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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 มนต์เสน่ห์ริเวอร์แควรีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 20+ ม.3+ 315/ว ท างานเป็นกะได้
27/2 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานห้องอาหาร 2 2 20+ ไม่จ ากัด 315/ว ท างานเป็นกะได้
โทร.034-604604
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715551000391

2 บริษัท จตุรมาศ จ ากัด (รับเหมาก่อสร้าง) 1.พนักงานขับรถสิบล้อ 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.2 ข้ึนไป
165/34 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานขับรถแบ็คโฮ 2 2 20+ ไม่จ ากัด 350-500

จ.กาญจนบุรี โทร.034-600643
3 The Duck Shabu (ร้านอาหาร ) 1.พนักงานล้างจาน 1 1 18+ ไม่จ ากัด 315/ว

77/4 ม.7 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โ?ร.034-919586

4 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

5 บริษัท ไทยวัตต์ จ ากัด (ร้านขายสินค้าจากญ่ีปุ่น) 1.ผู้จัดการร้าน Shop Manager 1 1 26-35 ม.6+ 11000+ มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขาย 3 3 20-30 ม.3+ 9,450+

โทร.065-92900482
6 ร้านเบลล์พิซซ่า (ร้านอาหาร) 1.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 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

7 บริษัท อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลล์ จ ากัด 1.ท่ีปรึกษาการขายรถยนต์ 20 20 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
167 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-51145/081-8806119

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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8 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

5.แม่บ้าน 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
6.พนักงานขับรถ 1 1 35-40 ไม่จ ากัด ตกลง

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

โทร.034-513599
10 บริษัท โรงแรมริเวอร์แคว จ ากัด 1.F&B Manadger 1 1 30-45 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์

ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.FO Manager 1 1 30-45 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์
โทร.098-9951453 3.ช่างท่ัวไป,ช่างแอร์ 2 2 20-30 ปวส.+ ตกลง

3.กุ๊กโรงแรม(อาหารไทย) 1 1 25-45 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
4.ผู้ช่วยกุ๊กร้าน Glitzy Chill 1 1 25-45 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
5.พนักงานแคชเชียร์ 1 1 25-45 ม.6+ ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
6.แม่ครัว(อาหารพนักงาน) 2 2 25-45 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์ท าอาหาร
7.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 2 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง
8.แม่บ้านท าความสะอาดห้องพัก 2 2 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง

11 บริษัท โล้วเฮงหมงเทรดด้ิง จ ากัด 1.พนักงานขับรถส่งของ(4ล้อ) 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ช านาญเส้นทาง
(จ าหน่ายและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์) 2.พนักงานคีย์ข้อมูล 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ใช้โปรแกรม Excel เป็นอย่างดี

แยกบ๊ิกซีท่าเรือเข้าทางโรงเรียนอนุชนศึกษา มีความรู้เก่ียวกับบัญชี
ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.098-2971729/090-6300018

12 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 1.หัวหน้าแผนกขาย 1 1 27-45 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 111 ม.9 2.พนักงานขาย 1 1 22-35 ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 โทร.034-910200 ต่อ205 / 091-0356906
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555021215

13 ค าแสดรีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับ 2 2 22+ ป.ตรี ตกลง สามารถพูดฟังภาษาอังกฤษได้

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

14 รอยัลริเวอร์แควรีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.ผู้จัดการห้องอาหาร 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
88 ม.2 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.กัปตันห้องอาหาร 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.083-6956141 3.พนักงานต้อนรับห้องอาหาร 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

4.พนักงานเสิร์ฟ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
5.คนสวน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
6.พนักงานสโตร์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
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15 บริษัท เวอร์จ้ิน เอฟแอนบี จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 50 50 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
(ผลิตขนมทองม้วน) 162/1 ม.9 ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-518851
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541056976

16 บริษัท ไดนาสต้ี ไทล์ท้อป จ ากัด 1.พนักงานขาย 1 1 18-30 ไม่จ ากัด ตกลง
52/3 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.089-2548716/098-2796498

17 บริษัท เพชรสิงห์โต จ ากัด (โรงงานวุ้นเส้น) 1.แคชเชียร์ 2 2 18-35 ม.3+ 315/ว
240 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานขายคูปอง 1 1 18-35 ม.3+ 315/ว
โทร.081-9101010

18 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.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
โทร.034-542149/092-5463308 3.ช่างประจ ากะไฟฟ้า 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548050353 4.เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมและ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์

ประสานหน่วยงานราชการ
5.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์
6.ผู้คุมเคร่ือง Base Coat 1 1 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์

19 ร้านดูเลิฟ(ร้านอาหาร) 1.พนักงานห้องขนมเบเกอร่ี 2 2 ไม่เกิน35 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

149,157 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18-55 ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.090-9716788

20 บริษัท บีฟู๊ดส์ คลีนโคเวอร์ จ ากัด 1.พนักงานออฟฟิต 1 1 25-35 ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์
(ขายน้ ายาท าความสะอาดครบวงจร) 2.แม่บ้าน 1 1 25-40 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
191/2 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง 3.พนักงานบริการท่ัวไป 1 1 25-35 ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์
จ.กาญจนบุรี โทร.034515135
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715550000214

21 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

4.หัวหน้าแบบพิมพ์ 1 1 35-45 ปวส.+ ตกลง
22 ร้านสหฟาร์มลาดหญ้า (จ าหน่ายค้าปลีกของสด) 1.พนักงานขาย/ลงของหน้าร้าน 5 5 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

23 บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จ ากัด (ร้านอาหาร) 1.เจ้าหน้าท่ีกราฟฟิก 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง
88/8 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
โทร.034-540898
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715551000471

24 บริษัท ฟาร์มไก่ด า จ ากัด(ขายเน้ือไก่) 1.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 20+ ม.3+ 320/ว
300/13 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-518999
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25 บริษัท กนกเสริมทรัพย์ จ ากัด (โรงแรมกนกกาญจน์) 1.ช่างไฟฟ้า 2 2 25+ ปวส.+ 320/ว มีประสบการณ์
351/5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 25+ ปวส.+ 320/ว มีประสบการณ์
โทร.034-513260 3.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 2 25+ ไม่จ ากัด 350/ว เข้ากะได้
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715554000731 4.รูมบอย 2 2 25+ ไม่จ ากัด 320/ว เข้ากะได้

26 ทีเอ็มเค ซุปเปอร์มาร์เก็ต (โกดังสินค้า) 1.เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 1 1 25-35 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

ซ.มะกอกหมู่ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 2.พนักงานคลังสินค้า 10 10 23-35 ม.6+ ตกลง สุขภาพแข็งแรง,ยกของหนักได้

จ.กาญจนบุรี โทร.063-2064551-2 สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้พิจารณาเป็นพิเศษ

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000301 3.พนักงานบริการหน้าร้าน (ร้านอาหาร) 3 3 20-35 ม.6+ ตกลง
27 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
28 บริษัท สยามชัยเซอร์วิส จ ากัด 1.เสมียน 20 20 20+ ปวส.+ ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) มีความรู้เก่ียวกับบัญชีเบ้ืองต้น

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.063-9906991 2.ไฟแนนซ์ 20 1 20+ ปวส.+ ตกลง มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ ขับรถยนต์ได้

065-7153785/064-0944059 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
3.พนักงานขับรถ 20 20 20+ ม.3+ ตกลง มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ ขับรถยนต์ได้

4.เจ้าหน้าท่ีการตลาด 40 40 20+ ปวช.+ ตกลง รักในการขายและงานบริการ
5.ผู้จัดการสาขา 20 20 35+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ในการบริหารงานขาย

สามารถเดินทางไปประจ าสาขาต่างจังหวัดได้

29 โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล 1.เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง สาขาการตลาด/มีประสบการณ์ 1-2ปี

111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.นักเวชสถิติ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง สาขาเวชสถิติ
โทร.034-520911-5 3.นักทรัพยากรมนุษย์ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง สาขาทรัพยากรมนุษย์

มีบุคลิกเป็นผู้น า/มนุษยสัมพันธ์ดี

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

31 7-11 สาขาหนองบัว (ร้านสะดวกซ้ือ) 1.พนักงานร้าน 10 10 20-30 ม.3+ 9000+ เข้ากะได้/รักงานบริการ
112/10 ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.091-0011803

32 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง
(จ าหน่ายรถยนต์) 318/1 ถ.แสงชูโต 2.เจ้าหน้าท่ีปรึกษาการขาย 2 2 25+ ปวช.+ ตกลง
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.เจ้าหน้าท่ีปรึกษางานบริการ 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง
โทร.034-513680-2
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715525000028

33 ห้างกนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์(ห้างสรรพสินค้า) 1.พนักงานโปรโมช่ัน 1 1 20-40 ม.3+ ตกลง สามารถพูดประชาสัมพันธ์ได้
15 ถนนอู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.034-514888 3.แม่บ้าน 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715535000039 4.ช่างไฟฟ้า 1 1 18+ ปวช.+ ตกลง จบสาขาไฟฟ้า

5.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 1 1 20-45 ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับข่ีประเภท 2
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34 ห้างทองศรีทอง 2 (ร้านทอง) 1.พนักงานหน้าร้าน 1 1 18-45 ม.3+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้
160/189-190 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.แม่บ้าน 1 1 18-45 ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.081-8363310/081-8406461

35 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

36 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ากัด 1.หัวหน้าแผนกจัดซ้ือ 1 1 30-35 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี

(ผลิตประตู หน้าต่าง อะลูมิเนียม)
88/11 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-520996-8/086-3153655
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715539000653

37 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

38 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.พนักงานแคชเชียร์ 1 1 18-45 ม.3+ 320/ว
โทร.034-600295 3.พนักงานท าความสะอาด(คนสวน) 5 5 18-45 ไม่จ ากัด 320/ว
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560000918

39 บริษัท น้ าตาลราชบุรี จ ากัด 1.วิศวกร 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง สาขาวิศวกรรมอาหาร/เคมี
(โรงงานน้ าตาลเมืองกาญจน์) 2.พนักงานขับรถยนต์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์
98/1 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ช านาญเส้นทางกรุง-ปริมณฑล

โทร.034-919775/034-919776 3.เจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อม 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง ต้องมีใบรับรองผู้ควบคุมระบบ าบัด

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105528044137 น้ า,อากาศ,กาก (อย่างน้อย 1 ใบ)

4.พนักงานช่ัวคราวฤดูหีบอ้อย 200 200 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
40 เอยู รีสอร์ทแอนด์คอฟฟ่ีดร้ิง 1.แม่บ้าน 1 1 20+ ม.6+ ตกลง

119/3 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.092-9151628
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41 บริษัท โล้วเฮงมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
(จ าหน่ายและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์) 2.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
84/1-7 ถนนแสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.091-2657466
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715530000065

42 บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด 1.พนักงานการตลาด 1 1 ไม่เกิน 30 ป.ตรี ตกลง เกรดเฉล่ีย 2.5 ข้ึนไป
(จ าหน่ายรถยนต์ย่ีห้อโตโยต้า) มีใจรักในการท ากิจกรรม
22 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สามารถใช้ Mricrosoft Excel ข้ันพ้ืนฐานได้

โทร.034-540789 ต่อ 184 สามารถท างานล่วงเวลาได้
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715538000579 สามารถขับข่ีรถยนต์และมีใบอนุญาตขับข่ี

2.เจ้าหน้าท่ีขายประกันภัยทางโทรศัพท์ 1 1 ไม่เกิน 30 ปวช.+ ตกลง มีทักษะในด้านการส่ือสาร เจราจา ต่อรอง

สามารถใช้โปรแกรม Mricrosoft Word และ Excel ได้

มีใบอนุญาตนายหน้าขายประกันภัยวินาศภัย

3.พนักงานขาย 20 20 ไม่เกิน 35 ไม่จ ากัด ตกลง ขับรถยนต์ได้มีใบขับข่ี
บุคลิกดีมีใจรักด้านงานขายและบริการ

มีประสบการณ์ด้านการขายและบริการ

4.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด ตกลง มีความซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ต้ังใจท างาน

สามารถเรียนรู้งานได้ อย่างรวดเร็ว รักในงานบริการ

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

6.พนักงานล้างรถ 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด ตกลง
7.แม่บ้าน 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด ตกลง
8.หัวหน้าร้านกาแฟ 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด ตกลง เป็นคนท่ีช่ืนชอบในการด่ืมกาแฟ

มีประสบการณ์ด้านการท ากาแฟและเบเกอร่ี

มีความสนใจเร่ืองกาแฟ ,Latte Art

43 บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) 1.พนักงานบัญชี 1 1 ไม่เกิน 23 ป.ตรี ตกลง
159/1 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานการเงิน 1 1 ไม่เกิน 23 ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.063-2737179

44 ร้านอาหารครัวอ่ิมศุกร์ 1.กุ๊กอาหารไทย-จีน 1 1 ไม่เกิน 50 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
ช้ัน 3 ศูนย์การค้าห้างกนกนกาญจน์ดีพาร์ทเม้นสโตร์

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.064-9323415
45 ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี 1.พนักงานขายส่งเสริมการตลาด 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง

786/8 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.หัวหน้าแคชเชียร์ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง ประจ าสาขาท่าเรือ
จ.กาญจนบุรี โทร.034-602800 ต่อ 1 มีรถยนต์ส่วนตัว
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000633

46 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
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47 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

48 แดร่ีควีน 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ม.6+ ตกลง
ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี,โลตัส,โรบินสัน
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.083-1267754

49 บริษัท เมโทรเอ็มดีเอฟ จ ากัด 1.วิศวกรไลน์ผลิต 1 1 21+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

(ผลิตไม้ยางพาราแปรรูป) 99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว 2.ผู้ควบคุมเคร่ืองจักร 1 1 11+ ม.3+ ตกลง
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.034-542393-9 3.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 21+ ม.3+ ตกลง เช่ือมงานได้
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715557000015 4.ช่างยนต์ 1 1 21+ ม.3+ ตกลง สาขาช่างยนต์,มีประสบการณ์

5.ช่างไฟฟ้า 1 1 21+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาไฟฟ้าก าลัง,อิเล็กทรอนิกส์

6.เสมียนหน้าลานไม้ 1 1 21+ ม.6+ 315/ว
7.หัวหน้าจัดซ้ือไม้ 1 1 21+ ปวส.+ ตกลง
8.พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 2 2 21+ ม.3+ 315/ว

9.บัญชีเคร่ืองตัด 1 1 21+ ม.3+ 315/ว
10.พนักงานขับรถตัก 2 2 21+ ไม่จ ากัด 315/ว สามารถขับรถยนต์ได้
11.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ 10 10 21+ ไม่จ ากัด 315/ว สามารถขับรถยนต์ได้,มีประสบการณ์

50 โรงพยาบาลสัตว์กาญจนบุรี 1.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 2 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาสัตวบาล,สัตวศาสตร์
(รักษาสัตว์) 46/9 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.086-3288077 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

51 บริษัท วีอาร์พีฟู้ดส์แอนด์เบเกอร่ี จ ากัด 1.พนักงานขาย/แคชเชียร์ 5 5 20-35 ม.6+ ตกลง ประจ าสาขาโรบินสันกาญจนบุรี

(ผลิตและจ าหน่ายขนม) 12/1 ม.3 ทีเอ็มเค ปาร์คกาญจนบุรี
ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.034-919249
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715556000569

52 Grills House (ร้านอาหาร) 1.บาร์กาแฟ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
168 ม.6 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ผู้ช่วยกุ๊กครัวไทย 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
โทร.034-520949 3.กุ๊กครัวไทย/ยุโรป 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

4.กุ๊กยุโรป 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
5.ผู้ช่วยกุ๊กครัวยุโรป 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
6.แม่บ้าน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
7.บาร์น้ า 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์

53 ห้องภาพไฟน์อาร์ต ดิจิตอล แล็บ (ถ่ายภาพ) 1.พนักงานขายหน้าร้าน 2 2 30-35 ปวช.+ 320-400/ว มีประสบการณ์ 1-2 ปี
160/336-338 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง อ่านภาษาอังกฤษได้
จ.กาญจนบุรี โทร.086-5441799
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713555001152

54 The 28th Hotel (โรงแรม) 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 23-30 ป.ตรี ตกลง
168 ม. 9 ถนนปากแพรก ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034512888
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55 บริษัท กาญจน์คอร์น จ ากัด 1.พนักงานขับรถ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
(ผลิตแปรรูปอาหารกระป๋อง) 68 ม.7 ช านาญเส้นทาง กทม.
ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.034-919516

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715546000108

56 บริษัท วีอาร์พีฟู้ดส์แอนด์เบเกอร่ี จ ากัด 1.พนักงานขาย/แคชเชียร์ 5 5 20-35 ม.6+ ตกลง ประจ าสาขาโรบินสันกาญจนบุรี

(ผลิตและจ าหน่ายขนม) 12/1 ม.3 ทีเอ็มเค ปาร์คกาญจนบุรี
ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.034-919249
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715556000569

57 บริษัท คอร์เฮ้าส์(ประเทศไทย) จ ากัด 1.พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 4 2 2 20-35 ม.3+ ตกลง
(ผลิตแกนกระดาษ) 7/6 ม.6 ต.วังศาลา 2.ผู้ช่วยช่าง 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-561621
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอาการ 0135555000609

58 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 1.พนักงานจัดออเดอร์ 2 2 18+ ม.3+ ตกลง สามารถเข้ากะได้
102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานจัดเรียงสินค้า 2 2 18+ ม.3+ ตกลง สามารถเข้ากะได้
จ.กาญจนบุรี โทร.034-699609 3.ผู้จัดการแคชเชียร์ 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000521 4.ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์

59 บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จ ากัด 1.ธุรการฝ่ายขาย 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง ประจ า กทม.
99/29 ม.1 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง 2.Sale 1 1 23-35 ปวส.+ ตกลง ประจ าภาคตะวันตก/กทม.
จ.กาญจนบุรี โทร.084-5999919 มีประสบการณ์
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715556000801 มีรถยนต์ส่วนตัว

60 เคเอฟซี (ปตท.กาญจนบุรี) 1.พนักงานประจ าร้าน 10 10 18+ ม.3+ 320/ว มีใจรักงานบริการ
ตรงข้ามโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี สามารถเข้ากะได้
15 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.087-0646490
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105560127042

61 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

62 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

63 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
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64 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

65 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

66 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

67 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

68 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
69 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงน้ าแข็งวังศาลา 1.คนขับรถส่งน้ าแข็ง 20 20 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์

(ผลิตและจ าหน่ายน้ าแข็ง) 2.เด็กติดรถส่งน้ าแข็ง 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
345/8 ม.4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 3.ช่าง(ช่างกล/ช่างยนต์/ช่างเช่ือม) 10 10 20+ ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-613066
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0713541000388

70 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

71 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

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

73 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
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74 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

75 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

76 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

77 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

78 โรงงานน้ าแข็ง เอส.ที.ไอซ์ (ผลิตน้ าแข็ง) 1.พนักงานขับรถส่งของ 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
82 ม.3 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี โทร.089-9197639

79 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

80 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

81 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

82 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+

83 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
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

84 เอไอเอสไฟเบอร์ (ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต) 1.Sale 1 1 18-25 ม.6+ ตกลง
144/4 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.096-4946451

85 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

86 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

87 บริษัท ชีพเกษมดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 1.พนักงานขายและจัดเก็บค่าส่งสินค้า 3 3 25-35 ม.3+ 9,000+ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต
123/12-13 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง มีใบขับข่ีรถยนต์,รถจักรยานยนต์

จ.กาญจนบุรี โทร.034-564080/098-8259939 รักการขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715557000589 ค่า Incentive ,โบนัส,ค่าเล่าเรียนบุตร

งานแต่ง,ค่าเย่ียมไข้,ค่าคลอดบุตร

ตรวจสุขภาพประจ าปี,ประกันสังคม

ประกันอุบัติเหตุ,กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

88 บริษัท เฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท จ ากัด 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 20-35 ม.3+ 315/ว
(รีสอร์ทป 9/1 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานดูแลอุปกรณ์ 1 1 20-35 ม.3+ 315/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-551000
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105532060630

89 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 3 3 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

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

อุปกรณ์เซฟต้ี/ตรวจสุขภาพประจ าปี/อ่ืนๆ

90 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากัด 1.ช่างยนต์ 2 2 18+ ปวช.+ ตกลง
111/1 ม.3 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.081-7051440
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715544000364
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จ ำนวน

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

91 บริษัท โมด โซลูช่ัน จ ากัด (ซอฟแวร์) 1.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 20+ ปวส. ตกลง
1078/1 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.062-5988225
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715559001361

92 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

93 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

94 บริษัท ประดิษฐ์ แอนด์ เฟรนด์ แมชีนเนอร่ี จ ากัด 1.เลขากรรมการ 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง

(ซ่อมและบริการรถแทรกเตอร์) 2.ช่างเช่ือม 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์
102/17-20 ม.9 ต.ตะคร้ าเอน ต.ท่ามะกา 3.ช่างซ่อมบ ารุง 5 5 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ประจ าสาขาเพชรบูรณ์/ก าแพงเพชร

จ.กาญจนบุรี โทร.098-8823789
95 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอาล่าคลินิก 1.แม่บ้าน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพัก/เข้ากะได้

323 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพัก/เข้ากะได้
จ.กาญจนบุรี โทร.087-0985551

96 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

97 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

98 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

99 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
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อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

100 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอาล่าคลินิก 1.แม่บ้าน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพัก/เข้ากะได้
323 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.เจ้าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพัก/เข้ากะได้
จ.กาญจนบุรี โทร.087-0985551

101 บริษัท เทพประทานพรการแร่ จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์/มีใบประกอบ จป.วิชาชีพ

(โรงแต่งแร่)  70 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-564118
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105515007947

102 บริษัท สยามไทยโกลบอล จ ากัด (โรงงานรีไซเคิล) 1.ช่างไฟโรงงาน 1 1 ไม่เกิน 35 ปวส.+ 12,000-16,500 มีท่ีพักฟรี/โบนัส
99/3 ม.4 ต.รางหวาย อ.พนมทวน 2.ช่างเช่ือมเหล็ก 2 2 ไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด 500/ว มีท่ีพักฟรี/โบนัส
จ.กาญจนบุรี โทร.061-8914659 ถ้าผ่านงานจะบรรจุเป็นช่างเช่ือมประจ า

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

โทร.0641916655
104 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

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

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

4.บาริสต้า 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
107 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

108 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

109 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 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.064-2919940
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715550000141
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110 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.เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในวิชาชีพ 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715552000238 5.พนักงาน QC 3 3 20+ ม.3+ ตกลง
6.เจ้าหน้าท่ีวางแผนและตรวจสอบ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

111 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

112 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.68 อาหารสัตว์ 1.สัตวบาลประจ าฟาร์ม 1 1 20-35 ปวส.+ 12,000-15,000 มีใจรักในงาน/มีประสบการณ์

(จ าหน่ายอาหารสัตว์) 808/29 ม.2 ต.ท่าม่วง
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.081-8592502

113 บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 1.หัวหน้าหน่วยผลิต 10 10 20+ ป.ตรี ตกลง สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร/มีประสบการณ์2-3ปี

(ผลิตจ าหน่ายไก่สด แช่แข็งและแปรรูป) 2.หัวหน้าหน่วยควบคุม 5 5 20+ ป.ตรี ตกลง สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร/มีประสบการณ์2-3ปี

46/19 ม.4 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา 3.เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในวิชาชีพ 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาอาชีวอนามัย
จ.กาญจนบุรี โทร.034-549999 4.เจ้าหน้าท่ีวางแผนผลิต 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.หัวหน้างานขับรถโฟร์คลิฟ 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ขับรถโฟร์คลิฟ

6.เจ้าหน้าท่ี R&D 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
7.เจ้าหน้าท่ีบริหารระบบคุณภาพ (QS) 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์
8.พนักงาน QC รายวัน 20 20 20+ ม.3+ 315/ว

114 บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จ ากัด 1.ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยผลิต 4 4 20+ ปวส.+ ตกลง
46 ม.4 ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ามะกา 2.ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย QC 4 4 20+ ปวส.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.064-9742524 3.พนักงาน QC รายวัน 10 10 20+ ม.3+ 315/ว
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559130787 4..พนักงานผลิตรายวัน 10 10 20+ ม.3+ 315/ว

115 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

116 บ้านรักษ์ไม้รีสอร์ท 1.พนักงานชงกาแฟ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
158 ม.7 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.ช่างเฟอร์นิเจอร์ 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.081-8405836/081-7577403
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117 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

118 บริษัท วินโดว์เอเชีย จ ากัด 1.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 1 21+ ป.6+ 315/ว มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

(ผลิตประตู-หน้าต่าง ส าเร็จรูป) 2.พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) 2 2 21+ ม.6+ 315+
188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3.ธุรการฝ่ายผลิต 1 1 21+ ปวช.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-510553 4.เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ(ประจ า จ.สมุทรสาคร) 1 1 23+ ปวส.+ ตกลง
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555046757 5.เจ้าหน้าท่ี IT support 1 1 25+ ปวช.+ ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

6.พนักงานฝ่ายผลิต 15 15 18+ ป.6+ 315/ว
7.Sale ตามภูมิภาค 5 5 25+ ปวส.+ ตกลง
8.พนักงานขาย PC สาขา 10 10 21+ ม.3+ ตกลง

119 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

120 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากัด(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 1.ผู้จัดการแผนกขายสุขภัณฑ์เคร่ืองครัว 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.ผู้จัดการฝ่ายขายเฟอร์นิเจอร์ 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี

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

5.ผู้จัดการแผนกขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี

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

122 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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121 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

1,306 352 105 830 

จ านวน

(อัตรา) ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท เฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท จ ากัด 1.พนักงานเสิร์ฟ 4 4 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
(รีสอร์ท) 9/1 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-551000
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105532060630

2 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

3 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

4 สวนสนุก Kit Zoo Na 1.พนักงาน Part-time 4 4 18+ ม.3+ ตกลง
ห้างโรบินสันกาญจนบุรี ต.ปากแพรก 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.063-2026427

5 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

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

7 บริษัท เวอร์จ้ิน เอฟแอนบี จ ากัด 1.พนักงานฝ่ายผลิต 30 30 18+ ไม่จ ากัด ตกลง 18.00-22.00 น.
(ผลิตขนมทองม้วน) 162/1 ม.9 ต.ปากแพรก 2.พนักงานขับรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับข่ี ท2,ไป-กลับ กทม.ทุกวัน

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-518851
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0105541056976

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน ธันวำคม

สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อายุ/ปี วุฒิ

ต ำแหน่งงำนว่ำง Part-Time

ท่ี ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ
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8 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

9 บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จ ากัด (ร้านอาหาร) 1.พนักงานเสิร์ฟ/เดินอาหาร 30 30 15+ ไม่จ ากัด 350/ว ท างานเวลา 12.00-21.00 น.
88/8 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ท างานช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่

โทร.034-540898 ต้ังแต่วันท่ี 27 ธ.ค.62-2 ม.ค.63

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715551000471

10 บริษัท ไอเอสเค ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด 1.พนักงานพาร์ทไทม์ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง ท างานเป็นกะได้
โรงแรมเวสทอร่ี (โรงแรม) ท างานเฉพาะวนเสาร์-อาทิตย์

277/41 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.063-2420110
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715560001370

11 เอยู รีสอร์ทแอนด์คอฟฟ่ีดร้ิง 1.พาร์ทไทม์ 1 1 20+ ม.6+ ตกลง ท างานช่วงวันเสาร์ อาทิตย์
119/3 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร.092-9151628

12 ห้างกนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์(ห้างสรรพสินค้า) 1.พนักงานแพ็คสินค้า 2 2 18+ ม.3+ 315/ว ท างานช่วงเวลา 09.00-18.30 น

15 ถนนอู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เกินเวลาให้โอที
โทร.034-514888
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0715535000039

13 โรบินสันกาญจนบุรี(ห้างสรรพสินค้า) 1.พนักงานพาร์ทไทม์ 10 10 18-35 ม.3+ 315/ว เข้ากะได้ เวลา 09.00-19.00 น.

110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เวลา 11.30 - 21.00 น.
โทร.034-603211-21 ต่อ 611 ย้ิมแย้มแจ่มใส
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000412 ท างานช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่

ระหว่างวันท่ี 21 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63

14 ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี 1.พนักงานอาหารสด 2 2 18+ ม.3+ 340/ว ท างานช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่

786/8 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานอาหารแห้ง 2 2 18+ ม.3+ 340/ว ระหว่างวันท่ี 15 ธ.ค.62 - 5 ม.ค.63

จ.กาญจนบุรี โทร.034-602800 ต่อ 1 3.พนักงานจุดบริการลูกค้า 3 3 18+ ม.3+ 340/ว วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ 2 เท่า
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000633 4.แคชเชียร์ 3 3 18+ ม.3+ 340/ว

15 แดร่ีควีน 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ม.6+ ตกลง
ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี,โลตัส,โรบินสัน
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.083-1267754

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

17 Grills House (ร้านอาหาร) 1.พนักงานเสิร์ฟ 10 10 18+ ม.3+ 315/ว มีประสบการณ์
168 ม.6 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร.034-520949
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

18 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 1.พนักงานจัดเรียงสินค้า 10 10 15+ ม.3+ 45/ชม. ท างานช่วงเทศกาลวันข้ึนปีใหม่

102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง ระหว่างวันท่ี 26 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63

จ.กาญจนบุรี โทร.034-699609 เสาร์-อาทิตย์ ท างาน 6 ชม./วัน

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000521 จันทร์-ศุกร์ ท างาน 4 ชม./วัน

148 18 0 130

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 สวนสนุก Kit Zoo Na 1.พนักงานท่ัวไป(คนพิการ) 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง พิการหู
ห้างโรบินสันกาญจนบุรี ต.ปากแพรก 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.063-2026427

3 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

4 โฮมโปรกาญจนบุรี 1.พนักงานท่ัวไป(คนพิการ) 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
15 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-602700

5 0 0 5

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน ธันวำคม

รวมต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน ธันวำคม

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ


