบุรีค้าส่ง จ ากัด(ค้าปลีกส่ง) 1.แคชเชียร์ 2 2 25+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์
57 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานจัดเรียนสินค้า 4 4 22+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.064-9706698
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560001299

99 บริษัท วีอาร์อาร์เทรดด้ิง 2016 จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 2 ไม่เกิน ปวช.+ 12,000
(ค้าปลีก-ส่ง อะไหล่ยนต์) 69/12 ม.13
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.085-2630238
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560002902

100 บริษัท แลตตาซอย จ ากัด (ผลิตและจ าหน่ายนม) 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับช่ีประเภท 2
72/7 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.ผู้ช่วยพนักงานขาย 3 3 23+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604072
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105514003654

101 บริษัท โรงแรมริเวอร์แคว จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 2 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง
ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างท่ัวไป,ช่างแอร์ 2 2 20-30 ปวส.+ ตกลง
โทร.098-9951453 3.กุ๊กโรงแรม(อาหารไทย) 1 1 25-45 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715519000011 4.พนักงานต้อนรับ 3 3 30-45 ป.ตรี ตกลง

102 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 1.พนักงานขาย 1 1 22-35 ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 111 ม.9 
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 โทร.034-910200 ต่อ205 / 091-0356906
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555021215

103 ค าแสดรีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง สามารถพูดฟังภาษาอังกฤษได้

89 ม.5 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
โทร.0931134113 3.พนักงานจัดเล้ียง 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533075703

104 บริษัท เฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท จ ากัด 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20-35 ม.3+ 315/ว
(รีสอร์ทป 9/1 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานล้างจาน 2 2 20-35 ม.3+ 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-551000 3.ช่างไฟฟ้า 1 1 20-35 ปวส.+ ตกลง มีใบลายเส้นไฟฟ้า
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105532060630

105 บริษัท ประดิษฐ์ แอนด์ เฟรนด์ แมชีนเนอร่ี จ ากัด 1.ช่างเช่ือม 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
(ซ่อมและบริการรถแทรกเตอร์)
102/17-20 ม.9 ต.ตะคร้ าเอน ต.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.098-8823789
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106 บริษัท เดอะแบร่ิงช็อป จ ากัด 1.Sales executive 1 1 18+ ม.6+ ตกลง มีใบอนุยาตขับข่ีรถยนต์/มีรถยนต์ของตัวเอง

65/37 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง บุคลิกี/มีทักษะด้านการขาย/รักในงานบริการ

จ.กาญจนบุรี โทร.064-6596542 สามารถใช้ภาอังกฤษ อ่าน เขียน พูดได้

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560001507 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

107 บ้านรักษ์ไม้รีสอร์ท 1.พนักงานชงกาแฟ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
158 ม.7 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเฟอร์นิเจอร์/ช่างไม้ 3 3 30+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.081-8405836/081-7577403

108 H2 River Café 1.ผู้ช่วยในครัว 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
19/19 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.092-2837311 3.บาริสต้า 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

109 บริษัท ธนสิทธ์ิเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 1.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 20-30 ปวช.+ ตกลง มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
(การขายส่งเคร่ืองจักอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์) สามารถขับรถยนต์ได้ดีและมีใบขับข่ี

241/73 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สามารถออกว่ิงงานนอกสถานท่ีได้

โทร.034-604717/081-4977320 มีใจรักการบริการ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715555000719

110 บริษัท น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด (อุตสาหกรรมน้ าตาล) 1.เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

14/1 ม.10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.034-543201-3
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105516003937

111 บริษัท เจเอชแอนด์สโนว์กรุ๊ป จ ากัด 1.ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี
(ผลิตขนมหวาน) 155 ม.7 ต.ยางม่วง 2.ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3.ผู้ช่วยหัวหน้างานผลิต 2 2 25+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี
โทร.081-0138777 4.เจ้าหน้าท่ีวางแผนและตรวจสอบ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000238 5.พนักงาน QC 3 3 20+ ม.3+ ตกลง
112 บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 1.พนักงานผลิต 10 10 20+ ป.ตรี ตกลง สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

(ผลิตจ าหน่ายไก่สด แช่แข็งและแปรรูป) 6.เจ้าหน้าท่ี R&D 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
46/19 ม.4 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา 3.เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในวิชาชีพ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาอาชีวอนามัย
จ.กาญจนบุรี โทร.034-549999

113 สถาบันภาษา บีเอเบิล 1.หัวหน้าศูนย์สาขา 1 1 20-40 ปวส.+ ตกลง ค่าล่วงเวลา/ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

(โครงการ TMK Park) 99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม 2.แม่บ้าน 1 1 20-40 ปวส.+ ตกลง ค่าล่วงเวลา/ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.097-0192010
114 บริษัท โล้วเฮงหมงเทรดด้ิง จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง ใช้โปรแกรม Excel เป็นอย่างดี

(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) มีความรู้เก่ียวกับบัญชี
แยกบ๊ิกซีท่าเรือเข้าทางโรงเรียนอนุชนศึกษา มีประสบการณ์
ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.098-2971729/090-6300018
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715549000095
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115 ร้านท่าม่วงยาสัตว์ 1.พนักงานขาย 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ี

4แยกไฟแดงบ้านแขก ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.089-8163758

116 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด(สาขาท่ามะกา) 1.เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี

111/11 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ช่างประจ ากะไฟฟ้า 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์
โทร.034-542149/092-5463308 3.เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมและ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548050353 ประสานหน่วยงานราชการ

4. QA เคร่ืองขัด 1 1 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์
5.ผู้คุมเคร่ือง Base Coat 1 1 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์

117 บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 1.ช่างเทคนิค 10 10 18-30 ปวส.+ ตกลง
(บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต) อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้าและพนักงานขาย 5 5 18-35 ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี  โทร.034-100010/089-2803109

118 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากัด(ผลิตเส้ือยืด เส้ือโปโล) 1.ช่างเย็บ,ช่างลา,ช่างโพ้ง 100 100 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
189 ม.15 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กายจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีเทคนิคด้านประกันคุณภาพ 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
โทร.063-1961818/034-682799 ต่อ 132 3.เจ้าหน้าท่ีเทคนิคงานสกีน 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552035746 4.วิศวกรการผลิต 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง

5.ช่างสกรีนและพิมพ์ลาย 3 3 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
6.ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์ 4 4 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
7.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 22+ ม.6+ 330-340/ว

8.ช่างตัด 10 10 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
9.พนักงานคลังสินค้า 2 2 22+ ม.3+ 315/ว

119 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี

88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้จัดการแผนกสินค้าส่ังพิเศษ(SO) 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี

โทร.034-527777 3.ผู้จัดการแผนกขายเฟอร์นิเจอร์ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715554000553 4.ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี

5.พนักงานขายสินค้าออนไลน์ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง
6.พนักงานขาย/PC 10 5 5 18-25 ไม่จ ากัด ตกลง
7.เจ้าหน้าท่ีแผนกคลังเวรามิก 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
8.เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 3 3 25+ ปวส.+ ตกลง
9.เจ้าหน้าท่ีแผนกขายโครงการ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
10.พนักงานขายแผนกประตู 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
11.คนสวน 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
12.พนักงานแผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าและโคมไฟ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง มีความรู้ด้านงานไฟฟ้า
13.เจ้าหน้าท่ีแผนกขายเครดิต 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์/โปรแกรมส าเร็จรูปได้

14.เจ้าหน้าท่ีแผนกขายวัสดุ หลังคา ไม้ฝา 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
15.เจ้าหน้าท่ีแผนกปูน 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง

120 ร้านไข่สงวนทรัพย์ (แปรรูปอาหาร) 1.เสมียน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
204 ม.6 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.084-3987890
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

121 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายบัญชี 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง มีความรู้ด้านภาษีพิจารณาเป็นพิเศษ

111/2 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานฝ่ายคลัง(สโตร์) 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512122 3.พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715535000080 4.พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

122 บริษัท บีฟู๊ดส์ คลีนโคเวอร์ จ ากัด 1.แม่บ้าน 1 1 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
(ขายน้ ายาท าความสะอาดครบวงจร) 2.พนักงานท่ัวไป 1 1 25-35 ม.3+ ตกลง บุคลิกดี มนุษสัมพันธ์ดี อัธยาศัยดี

191/2 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง มีทักษะการดูแลซ่อมบ ารุงรถยนต์และ

จ.กาญจนบุรี โทร.034515135 ชอบการบริการ กระตือร้ือร้น มุงม่ัน

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715550000214 ใส่ใจการท างาน/ขับรถได้
3.พนักงานการตลาด 1 1 25-40 ม.6+ ตกลง มีประสบการณ์

123 บริษัท มัลลิกา รศ.124 จ ากัด (สถานท่ีท่องเท่ียว) 1.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 2 2 23+ ปวช.+ ตกลง
168 ม.5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2.ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
โทร.034-540884 3.เจ้าหน้าท่ีสโตร์ 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715559000594 4.หัวหน้าภูมิทัศน์ 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์

5.พนักงานขาย 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
6.พนักงานห้องแต่งตัว 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
7.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
8.พนักงานท่ัวไป 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

124 บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตฟิล์มพลาสติก) 194 ม.5 2.พนักงานขับรถขนส่ง(10ล้อ) 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานขับรถโฟร์คลิฟ 2 2 18+ ม.3+ ตกลง
โทร.081-1721688 4.พนักงานฝ่ายผลิต 2 2 18+ ป.6+ ตกลง สามารถเข้ากะได้
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553074958 5.ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง

1,047 309 89 649 

จ านวน

(อัตรา) ช ญ ไม่ระบุ

1 แพมัลดีฟ เอราวัณ 1.พนักงานพาร์ทไทม์ 2 2 18+ ไม่จ ากัด 320/ว มีท่ีพัก อาหาร น้ า ไฟ ฟรี
ก่อนถึงน้ าตก 17 กม 184 ต.ช่องสะเดา ท างานวันเสาร์-อาทิตย์
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.0898887729 วันหยุดนักขัตฤกษ์

2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวงษากิจรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 2 2 18+ ไม่จ ากัด 400/ว ปฏิบัติงานท่ี อ.เมือง
(จ าหน่ายนมดัชมิลล์) 99/20 ม.11 เวลา 16.00 - 19.00 น.
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.090-0059906

3 บริษัท ไทยวัตต์ จ ากัด (ร้านขายสินค้าจากญ่ีปุ่น) 1.พาร์ทไทม์จัดร้าน 3 3 18-35 ไม่จ ากัด 315/ว
110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.065-92900482

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มกรำคม

สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อายุ/ปี วุฒิ

ต ำแหน่งงำนว่ำง Part-Time

ท่ี ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

4 บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด 1.นักศึกษาฝึกงาน 3 3 20+ ปวส.+ ตกลง
49/3 ม.8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.034-566791

5 บริษัท ไอเอสเค ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด 1.พนักงานพาร์ทไทม์ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง ท างานเป็นกะได้
โรงแรมเวสทอร่ี (โรงแรม)277/41 ถ.แสงชูโต ท างานเฉพาะวนเสาร์-อาทิตย์
ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.063-2420110

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560001370

6 H2 River Café 1.พนักงานเสิร์ฟ 4 4 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
19/19 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.092-2837311

16 5 0 11

จ านวน

(อัตรา) ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป(คนพิการ) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
22 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-540789 ต่อ 184
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715538000579

2 บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ากัด 1.ธุรการ(คนพิการ) 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
(ผลิตฟิล์มพลาสติก) 194 ม.5
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.081-1721688

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553074958

2 0 0 2รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มกรำคม

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน มกรำคม


