
ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วฒุิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดิการ
1 บริษัท บ.ีฟู๊ดส์ คลนีโคเวอร์ 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

2 บริษัท เมืองไทยประกัน จ ำกัด 1.ที่ปรึกษำโครงกำร 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.บำ้นเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบรุี 
โทร.034-521238,086-3380258 

3 บริษัท วคิตอรี่ จ ำกัด 1.รปภ. 20 ช/ญ 20+ ม.3+ 380/ว มีใบอนุญำต รปภ.
(รักษำควำมปลอดภัย) 201/50 2.สำยตรวจ(หัวหน้ำคุมรปภ.) 2 ช 30-45 ม.3+ 12,000
ถ.แสงชูโต ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-324689
086-3785634

4 บริษัท วีอำร์พฟู้ีดส์ จ ำกัด(ผลติขนม) 1.พนง.ฝ่ำยผลิต 30 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
12/1 ม.3 ต.หวำยเหนียว อ.ท่ำมะกำ 2.พนง.จัดเรียงสินค้ำ 5 ช 18+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-648071 3.พนง.ขับรถส่งสินค้ำ 1 ช 18+ ม.3+ ตกลง

4.พนง.ติดรถ 2 ช 18+ ม.3+ ตกลง
5 บริษัท เจเอชแอนด์สโนว์กรุ๊ป จ ำกัด 1.หน.QC 2 ญ 25+ ปวช.+ ตกลง ประสบกำรณ์ 

(ผลิตขนมหวำน) 59/19 ม.9 2.จนท.วจิัยและพัฒนำ(R&D) 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง
ต.ดอนขม้ิน อ.ทำ่มะกำ จ.กำญจนบรุี 3.พนง.ผลิต 20 ช/ญ 28+ ม.3+ ตกลง
โทร.034-566922 4.QA 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง

5.ผู้จัดกำรโรงงำน 1 ช/ญ 40+ ป.ตรี ตกลง ประสบกำรณ์3-5ปี
6.เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำ 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตกลง
7.เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตกลง
8.หัวหน้ำช่ำงไฟ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง
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6 หสม.กำญจนบรุีมอเตอร์(ยำงรถยนต์) 1.ช่ำงถอดเปลี่ยนยำง 3 ช 18+ ม.3+ ตกลง
160/55-56 ถ.แสงชูโต 2.ช่ำงตั้งศูนย-์ถว่งล้อ 1 ช 20+ ปวช. ตกลง
ต.บ้ำนเหนือ อ.เมืองจ.กำญจนบุรี
โทร.087-2876352

7 บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง จ ำกัด 1.พนักงำนวเิครำะห์สินเช่ือ 3 ช ไม่เกิน27 ป.ตรี 12,000
(ประกันชีวติ) 284/35 ถ.แสงชูโต
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.034-620610, 081-6057045

8 บริษัท คอร์เฮ้ำส์(ประเทศไทย) 1.พนง.ฝ่ำยผลิต 5 ญ 20-35 ไม่จ ำกัด 305/ว
จ ำกัด (ผลิตแกนกระดำษ) 2.พนง.ฝ่ำยผลิต 5 ช 20-35 ไม่จ ำกัด 305/ว
7/6 ม.6 ต.วงัศำลำ อ.ท่ำม่วง 3.พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ 1 ช 20-35 ไม่จ ำกัด 305/ว มีประสบกำรณ์
จ.กำญจนบุรี โทร.034-561621 พนักงำนดูแลห้องอบ 1 ช 20-35 ม.6+ 305/ว

9 บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จ ำกัด 1.ผจก.ประจ ำสำขำกำญจนบรุี 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง
(ประกันชีวิต) 186/45 ต.บำ้นเหนือ 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 เปน็ ผจก.

10 กำญจนบุรี เนอร์สซ่ิง แคร์ 1.เจ้ำหน้ำที่ดูแลผู้สูงอำยุ 20 ญ 18+ ไม่จ ำกัด 10,000
(ดูแลผู้สูงอำยุ) 19/5 ซอย 4 2.แม่บ้ำน 5 ญ 18+ ไม่จ ำกัด 10,000
ถ.แสงชูโต ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี โทร.087-4033313

11 บริษัท เอส ที เอสโลจิสติกส์ 1.พนง.บัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส. ตกลง
จ ำกัด (ขนส่ง) 188 ม.9 ต.พังตรุ 2.ล่ำมญี่ปุ่น 1 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง อ่ำนเขียน,เขียน
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี ภำษำญี่ปุ่นได้
โทร.034-510895,082-2503015 3.ช่ำงปนู เหล็ก 10 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง

4.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 20+ ปวส.+ ตกลง
5.พนง.ขับรถพ่วง 1 ช 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง ใบขับข่ีประเภท2

12 คุณนันทวดี  วโิรจนพงศ์ 1.พนง.ขำย 10 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตกลง
(ประกันภัย) 808/21-22 
ถ.แสงชูโต ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-611821

13 ศรีสยำมรีสอร์ท (โรงแรม) 1.แม่บ้ำน 5 ช/ญ 25-40 ไม่จ ำกัด 305/ว
23/9 ม.3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.พนง.ทั่วไป 3 ช 25-40 ไม่จ ำกัด 305/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.081-9474524 3.ผช.กุ๊ก 2 ช 25-40 ไม่จ ำกัด 305/ว
034-540998 4.พนง.ต้อนรับ 2 ช/ญ 25-40 ปวช.+ 305/ว

14 นำยปทุม เครือเมฆ (ส่วนบุคคล) 1.พนง.ขับรถพ่วงข้ำง 1 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
21/1 ถ.แม่น้ ำแคว ต.ท่ำมะขำม
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
โทร.081-7571194

15 บริษัท ด.ีเอส.อำร์.แทรเวล จ ำกัด 1.ผช.กุ๊ก 1 ช/ญ 20+ ป.6+ ตกลง
(ท่องเที่ยว) 163 ม.3 ต.ท่ำมะขำม 2.เสริฟ 2 ช/ญ 20+ ม.6+ ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.กุ๊ก 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร.034-551109

16 บริษัท เทวมันตร์ทรำ จ ำกัด 1.ผจก.ฝ่ำยขำย 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง ขำยในพื้นที่ จ.กำญจนบุรี
(โรงแรม) 99/9 ม.3 ต.ท่ำมะขำม 
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.034-615999
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17 บรษัิท กนกกำญจน์ดีพำรท์เม้นสโตร ์ 2.คลังสินค้ำ 2 ช 18+ ม.3+ ตกลง
จ ำกัด (ค้ำปลีก) 15 ซ.3ถ.อู่ทอง 3.แพ็คถงุ ซุปเปอร์ 3 ช 18+ ม.3+ ตกลง
ต.บ้ำนเหนือ อ.เมืองจ.กำญจนบุรี 4.แคชเชียร์ 3 ญ 18+ ม.6+ ตกลง
โทร.034-521484 5.จัดเรียงสินค้ำ 1 ญ 18+ ม.3+ ตกลง

18 บริษัท อำร์ซีเทรดดิ้งแอนด์เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือม 3 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(เครื่องก ำจัดมลภำวะทำงอำกำศ) 2.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 18+ ปวช.+ ตกลง
90/3 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.091-6688713

19 บริษัท อีซูซุกำญจนบุรี จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำที่บัญชี 1 ญ ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง ประสบกำรณ์ท ำงำนใน รร.

(ซ่อมและจ ำหน่ำยรถยนต์) 2.ผช.ผจก.ศนูย์เคำะพน่สี ABS 1 ช ไม่เกิน35 ป.ตรี ตกลง
318/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ำมะขำม 3.ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ไม่จ ำกัด ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี และกำรเงิน (สนง.ใหญ)่
โทร.034-513680 4.จนท.ช่ำง(สนง.ใหญ)่ 1 ช ไม่เกิน35 ปวช.+ ตกลง ช่ำงยนต์

5.ที่ปรึกษำกำรขำย(สนง.ใหญ)่ 1 ช ไม่จ ำกัด ปวส.+ ตกลง
20 บริษัท รอยัล ริเวอร์แควรีสอร์ท 1.กัปตันห้องอำหำร 2 ช ไม่เกิน40 ปวช.+ ตกลง

&สปำ จ ำกัด (ที่พัก) 88 ม.2 2.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช ไม่เกิน40 ปวช.+ ตกลง
ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบรุี 3.พนักงำนบำร์ 2 ช/ญ ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร.034-670621 4.พนักงำนเสริฟ 3 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

21 ไทยกำร์เด้น อิน (ที่พัก) 1.พนง.ต้อนรับ 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ
74/11 ม.4 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.085-8191686

22 บริษัท แอดวำนซ์ไฟเบอร์ จ ำกัด 1.IT 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี
(ผลิตใยไม้อัด) 111/11 ม.4 2.พนง.แพ็คไม้ 10 ช/ญ 18+ ป.6+
ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-541527

23 โรงงำนไฟฟ้ำหนองรี (โรงไฟฟ้ำ) 1.พนง.เดินเครื่องจักร 5 ช 22+ ปวส.+ ตกลง เวลำท ำงำน จ-ส
ต.หนองรี อ.บอ่พลอย จ.กำญจนบรุี 2.พนง.ช่ำง+สโตร์ 1 ช 22+ ปวส.+ ตกลง 08.00-17.00 น.
 โทร.081-7977911 3.Admin/บุคคล/บัญชี 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ ตกลง

24 บริษัท แอล เอช เอ็ม เรียลเอสเตท 1.จนท.บริหำรงำนขำย 2 ช/ญ 23-35 ปวส.+ ตกลง
(1992) จ ำกัด (อสังหำริมทรัพย)์ 2.จนท.ควบคุมก่อสร้ำง 2 ช/ญ 23-35 ปวส.+ ตกลง
12/14,13/1 ม.5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 3.เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ QC 1 ช 25+ ปวส.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-625040 4.ผู้จัดกำรขำย 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตกลง
ต่อ 11 086-3279402

25 บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 1.จนท.บริหำรงำนขำย 1 ช/ญ 25-32 ป.ตรี 15,000+ ประสบกำรณ์งำนขำย3ปข้ึีนไป

(กำรส่ือสำร) 301/3 ถ.อู่ทอง ขับรถยนต์ได้
ต.บำ้นเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบรุี 3.จนท.ดูแลลูกค้ำประจ ำพื้นที่ 8 ช/ญ 22-30 ป.ตรี ตกลง
โทร.090-9036892 4.พนักงำนขำย 1 ช/ญ 18-32 ม.6+ 13,300 ประกันสุขภำพ

26 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลำยแอนด์ 1.วศิวกรเครื่องเย็น 5 ช 22-28+ ป.ตรี ตกลง วฒุเิครื่องกล
เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด(ออกแบบติดตั้ง 2.วศิวกรไฟฟ้ำ 2 ช 22-28+ ป.ตรี ตกลง วฒุไิฟฟ้ำก ำลัง
ระบบท ำควำมเย็นอุตสำหกรรม) 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 ต่ำงจังหวดัได้
จ.กำญจนบุรี โทร.034540991 เวลำท ำงำน จ-ส
085-6611489 08.30-17.30 น.

ท ำงำนเข้ำกะได้



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วฒุิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดิการ

27 โรงแรมไมด้ำ รีสอร์ท กำญจนบุรี 1.สมุห์บัญชี 1 ช/ญ 35-45 ป.ตรี ตกลง วฒุบิัญชี
(รีสอร์ท) 199 ม.2 ต.วงัด้ง 2.ช่ำงไฟฟ้ำ-ซ่อมบ ำรุง 1 ช 18+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ท ำงำน
อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 3.แม่บ้ำน 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง ต ำแหน่งล ำดับที่ 2-4
โทร.092-8854136 4.รปภ. 1 ช 25+ ไม่จ ำกัด ต้องสำมำรถเข้ำกะได้

มีที่พัก,อำหำรฟรี
28 บริษัท โรงพยำบำลกำญจนบุรี 1.ผช.พยำบำล(NA) 1 ญ 25+ ม.6+ ตกลง ประสบกำรณ์ 1-2 ปี

เมโมเรียล จ ำกัด (สถำนพยำบำล) 2.พยำบำลวชิำชีพ(RN) 3 ญ 23+ ป.ตรี ตกลง พยำบำลศำสตร์
111 ม.5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 3.เภสัชกร 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตกลง เภสัชกร
จ.กำญจนบุรี โทร.034-520911-5 4.แม่บ้ำน 2 ญ 20+ ป.6+ ตกลง

29 บรษัิท ปธำรเงิน จ ำกัด (ปั้มน้ ำมัน) 1.พนง.เติมน้ ำมัน 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว
170/9 ม.8 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
 จ.กำญจนบรุี โทร.091-6141997

30 นำยสมเดช แซ่ลิ้ม (ส่วนบุคคล) 1.ช่ำงเย็บกำงเกง 5 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว +OT
จ.กำญจนบุรี โทร.086-1727783

31 บรษัิท เฟลิกซ์ รเิวอรแ์คว รสีอรท์ 1.แม่บ้ำน 10 ญ 18+ ม.3+ ตกลง
จ ำกัด (ที่พัก) 9/1 ม.3 ต.ท่ำมะขำม 2.หน.บำร์ 1 ช 18+ ม.3+ ตกลง
 อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.กุ๊ก (ครัวจีน) 1 ช 20+ ม.3+ ตกลง ประสบกำรณ์ 3 ปี
โทร.034-551000 4.หน.รปภ. 1 ช 30+ ม.3+ ตกลง ประสบกำรณ์

5.พนง.ต้อนรับ 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง
6.เลขำนุกำรผู้จัดกำร 1 ญ 20+ ป.ตรี ตกลง ประสบกำรณ์โรงแรม

32 บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสำหกรรม 1.วศิวกรผลิต 1 ช 23+ ป.ตรี ตกลง จบวศิวกรรมศำสตร์
จ ำกัด (ผลิตน้ ำตำล) 84 ม.3 2.จนท.คลังสินค้ำ 1 ช 23+ ป.ตรี ตกลง จบวฒุโิลจิสติกส์
ต.วังศำลำ อ.ทำ่ม่วง จ.กำญจนบรุี 3.จนท.ฝึกอบรมและพัฒนำ  1 ช/ญ 24+ ปวส.+ ตกลง ทรัพยำกรมนุษย์
โทร.034-561178 บุคลำกร
034-561187 ต่อ 204 4.จนท.สินเช่ือ 1 ช/ญ 24+ ป.ตรี ตกลง จบบริหำร

5.ช่ำงฟิต 2 ช 20+ ปวช.+ ตกลง จบช่ำงกล
6.พนง.ช่ัวครำว 30 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง เวลำท ำงำน จ-ส

08.00-17.00
33 บริษัท ภูฟ้ำ อิงน้ ำ จ ำกัด 1.พนง.ต้อนรับ 1 ญ 28+ ปวส.+ 15,000 มีทักษะภำษำอังกฎษ

(ที่พัก) 99/9 ม.4 ต.นำสวน 
อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กำญจนบุรี 
โทร.084-4025599

34 บริษัท บ้ำบิน่ จ ำกัด (เวบ็ไซต์) 1.เขียนข่ำวต่ำงประเทศ 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 15,000 เวลำปฏิบัติงำน
236/3 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ 2.เขียนข่ำวบันเทิง 5 ญ 20-29 ปวส.+ 12,000 12.00-23.30
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
โทร.095-7679740

35 บริษัท ซีก้ำนิว แมทรีเรียลส์ 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 20-35 ปวช.+ ตกลง วฒุไิฟฟ้ำก ำลัง
(ประเทศไทย) จ ำกัด (แร่) 339 2.พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 ช 20-40 ป.6+ 305/วนั มีอำหำรฟรี
ม.14 ต.ห้วยกระเจำ อ.ห้วยกระเจำ ที่พักส ำหรับบ้ำนไกล
จ.กำญจนบุรี โทร.081-8556610 เกิน 50 กม.

36 บริษัท เวอร์จิ้นเอฟแอนด์บี จ ำกัด 1.ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตขนม) 19/99 ม.9 2.ผช.บัญชี 1 ญ 20-35 ปวส. ตกลง
ต.ปำกแพรกอ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.แม่บ้ำน 3 ญ 20+ ป.6+ 305/ว
โทร.034-518851 4.จนท.ส่งเสริมกำรขำย 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 305/ว
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บริษัท เวอร์จิ้นเอฟแอนด์บี จ ำกัด 5.จนท.กำรตลำด(ออฟฟิศ) 1 ช/ญ 20+ ม.6+ 305/ว
(ผลิตขนม) 19/99 ม.9 6.รปภ. 1 ช 20+ ป.6+ ตกลง
ต.ปำกแพรกอ.เมือง จ.กำญจนบุรี 7.ฝ่ำยผลิต 15 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร.034-518851 8.คลังสินค้ำ 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 305/ว ผ่ำนโปร 330

9.พนักงงำนขับรถ(ผู้บริหำร) 2 ช 18-35 ไม่จ ำกัด 15,000+ รู้เส้นทำงใน กทม.
37 บริษัท ภูมิกำญจน์ จ ำกัด 1.ช่ำงเย็บผ้ำ 5 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว มีพื้นฐำนงำนเย็บผ้ำ

(ผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป) 63/4 ม.6
ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี
โทร.089-9227634

38 บริษัท สหมิตรเจริญมำเก็ตติ้ง 1.พนง.ขำย 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ ำกัด (จ ำหน่ำยนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม
บทีำเก้น) 201/67-68 ต.ท่ำมะขำม 
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
โทร.081-3788123 089-9196792

39 บริษัท กำญจน์คอร์น จ ำกัด 1.QC 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 305/ว มีประสบกำรณ์ท ำงำน
(แปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร) 2.วศิวกรรม 4 ช 20+ ปวช.+ ตกลง ได้ภำษำอังกฤษจะพิจำรณำ

68 ม.7 ต.แสนตอ อ.ท่ำมะกำ 3.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช 20+ ปวช.+ ตกลง เป็นพิเศษ
จ.กำญจนบุรี โทร.034-641495 4.พนง.คุมเครื่อง 10 ช 18+ ม.3+ 305/ว ทุกต ำแหน่งต้องเข้ำกะ

5.พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 ช 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว
40 บริษัท ผึ้งหวำน-โฮเต็ล จ ำกัด 1.บำร์ 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตกลง มีประกันสังคม

(ที่พัก) 72/1 ม.2 ต.ท่ำมะขำม 2.พนง.ล้ำงจำน 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีที่พัก,อำหำรฟรี
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.พนง.เสริฟ 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง ทุกต ำแหน่งเข้ำกะได้
โทร.034-514792 4.รปภ. 1 ช 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง

5.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 20+ ปวช.+ ตกลง
6.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์ท ำงำน

41 บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม 1.วศิวกรไฟฟ้ำก ำลัง 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตกลง มีใบอนุญำติระดับภำคีวิศวกร

จ ำกัด (ผลิตน้ ำตำล) 14/2 ม.10 ประสบกำรณ์3ปี+ จบวิศวะไฟฟ้ำ

ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบรุี 2.วศิวกรเครื่องกล 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตกลง มีใบอนุญำติระดับภำคีวิศวกร

โทร.034-543123 ประสบกำรณ์ 3 ป+ี
จบวฒุวิศิวกรรมเครื่องกล

3.ช่ำงเขียนแบบเครื่องกล 2 ช/ญ 22+ ปวส. ตกลง ใช้โปรแกรม Auto Card 

(ผู้ช่วยวศิวกร) ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
จบวฒุเิขียนแบบเครื่องกล

4.นักวชิำกำรส่งเสริมกำรขำย 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์ 2 ป+ี
ขับรถยนต,์มีรถยนต์ส่วนตัว

5.พนักงำนบรรจุ 2 ช/ญ 20+ ม.6+ ตกลง มีประสบกำรณ์พิจำรณำพิเศษ
ไม่มีโรคประจ ำตัว

6.พนักงำนขับรถตัก-แม็คโค 1 ช 20+ ป.4+ ตกลง มีประสบกำรณ์ขับรถเครื่องจักร

หนัก 3 ปข้ึีนไป ไม่มีโรคประจ ำตวั

7.พนักงำนซ่อมบ ำรุงยำนยนต์ 3 ช 20+ ตกลง มีประสบกำรณ์ขับรถเครื่องจักร

และจักรกลกำรเกษตร หนัก 3 ปีข้ึนไป

ไม่มีโรคประจ ำตัว

8.พนักงำนฝ่ำยกำรตลำด 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์ 2 ป+ี
จบวฒุบิัญชี,ตลำด หรือ
สำขำที่เก่ียวข้อง
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42 บริษัท กนกเสริมทรัพย์ จ ำกัด 1.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ ไม่เกิน40 ป.6+ ตกลง ท ำงำนเข้ำกะ
(โรงแรม) 351/5 ถ.อู่ทอง 2.แม่บ้ำน 3 ญ ไม่เกิน40 ป.6+ ตกลง อำหำรกลำงวนัฟรี
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบรุี 3.รปภ. 1 ช ไม่เกิน40 ป.6+ ตกลง
 โทร.081-9418311 4.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 ช ไม่เกิน40 ปวช.+ ตกลง

43 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จ ำกัด 1.ช่ำงปกั 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง ทุกต ำแหน่งต้องมี
(ผลิตเส้ือส ำเร็จรูป) 189 ม.15 2.ช่ำงเย็บ 9 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง พื้นฐำนจักรเย็บผ้ำ
ต.รำงหวำย อ.พนมทวน 3.ช่ำงตัดผ้ำ 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-656499 4.พนักงำน QC 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง

5.หัวหน้ำส่วนประกอบ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบกำรณ์
44 บริษัท แลคตำซอย จ ำกัด 1.พนง.ขำย+ขับรถ 1 ช ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง

(จ ำหน่ำยนมพร้อมดื่ม) 72/7 ม.2 2.พนักงำนผู้ช่วยขำย 4 ช/ญ 18-35 ไม่จ ำกัด ตกลง
ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 3.บัญชีคลัง 1 ญ 18+ ปวช. 9,500+ ประกันสังคม ,เบีย้ยัน
โทร.034-604072

45 บริษัท มัลดีฟ เอรำวณั จ ำกัด 1.พนง.บัญขี 1 ญ 20+ ม.6+ 9,000
(รีสอร์ท) 184 ม.2 ต.ช่องสะเดำ 2.พนง.ต้อนรับ 1 ญ 20+ ม.6+ 9,000  ที่พัก น้ ำ ไฟ ฟรี
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.กุ๊ก(อำหำรไทย) 1 ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
โทร.093-2378211 4.แม่บ้ำน 2 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

46 บรษัิท ไทยควอลิตี ้สตำรช์ จ ำกัด 1.พนง.บ ำบัดน้ ำเสีย 1 ช 20+ ม.6+ ตกลง
(ผลิตแปง้มันส ำปะหลัง) 
109 ม.9ต.หนองประดู่ อ.เลำขวญั
จ.กำญจนบุรี โทร.034-919758
087-3658720

47 บริษัท ไทย บ็อทเทิ้ล จ ำกัด 1.พนง.บรรจุ 2 ช/ญ ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง
(ผลิตพลำสติก) 345/11 ม.4 2.เสมียน 1 ช/ญ ไม่เกิน41 ม.3+ ตกลง
ต.วงัศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี
โทร.089-6669893 ,093-6653596

48 หจก.โรงน้ ำแข็งวังศำลำ(ผลติน้ ำแข็ง)  1.พนง.ขับรถ 1 ช ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง
345/8 ต.วงัศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.เสมียน 2 ช/ญ ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.089-6669893 3.พนง.ควบคุมสินค้ำ 2 ช/ญ ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง
093-6653596

49 บริษัท เอสเอ็มซี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 1.ช่ำงติดตั้งไฟฟ้ำ 3 ช 20+ ปวช.+ ตกลง
(ผลิตเครื่องจักร) 66/2 ม.15 
ตะคร้ ำเอนอ.ทำ่มะกำ จ.กำญจนบรุี 
โทร.034-561992

50 บริษัท เลิฟ ลิสซ่ิง จ ำกัด 1.ตัวแทนขำย 2 ช/ญ 20+ ม.3+ ตกลง
(จ ำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ) 2.นักวเิครำะห์สินเช่ือ 2 ช/ญ 20+ ม.3+ ตกลง
286/63-64 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.089-2314774

51 หจก.เอ.ยู. เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 1.ช่ำงกลึง 2 ช 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์
(ซ่อมเครื่องจักร) 119/3 ม.4 2.ช่ำงก่อสร้ำง (งำนปนู) 2 ช 20+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กำญจนบุรี ประกันสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม
โทร.098-6727537 อำหำรกลำงวนัฟรี

52 บรษัิทเมโทรเอ็มดีเอฟจ ำกัด(ขำยส่งไม้) 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 18+ ปวช.+ ตกลง
99/9 ม.5 ต.หวำยเหนียว อ.ท่ำมะกำ  2.วศิวกรไฟฟ้ำ 1 ช 25+ ป.ตรี ตกลง
จ.กำญจนบรุี โทร.034-542393 ตอ่ 9 3.ควบคุมเครื่องจักร 10 ช 18+ ม.3+ ตกลง
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53 นำยนิยม เยื่อแม้นพงศ์ 1.ช่ำงกลึง+กัดเฟือง 1 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
(ส่วนบุคคล) 39 ม.1 
ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 
จ.กำญจนบุรี โทร.089-8361258

54 บริษัท อัลลำยด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง 1.พนง.พัสดุ 1 ช 20+ ม.3+ ตกลง
จ ำกัด (ผลิตเครื่องจักร) 2.พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟ 1 ช 20+ ปวช.+ ตกลง
90 ม.5 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ 3.ช่ำงกลึง/ช่ำงกล 5 ช 20+ ปวช.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-541293 4.ช่ำงเช่ือม 5 ช 20+ ปวช.+ ตกลง จบวฒุช่ิำงกลโรงงำน

5.ช่ำงทั่วไป 2 ช 20+ ม.3+ ตกลง
55 บริษัท เอฟเอ็นแฟคตอรี่เอ๊ำท์เลท 1.พนง.ขำยและบริกำร  10 ช/ญ 18-35 ม.6+ ตกลง

จ ำกัด(ฟลำยนำวสำขำกำญจนบุร)ี
(ค้ำปลีก) 33/3ม.3 ต.ท่ำล้อ 
อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี
โทร.034-604444

56 บริษัท โฟลทติ้ง แทรเวล จ ำกัด 1.พนง.เสริฟ 10 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง
(อำหำร) 425 ถ.แม่น้ ำแคว 2.พนง.เดินอำหำร 10 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง
ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.บำร์กำแฟ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์
โทร.034-512595 4.แคชเชียร์ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง

5.ธุรกำร 2 ญ 20+ ปวส.+ ตกลง ขับรถยนต์ได้
6.แม่บ้ำน 2 ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
7.กุ๊ก(อำหำรไทย) 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

57 บริษัท คีรีธำรำ ริเวอร์แคว จ ำกัด 1.กุ๊ก 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
(จ ำหน่ำยเครื่องดื่มและอำหำร) 2.ผช.กุ๊ก 3 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
433 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 3.พนง.เดินอำหำร 10 ช 18+ ป.6+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-513000 4.เสริฟ 10 ญ 18+ ม.6+ ตกลง

5.เช็คเกอร์ 1 ญ 18+ ปวช.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
6.แม่บ้ำน 2 ญ 18+ ปวช.+ ตกลง เวลำงำน15.30-00.30น.
7.บำร์ริสต้ำ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง มีประสบกำรณ์
8.ผช.เช็คเกอร์ 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์
9.แคชเชียร์ 3 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตกลง

58 บริษัท อุตสำหกรรมมิตรเกษตร 1.หน.บัญชี 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตกลง สำขำกำรบัญชี
จ ำกัด (ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำตำล)
ต.ดอนขม้ิน อ.ท่ำมะกำ 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-566191

59 บริษัท โรงงำนน้ ำตำลนิวกรุงไทย 1.ช่ำงยนต์ 3 ช 22+ ปวช.+ ตกลง ทุกต ำแหน่งหำกมี
จ ำกัด (ผลิตน้ ำตำลทรำย) 2.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 22+ ปวช.+ ตกลง ประสบกำรณ์จะพิจำรณำ
99 ม.6 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย 3.ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 3 ช 20-35 ปวส.+ 322/ว เปน็พิเศษ
จ.กำญจนบุรี โทร.034-615350 4.ช่ำงอุตสำหกรรม(ซ่อมบ ำรุง) 3 ช 20-35 ปวส.+ 322/ว มีโบนัสประจ ำปี

5.ช่ำงเทคนิคกำรผลิต 3 ช 20-35 ปวส.+ ตกลง มีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
(ควบคุมเครื่องจักร)
6.ช่ำงกลโรงงำน 3 ช 20-35 ปวส.+ ตกลง
7.พนักงำนขับรถแทรคเตอร์ 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
8.วศิวกรไฟฟ้ำ 1 ช 25+ ป.ตรี+ ตกลง
9.วศิวกรเครื่องกล 1 ช 25+ ป.ตรี+ ตกลง
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60 บริษัท ทริปเปลิที บรอดแบนด์ 1.ช่ำงเทคนิค 2 ช 18-30 ปวส.+ ตกลง ปฏิบัติงำนศรีสวสัดิ์
จ ำกัด (กำรส่ือสำร) 45/18 ม.8 2.กำรตลำด 2 ช/ญ 18-30 ม.3+ ตกลง ทองผำภูมิ,เลำขวญั
ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบรุี 3.จนท.บริกำรลูกค้ำ 1 ญ ไม่เกิน35 ป.ตรี+ ตกลง ท่ำมะกำ
โทร.034-910003

61 บริษัท ไทยเบสท์ คอมเมอร์เชียล 1.พนักงำนดัดไม้ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
จ ำกัด (ผลิตภัณฑจ์ำกไม้ลวก) 2.ท ำสวน 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
100/21 ม.2 ต.ทุ่งทอง อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบุรี โทร.081-8190664

62 ธรุกิจหนังสือพิมพ์ออนไลน์-บำ้นเช่ำ 1.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 ช/ญ 22-46 ม.6+ ตกลง ใช้ Com เป็นจะพิจำรณำ

4 ม.4 ตรงข้ำมอนำมัยหวำยเหนียว 2.ผู้ช่วยเลขำ 1 ญ 18-35 ม.3+ ตกลง เปน็พิเศษพิมพ์ดีด 
อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี สนใจเรียนรู้ Com
โทร.084-1192266,081-9428883 ที่พัก,น้ ำไฟฟรี

63 บริษัท เสถยีรปำล์ม จ ำกัด 1.จนท.กำรเกษตร 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตกลง
(ผลิตปำล์ม) 222 ม.6         2.พนง.ขับรถพ่วง 1 ช 20+ ป.6 ตกลง มีใบขับข่ี
ต.เขำสำมสิบหำบ อ.ท่ำมะกำ             3.ซ่อมบ ำรุง 2 ช 20+ ม.3+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี    4.พนักงำนทั่วไป 5 ช/ญ 20+ ม.3+ ตกลง
โทร.034-692607,089-8919695

64 บริษัท บอ่พลอยฟู้ดอินดัสทรี จ ำกัด 1.จนท.บัญชี 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง จบวฒุกิำรบัญชี
(กำรแปรรูปผลไม้) 44/2 ม.13 2.จนท.คอมพิวเตอร์ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง จบวฒุคิอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ต.หลุมรัง อ.บอ่พลอย จ.กำญจนบรุี 3.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง จบวฒุช่ิำงกลโรงงำน
โทร. 089-0475945 4. QC. 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตกลง จบวฒุวิทิยำศำสตร์และ
034-615300 ต่อ 146 เทคโนโลยีอำหำร   

5.พนักงำนฝ่ำยผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว
6.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ช 20+ ปวช.+ ตกลง จบไฟฟ้ำก ำลัง

ทุกต ำแหน่งมีประสบกำรณ์
จะพิจำรณำเปน็พิเศษ

65 บริษัท ควกิลิสซ่ิง จ ำกัด 1.เลขำรองกรรมกำร 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตกลง ประสบกำรณ์
(สินเช่ือรถทุกชนิด) 2/1 
ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-621001-3

66 บริษัท สยำมบำนำน่ำ จ ำกัด 1.พนง.บัญชี 1 ญ 20+ ป.ตรี ตกลง สำขำกำรบัญชี
(ผลิตและจ ำหน่ำยกล้วย) 22 ม.3
ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน 
จ.กำญจนบุรี โทร.081-4087889

67 บริษัท ธนำศักดิ์สยำม เบสท์ฟู้ดส์ 1.พนง.ผลิต 7 ช2,ญ5 ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด 305/ว
(ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรกระปอ๋ง) 2.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช ไม่เกิน40 ไม่จ ำกัด ตกลง มีใบรับรองวชิำชีพ
333 ม.1 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ

จ.กำญจนบุรี โทร.081-5269654,
085-4273664

68 บริษัท พลำสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ำกัด 1.พนง.ฝ่ำยผลิต 6 ช 20+ ม.6+ 320/ว
164 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง 2.พนง.ขับรถโฟคลิฟท์ 2 ช 20+ ม.6+ 320/ว
จ.กำญจนบุรี โทร.034-534102 3.QA,QC 2 ญ 20+ ม.6+ 320/ว

4.พนักงำนทั่วไป 5 ช/ญ ไม่จ ำกัด ม.6+ ตกลง

***www.LEGENDNEWS.NET ก่อนติดต่อสมัครงำน***

  ท ำงำนเปน็กะได้



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วฒุิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดิการ

69 ก.แสงยนต์ คอร์เปอเรช่ัน 1.พนง.ขำย 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตกลง
(ขำยรถคูโบต้ำ) 43/1 ต.ท่ำมะขำม
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.085-2646565

70 ร้ำนชัชพรวสัดุก่อสร้ำง (จ ำหน่ำย 1.พนง.ขำย 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
วสัดุก่อสร้ำง) 50 ม.5
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.034-534084

71 บริษัท ซูซูกิกำญจนบุรี จ ำกัด 1.ที่ปรึกษำกำรขำย 3 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตกลง ขับรถยนต์ได้
(ขำยอะไหล่และซ่อมบ ำรุง) 15/9 2.ลูกค้ำสัมพันธ์ 1 ญ 22+ ปวส.+ ตกลง
ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำล้อ 3.พนักงำนกำรเงิน 1 ญ 22+ ปวส.+ ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-604022 4.พนักงำนบัญชี 1 ญ 22+ ป.ตรี ตกลง จบวฒุกิำรบัญชี

5.หัวหน้ำช่ำง 1 ช 30+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์
6.ผู้จัดกำรศูนย์ 1 ช 30+ ปวส.+ ตกลง มีประสบกำรณ์งำนบริกำรศูนย์ 

7.พนักงำนล้ำงรถ 1 ช 22+ ปวส. ตกลง ทุกต ำแหน่งท ำงำน
จ-ส หยุดวนัอำทิตย์

72 สหยนต์อะไหล่ กำญจนบุรี 1.พนง.ทั่วไป 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
(ขำยอะไหล่รถยนต)์ 70/7-8 ม.8
ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบรุี

โทร.081-7362781
73 คุณอ ำนำจ เพชรเพรือง 1.พนง.ขับรถตู้ 1 ช 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง -ฉะเชิงเทรำ 5 วนั

(ส่วนบุคคล) 66 ม.6 -อ่ำงทอง 5 วนั
ต.หนองสำหร่ำย อ.พนมทวน -อุตดิตย์ 5 วนั
จ.กำญจนบุรี โทร.081-9423942

74 บริษัท เรำรักอำหำร จ ำกัด 1.ฟู้ดซำยด์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง ป.ตรี ด้ำนอำหำร
(แปรรูปอำหำรกระป๋อง) 175 ม.10

ต.วงัด้ง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โทร.081-9255227

75 หจก.สหบวร แก๊ส (แก๊ส LPG) 1.พนง.เติมแก๊ส 4 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 305/ว มีที่พักให้
119/5 ม.9 ต.วงัศำลำ อ.ท่ำม่วง
จ.กำญจนบรุี โทร.089-7809709 
094-9414654

76 บริษัท เคเอสแอลรีนอินโวช่ัน 1.ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช 20+ ปวส.+ ตกลง จบช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
จ ำกัด (ผลิตแอลกอฮอล์,
เอทำนอล) 99 ม.6 ต.หลัมรัง
อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี 
โทร.034-615359

77 บริษัท อัลลำยด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง 1.ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช 20+ ปวช.+ ตกลง
จ ำกัด (รับเหมำก่อสร้ำงทั่วไป) 2.ช่ำงกลโรงงำน 2 ช 20+ ปวช.+ ตกลง
90 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต 3.ช่ำงเช่ือม 2 ช 20+ ปวช.+ ตกลง
ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบรุี 4.พนง.พัสดุ 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตกลง
โทร.034-541293 ต่อ 4

78 บริษัทเอบีดีกำญจน์จ ำกัด(แปรรูปอำหำร) 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช 20+ ปวช.+ ตกลง
30ม.5ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย 2.พนง.คลังสินค้ำ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-510727 3.พนง.ผลิต 10 ช/ญ 18-35 ไม่จ ำกัด ตกลง
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79 บรษัิท ไทย-ออส อะลูมิเนียม จ ำกัด 1.จนท.โปรแกรมเมอร์ 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตกลง ประสบกำรณ์ 1 ปี
(ผลิตประตู หน้ำต่ำงอะลูมิเนียม) &Support
88/1 ม.8ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2.พนง.ผลิต 10 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตกลง
จ.กำญจนบุรี โทร.034-520996 3.จนท.จัดส่งสินค้ำ 3 ช 20+ ม.6+ ตกลง

4.เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร(กทม.) 1 ญ 20+ ปวช.+ ตกลง
5.ผู้จัดกำรแผนกควบคมุคณุภำพ 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี ตกลง ประสบกำรณ์ 3 ปี

80 โรงไฟฟ้ำ Biogas (โรงไฟฟ้ำ) 298 1.ผู้จัดกำรโรงงำน 1 ช 35-50 ปวส. ตกลง

ต.ด่ำนมะขำมเตี้ย อ.ด่ำนมะขำมเตี้ย 2.ผู้จัดกำรฝ่ำย Operator 1 ช 35-50 ปวส. ตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.086-3310480 3.หัวหน้ำช่ำง(ไฟฟ้ำ) 1 ช 25-35 ปวช. ตกลง

086-3343386 4.หัวหน้ำช่ำง(ช่ำงยนต์) 1 ช 25-35 ปวช. ตกลง

5.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 ช 21-30 ปวช. ตกลง

81 บรษัิท จี เอส กำญจนบุร ี 1.พนักงำนบัญชี 1 ญ 20+ ปวช.บญัชี ตกลง ขับรถได้จะพิจำรณำพิเศษ

โอเอเซ้นเตอรจ์ ำกัด(เครื่องใช้ส ำนักงำน) ท ำบัญชีได้
201/22-25 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-520611-2

82 โรงสีกิตติ์ปวร (ข้ำวสำร) 23/8 1.พนักงำนขำย 3 ช 25-45 ไม่จ ำกัด 600/ว บ้ำนพักพนักงำน
ต.หองขำว อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบรุี ขับรถเกียร์กระปกุได้
71110 โทร.0989166100 
034-510878

83 99 มอเตอร์ (ขำยรถยนต์มือสอง) 1.ผู้ช่วย ผจก. 1 ช 25+ ปวส.+ 10,000+
176 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.ช่ำงยนต์ 2 ช 25+ ปวส. 9,000+ ช่ำงยนต์
จ.กำญจนบุรี 71000 3.ผู้ช่วยช่ำงยนต์ 1 ช 20+ ม.6+ 8,000+
โทร.082-7774286 4.พนักงำนล้ำงรถ/คำร์แคร์ 2 ช 20+ ม.3+ 8,000+

84 บริษัท ยงเฮ้ำส์ จ ำกัด (จ ำหน่ำย 1.จนท.บัญชี 10 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตกลง จบ บช. เบีย้ขยัน700 
วัสดุก่อสร้ำง) 88 หมู่ 9 2.ผจก.แผนกบัญชีลูกหน้ี 5 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตกลง เงินประจ ำต ำแหน่ง1,000
ต.ปำกแพรกอ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.คนขับรถ 20 ช 30+ ไม่จ ำกัด ตกลง เงินประจ ำต ำแหน่ง+เบี้ยเลี้ยง

โทร.034-527777
85 บริษัท โรงพยำบำลสัตว์กำญจนบุรี จ ำกัด 1.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี 9000+

(สถำนพยำบำล) 46/9 ต.บ้ำนใต้ 2.เวชระเบียน 1 ญ 20+ ปวส. 9000+
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 
โทร.034-513446

86 บริษัท สยำมอลูเทค 2012 จ ำกัด 1.ช่ำงประกอบเก่ียวกับอลมิูเนียม 3 ช 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว
(อลูมิเนียม)1001/10 ม.3 ต.ท่ำม่วง 2.พนักงำนขับรถ 6 ล้อ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว ใบขับข่ี 6 ล้อ
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110  
โทร.086-3552970

87 บริษัท วนิโดวเ์อเชีย จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 40 ช 20-40 ไม่จ ำกัด 305/ว
(ผลติอลมิูเนียม) 188/8 ต.ปำกแพรก

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 
โทร.034-510553,084-4124699

88 ส่วนบุคคล (ไร่ สวน) 255/5 1.เกษตรกร 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 200+ มีที่พักฟรี

ต.หนองหญ้ำ อ.เมือง จ.กำญจนบรุี สำมีภรรยำจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

71000 โทร. 084-8016605
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89 บริษัท ท.ีว.ีซี คำร์แคร์ จ ำกัด 1.พนักงำนเคลือบสีรถ 3 ช 18-35 ป.6+ 310/ว สถำนที่ท ำงำนศูนย์ 
(ดูแลรักษำรถยนต)์ 10/37 Honda ลูกแก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร ไม่ต้องมีประสบกำณ์
กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทร.02-9383588

90 สถำนรับเลี้ยงเด็กรพีพรเนอสเซอรี่ 1.ครูพี่เลี้ยงเด็ก 5 ญ 20+ ไม่จ ำกัด 350/ว ท ำงำน 07.00-17.00น.
(กำรศึกษำ) 168/9 ต.ปำกแพรก 2.แม่บ้ำน 2 ญ 20+ ไม่จ ำกัด 390/ว หยุด ส-อำ
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 
โทร. 034-516866

91 บริษัท ทริปเปิล้ที บรอดแบรนด์ จ ำกัด 1.ช่ำงเทคนิค 3 ช 18-35 ปวส. ตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์
(มหำชน) (ธุรกิจส่ือสำร) 45/18 ปฏิบัติงำนด้ำนไฟฟ้ำ
ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบรุี อิเล็กทรอนิกส์

71000 โทร.034-910000-3 2.พนักงำนกำรตลำดกำรขำย 3 ช/ญ 18-30 ม.6+ ตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์
ปฏิบัติงำน อ.เมือง 
อ.ทองผำภูมิ อ.เลำขวญั

92 บริษัทเบทเตอร์เวย์ประเทศไทยจ ำกัด 1.ผู้จัดกำรประจ ำเขต 2 ญ 24 ปวส. 9,300 ค่ำน้ ำมัน 7,000 บำท

(จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค-บริโภค) ค่ำโทรศัพท์ 1,200 บำท
442 ถ.รำมค ำแหง แขวงสะพำนสูง ค่ำคอมตำมผลงำน
เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร ปฏิบตัิงำน ณ กำญจนบรุี

โทร.02-9170000
93 บริษัท กำญจนบรุีโฮมบลิเดอร์จ ำกัด 1. สถำปนิก 2 ช/ญ ไม่เกิน35 ป.ตรี ตกลง

(อสังหำริมทรัพย์ , รับสร้ำงบำ้น) 2. วศิกรโยธำ 2 ช/ญ ไม่เกิน36 ป.ตรี ตกลง

51/2-3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 3. เจ้ำหน้ำที่ขำย 2 ช/ญ ไม่เกิน37 ป.ตรี ตกลง

จ.กำญจนบุรี 71000 4. พนักงำนบัญชี-ธุรกำร 1 ช/ญ ไม่เกิน38 ป.ตรี ตกลง

โทร.034-600268 5. แม่บ้ำน 1 ญ ไม่เกิน39 ไม่จ ำกัด ตกลง

94 บริษัท เวอร์จิ้น เอฟแอนด์บ ีจ ำกัด 1.พนักงำนขับรถผู้บริหำร 1 ช 28-38 ไม่จ ำกัด 15,390 รู้เส้นทำงใน กทม. 
(ผลิตและจ ำหน่ำยทองม้วน)19/99 สำมำรถค้ำงคืนที่ กทม.ได้
ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบรุ ี 2.พนักงำนขำยร้ำนกำแฟ 2 ช/ญ 18+ ม.6 + ตกลง
71000 โทร.034-518851 ต่อ 24

95 บรษัิท บิ๊กต้อมฟำรม์เกษตร จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย 2 ช/ญ ไม่เกิน35 ไม่จ ำกัด ตกลง

(ขำยส่งปุย๋เคมีเกษตร)13 ต.ทุง่ทอง 

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110 
โทร.081-0090353

96 บริษัท อิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด)์ 1.พนักงำนส่งเสริมกำรตลำด 2 ช/ญ 20+ ม.3 320/ว ค่ำคอมมิชช่ัน

จ ำกัด (มหำชน)(สินเช่ือ-บตัรเครดติ) ประกันสังคม

โรบินสันกำญจนบุรี ช้ัน 2 110 ปฏิบัติงำน ณ บิก๊ซี 

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบรุี กำญจนบุรี
71000 โทร. 034-549190-1

97 ร้ำนซุปเปอร์เล้งแซ่บ (ร้ำนอำหำร) 1.พนักงำนเสิร์ฟ 3 ช/ญ 20-30 ไม่จ ำกัด 300/ว ท ำงำน 11.00 - 21.00น.

2/4142 อ.เมือง จ.กำญจนบุรี หยุดทุกวนั จ.
โทร. 092-3372662



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วฒุิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดิการ

98 คมศร กำรช่ำง (อู่ซ่อมรถ) 129/9 1. ช่ำงเช่ือม 2 ช 30+ ไม่จ ำกัด 500+

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบรุี 

71000 โทร. 034-514449  
085-2973296

99 รำ้นบ่อตกกุ้ง สวนคณุยำ่ 1.แม่ครัว 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด 305/ว ท ำงำน 10.00-21.00น.

(รำ้นอำหำรบอ่ตกกุ้ง) 42 หมู่ 3 

ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบรุี 

โทร.063-1392440
100 มำแคนน์ รีสอร์ท (รีสอร์ท) 6/1 หมู่ 8 1.พนักงำนจัดเลี้ยง 2 ช 18-35 ไม่จ ำกัด 305/ว

ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบรุ ี 2.กุ๊ก 2 ช/ญ 25-35 ไม่จ ำกัด ตกลง   ค่ำล่วงเวลำ,ที่พักฟรี

71000 โทร. 034515868 3.พนักงำนต้อนรับ 1 ญ 25-30 ม.6 + 305/ว
*พูดภำษำอังกฤษได้

101 (ส่วนบุคคล) นำยวริิยะ วรธ ำรง 1.คนสวน 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง ที่พัก อำหำร ฟรี
(เกษตรกร) 7 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง 

จ.กำญจนบุรี โทร.0909724213
102 ผึ้งหวำนรีสอร์ท (โรงแรม-รีสอร์ท) 1.พนักงำนเสิร์ฟ 4 ญ 18+ ม.3 + 9,000

72/1 หมู่ 2 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 2.พนักงำนบำร์น้ ำ 2 ช 18+ ม.3 + 9,000

จ.กำญจนบุรี 71000 โทร.084-3941279

103 นำยธนภัทร เกำฎรีะ (ก่อสร้ำง) 1.ช่ำงก่อสร้ำง 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง 08.00-17.00น.

49/2 ม.2 ต.พระแท่น อ.ท่ำมะกำ 2.ช่ำงทั่วไป 4 กรรมกร 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง 08.00-17.00น.

จ.กำญจนบุร ี71120 โทร.099-1897534

104 โรมแรมฮ็อปอินน์กำญจนบรุี(โรงแรม) 1.พนักงำนต้อนรับ 2 ช/ญ 20-40 ปวส.+ 9,000 ค่ำอำหำร 1000

อู่ทอง ซ. 14 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2. แม่บ้ำน 2 ญ 20-45 ไม่จ ำกัด 9,000 Service Charge
จ.กำญจนบุรี 71000 โบนัสประจ ำปี ประกันชีวิต

โทร.090-6373057 Povident Fund

105 บริษัท ยี่ถงึ เทคโนโลยี จ ำกัด 1. พนักงำนกรำฟฟิก 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง    - มีประสบกำรณ์    

(เก่ียวกับกำรท ำป้ำย)394/5 ถนนอู่ทอง 

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบรุี 2. พนักงำนทั่วไป 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง    - ประกันสังคม
71000 โทร.085-0709160

106 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เขำตองเจริญยนต์ 1.ช่ำงสี 3 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง  - มีประสบกำรณ์ 

(อู่ซ่อมรถ)165/56 หมู่ 3 2.พนักงำนกำรตลำดกำรขำย 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง  - มีประสบกำรณ์ 

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบรุี  

โทร.034-600378
107 บริษัท จตุรมำศ จ ำกัด (รับเหมำก่อ 1.ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้บริหำร 1 ญ 25-35 ป.ตรี ตำมตกลง ขับรถยนต์ได้ 

สร้ำง)165/34 หมู่ 3 ต.ปำกแพรก 2.วศิวกรหรือโฟร์แมน 5 ช 23+ ป.ตรี ตำมตกลง ประสบกำรณ์ในกำรติดตั้ง

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 ระบบงำนประปำ ระบบประปำ
โทร. 034-600643-5 3.คนสวน (เฝ้ำสวน) 5 ช/ญ 20-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีภูมิล ำเนำอยู่จังหวัดกำญจนบุรี

4.พนักงำนขับรถแบ๊คโฮ 5 ช 20-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง สำมำรถท ำงำนตำ่งจังหวัดได้

5.พนักงำนธุรกำรสนำม 5 ช 20+ ปวช.+ ตำมตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

จบโยธำหรือไฟฟ้ำ

พิจำรณำเป็นพิเศษ

  ห้องพักฟรี , ค่ำน้ ำไฟฟรี  
   อำหำร 3ม้ือ
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บริษัท จตุรมำศ จ ำกัด (รับเหมำก่อ 6.ผู้ช่วยโฟร์แมนระบบประปำ 5 ช 21 ปวช.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์งำนประปำ 

สร้ำง)165/34 หมู่ 3 ต.ปำกแพรก 2 ปข้ึีนไป
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 7.วศิวกรส ำรวจ 5 ช 23-35 ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 2 ปข้ึีนไป
โทร. 034-600643-5 ท ำงำนต่ำงจังหวดัได้

8.โฟร์แมนส ำรวจ 5 ช 23-35 ปวส. ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 3 ปข้ึีนไป
9.ผู้ช่วยช่ำงเช่ือมโลหะ 5 ช 21-35 ม.3+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์งำนเช่ือมโลหะ

10.ช่ำงฝีมือเช่ือมท่อ HDPE 5 ช 21-35 ปวช.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์เช่ือมท่อ
11.ช่ำงเช่ือม 5 ช 21-35 ปวช.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 3 ปข้ึีนไป

สำมำรถใช้ตู้เช่ือมไฟฟ้ำแก๊ส
12.พนักงำนขับรถเครน 5 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ประสบกำรณ์ในกำรขับ

รถเครน45ตนัไม่น้อยกว่ำ3ปี

มีใบขับข่ีประภท 2
13.Site Engineer 5 ช 23-35 ป.ตรี ตำมตกลง ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกร

มีประสบกำรณ์ 2 ปข้ึีนไป
14.พนักงำนขับรถ 10 ล้อ 5 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบขับข่ีประภท 2
15.วศิวกรโยธำ 5 ช 23-35 ป.ตรี ตำมตกลง สำมำรถถอดแบบก่อสร้ำงและ

ประมำณรำคำท ำงำนต่ำงจงัหวัดได้

16.Project Engineer 5 ช 27-39 ป.ตรี ตำมตกลง ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกร

มีประสบกำรณ์ 3 ปข้ึีนไป
17.พนักงำนซ่อมเครื่องจักร 5 ช 21-45 ปวช. ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ท ำงำน
18.โฟร์แมนก่อสร้ำง 5 ช 23-35 ปวช.+ ตำมตกลง สำมำรถถอดแบบ,เขียนแบบ 

คิดปริมำณงำน
19.หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี 5 ญ 25-45 ป.ตรี ตำมตกลง ขับรถยนต์ได้

วำงระบบบญัชีได้,เซ็นต์งบได้

20.โฟร์แมน (สนำม) 5 ช 23-35 ปวส. ตำมตกลง ท ำงำนต่ำงจังหวดัได้
มีประสบกำรณ์ 5 ปข้ึีนไป

21.โฟร์แมน (เครื่องจักร) 5 ช 28-35 ปวช. ตำมตกลง มีควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่อง

จักรอย่ำงน้อย 3 ประเภท
มีใบขับข่ีประภท 2

22.หัวหน้ำชุดเกษตรกร (ป.ตรี) 1 ช 24+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 3 ปข้ึีนไป
ขับรถยนต์ได้

23.หัวหน้ำชุดเกษตรกร (ปวส.) 1 ช 18+ ปวส. ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 3 ปข้ึีนไป
ขับรถยนต์ได้

24.พนักงำนกำรเกษตร 5 ช 20+ ปวช.+ ตำมตกลง ท ำกำรเกษตรด้วยตนเองได้

25.ช่ำงไม้ ช่ำงปูน หรือช่ำงเหล็ก 5 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 3 ปีข้ึนไป

108 บริษัท ไมดำ้แอสเซ็ท จ ำกัด (มหำชน) 1.ตรวจสอบสินเช่ือ 1 ช 20-35 ม.6 + 16,500

(ขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ) 286/246-247 2.พนักงำนขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ หลำยอัตรำ ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ค่ำเช่ำบ้ำน
ต.บำ้นเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบรุี ค่ำคอมมิชช่ัน

ค่ำโบนัสกำรขำย,ค่ำเบีย้เลีย้ง

มีรถยนต์ประจ ำหน่วย



ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วฒุิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดิการ

109 บริษัท มิตซูกำญจนบุรี จ ำกัด 1.ธุรกำร 1 ญ 20-25 ปวส.+ 9,000 ขับรถยนต์ได้
(ศนูย์ซ่อมและจ ำหน่ำยรถยนต)์133/1 

ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบรุ ี

โทร.034-521128-31
110 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริกไวริ่ง 1.ล่ำมภำษำญี่น 1 ช/ญ 23-35 ภำษำญี่ปุ่น ตกลง ส่ือสำรภำษำญี่ปุ่นได้ดี

ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)จ ำกัด 2.เจ้ำหน้ำที่(Staff Pe) 4 ช/ญ 23-35 วิศวกรรม ตกลง มีประสบกำรณ์ 1 ปข้ึีนไป
(ช้ินส่วนอีเล็คทรอนิกส์) 188 (โปรดักช่ัน ดูแลเครื่องจักร)

ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110 3.เจ้ำหน้ำ(Staff Qa) 2 ช/ญ 23-35 ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์ 1 ปข้ึีนไป
โทร.034-510715-8,034-510719 (ประกันคุณภำพ)

4.เจ้ำหน้ำที่(Staff Pc) 1 ช/ญ 23-25 ไม่จ ำกัด ตกลง มีประสบกำรณ์ 1 ปข้ึีนไป
(ฝ่ำยจัดซ้ือ จ่ำย จัดส่ง)
5.เจ้ำหน้ำที่กฎหมำย 1 ช/ญ 23-25 นิติศำสตร์ ตกลง มีประสบกำรณ์ 1 ปข้ึีนไป

111 ห้ำงสรรพสินค้ำโรบนิสันกำญจนบรุี 1.พนง.ป้องกันกำรสูญเสีย 2 ช 22-30 ป.ตรี ตกลง จบกฎหมำย
(ค้ำปลีก) 110 ม.9 ต.ปำกแพรก จะพิจำรณำเปน็พิเศษ
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000
โทร.034-603211

112 (ส่วนบุคคล) ท ำไร ผัก 261/3 1.คนงำนเกษตร 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 250/ว ที่พักฟรี
ต.หนองกรำงอ.บอ่พลอยจ.กำญจนบรุ ี

71160 โทร.093-7306711
113 บริษัท ไมโครลิซซ่ิง จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำที่เร่งรัดหน้ีสิน ช/ญ 20-30 ปวส.+ 11,500 มีประสบกำรณ์ 

สำขำกำญจนบรุี(สินเช่ือรถบรรทุก ขับรถไดจ้ะพจิำรณำเปน็พเิศษ

6-10ล้อ)70/13 ม.8 ต.แก่งเส้ียน 

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000
 โทร.034-624486,034-624487

114 บริษัท แอดวำนซ์ไวเลสเน็ทเวอร์ค 1.DIRECTSALE 2 ช/ญ 22-30 ม.6+ 13,000 ค่ำคอม+ค่ำท ำงำนเพิ่มเปน็

(โทรคมนำคม)286/89-90 กำรน ำเสนอสินคำ้ของบริษัท

ต.บำ้นเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบรุี

 71000 โทร.081-9813786
115 ไอศกรีมวอลล์ โทร.083-9634946 1.วอลล์แมน ขำยไอศกรีม 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง ให้รถสำมล้อฟรี

สวสัดิกำรอ่ืนๆ ฯลฯ
116 ร้ำนก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้รม 1.ล้ำงจำน 1 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง เวลำท ำงำน06.00-16.00น.   

(ตรงข้ำมโรบินสัน กำญจนบุร)ี 2.พนักงำนบริกำรภำยในร้ำน 1 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง อำหำร 2 ม้ือ
50 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.062-4432356

117 ร้ำนซ่อมล้อแม็ก หน้ำวดัเขำตอง 1.ช่ำงพ่นสี 1 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

เมืองลับแล 72/3 ม.2 ต.ท่ำล้อ 2.เด็กฝึกงำนทั่วไป 2 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
โทร.034-604072,087-2586846

118 พิซซ่ำบำร์เมืองกำญ (ร้ำนพิซซ่ำ) 1.ผู้ช่วยพ่อครัว 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด 9,000 ท ำงำน 16.00-24.00
10 ต.ทำ่มะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบรุี 2.พนักงำนเสิร์ฟ 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด 9,000 ท ำงำน 17.00
71000 โทร.0616578666

พร้อมท ำงำนได้เลย
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119 บริษัท สิงห์กำญจน์เสริมทพัย์ จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถ 3 ช ไม่เกิน35 ไม่จ ำกัด ตกลง  

(ขำยเครื่องดื่ม) 4/5 หมู่ 2
ต.ท่ำล้อ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
โทร.081-9433758 034-510496

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

(จ ำหน่ำยรถแทรกเตอร์) 49/3 มีประสบกำรณ์
หมู่ 8 ต.ท่ำไม้ อ.ท่ำมะกำ จะพิจำรณำเปน็พิเศษ
จ.กำญจนบุรี โทร.034-566791-2

121 บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 1.จนท.ปอ้งกันกำรสูญเสีย 2 ช 22+ ปวส.+ ตกลง
(ค้ำปลีก) 786/8 ถ.แสงชูโต 2.พนักงำนแคชเชียร์ หลำยอัตรำ ช/ญ 18+ ม.3 ตกลง
ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.พนักงำนแผนกอำหำรสด หลำยอัตรำ ช/ญ 18+ ม.3 ตกลง
71000 โทร.034-602800 ตอ่ 2121 4.พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ หลำยอัตรำ ช/ญ 18+ ม.3 ตกลง

5.พนักงำนคลังสินค้ำ หลำยอัตรำ ช 18+ ม.3 ตกลง
6.เจ้ำหน้ำที่ช่ำง 2 ช 18+ ม.3 ตกลง

122 บริษัท ศรีฟ้ำโฟรเซนฟู๊ด จ ำกัด(ผลติและ 1.Senior QA Supervisor / 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 30,000+ มีประสบกำรณ์ในบริหำร
จ ำหน่ำยขนมไทย) 208 ม.3  Senior QC Supervisor จัดกำร 4 ปี
ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบรุ ี 2.Production Supervisor 10 ช/ญ 25+ ป.ตรี 20,000+ มีประสบกำรณ์2ป,ีเข้ำกะได้

71110 โทร.034-613074 ต่อ 020 3.QC Supervisor 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 20,000+ มีประสบกำรณ์2ป,ีเข้ำกะได้
081-9423354 4.Warehouse Supervisor 4 ช/ญ 25+ ป.ตรี 20,000+ มีประสบกำรณ์ 2 ป ี

5.Oversea Coordinator 4 ช/ญ 25+ ป.ตรี 20,000+ มีประสบกำรณ์ภำษำอังกฤษ

6.Production Leader 20 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+ เข้ำกะได้
7.QC Leader 4 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+ เข้ำกะได้
8.Warehouse Leader 4 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+ มีประสบกำรณ์กำรคลัง1ปี
9.OP ควบคุมเครื่องจักร 10 ช/ญ 25+ ปวช.+ 12,000+ มีประสบกำรณ์2ป,ีเข้ำกะได้
10.ช่ำงไฟฟ้ำ/ช่ำงเครื่องกล 4 ช 25+ ปวส. 12,000+ มีประสบกำรณ์2ป,ีเข้ำกะได้
11.ธุรกำรฝ่ำยผลิต 1 ช/ญ 25+ ปวส. 10,000+

12.เจ้ำหน้ำที่ควบคุมเอกสำร 1 ช/ญ 25+ ปวส. 13,000+ มีประสบกำรณ์ DCC1ปี
13.เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ หลำยอัตรำ ช/ญ 25+ ม.6+ 9,500+ มีประสบกำรณ์ 1 ปี
14.พนักงำน Hygiene 10 ช/ญ 25+ ม.3 305/วนั เข้ำกะได้
15.พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว+  
16.พนักงำนคลีนน่ิงผลิต(แม่บ้ำน) 5 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว+ เข้ำกะได้
17.พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/คนสวน 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,200

18.พนักงำนห้องตอกไข่/ไส้ผลิตภัณฑ์ 4 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305/ว

19.พนักงำนขำย/พนักงำนผลติ หลำยอัตรำ ช/ญ 22-35 ม.3 350/ว

123 บริษัท สยำมแม็คโครจ ำกัด(มหำชน) 1.พนักงำนแคชเชียร์ 2 ช/ญ 22+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเปน็กะได้
(ธุรกิจค้ำส่ง-ปลีก) 102 ม.2 2.พนักงำนตรวจเช็คสินค้ำ 2 ช 18+ ม.6+ 9,000+
ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71000 3.พนักงำนรับสินค้ำ 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเปน็กะได้
โทร.034-699609 ต่อ 104 4.พนักงำนแผนกอำหำรสด หลำยอัตรำ ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเปน็กะได้

5.พนักงำนแผนกอำหำรแห้ง หลำยอัตรำ ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000+ สำมำรถท ำงำนเปน็กะได้
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124 บริษัท เอ็ม.เอส.เค. เฟอร์ติไลเซอร์ 1.พนักงำนทั่วไป 10 ช ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305
292/9ต.กลอนโดอ.ด่ำนมะขำมเตี้ย 2.พนักงำนทั่วไป 5 ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 305
จ.กำญจนบุรี โทร.081-9869202 3.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ช ปวช. ปวช.+ 12,000

125 โรงแรมค ำแสดริเวอร์แควรีสอร์ท 1.พนักงำนต้อนรับ 3 ญ 20+ ปวช.+ ตกลง เป็นคอมพิวเตอร,์ประสบกำรณ์

(โรงแรม) 89 ต.ลำดหญ้ำ 2.พนักงำนเสิร์ฟ 2 ช 20+ ม.3+ ตกลง
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.แม่บ้ำน 4 ญ 25+ ไม่จ ำกัด ตกลง ที่พัก
โทร.034-540661-5 4.กุ๊ก (อำหำรไทย) 2 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง

ที่ สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน เพศ อายุ/ปี วฒุิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวสัดิการ

1 บริษัท ควกิลิสซ่ิง จ ำกัด 1.พนักงำนทั่วไป(คนพิกำร) 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง
(สินเช่ือรถยนต์)2/1 ถนนแสงชูโต 

ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบรุี 

71000 โทร.034-621001-4
2 บริษัท วนิโดว ์เอเซีย จ ำกัด 1.พนักงำนทั่วไป(คนพิกำร) 1 ช 20-40 305/ว

(ผลิตอลูมิเนียม) 188/8 ม.4 
ต.ปำกแพรกอ.เมือง จ.กำญจนบรุ ี

71000 โทร.034-510553 
084-4124699

3 บริษัท ศรีฟ้ำเบเกอรี่ จ ำกัด 1.พนักงำนทั่วไป (คนพิกำร) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง
(ผลิตขนมปัง)229 ม.4 ต.วังศำลำ 

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71120 
โทร.034-613074

4 บริษัท ครีีธำรำ ริเวอร์แคว จ ำกัด 1.พนักงำนทั่วไป (คนพิกำร) 1 ช/ญ ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตกลง  -สำมำรถส่ือสำรได้กับ
(จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดืม่) 433 หน่วยรำชกำร
ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบรุี  -ใช้คอมพวิเตอร์จะพจิำรณำ

โทร.034-513000 เปน็พิเศษ

ต าแหน่งงานวา่งคนพิการ


