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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท ฟา ฟา เฮ้าส์ จ ากัด ช่างประกอบประตู-หน้าต่าง 5 5 22-35 ปวช.+ 330/ว

248/1 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-625565

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000289

2 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ากัด (รับจ าน าเล่มทะเบียนรถ) เจ้าหน้าท่ีทะเบียนและข้อมูล 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง

2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-515222

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715542000219

3 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์ จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ 10,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

264 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.ช่างคอมพิวเตอร์ 1 1 20+ ปวช.+ 10,000+ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-521108/081-7362827 **มีใบอนุญาตขับข่ี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560003585

4 บริษัท สมบัติเพ่ิมผล จ ากัด (โรงสีข้าว) 1.พนักงานขับรถ 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์

95/1 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานท่ัวไป 1 1 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง

โทร.081-4344848

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715549000443

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร



2

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

5 บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด พนักงานขาย 2 2 20+ ม.3+ ตกลง

ซ.แสงชูโต 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.090-6788878/080-1071232

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0755546000116

6 บริษัท ซูซูกิกาญจนบุรี จ ากัด ท่ีปรึกษาการขาย 10 10 20+ ปวส.+ ตกลง

19/5 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.086-4747839

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715555000026

7 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.ผู้จัดการแผนกขายสุขภัณฑ์/เคร่ืองครัว 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี

88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้จัดการแผนกขายเฟอร์นิเจอร์ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี

โทร.034-527777 3.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5-10 ปี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715554000553 4.พนักงานขายแผนกเฟอร์นิเจอร์ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์

5.พนักงานขายแผนกประตู 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์

6.พนักงานขายแผนกกระเบ้ืองเซรามิก 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์

7.เจ้าหน้าท่ีขายออนไลน์ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการ์ 1-2 ปี

8.เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 1-2 ปี

9.เจ้าหน้าท่ี IT Support 3 3 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 1-2 ปี

สามารถท างานเป็นกะได้

10.เจ้าหน้าท่ี PLS 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 1-2 ปี

สามารถท างานเป็นกะได้

8 บริษัท เอไอเอ จ ากัด(ขายประกันชีวิต) ตัวแทนประกันภัย/ประกันชีวิต 10 10 20-45 ม.6+ 10,000-25,000

4แยกแก่งเส้ียน ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.094-5978991
9 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากัด 1.พนักงานขับรถหัวลาก 10 10 22-60 ป.6+ ตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.3,ท.4

(บริการขนส่งสินค้า) 88 ม.2 ต.วังศาลา สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.081-2558038 2.เจ้าหน้าท่ีปลอดภัยในวิชาชีพ 1 1 25-35 ป.ตรี ตกลง มีประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0195537000376 สามารถฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานได้

3.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 2 18+ ป.6+ ตกลง

10 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 4.เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในวิชาชีพ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

11 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคประภัสสร์ก่อสร้าง 1.พนักงานขับรถแบ็คโฮ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

(รับเหมาก่อสร้าง) 71/7 ม.5 ต.ปากแพรก 2.พนักงานขับรถพ่วง 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.081-9440252

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713526000011

12 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

13 ร้านสหภัณฑ์อะไหล่ (จ าหน่ายอะไหล่) พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 1 18-30 ปวช.+ ตกลง

976/1 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.094-6641456

14 ร้านวุฒิพรการเกษตร 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

15 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด พนักงานการตลาด 5 5 28-35 ม.6+ ตกลง

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า)

ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

โทร.089-1599496/095-2479621

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0135540003801

16 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด(สาขาท่าม่วง) 1.ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

111 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

โทร.098-5280449 3.หัวหน้าแผนกซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548050353 4.ช่างยนต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง

17 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 5 5 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-604072

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105514003654

18 บริษัท สหมิตรเจริญมาเก็ตต้ิง จ ากัด พนักงานขาย 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

(จ าหน่ายนมบีทาเก้น) 201/67-68 

ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.081-3788123/089-9196792
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

19 บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จ ากัด พนักงานขาย 10 10 20+ ม.3+ ตกลง

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

โทร.082-5031618

20 บริษัท เอแอนด์อาร์ มิลค์ จ ากัด พนักงานขาย 10 10 18+ ม.6+ ตกลง

(จ าหน่ายนมเมจิ) ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.098-2744471

21 บริษัท เจเอชแอนด์สโนว์กรุ๊ป จ ากัด 1.ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี

(ผลิตขนมหวาน) 155 ม.7 ต.ยางม่วง 2.ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 3.ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี

โทร.081-0138777 4.เจ้าหน้าท่ี QA 5 5 18+ ม.3+ ตกลง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000238 5.พนักงานฝ่ายผลิต 20 20 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

6.เจ้าหน้าท่ีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

22 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวงษากิจรุ่งเรือง พนักงานขาย 3 3 20-35 ม.6+ 15,000+ ประจ าท่ี อ.ทองผาภูมิ /อ.สังขละบุรี 

(จ าหน่ายนมดัชมิลล์) อ.หนองปรือ/อ.เลาขวัญ

99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง โบนัส 6,000 บ./ประกันสังคม/ประกันชีวิต

จ.กาญจนบุรี โทร.090-0059906

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713560001114

23 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.เจ้าหน้าท่ีจัดการความรู้ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105516008793 4.ช่างซ่อมรถไถ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างยนต์หรือท่ีเก่ียวข้อง

5.พนักงานขับรถคลังสินค้า(โฟร์คลิฟท์) 1 1 20+ ม.3+ ตกลง

6.พนักงานท าความสะอาด 1 1 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์

7.พนักงานพัสดุ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาช่างกลโรงงาน/บัญชี /ท่ีเก่ียวข้อง

24 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 3.ธุรการ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-540991

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552035401

25 โรงงานน้ าแข็ง เอส.ที.ไอซ์ แม่บ้าน 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง

82 ม.3 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.089-9197639
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26 บริษัท อาร์.ซี.เทรดด้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 5 5 18-40 ปวช.+ ตกลง สามารถท าตู้คอนโทรลได้

(เคร่ืองก าจัดมลภาวะทางอากาศ) 90/3 ม.1 เดินสายไฟโรงงานอุตสาหกรรม

ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.091-6688713 2.ช่างเช่ือม 5 5 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง สามารถเช่ือมงานได้

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105537076089 3.พนักงานเขียนแบบ 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง

27 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กนกรีไซเคิล พนักงานท่ัวไป 2 2 30+ ไม่จ ากัด 340/ว

140 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-9819545

28 บริษัท ซีแอลเอ็ม เทคโนโลยี จ ากัด พนักงานขาย 3 3 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

29 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) 1.พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารแห้ง 2 2 18-45 ม.6+ 320/ว เข้ากะได้

102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารสด 2 2 18+ ม.6+ 350/ว ค่าความเย็น 1,000 

โทร.034-699609

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000521

30 บริษัท เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จ ากัด 1.แคชเชียร์ 2 2 18+ ม.6 ตกลง

168 ม.5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 2.คนสวน 4 4 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

โทร.063-2214563

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715559000594

31 ทรู กาญจนบุรี (วังสารภีพลาซ่า) พนักงานขายและดูแลลูกค้า 50 50 18+ ม.6+ ตกลง

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.064-4694909/086-4162963

32 ภูไพธารน้ ารีสอร์ท 1.ผู้จัดการ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง

42/5 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ 2.แม่ครัว 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.062-5491999 3.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

33 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีเนอร์สซ่ิงแคร์ เจ้าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ 6 6 18-50 ไม่จ ากัด 12,000

(ดูแลผู้สูงอายุ) 19/5 ซอย 4

ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี โทร.087-4033313

34 ร้านทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.แอดมินขายสินค้าออนไลน์ 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง

150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน 2.พนักงานขับรถ 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับข่ี ประเภท 2

จ.กาญจนบุรี โทร 092-8259955
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35 บริษัท กาญจน์คอร์น จ ากัด 1.พนักงานขับรถ 1 1 20-35 ไม่จ ากัด ตกลง

68 ม.7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเคร่ืองติดฉลาดขวดแก้ว 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง

โทร034-919516,084-5348229

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715546000108

36 คุณปุณเดชา เกสกาญจน์(ค้าของเก่า) พนักงานท่ัวไป 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตกลง มีความกระตือรือร้นไม่หยุดงานบ่อย

140 ม.3 ท่าล้อ ซ.12 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร 081-9819545

37 ที.68 อาหารสัตว์ 1.สัตวบาลประจ าฟาร์ม 1 1 20-35 ปวส.+ ตกลง

808/29 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขับรถส่งของ 1 1 25-45 ไม่จ ากัด ตกลง ถ้ามีใบขับข่ีชนิดท.2 รับพิจสรณาพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.081-8592502

38 บริษัท บลูไดมอนด์กอล์ฟแอนด์วอเทอร์สปอร์ทคลับ จ ากัด 1.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง

91 ม.13 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย 2.ช่างไฟฟ้า 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.092-8365683

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552113658

39 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณภัทรการพิมพ์ ช่างท่ัวไป,ช่างติดต้ัง,งานเหล็ก 2 2 20-30 ไม่จ ากัด 350/วัน ท างาน08.00-17.00 น.

808/33 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี โทร.085-70377108

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713560000801

40 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ากัด จป.วิชาชีพ 1 1 22+ ป.ตรี+ ตกลง สาขาความปลอดภัยและชีวอนามัย

(ผลิตประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียม)

88/11 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-520996-8/086-3153655

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715539000653

41 บริษัท แอดวานซ์โมบายเซนเตอร์ จ ากัด 1.ผู้ช่วยยกของ 3 3 20-35 ไม่จ ากัด 350/ว ท างาน 08.30-18.00 น.

250/3 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานท่ัวไป 1 1 20-35 ไม่จ ากัด 350/ว ท างาน 08.30-18.00 น.

โทร.088-2252929

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715542000375

42 บริษัท พี.แอล. เพาเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง(2013) จ ากัด ช่างซ่อมบ ารุงงานไฮโดรลิค 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์

28/6 ม.6 ถ.แสงชูโต วังศาลา อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี  โทร.062-9496398

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715556001212
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43 บริษัท เวอร์จ้ินเอฟแอนด์บี จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง 08.00-17.00น.

162/1 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานบัญชี 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง ท างานจันทร์-เสาร์

โทร.034-518851/086-3558359 3.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพ(QA)        1 1 23+ ป.ตรี ตกลง สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541056976

44 อรอนงค์ฟาร์ม(เล้ียงกุ้ง) 1.หัวหน้าเล้ียงกุ้ง 1 1 22+ ปวส+ 15,000 จบสาขาประมง,มีท่ีพักให้,สามารถขับรถยต์เกียร์กระปุกได้

ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 2.คนเล้ียงกุ้ง 4 4 10,000 มีท่ีพักฟรี

โทร.091-9354694 3.คนดูแลไร่อ้อย 4 4 320บ/ว มีท่ีพักฟรี

45 ร้านท่าม่วงยาสัตว์ 1.พนักงานขายหน้าร้าน 2 2 18+ ป.6+ ตกลง - สามารถยกของได้
ส่ีแยกไฟแดงบ้านแขก ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.sale 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง -ขับข่ีรถยนต์ได้/มีใบขับข่ี

โทร.089-8163758

46 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)(ช าแหละไก่) 1.ผจก.แผนกสินค้าพิเศษ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 5 ปี

46//19 ต.อุโลส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ผจก.แผนกสินค้าต่างประเทศ 1 1 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 5 ปี

โทร.034-549999 3.เจ้าหน้าท่ีล่ามแปลภาษาพม่า 2 2 23+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์,พูด อ่าน เขียนได้ดี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0107557000292 4.จป.วิชาชีพ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง ประสบการณ์ 1 ปี+

5.แผนกรักษาความปลอดภัย 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง ประสบการณ์ 5 ปี

6.หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ QC 4 4 23+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์

7.หัวหน้าฝ่ายผลิต 3 3 23+ ป.ตรี ตกลง สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

8.หัวหน้างานผลิต 16 16 18+ ปวช.+ ตกลง

9.หัวหน้างานระบบความ 1 1 18+ ปวส. ตกลง สาขาไฟฟ้า มีประสบการณ์ด้านโรงงาน

10.ผจก.แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

ประสบการณ์ 5 ปี

48 โรงแรมนัยญาเพลส แม่บ้าน 2 2 20+ ป.6+ ตกลง -มีประสบการณ์โรงแรม พร้อมเร่ิมงาน

303/5 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

062-5459113 คุณนภัสสร

49 บ้านชาบู สาขาท่าเรือ 1.แคชเชียร์ 1 1 18+ ม.3+ ตกลง

103 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18+ ม.3+ ตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.094-9714652

50 บ้านรักษ์ไม้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ 1.ช่างไฟฟ้า 1 1 18+ ป.6+ ตกลง มีประสบกาณ์

158 ม.7 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แม่บ้าน 1 1 18+ ป.6+ ตกลง

โทร.081-8405836 3.พนักงานขับรถ 1 1 18+ ป.6+ ตกลง มีประสบกาณ์

51 ยูโรเทล โฮเต็ล กาญจนบุรี 1.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง สามารถท างานเป็นกะได้

9/9 ม.12 ซ.เอกอนันต์ ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานต้อนรับ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง สามารถท างานเป็นกะได้

จ.กาญจนบุรีโทร.089-5182727



8

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

52 บริษัท ปัญญารักษา จ ากัด จป.วิชาชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

(โรงงานหล่อหลอมโลหะตะก่ัว)

199/1-3 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.081-9058394 คุณนัยนา

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548127011

53 บริษัท วีอาร์พีฟู้ดส์ เบเกอร่ี จ ากัด 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 25+ ปวส. ตกลง มีประสบการณ์

12/1 ม.3 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา 2.ช่างปรับอากาศ 1 1 25+ ปวส. ตกลง มีประสบการณ์

จ.กาญจนบุรี โทร.034-919249 ต่อ 116,127

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715556000569

54 บริษัท เมโทร เอ็ม ดี เอฟ จ ากัด (แปรรูปไม้) เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือไม้ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-542393-9

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715536000245

55 บริษัท พร้อมขนส่ง จ ากัด แม่บ้าน 1 1 25+ ไม่จ ากั ตกลง มีประสบการณ์

99 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-540949

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715559000993

56 ร้านมัลเบอร์ร่ีเมลโล่ 1.บาริต้า 2 2 18+ ม.3+ ตกลง

83 ม.7 ต.เกาะส าโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับข่ี

โทร.081-9445839 3.ช่างแอร์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

4.แผนกก่อสร้าง 1 1 18-45 ไม่จ ากัด

5.ช่างไฟ 1 1 18-45 ไม่จ ากัด

6.พนักงานเสิร์ฟ 4 4 18-45 ไม่จ ากัด

57 ร้านสหภัณฑ์อะไหล่ 1.พนักงานช่วยขาย 1 1 18-30 ปี ไม่จ ากัด ตกลง

976/1 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเช่ือมกลึง 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

โทร.094-6641456

58 บริษัท เล่ียมทอง 2015 จ ากัด พนักงานท่ัวไป 1 1 18-35 ปี ไม่จ ากัด ตกลง ขับรถได้,มีใบขับข่ี

366/1 ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี โทร.095-9479793,081-9956358

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715558000256

59 คุณสมบุญ  วราฤทธ์ิ พนักงานสวน 2 2 18-35 ปี ไม่จ ากัด ตกลง เดินท่อน้ าเป็น,ตัดแงก่ิงไม้และอ่ืนๆท่ีท าได้

95 ม.12 ถ.ลาดหญ้า-เอราวัณ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.084-4518558
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60 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลล์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิก 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง

84/1-7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจกรรมและการตลาด 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง

โทร.034-513122,034-513175 ต่อ 500

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715530000065

61 ร้านวีเทคกาญจนบุรี 1.PC ขายโน๊ตบุ๊ค 1 1 18-35 ปี ม.3+ 9900/คอมมิชช่ัน มีประสบการณ์ด้านการขายโน๊ตบุ๊ค

(ข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี) และรู้เร่ืองเทคโนโลยีเป็นอย่างดี

275/7-8 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 2.พนักงานขายสี Nippon 1 1 21-35 ปี ม.3+

จ.กาญจนบุรี โทร.084-0882544 คุณบุ้งก้ี 3. PC ASUS SHOP 1 1 18-35 ปี ไม่จ ากัด 9900/คอมมิชช่ัน มีประสบการณ์ด้านการขายโน๊ตบุ๊ค

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715556000241 (ประจ าสาขาโรบินสันกาญจนบุรี) และรู้เร่ืองเทคโนโลยีเป็นอย่างดี

62 บริษัท ศิลาดอนตาเพชร (1991) จ ากัด พนักงานขับรถแบ็คโฮ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบกาณ์

187/1 ม.2 ต.รางหวาย อ.พนมทวน 

จ.กาญจนบุรี โทร.085-2537777

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715534000167

63 สมพร & สุกัญญาการช่าง 1.ช่างไม้ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

46/3 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างปูน 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

โทร.081-1574544,087-0152213 3.คนงานก่อสร้าง 4 4 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

64 หมูป้ิงฮัดช่า 239 กาญจนบุรี พนักงานเสียบหมู 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

207/5 ม.1 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.092-8788785

65 ภัตตาคารหลงเป่าต่ิมซ า พนักงานท าต่ิมซ า 1 1 25-35 ปี ไม่จ ากัด 350.บ./วัน ช่วงเวลาท างาน 10.00 น.-21.00 น.

296 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี หยุดทุกวันอังคาร

โทร.082-2979094

66 บริษัท อินเทคค์ ท่าม่วง สุกรพันธ์ุ จ ากัด 1.จป.วิชาชีพ 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง มีหอพักให้ ฟรี

(การเล้ียงสุกรและจ าหน่ายสุกรมีชีวิต) 2.พนักงานสุกร 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์และความรู้ด้านการผลิตสุกร

77/7 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-886148

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0745557006102

67 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอ เอ็น โมลาส พนักงานส่งกากน้ าตาล 3 3 25-45 ปี ม.3/ปวช.+ ตกลง ประสบกาณ์ 2 ปี+

9/35 ม.4 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี รู้จักเส้นทางเดินรถ/งานซ่อมบ ารุงเบ้ืองต้น

โทร.082-2965558 คุณเป้

68 X2 ริเวอร์แคว รีสอร์ท เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง ขับรถได้/มีใบขับข่ี

138 ม.4 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-552124
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69 บริษัท โกลด์ไบร์ทลิสซ่ิง จ ากัด พนักงานสินเช่ือ 1 1 25-35 ปี ม.3/ปวช.+ ตกลง

(ให้เช่าซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า)

496-497 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 

จ.กาญจนบุรี โทร.081-1908234

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715538000196

70 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ากัด 1.พนักงานบัญชีการเงิน 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง

111/2 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานบัญชีภาษี 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง

โทร.034-512122,081-0190002 3.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.ช่างยนต์(คุมยานพาหนะ) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับข่ี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715535000080

71 ร้านอาหารคีรีมันตรา 1.แคนทีน(ครัวท าอาหารพนักงาน) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

88/8 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เช็คเกอร์(ประสานงานครัว) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

โทร.063-6850392 3.ผู้ช่วย 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

72 แคว ธารา ริเวอร์ไซต์ วิลล่า แม่บ้าน/พ่อบ้าน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ท างานเป็นกะ

ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โทร.093-9258883

73 บริษัท ช.พรประสิทธ์ิ จ ากัด 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

(ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ) 2.พนักงานส ารวจพ้ืนท่ี 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง สามารถขับรถได้/มีใบขับข่ี

12/31 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.063-6422242,099-7347265

74 ดัชมิลล์ท่ามะกา,ท่าม่วง 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ขับรถมอเตอร์ไซต์ขายสินค้าตามบ้าน ร้านค้า ตามเขตท่ีก าหนดไว้

99/14 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.หัวหน้าเขตการขาย 1 1 25+ ม.6+ ตกลง รักงานขายและบริการ

โทร.099-2526463

75 โรงแรมเดอะบริดจ์ เรสซิเด้นซ์ เชฟ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

263/6 ถ.แม่น้ าแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จงกาญจนบุรี

โทร.034-515001

76 บริษัท แดร็กสไปซ่ีไทยฟู้ดส์ จ ากัด พนักงานบัญชี 1 1 22-30 ปี ไม่จ ากัด ตกลง

127/57 ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.098-8281278

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 071559000705

77 โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา ครูวิทยาศาสตร์ 1 1 23-45 ปี ป.ตรี ตกลง สาขาวิทยาศาสตร์

299 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-515292
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78 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1999 จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 1 45+ ไม่จ ากัด ตกลง

22 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานพิเศษ(ผู้พิการ) 1 1 18-45 ปี ไม่จ ากัด ตกลง

โทร.034-514222

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715538000579

79 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่อทองค า 1.คนงานยกสินค้า 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

904/1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานแพ็คสินค้า 1 1 18+ ม.3/ปวช.+ ตกลง

โทร.086-3392520

80 บริษัท ศรีชงโค จ ากัด (เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท) 1.เจ้าหน้าท่ีต้อนรับร้านอาหาร 1 1 18+ ปวช. ตกลง สามารถท างานเป็นกะได้/ล่วงเวลาได้

241 ม.5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ/บริการร้านอาหาร 5 5 18+ ม.3 ตกลง สามารถท างานเป็นกะได้/ล่วงเวลาได้

โทร.098-2639837,063-2322759,061-4173237 3.พ่อครัวผัด/ครัวไทย 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง ประสบการณ์ 2 ปี ข้ึนไป

81 บริษัท วราพร โลจิสติกส์ จ ากัด 1.พนักงานขับรถพ่วงคอก 5 5 29-50 ปี ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับข่ี ท.3,ท.4

9 ม.9 ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถเทเลอร์ 2 2 29-50 ปี ไม่จ ากัด ตกลง

โทร065-5362563

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715557000571

82 บริษัท วินโดว์เอเซีย จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี ข้ึนไป

188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ธุรการฝ่ายผลิต 2 2 22+ ป.ตรี ตกลง

โทร.034-510553 3.ฝ่ายผลิต 30 30 18+ ป.6+ ตกลง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555046757 4.เจ้าหน้าท่ี QC 2 2 18+ ม.6+ ตกลง

5.เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 5 5 18+ ป.6+ ตกลง

6.พนักงานขนส่ง 2 2 18+ ป.6+ ตกลง

7.เจ้าหน้าท่ี IT ตกลง

83 บริษัท อีซูซุสหะภัณฑ์ ออโต้เซลล์ จ ากัด เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง สาขาการตลาด

167 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร.091-7820169

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000072

84 เอราชล ราฟ รีสอร์ท 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์

45 ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 2.กุ๊ก/แม่ครัว 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

โทร.085-4237000 3.ประชาสัมพันธ์ 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์

4.พนักงานยกกระเป๋า 1 1 18+ ไม่จ ากัด

85 บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จ ากัด (สาขา 1 ท่ามะกา) 1.ผู้ช่วยควบคุมเคร่ืองขัด 1 1 20+ ม.3+ ตกลง เข้ากะ

111/11 ม.4 ถ.แสงชุโต อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 1 20+ ป.6+ ตกลง เข้ากะ

โทร.034-542147,0925463308 3.ผู้ช่วยบัญชีเคร่ืองตัด 1 1 20+ ป.6+ ตกลง เข้ากะ

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548050353
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86 Tadaima Sushi Kan (ร้านอาหารญ่ีปุ่น) 1.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 22-30 ปี ม.3+ ตกลง

121/2 ถ.รถไฟ 2 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา 2.ผู้ช่วยเชฟ 1 1 22-30 ปี ม.3+ ตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.097-1278649,095-7825449 3.แม่บ้าน 1 1 30-40 ปี ม.3+ ตกลง

4.พนักงานเสิร์ฟ (Part-Time) 1 1 20-40 ปี ม.3+ ตกลง ท างานเสาร์-อาทิตย์

87 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกอวัฒนาท่าเรือ 1.พนักงานขาย 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง

187-189 ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.พนักงานบัญชี-สินเช่ือ 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง

จ.กาญจนบุรี โทร.081-9443939 3.พนักงานขับรถส่งสินค้า 10 10 30+ ไม่จ ากัด ตกลง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713522000084 4.พนักงานแบกหาม 10 10 30+ ไม่จ ากัด ตกลง

88 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กู๊ดส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต พนักงานขาย 4 4 20-35 ปี ป.6+ ตกลง เข้างานเป็นกะ (เช้า/บ่าย)

112 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.096-6861059

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713561000766

89 บริษัท คีเซค จ ากัด 1.ช่างเช่ือม 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

(ผลิตและติดต้ังประตูม้วนทุกระบบ) 2.ช่างผลิต 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

159 ม.6 ต.หนองขาว องท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.062-9956641

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715558001554

90 บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จ ากัด(โรงแรม) 1.พนักงานบัญชี 2 2 21-35 ป.ตรี ตกลง

88/8 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานบัญชีต้นทุน 2 2 21-36 ป.ตรี ตกลง

โทร.034-540898 3.พนักงานบัญชีภาษี 1 1 21-37 ป.ตรี ตกลง

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715551000471 4.Graphic design 3 3 23+ ป.ตรี ตกลง

91 บริษัท ซีซีเอ็ม สปิริต จ ากัด 1.หัวหน้า QA,QC 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง ประสบการณ์ 1 ปี

234/1 ม.1 ซ.18 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.จป.วิชาชีพ 1 1 23+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 1-2 ปี

โทร.090-7875689 3.ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ 5-10 ปี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105542010368

92 บริษัท ซูม(ไทยแลนด์) จ ากัด พนักงานขายอินเทอร์เน๊ตบ้าน AIS Fibre 3 3 18-40 ปี ม.3+ ตกลง รักงานขายและบริการ

(ติดต้ังอินเทอร์เน็ตบ้าน)

144/4 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.092-2495252

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0705556000950

93 ร้าน ทีที คาร์วอชแอนด์เซอร์วิช 1.ช่างยนต์ 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

7 ซ.แสงชูโต 9 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.ช่างช่วงล่าง 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

โทร.081-2433011 3.ช่างไฟรถยนต์ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์



13

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

94 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ากัด 1.พนักงานท่ัวไป 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง รับเฉพาะคนพิการ

189 ม.15 ต.รางหวาย อ.พนมทวน 2.พนักงานฝ่ายผลิต 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง รับเฉพาะคนพิการ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-682799

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552035746

95 บริษัท พีอาร์ที โลจิสติคส์ จ ากัด คนขับรถ 6-10 ล้อ 10 10 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์ขับรถบรรทุกใหญ่ 3 ปี +

16 ม.4 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.084-3152200,091-2793005,081-8565281

96 แพมัลดีฟ เอราวัณ เสมียน 1 1 18+ ม.6+ 320 บ./ว ฟรี อาหาร และท่ีพัก

184 ต. ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

โทร.089-8887729

97 ร้านปังเต๋ียวเต็ก 1.ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง

37/5 ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง

โทร.081-9420413

98 ร้านกาแฟสดจากไร่คุณหญิง 1.พ่อครัว/แม่ครัว 2 2 30+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบกาณ์ 1-2 ปี

105 ม.1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20-30 ป.ตรี ตกลง

โทร.082-2057467 3.บาริต้า 2 2 20-30 ป.ตรี ตกลง

99 โรงกลึงท่าล้อ เสมียนฝ่ายบัญชี 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง

28/3 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจบุรี

โทร034-604554

100 ร้านสัมพันธ์ ลูกจ้างประจ าร้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง ช่วงเวลาท างานเป็นรอบ

924 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 05.00-15.00 น.,10.00-22.00 น.

โทร.084-4130904

101 บริษัท อาร์ดี ออลล์ เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายสินค้าเกษตร 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง รักงานขายท างานบริการสินค้าได้

545/2 หมู่1ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย สามารถท างานนอกพ้ืนท่ีหรือต่างจังหวัดได้

จ.กาญจนบุรี โทร.065-2464598 ท่ีพัก ฟรี,เบ้ียเล้ียง,ค่าคอม,

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715562001890 กองทุนกู้ยืม, ประกันสังคม

102 บริษัท ทัศศิพรเอ็นเทอไพรซ์ จ ากัด พนักงานขาย 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

 89/2 ถนนแสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-511999

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715550000036

103 มนต์เสน่ห์ริเวอร์แคว รีสอร์ตแอนด์สปา 1.พนักงานต้อนรับ 2 2 20+ ม.3+ ตกลง

27/2 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20+ ม.3+ ตกลง

โทร.034-604604/091-6034735



14

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

104 คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค (สาขาท่ามะกา) พนักงานควบคุมคุณภาพ 2 2 18+ ม.6+ 336/ว โอที ชม.ละ 63 บาท

49/39 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เงินรางวัลถ้าผ่านประเมินประจ าเดือน 

โทร.080-00666879 เดือนละ 500-1000บาท

105 บริษัท ทรัพย์ไทยซาน จ ากัด พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง

295-297 ถนนแสงชูโต (เทศบาลท่าเรือ-พระแท่น)

ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทร.084-7694524

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715541000169

106 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด สาขา2  พ่อบ้าน/คนสวน 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์ด้านงาน
สวน111 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มีความรู้ด้านงานประปาเบ้ืองต้น

โทร.0985280449

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548050353

107 ค าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.พ่อครัว 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

89 ม. 5 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยครัว 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

โทร.063-1648591

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533075703

108 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแสงทองอิเลคโทนิคส์ เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือประจ าสาขาท่าม่วง 1 1 30+ ปวช.+ ตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์

495 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.034-611084

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713535000843

109 ร้านหลีก่ี (ดวงจินดา) พนักงานท่ัวไป 1 1 20-35 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

37-41 ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 

จ.กาญจนบุรี โทร. 034-515575

635 198 50 387 

จ ำนวน

(อัตรำ) ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) พนักงานคนพิการ 2 2 20+ ม.3+ ตกลง
88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-527777
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715554000553

2 0 0 2รวม 1 ต ำแหน่ง 2 อัตรำ

รวม 231 ต ำแหน่ง 605 อัตรำ

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ/ปี วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร


