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

1 บริษัท ธนซอฟต์ จ ำกัด 1. IT Support 2 ช 22+ ป.ตรี ตกลง เบ้ียขยัน

1078/1 หมู่ 4 ถนนแสงชูโต เบ้ียเล้ียง

ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

โทร.084-0330989

2 บริษัท อินโนฟำร์ม ไบโอเทค จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำร 1 ช/ญ 20-30 ป.ตรี 15,000+ จบวิทยำศำสตร์บัณฑิต

109/2 หมู่ 4 ต.บ้ำนเก่ำ อ.เมือง สำขำจุลชีววิทยำหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

จ.กำญจนบุรี มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

โทร.034-510999/081-7057885 2.บัญชี 1 ช/ญ 20-30 ปวช.+ 10,000+ มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

3 บริษัท เจริญมำสด้ำกำญจนบุรี จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 3 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรดขำย

 (จ ำหน่ำยรถยนต์และซ่อมบ ำรุง) 2.เจ้ำหน้ำท่ี IT 1 ช 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์,จบคอมพิวเตอร์

159/3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 3.แม่บ้ำน 1 ญ 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง

 จ.กำญจนบุรี โทร.034-512581 4.พนักงำนขับรถ (SA) 1 ช 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์

034-513888 5.พนักงำนท ำควำมสะอำดรถยนต์ 1 ช 22+ ไม่จ ำกัด ตกลง

4 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีบัญชี 1 ญ 20+ ป.ตรี ตกลง ทุกต ำแหน่ง 

88/11 หมู่ 8 ต.แก่งเส้ียน ถ้ำมีประสบกำรณ์

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.IT Support 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตกลง จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.034-520996 ต่อ 4 3.IT Programmer 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตกลง

ต าแหน่งงานว่าง ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
              www.doe.go.th/kanchanaburi
           บริการจัดหางาน : smart job center
               หน้าเฟสบุ๊ค : สจจ. กาญจนบุรี
         หน้าเพจเฟสบุ๊ค : ส านักงานจัดหางานกาญจนบุรี

Line : @amy7134q โทร.034-564315

ประจ าเดือน กันยายน 2560
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ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

5 7-11 สำขำ ปตท.ศำลำกลำง กำญจนบุรี 1.พนักงำนประจ ำร้ำน 3 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง ท ำงำนเป็นกะได้,ค่ำเข้ำกะดึก

โทร.091-0010077 โบนัสประจ ำปี,เบ้ียขยัน

โบนัสอังเปำ,ประกันสังคม

โอที,ค่ำเข้ำเคร่ือง

6 บริษัท เสถียรปำล์ม จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีขับรถตัก,รถไถ 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว

222 หมู่ 6 ต.เขำสำมสิบหำบ 2.เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์คุณภำพ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง จบเคมี

อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 3.เจ้ำหน้ำท่ีเสมียน 1 ญ ไม่จ ำกัด ปวช.+ 305/ว

โทร.034-692607-8

7 บริษัท วินโดว์ เอเซีย จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง ประจ ำท่ีจังหวัดสุทรสำคร

(ผลิตอลูมิเนียม) 188/8 ม.4 2.เจ้ำหน้ำท่ีประกันคุณภำพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง ประจ ำท่ีจังหวัดกำญจนบุรี

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.ธุรกำรฝ่ำยกำรขำย 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง ประจ ำท่ีจังหวัดสุทรสำคร

71000 โทร.034-510553 4.Export Manager 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง ประจ ำท่ีจังหวัดสุทรสำคร

084-4124699 5.สมุห์บัญชี 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

6.เจ้ำหน้ำท่ีบุคคลเงินเดือน 1 ญ 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี

7.เจ้ำหน้ำท่ี IT 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

8.เจ้ำหน้ำท่ีพัฒนำผลิตภัณฑ์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

9.หัวหน้ำแผนกขนส่ง 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

10.หัวหน้ำแผนก QC 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

11.พนักงำนแผนก QC 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว

12.พนักงำนแผนกคลังสินค้ำ 10 ช 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว

13.พนักงำนแผนกขนส่ง 10 ช 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว

14.พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 ช 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว

15.ช่ำงติดต้ัง 3 ช 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว

8 บริษัท ทีเอ็มเค กำญจนบุรี เทรดด้ิง จ ำกัด 1.พนักงำนบัญชี 1 ญ 30+ ป.ตรี ตกลง ประสบกำรณ์ 3 ปี

138 หมู่ 3 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง สำมำรถปิดงบทำงบัญชีได้

จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนคลังสินค้ำ 2 ช 20+ ม.3+ ตกลง ขยัน อดทน

โทร.080-6510440

9 บริษัท ไอออนิค จ ำกัด 1.วิศวกร 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตกลง จบสำขำวิศวกรรมอุตสำหกรรม

94 หมู่ 8 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ สำขำเคร่ืองกล

จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนควบคุมคุณภำพ 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตกลง

โทร.034-601588/080-0452003 3.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์

จบสำขำช่ำงไฟฟ้ำ

มีท่ีพักให้ , ท ำงำนเวลำ 08.00 - 17.00 น.
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9 บริษัท ไอออนิค จ ำกัด 4.ช่ำงยนต์ 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตกลง จบสำขำช่ำงยนต์

(ต่อ) 94 หมู่ 8 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 5.คนงำนท่ัวไป 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

จ.กำญจนบุรี 6.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตกลง จบสำขำช่ำงกล ช่ำงเช่ือม

โทร.034-601588/080-0452003 หรือท่ีเก่ียวข้อง

10 บริษัท แอล เอช เอ็ม เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด 1. ผู้ช่วยผู้จัดกำรตรวจสอบและประเมินผล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตกลง มีควำมรู้ทักษะด้ำน ISO

โทร.034-625040 ต่อ 11 2.โฟร์แมน 1 ช 25+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวกรรมโยธำ

โทร.086-3279402 ต่อ 11 3.ฝ่ำยบริหำรงำนก่อสร้ำง 1 ช/ญ 40+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร

และงำนก่อสร้ำง

11 บริษัท ทีมบิลท์ จ ำกัด 1.ช่ำงก่อสร้ำง 10 ช 30+ ไม่จ ำกัด 350/ว

77/7 หมู่ 7 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี 

โทร.0985396101

12 หจก.เจริญแบบเหล็กช่ำงร้ำนกำญจนบุรี 1.ธุรกำร 1 ญ 22+ ปวส.+ 12,000 ค่ำคอมมิชชัน,โบนัส

137/4 หมู่ 10 ต.ปำกแพรก

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.094-5608668

13 บริษัท เคพีเอส ฟำร์ม จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 1 ช/ญ 22+ ม.6+ ตกลง

9 หมู่ 2 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี 

โทร.081-3781161

14 เมืองมัลลิกำ ร.ศ.124 1. กำรตลำด 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตกลง มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ

168 หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค 2.บัญชี-กำรเงิน 4 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี

จ.กำญจนบุรี 3.ขำยต๋ัว-แลกเงิน 2 ช/ญ 20+ ม.6+ ตกลง มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ

โทร.063-2214563 4.พนักงำนห้องเช่ำชุด 4 ช/ญ 20+ ม.3+ ตกลง มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ

5.หัวหน้ำห้องเช่ำชุด 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตกลง มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ

15 บริษัท เมืองไทยประกัน จ ำกัด 1.ตัวแทนฝ่ำยขำย 15 ช/ญ 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรขำย

(ประกันชีวิต) 286/45-46 ถ.แสงชูโต 2.ผู้จัดกำรขำย(ทดลองงำน) 3 ช/ญ 25+ ไม่จ ำกัด 30,000+ มีประสบกำรด้ำนกำรขำยและ

ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี กำรตลำด

โทร.034-521238,086-3380258 

16 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด 1. พนักงำนขำย 4 ช/ญ 23+ ม.3+ ตกลง สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้

84/17 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนใต้ อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร. 034-513122 ต่อ 500
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17 โรงแรม เดอะบริดจ์ เรสสิเดนซ์ 1.หัวหน้ำแผนกต้อนรับ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 12,000 มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี

263/6 ถ.แม่น้ ำแคว ต.ท่ำมะขำม มีควำมรู้ด้ำนภำษำและคอมพิวเตอร์

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนบัญชี 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 10,000

โทร.034-515001-2 3.พนักงำนต้อนรับ 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 10,000 มีควำมรู้ด้ำนภำษำและคอมพิวเตอร์

18 บริษัท บุญพีรณัฐก่อสร้ำง จ ำกัด 1.วิศวกรควบคุมงำน 1 ช/ญ 20-40 ป.ตรี 400/ว

(รับเหมำก่อสร้ำง) 40/7 

ต.หนองตำกยำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

71110 โทร.081-9892620

19 บริษัท ปธำรเงิน จ ำกัด (ป้ัมน้ ำมัน) 1.พนักงำนเติมน้ ำมัน 5 ช/ญ อำยุไม่เกิน 40 ไม่จ ำกัด 305/ว

170/9 ม.8 ต.ปำกแพรก อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.091-6141997

20 สถำนีบริกำรน้ ำมัน PTT กำญจนบุรี 1.พนักงำน 7-11 10 ช/ญ 18-35 ม.3+ 9,150+

ฝ่ังตรงข้ำมโรงเรียนดรุณำกำญจนบุรี 2.ผู้จัดกำรอเมซอล 1 ช/ญ 18-35 ป.ตรี 15,000 มีประสบกำรณ์

โทร.092-2683557 3.พนักงำนเติมน้ ำมัน 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว

21 ร้ำนสหภัณฑ์อะไหล่ 1.พนักงำนช่วยขำย 2 ญ ไม่เกิน 30 ม.3+ 305/ว มีประกันสังคม

(จ ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์)976/1 ม.3 2.เจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์ 1 ญ ไม่เกิน 31 ปวช.+ 305/ว

ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 

71110 โทร.094-6641456

22 ออโรร่ำรีสอร์ท กำญจนบุรี 1.กัปตันห้องอำหำร 1 ช/ญ 25 ไม่จ ำกัด ตกลง อำหำร 3 ม้ือ

(โรงแรม&รีสอร์ท) 194 ม.1 ต.ลำดหญ้ำ 2.แม่บ้ำน/พ่อครัว (กุ๊ก) 2 ญ 20 ไม่จ ำกัด ตกลง ประกันสังคม

 อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71190 ยูนิฟอร์ม

โทร.034-589833 , 034589822

23 หจก.อำร์เกรทเตอร์ เซอร์วิส 1.หัวหน้ำช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 25-40 ปวส.+ 12,000 จบไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกส์

 (ไฟฟ้ำ,ระบบNETWORK) มีประสบกำรณ์ 3 ปีข้ึนไป

241/3 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.ผู้ช่วยหัวหน้ำช่ำงไฟฟ้ำ 4 ช 25-40 ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์ 

จ.กำญจนบุรี 71110

 โทร.081-7362725

24 บริษัท ต.บุญรอด(2002) จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีคีย์ข้อมูล 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้

168 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.วิศวกรโยธำ 4 ช ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ 2  ปี

จ.กำญจนบุรี โทร.094-6802777 3.วิศวกรไฟฟ้ำ 4 ช ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ 2  ปี

089-7521182 4.ช่ำงสี 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์

5.ช่ำงประกอบ/เช่ือม 3 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์

สวัสดิการ :  โบนัสประจ าปี / ค่าล่วงเวลา / เบ้ียขยัน / อาหารฟรี 1 ม้ือ
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24 บริษัท ต.บุญรอด(2002) จ ำกัด 6.พนักงำนสโตร์ 1 ช ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์

(ต่อ) 7.พนักงำนจัดส่ง 1 ช ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง

8.พนักงำนขับรถ 6 ล้อ 1 ไม่จ ำกัด ม.3+ ตกลง มีใบขับข่ีประเภท 2

รู้เส้นทำงใน กทม.และตจว.

25 บริษัท กำญจนบุรี โอทอป 1.แคชเชียร์ 4 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตกลง

อินเตอร์เทรดเดอร์ จ ำกัด 2.แม่ครัว 1 ญ 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง

(ค้ำปลีก) 322 ต.ปำกแพรก อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี 71000 

โทร.081-0129123,095-5830191

26 ร้ำนทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ (จ ำหน่ำย 1.กำรตลำดออนไลน์ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 10,000 มีประสบกำรณ์

วัสดุก่อสร้ำง) 150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ 2.ยกของ 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 300/ว

อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี

โทร.092-8259955

27 บริษัท ธนภัณฑ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือมไฟฟ้ำ 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 450-500

 (งำนประกอบ เช่ือมสแตนเลส) 2.ผู้ช่วยช่ำง 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 450-500

91/5 ม.9 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 3.ช่ำงประกอบงำน 5 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 350-450

 จ.กำญจนบุรี 71110 

โทร.092-5735353

098-9870553

28 บริษัท ซูซูกิกำญจนบุรี จ ำกัด 1.ท่ีปรึกษำกำรขำย 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ

(จ ำหน่วยรถยนต์และศูนย์ซ่อมบริกำร) 2.เจ้ำหน้ำท่ี IT 1 ช 22+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์,จบคอมพิวเตอร์

15/9 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 3.พนักงำนล้ำงรถ 1 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-604022-24 4.ท่ีปรึกษำด้ำนบริกำร 1 ช 22+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์

29 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด 1.หัวหน้ำแผนกขำย 1 ช 30+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี

(ค้ำปลีก อุปกรณ์ก่อสร้ำง)111 2.พนักงำนขำย 1 ช 22+ ม.3+ ตกลง

 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี 71000 

โทร.034-910200,091-0356906

30 บริษัท เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.พนักงำนเสิร์ฟ 3 ช/ญ ไม่เกิน 40 ไม่จ ำกัด ตกลง

จ ำกัด (ท่ีพัก) 9/1 ม.3 ต.ท่ำมะขำม 2.แม่บ้ำน 5 ญ ไม่เกิน 40 ไม่จ ำกัด ตกลง

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-551000
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31 บริษัท บ้ำบ่ิน จ ำกัด (เว็บไซต์) 1.เขียนข่ำวต่ำงประเทศ 5 ช/ญ ไม่เกิน30 ปวส.+ 15,000 เวลำปฏิบัติงำน

236/3 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ 2.เขียนข่ำวบันเทิง 5 ช/ญ ไม่เกิน30 ปวส.+ 12,000 12.00-23.30

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.เขียนข่ำวอำชญำกรรม 5 ช/ญ ไม่เกิน30 ปวส.+ 12,000

โทร.034-910297,095-3059866

32 บริษัท เวอร์จ้ินเอฟแอนด์บี จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีคลังสินค้ำ(stock) 3 ช/ญ ไม่เกิน 40 ไม่จ ำกัด ตกลง ใช้คอมได้ ยกของได้

(ผลิตขนม) 19/99 ม.9 2.พนักงำนฝ่ำยผลิตป้ิงทองม้วน 10 ช/ญ ไม่เกิน 40 ไม่จ ำกัด 305/ว ท ำงำน08.00-17.00น.

ต.ปำกแพรกอ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนบัญชี 1 ญ 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์

โทร.034-518851 ต่อ 24 4.ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง ท ำหน้ำท่ีปิดงบดุล ,

เอกสำรสรรพำกร

ภำษีอำกร

33 ร้ำน พ.รุ่งเรือง วัสดุก่อสร้ำง 1.พนักงำนขนส่ง 3 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว

(จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง) 2.พนักงำนรับเหมำหล่อแบบเสำ 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

393 ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน 

จ.กำญจนบุรี 71140 

โทร.080-0236363

34 บริษัท มอนำซ จ ำกัด (โรงแรม) 1.พนักงำนต้อนรับ 2 ช/ญ 20 ปวช.+ 9,000+  -พูดอังกฤษได้

317 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง  -ใช้คอมพิวเตอร์ได้

จ.กำญจนบุรี 71000 2.พนักงำนแม่บ้ำนโรงแรม 1 ช 20 ไม่จ ำกัด 9,000

โทร.081-8578088

35 ร้ำนพร้ิงบิวต้ีแคร์ (เสริมควำมงำม) 1.พนักงำนท ำหน้ำ 1 ญ ไม่เกิน25 ม.3+ ตกลง  - บุคลิคดี หน้ำตำดี

249/2-3 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง  - รูปร่ำงดี

จ.กำญจนบุรี 71000 

โทร.034-513320

36 สวนน้ ำดีเพลิน พำร์ค 1.แม่บ้ำน 1 ญ 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง อำหำร-เบ้ียขยัน

(ร้ำนอำหำร,สวนน้ ำ) 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ญ 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง อำหำร-เบ้ียขยัน

328/104 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 3.พนักงำนเสิร์ฟ 3 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง อำหำร-เบ้ียขยัน

จ.กำญจนบุรี 71000 4.กัปตันห้องอำหำร 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง อำหำร-เบ้ียขยัน

 โทร.081-0135959

37 บริษัท มิตซูกำญจนบุรี จ ำกัด 1.ท่ีปรึกษำกำรขำย 2 ญ 23-28 ปวส.+ ตกลง ค่ำคอมมิชช่ัน

(จ ำหน่ำยรถยนต์) 133/1 มีไหวพริบ อัธยำศัยดี

ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี สำมำรถขับรถได้

โทร.034-521128-31 มีใบขับข่ี
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38 บริษัท เอฟพี อะโกรเคมิคอล จ ำกัด 1.พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักร 1 ช/ญ 21-35 ปวส.+ ตกลง จบสำขำไฟฟ้ำ

ต.หนองหญ้ำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี (electrician operator) ส่ือสำรภำษำอังกฤษได้

โทร.082-2491619 ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร

39 บริษัท เกรียงไกรมอเตอร์เซลล์ จ ำกัด 1.พนักงำนธุรกำร 2 ญ 22+ ปวช.+ 10,000+ ค่ำคอม

(ขำยรถมอเตอร์ไซต์)286/34-37 2.ช่ำงซ่อมรถ 2 ช 22+ ปวช.+ 10,000+ ค่ำคอม

ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 

71000 โทร.086-3513358

035-525727

40 ร้ำน ที.จี. คอมพิวเตอร์ 1.บัญชี 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ปวช.+ 9,500 มีประสบกำรณ์

 (จ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์)246 2.พนักงำนช่ำง 1 ช ไม่จ ำกัด 9,500 มีประสบกำรณ์

 ต.ปำกแพรกอ.เมือง จ.กำญจนบุรี 

71000 โทร.034-521108

034-521085

41 บริษัท บำนำน่ำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 1.พนักงำนต้อนรับ 1 ช/ญ 29-35 ไม่จ ำกัด 10,000 มีควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ

(รีสอร์ท) 88/8 ม.8 ต.บ้ำนเก่ำ 2.แม่ครัว 2 ญ 30-40 ไม่จ ำกัด 9,000 มีประสบกำรณ์ด้ำนโรงแรม

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 10500

โทร.083-7777724

42 บริษัท เลิฟ ลิสซ่ิง จ ำกัด 1.ตัวแทนขำย 10 ช/ญ 20+ ป.6+ ตกลง มีประสบกำรณ์ สำมำรถประจ ำศูนย์

(จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ) 2.นักวิเครำะห์สินเช่ือ 10 ช/ญ 20+ ม.3+ ตกลง เมืองกำญจนบุรี/ด่ำนมะขำมเต้ีย

286/63-64 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง ทองผำภูมิ/หนองปรือ

จ.กำญจนบุรี โทร.089-2314774 พนมทวน

43 บริษัท เมโทรเอ็มดีเอฟจ ำกัด 1.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 ช 18+ ปวช./ปวส. ตกลง

(ขำยส่งไม้) 99/9 ม.5 ต.หวำยเหนียว 2.พนักงำนขับรถตัก 3 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง

อ.ท่ำมะกำ  จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนภูมิทัศน์ 5 ช 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว

โทร.034-542393 ต่อ 9 4.พนักงำนท ำควำมสะอำด 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว

5.พนักงำนขับรถเทรนเนอร์ 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว

6.พนักงำนฝ่ำยผลิต 5 ช 18+ ม.3+ ตกลง

7.หัวหน้ำแผนกผลิต 1 ช 18+ ปวช./ปวส. ตกลง

 8.พนักงำนขับรถโฟร์คลิฟ 2 ช 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว

44 บริษัท คีรีธำรำ ริเวอร์แคว จ ำกัด 1.กุ๊กญ่ีปุ่น 1 ช 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์

(จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมและอำหำร) ท ำงำน15.30-00.30น.

433 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 ช 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์

จ.กำญจนบุรี โทร.034-513000 ท ำงำน15.30-00.30น.
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44 บริษัท คีรีธำรำ ริเวอร์แคว จ ำกัด 3.พนักงำนเดินอำหำร 5 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง ท ำงำน15.30-00.30น.

(ต่อ) 4.พนักงำนเสิร์ฟ 5 ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง ท ำงำน15.30-00.30น.

5.แคชเชียร์ 1 ญ 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์

45 บริษัท อุตสำหกรรมมิตรเกษตร 1.หัวหน้ำแผนกบัญชี 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตกลง สำขำกำรบัญชี

จ ำกัด (ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำตำล) 2.พรักงำนขับรถแทรคเตอร์ 5 ช ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์

ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ำมะกำ 3.เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-566191 4.พัสดุ 1 ช 25+ ปวช.+ ตกลง

5.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 4 ช 25+ ปวช.+ ตกลง

46 บริษัท ธนำศักด์ิสยำม เบสท์ฟู้ดส์ 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 7 ช/ญ ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด 305/ว

(ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรกระป๋อง) 2.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบรับรองวิชำชีพ

333 ม.1 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ

จ.กำญจนบุรี โทร.081-5269654,

085-4273664

47 บริษัท พลำสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ำกัด 1.หัวหน้ำแผนกช่ำง 2 ช 25+ ปวส+ ตกลง มีประสบกำรณ์

(ผลิตถุงพลำสติก) 2.พนง.ฝ่ำยผลิต 10 ช 20+ ม.6+ 320/ว มีประสบกำรณ์

164 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง 3.พนักงำนขับรถโฟคลิฟท์ 5 ช 20+ ม.6+ 320/ว ท ำงำนเป็นกะได้

จ.กำญจนบุรี โทร.034-534102 4.เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมคุณภำพ 10 ญ 20+ ม.6+ 320/ว ท ำงำนเป็นกะได้

48 ก.แสงยนต์ คอร์เปอเรช่ัน 1.พนักงำนขำยและกำรตลำด 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตกลง ขับรถได้

(ขำยรถคูโบต้ำ) 43/1 ต.ท่ำมะขำม มีประสบกำรณ์

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.085-2646565

49 บริษัท ทริปเป้ิลที บรอดแบรนด์ จ ำกัด 1.พนักงำนกำรตลำดกำรขำย 3 ช/ญ 18-30 ม.6+ ตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์

(มหำชน) (ธุรกิจส่ือสำร) 45/18 ปฏิบัติงำน อ.เมือง 

ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี อ.ทองผำภูมิ ,อ.เลำขวัญ

71000 โทร.034-910000-4 2.ช่ำงเทคนิค 2 ช ไม่เกิน 30 ปวส.+ ตกลง ประจ ำส ำนักงำนแก่งเส้ียน

จบคอมพิวเตอร์/ไฟฟ้ำ

50 บริษัท บ๊ิกต้อมฟำร์มเกษตร จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย 2 ช/ญ ไม่เกิน35 ไม่จ ำกัด ตกลง

(ขำยส่งปุ๋ยเคมีเกษตร)13 ต.ทุ่งทอง 2.หัวหน้ำฝ่ำยขำย 2 ช/ญ ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง  -ขับรถได้

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110 3.พนักงำนขับรถสิบล้อ 3 ช ไม่เกิน 45 ไม่จ ำกัด ตกลง  -มีใบขับข่ี

โทร.098-2814566
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51 ผ้ึงหวำนรีสอร์ท (โรงแรม-รีสอร์ท) 1.กุ๊ก(ครัวไทย-จีน) 1 ช/ญ 25-40 ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์

72/1 หมู่ 2 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.พนักงำนล้ำงจำน 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

จ.กำญจนบุรี 71000 3.บำร์น้ ำ 1 ช 18-25 ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.084-3941279 4.พนักงำนเสิร์ฟ 2 ญ/ช 18-30 ม.3+ ตกลง

5.พนักงำนเกษตร 2 ญ/ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

52 บริษัท ไมด้ำแอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) 1.พนักงำนขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ค่ำเช่ำบ้ำน

(ขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ) 286/246-247 ค่ำคอมมิชช่ัน

ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี ค่ำโบนัสกำรขำย,ค่ำเบ้ียเล้ียง

โทร.034-521120,087-1664364 มีรถยนต์ประจ ำหน่วย

53 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริกไวร่ิง 1.พนังำนบัญชี 1 ญ 23-35 ป.ตรี ตกลง

ซิสเต็มส์ จ ำกัด 2.ล่ำมพม่ำ 3 ช/ญ 18-35 ไม่จ ำกัด ตกลง

(ช้ินส่วนอีเล็คทรอนิกส์) 188

ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 

โทร.034-510715-8,034-510719

54 บริษัท แอดวำนซ์ไวเลสเน็ทเวิร์ค AIS 1.DIRECTSALE 1 ช/ญ 22-30 ม.6+ 13,000 ค่ำคอม+ค่ำท ำงำนเพ่ิมเป็น

(โทรคมนำคม) 286/89-90 กำรน ำเสนอสินค้ำของบริษัท

ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

 71000 โทร.081-9813786

55 ไอศกรีมวอลล์ ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 1.วอลล์แมน ขำยไอศกรีม 5 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง ให้รถสำมล้อฟรี

 จ.กำญจนบุรี โทร.083-9634946 สวัสดิกำรอ่ืนๆ ฯลฯ

56 ร้ำนก๋วยเต๋ียวเรือเจ้รม 1.ล้ำงจำน 1 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง เวลำท ำงำน06.00-16.00น.   

(ตรงข้ำมโรบินสัน กำญจนบุรี) 2.พนักงำนบริกำรภำยในร้ำน 1 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง อำหำร 2 ม้ือ

50 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.062-4432356

57 บริษัท ซี แอล เอ็ม เทคโนโลยี จ ำกัด 1.พนักงำนขำยรถแทรกเตอร์ 4 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง มีรถยนต์ , ใบขับข่ี

(จ ำหน่ำยรถแทรกเตอร์) 49/3 2.พนักงำนบัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์

หมู่ 8 ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-566791-2

58 บริษัท บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 1.พนักงำนแคชเชียร์ 2 ช/ญ 18+ ม.3 ตกลง

(ค้ำปลีก) 786/8 ถ.แสงชูโต 2.พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ 2 ช/ญ 18+ ม.3 ตกลง

ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 

71000 โทร.034-602800 ต่อ 2121
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59 บริษัท ศรีฟ้ำโฟรเซนฟู๊ด จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีประสำนงำนขำย 1 ช/ญ 25-30 ป.ตรี 15,000-18,000 จบบริหำรธุรกิจ มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี

(ผลิตและจ ำหน่ำยขนมไทย) 2.พ่อครัว/แม่ครัว 2 ช/ญ 22-25 ปวช./ปวส. 15,000 จบภำคคหกรรม

208 ม.3  ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง 3.ผู้จัดกำรศูนย์อำหำร 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ 18,000-20,000 มีประสบกำรณ์2ปี,เข้ำกะได้

จ.กำญจนบุรี 71110 4.พนักงำนผลิต 15 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305-350/ว

 โทร.034-613074 ต่อ 020 

60 บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด(มหำชน) 1.พนักงำนแผนกอำหำรสด 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้

(ธุรกิจค้ำส่ง-ปลีก) 102 ม.2 2.พนักงำนแผนกอำหำรแห้ง 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้

ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 3.แคชเชียร์ 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้

โทร.034-699609 ต่อ 104

61 สำยชลรีสอร์ท (ท่ีพัก) ต.วังเย็น 1.เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 2 ช/ญ ไม่เกิน 45 ปวช.+ ตกลง

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 2.พนักงำนบัญชี 1 ช/ญ ไม่เกิน 45 ปวช.+ ตกลง

โทร.087-0210289 3.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 ช ไม่เกิน 45 ปวช.+ ตกลง

62 บริษัท กัญจนปัณณ์ จ ำกัด 1.บัญชี 1 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง  -สรุปบัญชี

(โรงแต่งแร่) 88/9 ต.ศรีมงคล  -มีท่ีพักให้

อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี โทร.081-9158703

63 บริษัท ไอออนิค จ ำกัด (ผลิตปุ๋ย) 1.เจ้ำหน้ำท่ีผลิต 2 ช 24+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์

94 ม.8 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์

จ.กำญจนบุรี โทร.034-601588 3.พนักงำนท่ัวไป 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง

080-0452003

64 ร้ำนอำหำรคิทเช่นพลัส 1.แม่ครัว 2 ช/ญ ไม่เกิน 45 ม.3+ 300/ว  -ประสบกำรณ์ 1 ปี

สำขำโฮมโปรกำญจนบุรี (ร้ำนอำหำร)  -อำหำร2ม้ือ

ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี  -ทิปรำยวัน

โทร.081-9851356  -ประกันสังคม

 -otวันหยุด

ท ำงำน09.00-21.00น.

65 บริษัท บี.ฟู๊ดส์ คลีนโคเวอร์ จ ำกัด 1.กำรตลำด 1 ช/ญ 25-35 ม.6+ ตกลง

(รับเหมำท ำควำมสะอำด) 191/2 

ถ.แสงชูโต ต.ปำกแพรก อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.034-515135

66 บริษัท เมืองไทยประกัน จ ำกัด 1.ท่ีปรึกษำโครงกำร 10 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตกลง จบกำรตลำด

(ประกันชีวิต) 286/45-46 ถ.แสงชูโต 2.ตัวแทนขำยประกัน 20 ช/ญ 20+ ม.6+ ตกลง จบกำรตลำด

ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 

โทร.034-521238,086-3380258 
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67 บริษัท วิคตอร่ี จ ำกัด 1.รปภ. 20 ช/ญ 20+ ม.3+ 390/ว มีใบอนุญำต รปภ.

(รักษำควำมปลอดภัย) 201/50 2.สำยตรวจ(หัวหน้ำคุมรปภ.) 1 ช 30-45 ม.3+ 12,000

ถ.แสงชูโต ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-324689

086-3785634

68 บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง จ ำกัด 1.พนักงำนวิเครำะห์สินเช่ือ 1 ช ไม่เกิน27 ป.ตรี 12,000+  -โบนัส

(ธุรกิจสินเช่ือ) 284/35 ถ.แสงชูโต  -ค่ำคอมมิชช่ัน

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี  -ค่ำน้ ำมันรถ

โทร.034-620610, 081-6057045 2.กำรเงิน 1 ญ ไม่เกิน27 ปวส.+ ตกลง

3.บัญชี 1 ญ ไม่เกิน28 ป.ตรี ตกลง

69 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 1.ผจก.ประจ ำสำขำกำญจนบุรี 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง

(ประกันชีวิต) 186/45 ต.บ้ำนเหนือ 2.ผจก.ประจ ำสำขำท่ำเรือ 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.ผจก.ทดลองงำน 5 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง ผ่ำนโปร 4 เดือน

โทร.089-1335552,082-0706424 เป็น ผจก.

70 กำญจนบุรี เนอร์สซ่ิง แคร์ 1.เจ้ำหน้ำท่ีดูแลผู้สูงอำยุ 20 ญ 18+ ไม่จ ำกัด 10,000

(ดูแลผู้สูงอำยุ) 19/5 ซอย 4 2.แม่บ้ำน 2 ญ 18+ ไม่จ ำกัด 10,000

ถ.แสงชูโต ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 

จ.กำญจนบุรี โทร.087-4033313

71 บริษัท เอส ที เอสโลจิสติกส์ 1.บัญชี 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตกลง

จ ำกัด (ขนส่ง) 188 ม.9 ต.พังตรุ 

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 

โทร.034-510895,082-2503015

72 คุณนันทวดี  วิโรจนพงศ์ AIA 1.พนักงำนขำย 10 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตกลง

(ประกันภัย) 808/21-22 

ถ.แสงชูโต ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-611821

73 ศรีสยำมรีสอร์ท (โรงแรม) 1.ฝ่ำยขำย (Freelance) 10 ช/ญ 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง

23/9 ม.3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.081-9474524

74 บริษัท เทวมันตร์ทรำ จ ำกัด 1.พนักงำนต้อนรับ 1 ช/ญ ไม่เกิน 30 ป.ตรี 9,150 มีประสบกำรณ์

(โรงแรม) 9/99 ม.3 ต.ท่ำมะขำม 2.พนักงำนแผนกจัดเล้ียง 1 ช ไม่เกิน 30 ไม่จ ำกัด ตกลง

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี  71000

โทร.034-615999
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75 บริษัท อำร์ซีเทรดด้ิงแอนด์เอ็นจิเนียร่ิง 1.ช่ำงเช่ือม 5 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง

จ ำกัด(เคร่ืองก ำจัดมลภำวะทำงอำกำศ) 2.ช่ำงไฟฟ้ำ 3 ช 18+ ปวช.+ ตกลง

90/3 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่ำม่วง 3.เขียนแบบ 1 ช 25+ ปวช.+ ตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.091-6688713

76 บริษัท อีซูซุกำญจนบุรี จ ำกัด 1.ท่ีปรึกษำกำรขำยรถเล็ก 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง ปฏิบัติงำน ณ สำขำท่ำเรือ

(ซ่อมและจ ำหน่ำยรถยนต์) 2.ท่ีปรึกษำกำรขำยรถใหญ่ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง ปฏิบัติงำน ณ สำขำท่ำเรือ

318/1 ถ.แสงชูโตเหนือ 3.เจ้ำหน้ำท่ีต้อนรับโรงแรม 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนโรงแรม

ต.ท่ำมะขำมอ.เมือง จ.กำญจนบุรี 4.ผู้จัดกำรโรงแรม 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนโรงแรม

โทร.034-513680 จบกำรโรงแรม

77 บริษัท รอยัล ริเวอร์แควรีสอร์ท 1.กุ๊ก(อำหำรไทย/ฝร่ัง) 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

&สปำ จ ำกัด (ท่ีพัก) 88 ม.2 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-670621

78 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลำยแอนด์ 1.วิศวกรเคร่ืองเย็น 5 ช 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวเคร่ืองกล

เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด(ออกแบบติดต้ัง 2.วิศวกรไฟฟ้ำ 2 ช 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวไฟฟ้ำ

ระบบท ำควำมเย็นโรงงำนอุตสำหกรรม) 3.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 18-25+ ปวช.+ ตกลง ทุกต ำแหน่งต้องออก

183 ม.7 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 4.ช่ำงเช่ือม 1 ช 18-25+ ไม่จ ำกัด ตกลง ต่ำงจังหวัดได้

จ.กำญจนบุรี เวลำท ำงำน จ-ส

โทร.034-540991 08.30-17.30 น.

085-6611489

79 โรงแรมไมด้ำ รีสอร์ท กำญจนบุรี 1.สมุห์บัญชี 1 ช/ญ 35-45 ป.ตรี ตกลง จบบัญชี

(รีสอร์ท) 199 ม.2 ต.วังด้ง 2.หัวหน้ำครัวยุโรป 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.ผู้จัดกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 30,000+ มีประสบกำรณ์

โทร.034-919606 4.รปภ. 1 ช 25+ ม.3+ ตกลง ต้องสำมำรถเข้ำกะได้

5.คนสวน 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง มีท่ีพัก,อำหำรฟรี

6.ช่ำงท่ัวไป 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

7.ครัวเย็น(เบเกอร่ี) 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

8.แม่บ้ำน 1 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

80 บริษัท โรงพยำบำลกำญจนบุรี 1.พนักงำนขับรถ 2 ช 20-45 ม.3+ 305/ว มีใบอนุญำตขับข่ี

เมโมเรียล จ ำกัด (สถำนพยำบำล)

111 ม.5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี 

โทร.034-520911-5
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ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

81 บริษัท สหมิตรเจริญมำเก็ตต้ิง จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

 (บีทำเก้น) 201/67-68 ต.ท่ำมะขำม 

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 

โทร.081-3788123 089-9196792

82 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ำกัด 1.ช่ำงเย็บ 4 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง

(ผลิตเส้ือส ำเร็จรูป) 189 ม.15 2.เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณภำพ 1 ญ 18+ ม.6 ตกลง

ต.รำงหวำย อ.พนมทวน 3.ช่ำงสกรีน 1 ช 18+ ม.3 ตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-656499

83 บริษัท ไทยควอลิต้ี สตำร์ช จ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช 20+ ปวช.+ 305/ว มีประสบกำรณ์

(ผลิตแป้งมันส ำปะหลัง) 3.เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง

109 ม.9ต.หนองประดู่ อ.เลำขวัญ

จ.กำญจนบุรี โทร.034-919758

087-3658720

84 พี.พี.คำร์แคร์ (ล้ำง+ท ำควำมสะอำด) 1.พนักงำนท่ัวไป(ล้ำงรถ) 2 ช 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง

349/5 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.0815266875

85 บริษัท วี.เอ.เอสโอเลียนเช่ียล จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว มี OT

(ผลิตสัปปะรดกระป๋อง) 

69 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

71000 โทร.084-8879026

86 บริษัท สินไชยศรี จ ำกัด (โรงสีข้ำว) 1.พนักงำนเข้ำกะโรงสี 5 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง

66 ม.6 ต.หนองสำหร่ำย อ.พนมทวน 2.พนักงำนเข้ำกะโรงไฟฟ้ำ 5 ช 18+ ปวส.+ ตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-540888 3.พนักงำนซ่อมบ ำรุงไฟฟ้ำ 5 ช 18+ ปวส.+ ตกลง

4.พนักงำนท่ัวไป 5 ช 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว

5.รปภ. 5 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง

87 สนง.AIA สำขำ พนมทวน 1.พนักงำนขำย 10 ช/ญ 21-45 ม.6+ ตกลง

(ประกันชีวิต) 464 ต.พนมทวน

อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี 71140

โทร.034-579111,089-1633606

88 ร้ำนเบลส์พิซซ่ำ (อำหำรและเคร่ืองด่ืม) 1.พนักงำนเสิร์ฟ 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว เขียนและพูดภำษำอังกฤษได้ดี

24/5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.034-517003

087-1705263

มีประกันสังคม,ท่ีพักฟรี
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ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

89 บริษัท สยำมแกรนด์ อลูมิเนียม จ ำกัด 1.ฝ่ำยผลิต 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

(ผลิตประตู หน้ำต่ำง อลูมิเนียม) 2.ฝ่ำยเขียนแบบ 1 ช ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง อ่ำนและเขียนแบบได้

168/11-12 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 3.โฟร์แมน 1 ช ไม่จ ำกัด ปวช.+ ตกลง อ่ำนและเขียนแบบได้ 

จ.กำญจนบุรี โทร.034-512999 ช่ำงก่อสร้ำงจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

034-516925 4.บัญชี 1 ญ 20+ ปวส.+ ตกลง

90 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 2 ช/ญ ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง

(จ ำหน่ำยคอนกรีต)111/2 ต.ปำกแพรก 2.พนักงำนควบคุมเคร่ืองจักร 1 ช/ญ ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 (ฝ่ำยผลิต)

โทร.034-512122,081-0190002 3.พนักงำนบัญชี 1 ญ 20+ ปวช.+ ตกลง

4.พนักงำนฝ่ำยขำย 1 ญ 20+ ม.6+ ตกลง

91 บริษัท กำญจนบุรีทัวร์ จ ำกัด 1.พนง.ขับรถโดยสำร(รถบัส) 8 ช 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบขับข่ีประเภท2,3

(ขนส่งผู้โดยสำร) 160/35-36 2.พนง.เก็บเงินค่ำโดยสำร 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง ออกตจว.ได้

ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี บุคลิกดี

71000 โทร.034-514572/034-512797 *มีท่ีพักให้

92 บริษัท รักษำควำมปลอดภัย รุ่งนรินทร์ จ ำกัด 1.พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 2 ช 20+ ไม่จ ำกัด 400/ว ปฏิบัติงำน ณ 

4/4 หมู่ 3 ต.ชนมงคล อ.เมือง บริษัท วินโดว์ เอเซีย จ ำกัด

จ.สมุทรสำคร

โทร.087-4113143

93 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสำหกรรม จ ำกัด

(ผลิตน้ ำตำล) 84 ต.วังศำลำ 1.ช่ำงฟิตลูกหีบ 1 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110 2.พนักงำนบรรจุ 1 ก.ก. หลำยอัตรำ ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

โทร.034-561178,034561187 3.ผู้ช่วยซ่อมรถตัดอ้อย 1 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

ต่อ 204 4.พนักงำนขับรถตัดอ้อย 4 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

1.เจ้ำหน้ำท่ีคลังสินค้ำ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตกลง สำขำโลจิสติกส์

บริหำรธุรกิจหรือท่ีเก่ียวข้อง

กรณีวุฒิไม่ตรงต้องมี

ประสบกำรณ์งำนคลัง1ปี

2.เจ้ำหน้ำท่ีฝึกอบรม 1 ช/ญ 24+ ปวส.+ ตกลง สำขำบริหำรธุรกิจ

หรือท่ีเก่ียวข้อง

กรณีวุฒิไม่ตรงต้องมี

ประสบกำรณ์งำนบุคคล

อย่ำงน้อย 2 ปี

เปิดรับพนักงานช่ัวคราวฤดูซ่อมสร้าง

เปิดรับพนักงานประจ า
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ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

93 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสำหกรรม จ ำกัด 3.เจ้ำหน้ำท่ีสินเช่ือ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตกลง สำขำกำรจัดกำรท่ัวไป 

(ต่อ) (ผลิตน้ ำตำล) 84 ต.วังศำลำ บริหำรธุรกิจหรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110 มีประสบกำรณ์งำนด้ำนสินเช่ือ

โทร.034-561178,034561187 จะพิจำรณำพิเศษ

ต่อ 204 4.พนักงำนคุมเคร่ืองเทอร์ไบน์ 1 ช 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

ลูกหีบ

5.ช่ำงฟิต (แผนกลูกหีบ) 1 ช 20+ ปวช.+ ตกลง สำขำช่ำงกลโรงงำน

หรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

กรณีวุฒิไม่ตรงต้องมี

ประสบกำรณ์งำนบุคคล

อย่ำงน้อย 3 ปี

6.ช่ำงซ่อม (แผนกบรรจุย่อย) 2 ช 20+ ปวช.+ ตกลง สำขำช่ำงอุตสำหกรรม

หรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

กรณีวุฒิไม่ตรงต้องมี

ประสบกำรณ์งำนบุคคล

อย่ำงน้อย 2 ปี

มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี

7.ช่ำงซ่อมรถตัดอ้อย 1 ช 20+ ปวช.+ ตกลง สำขำช่ำงยนต์

หรือสำขำท่ีเก่ียวข้อง

มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรซ่อมเคร่ืองยนต์

ซ่อมรถยนต์ท่ัวไป 

ซ่อมระบบไฟฟ้ำรถยนต์ได้

จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

94 บริษัท ยงเฮ้ำส์ จ ำกัด (จ ำหน่ำย 1.ผู้จัดกำรแผนกขำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 1 ช/ญ 30+ ปวส. 15,000+ มีประสบกำรณ์และมีควำมรู้

วัสดุก่อสร้ำง) 88 หมู่ 9 เก่ียวกับสินค้ำเคร่ืองใช้ๆไฟฟ้ำ

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี อย่ำงน้อย 2 ปี

โทร.034-527777 2.ผู้จัดกำรแผนกตรวจสอบภำยใน 2 ช/ญ 30+ ป.ตรี 15,000+ สำขำบัญชี

มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 5 ปี

ขับรถยนต์ได้

3.พนักงำนขับรถบรรทุก, 10 ช 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง เบ้ียเล้ียง,เงินประจ ำต ำแหน่ง

รถพ่วง,รถเครน

4.พนักงำนขำย 5 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,000
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ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

95 ธุรกิจหนังสือพิมพ์ออนไลน์-บ้ำนเช่ำ 1.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 ช 22+ ม.6+ ตกลง

4 หมู่ 4 ตรงข้ำมอนำมัยหวำยเหนียว 2.นักเขียน 2 ช/ญ 22+ ม.6+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้

อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี ชอบอ่ำนชอบเขียน 

ติดต่อ เหลืองชัยวัฒน์ สนใจกำรเรียนรู้กำรท ำส่ือ

โทร.084-1192266/062-5288933 เขียนข่ำว บทกลอน

จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

มีสวัสดิกำรบ้ำนพัก/น้ ำไฟฟรี

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

1 บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรลูกค้ำ 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตกลง

(ค้ำปลีก อุปกรณ์ก่อสร้ำง)111

 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี 71000 

โทร.034-910200,091-0356906

2 บริษัท วินโดว์ เอเซีย จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป(คนพิกำร) 1 ช 20-40 305/ว

(ผลิตอลูมิเนียม) 188/8 ม.4 

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 

71000 โทร.034-510553 

084-4124699

3 บริษัท ศรีฟ้ำเบเกอร่ี จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป (คนพิกำร) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

(ผลิตขนมปัง)229 ม.4 ต.วังศำลำ 

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71120 

โทร.034-613074

3 บริษัท ศรีฟ้ำเบเกอร่ี จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป (คนพิกำร) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

(ผลิตขนมปัง)229 ม.4 ต.วังศำลำ 

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71120 

โทร.034-613074

3 บริษัท ศรีฟ้ำเบเกอร่ี จ ำกัด 1.พนักงำนท่ัวไป (คนพิกำร) ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

(ผลิตขนมปัง)229 ม.4 ต.วังศำลำ 

ต าแหน่งงานว่างคนพิการ




