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ชาย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท ศรีสวัสด์ิพาวเวอร์ จ ากัด 1.เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 10 10 ไม่จ ากัด ปวช.+ ตกลง
409/8 ม.1 ต.ด่านมะขามเต้ีย 2.เจ้าหน้าท่ีการเงิน 10 10 ไม่จ ากัด ปวช.+ ตกลง
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี
โทร.061-4136829

2 บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง จ ากัด 1.พนักงานวิเคราะห์สินเช่ือ 10 10 ไม่จ ากัด ป.ตรี ตกลง
286/4 ม.1 ต.ด่านมะขามเต้ีย 2.พนักงานบัญชี 10 10 ไม่จ ากัด ป.ตรี ตกลง
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานการเงิน 10 10 ไม่จ ากัด ป.ตรี ตกลง
โทร.062-3103384

3 บริษัท อมรชัยออยล์ จ ากัด 1.พนักงานเติมน้ ามัน 2 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง
64 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

โทร.095-3565963
4 สถานตรวจสภาพรถ ชัยอนันต์เซอร์วิส 1.ช่างตรวจสภาพรถ 2 2 30 ปวช.+ 12,000

301 ม.1 ต.ด่านมะขามเต้ีย
อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี
โทร.090-9756517

5 บริษัท ดรีมปาร์ค จ ากัด 1.พนักงานต้อนรับ 3 3 18+ ปวส.+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.บาร์น้ า 2 2 18+ ม.6+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.093-4420033 3.แม่บ้าน 2 2 18+ ม.6+ ตกลง

4.คนสวน 2 2 18+ ม.6+ ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต าแหน่งงานว่าง ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี

หน้าเพจเฟสบุ๊ค : ส านักงานจัดหางานกาญจนบุรี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560 (เพ่ิมเติม)
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ

       www.doe.go.th/kanchanaburi
           บริการจัดหางาน : smart job center

          หน้าเฟสบุ๊ค : สจจ. กาญจนบุรี

อายุ วุฒิ

Line : @amy7134q โทร.034-564315

ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

6 บริษัท บ้าบ่ิน จ ากัด 1.แม่บ้าน 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 12,000 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

286/95 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.080-6671564

7 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 1.ผู้ควบคุมงานสวน 1 1 ไม่จ ากัด ปวส.+ ตกลง จบสาขาเกษตรหรือภูมิทัศน์
600 ม.11 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จ.กาญจนบุรี โทร.091-6974309

8 บริษัท อาร์ซีเทรดด้ิงแอนด์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1.ช่างเช่ือม 5 5 18-40 ไม่จ ากัด ตกลง
(เคร่ืองก าจัดมลภาวะทางอากาศ) 2.ช่างไฟฟ้า 3 3 20-40 ปวช.+ ตกลง
90/3 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.091-6688713

9 คุณอดิศักด์ิ  ดวงเรืองฤทธ์ิ 1.คนสวน 1 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพักให้
84 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี ดทร.081-9194114

10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี 1.แม่บ้าน 1 1 25-55 ไม่จ ากัด ตกลง
ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.086-1766531 คุณสุทธิณี

11 บริษัท ก.แสงยนต์คอร์เปอร์เรช่ัน จ ากัด 1.พนักงานขาย 1 1 ไม่จ ากัด ปวช.+ ตกลง มีท่ีพักให้ฟรี
168 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี โทร.034-599911

12 ภูไพรธารน้ า 1.ธุรการ 1 1 25+ ม.6+ ตกลง มีท่ีพักให้ฟรี
242/5 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ 2.แม่บ้าน 3 3 25+ ไม่จ ากัด ตกลง มีท่ีพักให้ฟรี
จ.กาญจนบุรี โทร.081-8548275

13 บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง จ ากัด 1.พนักงานวิเคราะห์สินเช่ือ 2 2 27+ ป.ตรี 12,000 มีท่ีพัก,คอมมิชช่ัน,ค่าน้ ามัน
(สาขาทองผาภูมิ) ปฏิบัติงาน อ.ทองผาภูมิ
156/39 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-510430
14 บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง

(สาขาทองผาภูมิ) 2.พนักงานขับรถ 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
55/5 ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ

จ.กาญจนบุรี โทร.034-599800
85 33 39 13รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน พฤศจิกายน (เพ่ิมเติม)


