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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท ธัญกิจ ปุ๋ยภัณฑ์ จ ำกัด ธุรกำร 1 1 23+ ปวช.- ตำมตกลง มีควำมช ำนำญในกำรใช้ 

75/39 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง Microsoft Office ได้ดี

จ.กำญจนบุรี โทร.034-510941

2 บริษัท ไมด้ำ แอสเซ็ท จ ำกัด(มหำชน) 1.พนักงำนตรวจสอบสินเช่ือ 1 1 25+ ม.6+ 17,000 ประจ ำสำขำทองผำภูมิ

45/19-20 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 2.พนักงำนขำย 7 7 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ประจ ำสำขำทองผำภูมิ

จ.กำญจนบุรี โทร.087-1664364 ประจ ำสำขำเมือง

3 เจ เอ็น ยำนยนต์ ผู้จัดกำรประจ ำจังหวัด 1 1 20+ ไม่จ ำกัด 20,000+ มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

65/65 ม.9 ต.มปำกแพรก อ.เมือง เวลำท ำงำน 08.00-18.00 น.

จ.กำญจนบุรี โทร.0987165145

4 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เดะเบสท์ โกลบอลเฮ้ำส์ 1.ช่ำงปูน 2 2 20-50 ม.6+ 500/ว มีประสบกำรณ์/ท ำงำนนอกสถำนท่ี

121/4 ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง 2.ผู้ช่วยช่ำง(กรรมกรก่อสร้ำง) 4 4 20-50 ป.6+ 320/ว ท ำงำนนอกสถำนท่ีได้

จ.กำญจนบุรี โทร.086-3192390

5 บริษัท โมเดิร์นโฮม เฟอร์นิท จ ำกัด 1.พนักงำนขนส่ง 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

179 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนขับรถ 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.081-8562727

6 บริษัท มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ ำกัด 1.พนักงำนซักรีด 1 1 18/+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

27/2 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.แม่บ้ำน 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.034-604604

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร
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7 บริษัท เจริญพำณิชย์ค้ำส่ง จ ำกัด 1.พนักงำนบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตำมตกลง

87/4 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

โทร.061-6861116

8 บริษัท ฟำร์มไก่ด ำ จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยขำย 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง

300/13 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ำมะขำม 2.พนักงำนฝ่ำยบัญชี 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.098-2804798 3.พนักงำนฝ่ำยบุคคล 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง

4.พนักงำนฝ่ำยผลิต 2 2 20+ ม.6+ ตำมตกลง

9 บริษัท เส้นสี โปรดีไซน์ จ ำกัด 1.ช่ำงท่ัวไป 2 2 18+ ม.6+ ตำมตกลง

31 ม.4 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.กรำฟฟิก 1 1 20+ ปวส.+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-513686

10 บริษัท วีอำร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอร่ี จ ำกัด 1.หัวหน้ำแผนกวำงแผนผลิต 1 1 25-40 ปวส.+ ตำมตกลง

12/1 ม.3 ต.หวำยเหนียว อ.ท่ำมะกำ 2.เจ้ำหน้ำท่ีวำงแผนผลิต 2 2 25-35 ปวช.+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-919249 3.หัวหน้ำแผนกจัดส่ง 1 1 25-40 ปวส.+ ตำมตกลง

4.เจ้ำหน้ำท่ีจัดส่ง,เช็คเกอร์ 5 5 25-35 ม.6+ ตำมตกลง

5.หัวหน้ำตรวจสอบสำขำ&เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 5 5 25-40 ปวส.+ ตำมตกลง

6.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 25-40 ปวส.+ ตำมตกลง

7.ช่ำงแอร์ 2 2 25-40 ปวส.+ ตำมตกลง

8.พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 20 25-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

11 บริษัท เมฆำกำรช่ำง จ ำกัด(ก่อสร้ำง) 1.ช่ำง 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

161/3 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.กรรมกร(ก่อสร้ำง) 20 20 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.081-8804416

12 บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จ ำกัด 1.พนักงำนคลังสินค้ำ 1 1 ไม่เกิน 35 ม.6+ ตำมตกลง

อำคำพำณิชย์ช้ัน 3 เส้นบำยพำส 2.ธุรกำรบัญชี 1 1 ไม่เกิน 30 ปวส.+ ตำมตกลง

ฝ่ังเดียวกับโรบินสัน ต.ปำกแพรก
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.087-7824391

13 บริษัท เอสอีดับเบิลยูที กำญจนบุรี จ ำกัด 1.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 1 23-30 ปวส.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ในโรงงำนอย่ำงน้อย 0-3 ปี

188 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนควบคุมคุณภำพ 1 1 23-30 ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ในโรงงำนอย่ำงน้อย 0-3 ปี

โทร.034-510716-8 ต่อ 110 3.พนักงำนควบคุมกำรผลิต 2 2 23-30 ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ในโรงงำนอย่ำงน้อย 0-3 ปี

4.พนักงำนวำงแผนกำรผลิต 1 1 23-30 ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ในโรงงำนอย่ำงน้อย 0-3 ปี

14 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แอดเวอร์ไทซ่ิง มอร์น่ิง ออนไลน์ 1.เจ้ำหน้ำท่ีโซเซียล&กรำฟฟิก 2 2 20-30 ป.ตรี ตำมตกลง

(ประจ ำสำขำกำญจนบุรี) อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรและบัญชี 1 1 20-30 ป.ตรี ตำมตกลง

โทร.064-5674952
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15 บริษัท นรฤทธ์ิ จ ำกัด พนักงำนขำยชำนมไข่มุก 1 1 18+ ปวช.+ ตำมตกลง

เทสโก้โลตัส สำขำกำญจนบุรี 

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.096-2454415

16 บริษัท น ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำนในประเทศไทยพำเวอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด พนักงำนธุรกำรฝ่ำยต่ำงด้ำว 1 1 18-35 ปวส.+ ตำมตกลง

4/1,4/2 ถ.แม่น้ ำแม่กลอง ต.ปำกแพรก อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.092-7141432

17 บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนช่ันแนลอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.พนักงำนคลังสินค้ำ 30 30 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

99 ม.1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนควบคุมคุณภำพ 30 30 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.084-5559339 3.วิศวกรรม 20 20 22+ ป.ตรี ตำมตกลง

4.พนักงำนฝ่ำยผลิต 300 300 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

18 บริษัท สินกำญจน์รุ่งเรือง จ ำกัด(โรงโม่หิน) 1.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 2 20+ ปวช.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
88/8 ม.2 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนขับรถแบคโฮ 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

โทร.034-564148 3.พนักงำนขับรถสิบล้อ 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

19 บริษัท ศรีฟ้ำโฟรเซ่นฟู้ด จ ำกัด 1.แม่บ้ำนไลน์ผลิต 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 320/ว

208-209 ม.3 ต.วังขนำย อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนผลิตเค้ก 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 350/ว เข้ำกะได้

จ.กำญจนบุรี โทร.034-613074 3.พนักงำนผลิตขนมปัง 4 4 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 350/ว เข้ำกะได้

4.พนักงำนเช็คพิมพ์ขนม 4 4 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 350/ว ค่ำควำมร้อน 500บำท/เดือน,เข้ำกะได้

5.พนักงำนตีผสม 4 4 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 350/ว ค่ำควำมร้อน 500บำท/เดือน,เข้ำกะได้

6.พนักงำนเตำอบ 4 4 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 350/ว ค่ำควำมร้อน 1,000 บำท/เดือน , เข้ำกะได้

7.QC-Checker 3 3 ไม่จ ำกัด ม.6+ 350-500/ว เข้ำกะได้/มีควำมรู้ในงำนระบบคุณภำพ

8.พนักงำนคุมเคร่ืองจักร 1 1 ไม่จ ำกัด ปวช.+ 10,500-12,000 เข้ำกะได้
9.เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูลกำรผลิต 1 1 ไม่จ ำกัด ปวส.+ 10,500-12,000 เข้ำกะได้/ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่ำงดี,เคยใช่ SAP

10.Production Leader 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี 16000-18,000 เข้ำกะได้/มีควำมรู้ระบบคุณภำพ

11.Graphic Manager 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี 18,000-20,000 ออกแบบบรรจุภัณฑ์และส่ือกำรตลำด

12.Production Section Manager 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี 40,000-45,000 มีควำมรู้ระบบคุณภำพ Line balancing

มีควำมรู้ด้ำนงำนวิศวกรรมกำรผลิต

งำน Improvement ท้ัง Process และ Quality

13.พนักงำน Support&Selup สำขำ 5 5 ไม่จ ำกัด ปวช.+ 13,000-18,000 ปฏิบัติงำนเวียนได้ทุกสำขำ/มีท่ีพักประจ ำสำขำให้

14.Auditor 1 1 ไม่จ ำกัด ปวส.+ 15,000 เดินทำงตรวจนับ Stock ต่ำงจังหวัดได้

มีรถยนต์ส่วนตัว/คอมพิวเตอร์ได้/มีท่ีพัก

15.นักพัฒนำผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง เช่ียวชำญกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี
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20 บริษัท คีรีธำรำริเวอร์แคว จ ำกัด 1.พนักงำนบัญชี 2 2 20+ ป.ตรี ตำมตกลง จบสำขำบัญชี

88/8 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง 2.พนักงำนเดินอำหำร 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-540898 3.พนักงำนเสิร์ฟ 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

4.พนักงำนเบเกอร่ี 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

5.บำริสต้ำ 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

21 คุณจุฑำรัตน์ แม่บ้ำน 1 1 35-50 ม.6+ 400/ว สะอำด เรียบร้อย
174 ม.1 ต.หนองสำหร่ำย อ.พนมทวน มีประสบกำรณ์

จ.กำญจนบุรี โทร.085-7007255

22 บริษัท บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด(มหำชน) 1.พนักงำนจุดบริกำรลูกค้ำ 1 1 18+ ม.3+ ตำมตกลง ท ำงำนเป็นกะได้
186/8 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.แอดมินดูแลเว็ปไซต์ 2 2 20+ ป.ตรี ตำมตกลง กล้ำแสดงออก,ใช้ส่ือโซเชียลได้ดี

โทร.034-602800 ต่อ 0 สำมำรถไลค์สดขำยของออนไลน์ได้

23 บริษัท วินโดว์เอเชีย จ ำกัด 1.พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ 5 5 18+ ม.6+ ตำมตกลง

188/8 ม.4 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.หัวหน้ำตรวจสอบคุรภำพ 1 1 25+ ปวส.+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-510553 3.ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต 1 1 25+ ป.ตรี+ ตำมตกลง

4.เจ้ำหน้ำท่ีไอที 1 1 21+ ป.ตรี+ ตำมตกลง

5.เจ้ำหน้ำท่ีฝึกอบรมและพัฒนำ 1 1 25+ ป.ตรี+ ตำมตกลง

6.พนักงำนฝ่ำยผลิต 30 30 18+ ป.6+ ตำมตกลง

7.พนักงำนคลังสินค้ำและขนส่ง 15 15 18+ ป.6+ ตำมตกลง

24 บริษัท ซูซูกิกำญจนบุรี จ ำกัด 1.พนักงำนล้ำงรถ 1 1 23-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

19/5 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 2.ท่ีปรึกษำกำรขำย 10 10 23-40 ปวส.+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.086-4747839 3.ท่ีปรึกษำด้ำนกำรบริกำร 1 1 23-40 ปวส.+ ตำมตกลง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0715555000026 4.ช่ำงยนต์ 2 2 23-40 ปวช.+ ตำมตกลง

5.พนักงำนขำย 10 10 18+ ม.6+ ตำมตกลง ขับรถยนต์ได้

25 ทรูคอร์ปอเรช่ันกำญจนบุรี (วังสำรภีพลำซ่ำ) 1.หัวหน้ำทีมขำย/พนักงำนขำยลงพ้ืนท่ี 20 20 18-35 ม.6+ ตำมตกลง

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.AE ประจ ำสำขำเซ่เว่น 1 1 20-32 ป.ตรี ตำมตกลง

โทร.064-4694909/086-4162963 3.เจ้ำหน้ำท่ีแนะน ำกำรขำย 1 1 23-35 ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 1 ปี+

4.พนักงำนขำยซิม 15 15 18-35 ม.6+ 10,000-20,000 ต้องลงพ้ืนท่ีหน้ำงำน

26 ร้ำนทุ่งสมอวัสดุภัณฑ์ 1.พนักงำนขับรถ 6 ล้อ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

150 ม.4 ต.ทุ่งสมอ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนยกของ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.092-8259955 3.เสมียน 1 1 20+ ปวช.+ 350/ว

4.พนักงำนดูแลเว็บไซต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง สำมำรถถ่ำยรูปได้
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27 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ำกัด 1.รองผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี 1 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีไม่น้อยกว่ำ 3 ปี

585 ต.ปำกแพรก อ.เมือง กำญจนบุรี 2.เจ้ำหน้ำท่ีพัฒนำและวิเครำะห์ระบบ (IT) 1 1 22+ ป.ตรี ตำมตกลง

โทร.086-3210006

28 บริษัท เพำเวอร์ ไนน์ กอล์ฟ จ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟ้ำและประปำ 5 5 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
123 ม.7 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง กำญจนบุรี 2.ธุรกำร 3 3 18+ ปวช.+ ตำมตกลง

โทร.092-2542664 3.ล่ำม (เมียนมำ) 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง เน้นส่ือสำรได้ อ่ำนได้

4.พนักงำนดูแลสนำมหญ้ำ 6 6 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

5.คนสวน 4 4 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

6.แม่บ้ำน 4 4 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

7.ผู้จัดกำรสำขำ 1 1 23+ ป.ตรี ตำมตกลง พูดภำษำเมียนมำได้

8.พนักงำนเสิร์ฟ 6 6 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

29 บริษัท นิวปุ๋ยไทยอินเตอร์ จ ำกัด 1.พนักงำนผลิต 10 10 25-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

4 ม.12 ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ กำญจนบุรี 2.ซ่อมบ ำรุง 2 2 25-30 ปวส.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

โทร.089-5003179

30 บริษัท สยำมชัยเซอร์วิส จ ำกัด 1.พนักงำนกำรตลำด (ฟรีแลนซ์) 5 5 20+ ม.6+ ตำมตกลง ถ้ำมีประสบกำรณ์จะพิจำรณำสวัสดิกำรให้

(จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ) 2.ผู้จัดกำรฝึกหัด 2 2 25+ ปวช.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรขำย

752/5-7 ถ.เทศบำลซอย 19 ต.ท่ำม่วง มีใบขับข่ีรถยนต์/ขับรถยนต์ได้

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 

โทร.089-1599496/095-2479621

31 บริษัท บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเทอร์ สปอร์ทคลับ จ ำกัด เจ้ำหน้ำท่ีประสำนงำน 1 1 22+ ป.ตรี ตำมตกลง

91 ม.13 ต.ช่องด่ำน อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี

โทร. 034-510786

(สนำมกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ)

32 บริษัท จรรโลง (1991) จ ำกัด 1.โฟร์แมนงำนก่อสร้ำง 1 1 35-45 ปวส.+ ตำมตกลง สำขำช่ำงส ำรวจ/ช่ำงโยธำ/ช่ำงก่อสร้ำง 

1099/9 ม. 4 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง 2.พนักงำนขับสิบล้อ/รถพ่วง 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ไปท ำงำนต่ำงจังหวัดได้

จ.กำญจนบุรี โทร.081-3715599 และมีใบขับข่ี ประเภท ท.2

มีประสบกำรณ์ขับเทรลเลอร์หำงยำว 

จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

33 บริษัท เอ็น พี สลิตต้ิง จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถ 6 ล้อ 1 1 30-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 1 ปี+
3/6 ม.6 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี มีใบขับข่ี ท.2

โทร.034-553007,081-7210296 2.พนักงำนคุมเคร่ืองจักร 1 1 20-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง
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34 บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 10 10 ไม่เกิน 35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง บุคลิกภำพดี มีใจรักงำนขำยและบริกำร

22 หมู่ 1 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี  มีควำมกระตือรือร้น เรียนรู้งำนได้ดี

โทร.034-514222 สำมำรถขับข่ีรถยนต์ได้และมีใบขับข่ี

มีควำมขยัน อดทน และมีควำมรับผิดชอบต่องำน

2.แม่บ้ำน 1 1 25+ ไม่นจ ำกัด ตำมตกลง ถ้ำมีประสบกำรณ์จะพิจำณำเป็นพิเศษ

3.ช่ำงเตรียมพ้ืน(สำขำท่ำมะกำ) 1 1 ไม่เกิน 35 ปวช.+ ตำมตกลง ต้องผ่ำนหลักสูตร รด.หรือ

ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร
มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

4.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีควำมซ่ือสัตย์และควำมรับผิดชอบ

ต้ังใจท ำงำน สำมำรถเรียนรู้งำนได้เร็ว

5.เจ้ำหน้ำท่ีท ำควำมสะอำด 1 1 20 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร

6.ช่ำงยนต์ 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร

35 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่ำลำน จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถแคลมลิฟท์ 3 3 20+ ป.6+ ตำมตกลง

88 ม.2 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ 5 5 20+ ป.6+ ตำมตกลง

โทร.081-8194430,086-1005679 3.พนักงำนกรีดชีทบอร์ด 3 3 20+ ป.6+ ตำมตกลง

36 บริษัท ลำนเหล็กล ำเลียง จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ 5 5 20+ ป.6+ ตำมตกลง

88 ม.2 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.จป.วิชำชีพ 1 1 23+ ป.ตรี+ ตำมตกลง สำขำอำชีวอนำมัย

โทร.081-8194430,086-1005679 3.พนักงำนขับส่งอำหำร 3 3 20+ ป.6+ ตำมตกลง

37 บริษัท กำแฟสดจำกไร่คุณหญิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด พนักงำนเสิร์ฟ 2 2 22-28 ป.ตรี ตำมตกลง

105 หมู่ 1 ต.แก่งเส้ียน อ.เมืองกำญจนบุรี 

จ.กำญจนบุรี  โทร.064-2842028

38 บริษัท สยำมสไมล์กำญจนบุรี จ ำกัด พนักงำนกำรตลำด 10 10 23-32 ปวส.+ ตำมตกลง

65/37 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.085-6958478

39 บริษัท  สยำมแม็คโคร จ ำกัด พนักงำนจัดเรียงสินค้ำอำหำรสด-แห้ง 2 2 18+ ม.6+ ตำมตกลง

102 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-699609

40 บริษัท เอไอเอ จ ำกัด(ขำยประกันชีวิต) ตัวแทนประกันภัย 10 10 20-42 ม.6+ 10,000+

4แยกแก่งเส้ียน ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง 

จ.กำญจนบุรี โทร.094-5978991

41 บริษัท กรุงไทยแอกซ่ำประกันชีวิต จ ำกัด พนักงำนขำย 5 5 20+ ม.3+ ตำมตกลง

12/6 ม.5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.082-5031618
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42 บริษัท จิริฎพำนิชย์คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

(รับเหมำก่อสร้ำง) 333 ม.12 2.ช่ำงประกอบ 5 5 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.ช่ำงประเภทงำนเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.098-2533351 4.ช่ำงเช่ือมประกอบช้ินงำน 5 5 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

43 วัฒนำเคมีกำรเกษตร พนักงำนขำยปุ๋ย 20 20 20-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ลงพ้ืนท่ีขำยในจังหวัดกำญจนบุรี

(จ ำหน่ำยสินค้ำกำรเกษตร) ค่ำคอมมิชช่ัน 20,000-30,000 บำท

9/3 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย

จ.กำญจนบุรี โทร.090-4385735

44 บริษัท ยงเฮ้ำส์ จ ำกัด(จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง) 1.ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชี 5-10 ปี

88 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.พนักงำนขำยแผนกเหล็ก 1 1 18 ม.6+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์/
จ.กำญจนบุรี โทร.034-527777 ต่อ 401 รับนักศึกษำจบใหม่เข้ำร่วมโครงกำร Co-Payment

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0715554000553 3.หัวหน้ำแผนกขนส่ง 1 1 25+ ป.ตรี 20,000+ ประจ ำ บริษัท พร้อมขนส่ง จ ำกัด

มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนโลจิสติกส์  3 ปีข้ึนไป

4.ผู้จัดกำรแผนกเฟอร์นิเจอร์ 1 1 25+ ปวส.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะเป็แนพิเศษ

5.พนักงำนขำย PC 5 5 20+ ม.6+ ตำมตกลง บุคลิกดี,มนุษยสัมพันธ์ดี,อัธยำศัยดี

รับนักศึกษำจบใหม่เข้ำร่วมโครงกำร Co-Payment

6.เจ้ำหน้ำท่ี LPS (เช็คเกอร์) 3 3 18+ ม.6+ 400/วัน เวลำท ำงำน 07.00-19.00 น.

(รำยวัน) ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ

7.เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือ 2 2 25+ ป.ตรี 10,000-20,000 มีประสบกำรณ์จัดซ้ือเคร่ืองมือช่ำง

8.จป วิชำชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
(ประจ ำบริษัท พร้อม ขนส่งจ ำกัด)

9.ดิจิตอลมำเก๊ตต้ิง(จัดซ้ือ ตปท.) 1 1 25 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง สำมำรถพูด อ่ำน เขียน ภำษำจีนได้ ,เน้นวิเครำะห์ตัวเลข

45 บริษัท เอแอนด์อำร์ มิลค์ จ ำกัด พนักงำนขำย 10 10 18+ ม.6+ ตำมตกลง

(จ ำหน่ำยนมเมจิ) ถ.แสงชูโต ต.ปำกแพรก 

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.098-2744471

46 บริษัท สหมิตรเจริญมำเก็ตต้ิง จ ำกัด พนักงำนขำย 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีรถจักรยำนยนต์เป็นของตนเอง

(จ ำหน่ำยนมบีทำเก้น) 201/67-68 

ถ.แสงชูโต ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.081-3788123/089-9196792

47 บริษัท อำร์.ซี.เทรดด้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.ช่ำงเช่ือม 5 5 18-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง สำมำรถเช่ือมงำนได้
(เคร่ืองก ำจัดมลภำวะทำงอำกำศ) 90/3 ม.1 2.พนักงำนฝ่ำยผลิต 5 5 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

ต.ทุ่งทอง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี โทร.091-6688713 3.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 18-40 ปวช+ ตำมตกลง
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48 บริษัท แอมคอร์ป จ ำกัด เจ้ำหน้ำท่ีดูแลผู้สูงอำยุ 6 6 18-50 ไม่จ ำกัด 320/ว

(ดูแลผู้สูงอำยุ) 19/5 ซอย 4

ถ.แสงชูโต ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง 

จ.กำญจนบุรี โทร.087-4033313

49 อรอนงค์ฟำร์ม(เล้ียงกุ้ง) คนท ำไร่อ้อย 4 4 25-45 ไม่จ ำกัด 320/ว มีท่ีพักฟรี
ต.รำงหวำย อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี มีประสบกำรณ์

โทร.091-9354694

50 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ณภัทรกำรพิมพ์ 1.ช่ำงท่ัวไป,ช่ำงติดต้ัง,งำนเหล็ก 2 2 20-30 ไม่จ ำกัด 350/วัน ท ำงำนเวลำ 08.00-17.00 น.

808/33 ม.2 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง 2.ช่ำงเช่ือม 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตกลง ท ำงำนเวลำ 08.00-17.00 น.

จ.กำญจนบุรี โทร.085-7037108
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0713560000801

51 สมพร & สุกัญญำกำรช่ำง 1.ช่ำงไม้ 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
46/3 ต.ม่วงชุม อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.ช่ำงปูน 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

โทร.081-1574544,087-0152213 3.คนงำนก่อสร้ำง 4 4 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

4.ช่ำงเหล็ก 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

52 ดัชมิลล์ท่ำมะกำ,ท่ำม่วง หัวหน้ำเขตกำรขำย 1 1 30+ ม.6+ ตำมตกลง รักงำนขำยและบริกำร
99/14 ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี ปฏิบัติงำน อ.ท่ำม่วงและอ.ท่ำมะกำ

โทร.099-2526463

53 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ท่อทองค ำ 1.พนักงำนบัญชี 1 1 20-45 ปวส.+ ตำมตกลง สำขำบัญชี/สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์

904/1 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.คนงำนท่ัวไป 3 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.086-3392520 3.พนักงำนแพ็คสินค้ำ 2 2 18-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์

54 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กอวัฒนำท่ำเรือ 1.พนักงำนขำย 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

187-189 ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนขำย (ออกพ้ืนท่ี) 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง มีใบขับข่ี

จ.กำญจนบุรี โทร.081-9443939 3.พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ 6 6 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง รถสิบล้อ/เทลเลอร์/รถโม่ปูน

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0713522000084 4.พนักงำนแบกหำม 4 4 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

5.พนักงำนบัญชี 1 1 20+ ปวช+ ตำมตกลง

55 บริษัท คีเซค จ ำกัด พนักงำนโรงหล่อ(หล่อปูน) 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

(ผลิตและติดต้ังประตูม้วนทุกระบบ)

159 ม.6 ต.หนองขำว อ.ท่ำม่วง 

จ.กำญจนบุรี โทร.062-9956641
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0715558001554
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อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

56 บริษัท ทรัพย์ธณำดัมพ์รุ่งเรือง จ ำกัด พนักงำนคุมเคร่ืองจักร 3 3 18+ ปวส.+ ตำมตกลง

95,95/1 ม.3 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-562772,087-7879824

57 หจก.อำร์ เกรทเตอร์ เซอร์วิส (รับเหมำไฟฟ้ำ) 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 25-35 ปวช.+ 350/ว *ทดลอง 3 เดือนปรับเป็นรำยเดือน

241/3 ม.4 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง 2.ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ 3 3 20+ ม.3+ 320/วัน *ทดลอง 3 เดือนปรับเป็นรำยเดือน

จ.กำญจนบุรี โทร.081-7362725

58 บริษัท สยำมแกรนด์ อลูมิเนียม จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบุคคล 1 1 25-35 ป.ตรี ตำมตกลง

168/11-12 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบัญชี 1 1 22-35 ปวส.+ 320/ว

โทร.064-2919940 3.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยธุรกำรประสำนงำน 1 1 22-35 ปวส.+ 320/ว

4.เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยออกแบบ 1 1 22-35 ปวส.+ ตำมตกลง

5.พนักงำนฝ่ำยผลิต 2 2 22-37 ม.3+ 320/ว

59 บริษัท อีซูซุกำญจนบุรี จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่
318/1 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 1.เจ้ำหน้ำท่ีสโตร์ 1 1 23+ ปวช.+ ตำมตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ี

โทร.034-513680 2.หัวหน้ำกรุ๊ปช่ำง 1 1 23+ ปวส.+ ตำมตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ี

3.เจ้ำหน้ำท่ีปรึกษำงำนบริกำร 1 1 23 ปวช+ ตำมตกลง

4.เจ้ำหน้ำท่ีช่ำงเคำะตัวถังรถยนต์ 1 1 23+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

5.หัวหน้ำโรงซ่อมศูนย์เคำะพ่นสีรถยนต์ 1 1 26+ ปวส.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี

60 บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จ ำกัด 1.พนักงำนกำรเงิน 10 10 23+ ป.ตรี ตำมตกลง ส่วนสูง 160 ซม. น้ ำหนักไม่เกิน 55 กม.

159/1 ถ.แสงชูโต ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.พนักงำนบัญชี 10 10 23+ ป.ตรี ตำมตกลง ส่วนสูง 160 ซม. น้ ำหนักไม่เกิน 55 กม.

จ.กำญจนบุรี โทร.063-2737179 3.พนักงำนวิเครำะห์ 10 10 ไม่เกิน27ปี ป.ตรี ตำมตกลง เกรดเฉล่ียไม่ต่ ำกว่ำ 2.50

61 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเอ็น เมทัลชีท สำขำท่ำมะกำ

67/3 ม.5 ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ พนักงำนธุรกำร 1 1 20+. ปวส. ตำมตกลง สำมำรถท ำงำนเร่ืองตลำดออนไลน์ได้

จ.กำญจนบุรี โทร.098-8746269 สำขำยำงเกำะ มีรถยนต์ส่วนตัว

1.ช่ำงประจ ำเคร่ืองจักร 3 3 20+ ปวช.+ ตำมตกลง มีประสบกำณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

2.พนักงำนท่ัวไป 7 7 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง สำมำรถท ำงำนล่วงเวลำได้

3.พนักงำนธุรกำร 1 1 20+ ปวส. ตำมตกลง ไม่มีประวัติเก่ียวกับยำเสพติด

62 มธุรำคำร์แคร์ ช่ำงรถยนต์ 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
95/2 ม.2 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง ขับรถยนต์ได้ มีควำมรู้เคร่ืองยนต์

จ.กำญจนบุรี โทร.097-9893269

63 บริษัท อีวีพำวเวอร์ จ ำกัด (จ ำหน่ำยและซ่อมรถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ) 1.พนักงำนขำย 6 6 20+ ปวช. ตำมตกลง

88/12 ม.12 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.ช่ำงซ่อมมอเตอร์ไซต์ 2 2 20+ ปวช. ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.085-2923355 3.แม่บ้ำน 1 1 20+ ม.6+ ตำมตกลง
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64 สำยชลวิว ริเวอร์แคว รีสอร์ท 1.ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด 1 1 30+ ปวส.+ ตำมตกลง มีท่ีพักฟรี/ยูนิฟอร์ม
193/2 ม.3 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.ผู้ช่วยผู้จัดกำร 1 1 30+ ปวส.+ ตำมตกลง

โทร.087-0210289 3.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 1 1 20+ ม.6+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

4.พนักงำนขับรถ 1 1 20+ ม.6+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

5.คนสวน 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

65 โครงกำรเดอะเซฟท์ ช่ำงก่อสร้ำง 20 20 20+ ไม่จ ำกัด 400+/วัน

89 ม.8 ห้วยน้ ำใส ต.ปำกแพรก อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร 082-2346440,083-3114254

66 ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ 1.เจ้ำหน้ำท่ีดูแลผู้สูงอำยุ 1 1 35-45 ไม่จ ำกัด 15,000/ด. ใกล้ตลำดหมูวรรณำ

323 ถ.อู่ทอง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.แม่บ้ำน 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 9,000

โทร. 087-0985551

67 ซีนำย รีสอร์ท กำญจนบุรี 1.พนักงำนเสิร์ฟ 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

151 ม.1 ต.ท่ำกระดำน อ.ศรีสวัสด์ิ 2.พนักงำนยกกระเป๋ำ 2 2 25+ ม.6+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.080-0478188

68 บริษัท เค เอ็น เอส เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ผู้ช่วยช่ำงส ำรวจ 5 5 18-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ท ำงำนต่ำงจังหวัดได้
279/22 ม.8 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.081-0257762

69 บริษัท เบทเตอร์เวย์ จ ำกัด (มิสทีน) ผู้จัดกำรเขต 1 1 25-40 ม.6+

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.081-8743791

70 นำงอรทัย จันทร์ชวำท(จับไก่ฟำร์ม) คนงำนท่ัวไป 15 15 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีท่ีพักให้,ยินดีรับเป็นครอบครัว

1 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจำ จ.กำญจนบุรี (เหมำจ่ำย) สำมำรถท ำงำนต่ำงจังหวัดได้

โทร.089-0551867,092-7241186 3 จังหวัด คือ กำญจนบุรี รำชบุรี ลพบุรี

71 บริษัท ส.เอ้ือสุข จ ำกัด พนักงำนยกของ 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

179/2 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

โทร.081-9819595

72 บริษัท แซทซิสเท็มแอดวำนซ์เทคโนโลยี จ ำกัด ช่ำงเทคนิค/ติดต้ัง 1 1 25-35 ม.3/ปวช+ ตำมตกลง จบไฟฟ้ำ/มีใบขับข่ีรถยนต์

จ ำหน่ำยอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ หำก จบ ม.3 ขอคนมีประสบกำรณ์

286/232-4 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ 
อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.098-5676469

73 สวนแมกไม้ รีสอร์ท ประชำสัมพันธ์ 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

200/8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี 

จ.กำญจนบุรี โทร.097-9295828
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74 บริษัท เขตรุ่งเรืองคอนกรีตอัดแรง จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

111/2 ม.9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนบัญชี+ภำษี 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

โทร.034-512122,081-0190002 3.พนักงำนฝ่ำยบุคคล 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0715535000080 4.พนักงำนขับรถคอนกรีตผสมเสร็จ 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.2

5.พนักงำนฝ่ำยผลิต 3 3 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

75 บริษัท โมดโซลูช่ัน จ ำกัด โปรแกรมเมอร์ 1 1 30+ ป.ตรี ตำมตกลง ประสบกำรณ์ 2 ปี+
1078  ม. 4 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง 

จ.กำญจนบุรี  โทร.062-5988225

76 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวงษำกิจรุ่งเรือง 1.หัวหน้ำพนักงำนขำย 1 1 23+ ป.ตรี+ปวส ตำมตกลง สำมำรถเดินทำงไปต่ำงอ ำเภอในจังหวัดได้

(จ ำหน่ำยนมเปร้ียวดัชมิลล์) ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ี
99/20 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.พนักงำนขำย 3 3 20+ ม.6+ ตำมตกลง ประจ ำสำขำเมือง,บ่อพลอย,พนมทวน

จ.กำญจนบุรี โทร.090-0059906
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0713560001114 พนักงำนขำย 3 3 18+ ไม่จ ำกัด 16.00-20.00

77 ร้ำนไข่สงวนทรัพย์ พนักงำนท่ัวไป 10 10 18+ ไม่จ ำกัด 320/ว

204 ม.6 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.084-3987890

78 บริษัท อินทผำลัมภำคตะวันตก จ ำกัด ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีกำรเงิน 1 1 30+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
99/29 ม.1 ต.หนองขำว อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

โทร.092-9018318

79 บริษัท ไทยวิช่ัน อำยแวร์ 2006 จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ประจ ำสำขำรำชบุรี
98/29 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.กรำฟฟิก 1 1 20-30 ปวส.+ ตำมตกลง ประจ ำสำขำกำญจนบุรี

โทร.081-2539242,034-912365 3.พนักงำนกำรตลำด 1 1 20-30 ปวส.+ ตำมตกลง ประจ ำสำขำกำญจนบุรี

80 บริษัท พีพีเอส ออยล์ จ ำกัด 1.พนักงำนขำย(เพชรบุรี+ประจวบคีรีขันธ์) 1 1 25+ ปวช+ ตำมตกลง เบ้ียเล้ียง ค่ำเช่ำรถ โบนัส

57 ม.3 ต.แสนตอ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนกำรตลำด 1 1 25+ ปวช.+ ตำมตกลง สำมำรถขับรถยนต์ได้/ออกต่ำงจังหวัดได้

โทร.092-2646934 3.พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ 1 1 20-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบขับข่ี/ออกต่ำงจังหวัดได้

81 บริษัท ทำร์เก็ต 89 จ ำกัด 1.ช่ำง 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

96 ม.1 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง กำญจนบุรี 2.กรรมกร 5 5 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.084-6678989

82 บริษัท นิสสัน ช.เอรำวัณมอเตอร์กำญจนบุรี จ ำกัด เจ้ำหน้ำท่ีรับรถ 1 1 22-35 ปวส+ ตำมตกลง ช่ำงยนต์
(จ ำหน่ำยและซ่อมรถยนต์) 444 ม.5 ต.ท่ำมะขำม 

อ.เมือง จ.กำญจนบุรีโทร.081-0148866
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

83 บริษัท ส.ธนสหกำญจน์ จ ำกัด 1.คนขับแม็คโคร 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

1071/36 ม.4 ต.ท่ำม่วง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.คนงำนวำงท่อประปำ 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.093-5695399

84 บริษัท เอบีดี กำญจน์ จ ำกัด 1.ช่ำงมิลล่ิง 2 2 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

30 ม.5 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี 2.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 2 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

โทร.034-510727 3.ช่ำงยนต์ 2 2 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

4.ช่ำงเช่ือม 2 2 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

5.พนักงำนฝ่ำยผลิต 20 20 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

6.พนักงำนคลังสินค้ำ 20 20 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

7.พนักงำนท่ัวไป(ก่อสร้ำง) 10 10 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

85 โรงพยำบำลสินแพทย์ กำญจนบุรี (รพ.เมโมเรียล) 1.หัวหน้ำฝ่ำยธุรกำรและเลขำนุกำร 1 1 30+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณือย่ำงน้อย 3-5 ปี

111 ม.5 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำด 1 1 24-30 ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

โทร.034520911-5 ต่อ 3019,3033 3.เภสัชกร 1 1 22+ ป.ตรี ตำมตกลง จบสำขำเภสัชกร

095-5788742 4.เจ้ำหน้ำท่ีห้องยำ 1 1 ไม่เกิน 35 ม.6+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

86 อิงภูผำรีสอร์ท 1.แม่ครัว/พ่อครัว 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

ถ.ลำดหญ้ำ-เอรำวัณ ต.ท่ำกระดำน 2.พนักงำนเสิร์ฟ/รับออเดอร์ 1 1 18-40 ม.3+ ตำมตกลง

อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กำญจนบุรีโทร.093-9299289 3.แม่บ้ำนท ำควำมสะอำดห้องพัก 1 1 20-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

87 บริษัท ฮีโน่กำญจนบุรี จ ำกัด 1.ธุรกำรสถำนท่ี 1 1 20+ ปวช+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร

111/1 ม. 3 ถ.แสงชูโต ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ 2.พนักงำนขำย 2 2 20+ ปวช+ ตำมตกลง มีใบขับข่ีรถบรรทุก
จ.กำญจนบุรี โทร.034-562600,081-7051440

88 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด 1.ผู้ช่วยผู้จัดกำรร้ำนฝึกหัด 2 2 18-35 ป.ตรี ตำมตกลง สำขำทองผำภูมิ
163/3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนประจ ำร้ำน 10 10 18-35 ม.3-ปวส. ตำมตกลง สำขำทองผำภูมิ

โทร.091-0047611

89 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ำกัด พนักงำนกำรตลำดและกำรขำย 1 1 18-35 ม.3+ 336/ว มีใบขับข่ีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

45/18 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โอที+โบนัสประจ ำปี+สวัสดิกำร

โทร.098-2803109 ค่ำรักษำพยำบำล ประกันและอ่ืนๆ

90 บริษัท เค ที พี ประเทศไทย จ ำกัด 1.นักวำดรูป 1 1 18+ ป.ตรี ตำมตกลง เคร่ืองแบบ โบนัส เบ้ียขยัน

51 ม.2 ต.หนองลำน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 2.แม่บ้ำน 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.086-3758664

91 บริษัท แดร็ก สไปซ่ี ไทย ฟู้ด จ ำกัด 1.พนักงำนบัญชี 1 1 23-30 ปวส+ ตำมตกลง เข้ำ 8.00-17.00น.
127/57 ม.10 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

โทร.098-8512395 2.พนักงำนฝ่ำยผลิตและแพ็คสินค้ำ 2 2 20-40 ไม่จ ำกัด 9,000-12,000
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

92 บริษัท คำรำบำว ตะวันแดง จ ำกัด 3.พนักงำนขับรถกระบะ 1 1 18-35 ม.3+ ตำมตกลง มีใบขับข่ี

ศูนย์กระจำยสินค้ำจังหวัดกำญจนบุรี
ถนนเล่ียงเมืองบำยพำสก่อนถึงแยกวังสำรภี 3.พนักงำนขับรถกระบะ 1 1 18-35 ม.3+ ตำมตกลง มีใบขับข่ี

ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี ทุกต ำแหน่งปปฏิบัติงำนท่ีกำญจนบุรี

โทร.082-4542444

93 บริษัท ทีเอ็มเค กำญจนบุรี เทรดด้ิง จ ำกัด 1.พนักงำนแผนกอำหำรสด 3 3 20+ ม.3+ ตำมตกลง สำขำท่ำมะกำ
99/8 ม.1 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 1 1 45-60 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง สำขำท่ำมะกำ

โทร.063-2064551

94 บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด 1.หัวหน้ำทีมขำยและบริกำร 20 20 18-35 ม.6+ ตำมตกลง ท ำงำนพ้ืนท่ี จ.กำญจนบุรี

499 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 2.พนักงำนขำยและแนะน ำสินค้ำ 20 20 18-35 ม.6+ ตำมตกลง

โทร.085-5474955 3.ผู้จัดกำรพ้ืนท่ีกำรขำยและกำรบริกำร 1 1 23-35 ป.ตรี ตำมตกลง

95 บริษัท แอดวำนซ์ ไฟเบอร์ จ ำกัด ( สำขำ 1 ท่ำมะกำ) 1.พนักงำนขับรถคีบไม้ 2 2 25+ ป.6+ ตำมตกลง เข้ำกะได้
111/11 ม.4 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำมะกำ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี 2.ผู้ควบคุมเคร่ืองไม้ยำงพำรำ 1 1 20+ ม.3+ ตำมตกลง

โทร. 034-542149,092-546-3308
3.ช่ำงประจ ำกะ(ช่ำงไฟฟ้ำ) 1 1 20+ ปวส+ป.ตรี ตำมตกลง จบไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกส์

4.ขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง เข้ำกะได้

96 บริษัท เอสทีเอส เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด พนักงำนฝ่ำยผลิต 100 100 18-35 ม.3+ ตำมตกลง ไม่มีรอยสักในร่มผ้ำ
189 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-510699

97 บริษัท จตุรมำศ จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถสิบล้อ 10 10 23-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

165/34 ม.3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.พนักงำนขับรถแม็คโคร 5 5 23-40 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-600643 3.พนักงำนขับรถเครน 3 3 30-50 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

98 บริษัท พลำสติสสิโม่ จ ำกัด(ผลิตฟิล์มพลำสติก) 1.พนักงำนธุรกำร 1 1 18+ ปวส.+ ตำมตกลง

194 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.เจ้ำหน้ำท่ีฝึกอบรม 1 1 23+ ป.ตรี ตำมตกลง จบสำขำสังคมศำสตร์/ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

โทร.081-1721688 3.หัวหน้ำฝ่ำยผลิต 1 1 23+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

4.หัวหน้ำวำงแผน 1 1 23+ ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

99 บริษัท ศิรำกิจ โลจิสติกส์ จ ำกัด พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ 2 2 25-55 ม.3+ ตำมตกลง

28 ถ.แสงชูโตใหม่1 ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ

จ.กำญจนบุรี โทร.081-6927123
100 บริษัท แอดวำนซ์เฟอร์ติไลเซอร์ จ ำกัด 1.พนักงำนขำยปุ๋ย 2 2 22+ ม.3+ ตำมตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์,สำมำรถท ำงำนต่ำงจังหวัดได้,มีเบ้ียเล้ียง,ค่ำคอม

99/8 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนกำรตลำด 2 2 21+ ปวช.+ ตำมตกลง มีใบขับข่ีรถยนต์,สำมำรถท ำงำนต่ำงจังหวัดได้,มีเบ้ียเล้ียง

โทร.062-7581818,092-2512589 3.คนสวน 3 3 21+ ป.6+ ตำมตกลง หำกมีใบขับข่ีรถยนต์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

4.คนขับรถสิบล้อ 1 1 21+ ป.6+ ตำมตกลง มีใบขับข่ีประเภท 2

5.คนงำนฝ่ำยผลิต 2 2 21+ ม.3+ ตำมตกลง



14

จ ำนวน
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เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

101 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 1.หัวหน้ำฝ่ำยผลิต 2 2 18+ ปวส.+ ตำมตกลง

(ช ำแหละไก่) 46/19 2.เจ้ำหน้ำท่ี จป.วิชำชีพ 1 1 22+ ป.ตรี ตำมตกลง จบสำขำอำชีวอนำมัย

ต.อุโลกส่ีหม่ืน อ.ท่ำมะกำ 3.พนักงำนปฎิบัติกำร 50 50 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ตัดแต่งช้ินส่วนไก่/เข้ำกะได้

จ.กำญจนบุรี โทร.034-549999 4.พนักงำน QC 30 30 18-45 ม.6+ ตำมตกลง เข้ำกะได้
5.เจ้ำหน้ำท่ีล่ำมแปลภำษำพม่ำ(คนไทย) 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง สำมำรถส่ือสำรภำษำพม่ำได้

6.เจ้ำหน้ำวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 2 2 22+ ป.ตรี ตำมตกลง จบสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำรและวิศวกรรมอำหำร

102 บริษัท แอดวำนซ์ไฟเบอร์ จ ำกัด สำขำท่ำม่วง 1.จป.วิชำชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง

111 ม.7 ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.เจ้ำหน้ำท่ีส่ิงแวดล้อม 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง จบสำขำเฉพำะ

โทร.098-5280449 3.พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

4.วิศวกรรมโยธำ 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง

5.ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 2 20+ ปวส.+ ตำมตกลง

6.พนักงำนขับโฟล์คลิฟท์ 1 1 20+ ม.3+ ตำมตกลง

103 รำยำบุรี รีสอร์ท 1.ผู้จัดกำรท่ัวไป 1 1 30+ ป.3ตรี ตำมตกลง

148 ม.1 ต.ท่ำกระดำน อ.ศรีสวัสด์ิ 2.ผู้จัดกำรภำคกลำงคืน 1 1 360+ ปวส.+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.099-5399265 3.ผู้จัดกำรห้องอำหำร 1 1 30+ ปวส.+ ตำมตกลง

4.พนักงำนบัญชี 1 1 30+ ปวส.+ ตำมตกลง

5.ช่ำงไฟฟ้ำ,ช่ำงแอร์ 2 2 30+ ปวส.+ ตำมตกลง

6.เซฟยุโรป 1 1 30+ ปวส.+ ตำมตกลง

7.เซฟเบเกอร่ี 1 1 30+ ปวส.+ ตำมตกลง

8.ผู้ช่วยเซฟ 1 1 25+ ปวช.+ ตำมตกลง

9.พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย(กลำงคืน) 1 1 30+ ม.6+ ตำมตกลง

10.พนักงำนเสิร์ฟ 3 3 25+ ม.6+ ตำมตกลง

11.บำร์เทนเนอร์ 2 2 25+ ม.6+ ตำมตกลง

12.หัวหน้ำแม่บ้ำน 1 1 30+ ปวส.+ ตำมตกลง

13.พนักงำนแม่บ้ำน 4 4 25+ ม.6+ ตำมตกลง

104 บริษัท โรงงำนน้ ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด 1.พนักงำนฝ่ำยผลิต 10 10 20+ ม.3+ ตำมตกลง

99 ม.6 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนบรรจุน้ ำตำล 7 7 20+ ม.3+ ตำมตกลง

โทร.095-9874895
105 บริษัท แอล เอช เอ็ม เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมคุณภำพ(ตรวจบ้ำน) 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง จบวิศวกรโยธำ/มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 2 ปี

12/1,13/1 ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมงำนก่อสร้ำง 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง จบวิศวกรโยธำ/มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 1 ปี

โทร.034-520048 ต่อ 11
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106 บริษัท มิตซูกำญจนบุรี จ ำกัด ท่ีปรึกษำกำรขำย 5 5 22+ ปวช.+ ตำมตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี
133/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ำมะขำม อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.098-2833922
107 บริษัท เมโทร เอ็ม ดี เอฟ จ ำกัด (แปรรูปไม้) 1.ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล 1 1 37+ ป.ตรี ตำมตกลง ประจ ำพ้ืนท่ีดอนแสลบ อ.บ่อพลอย

99/9 ม.5 ต.หวำยเหนียว อ.ท่ำมะกำ 2.เจ้ำหน้ำท่ีสรรหำ 1 1 25+ ปวส.+ ตำมตกลง ประจ ำพ้ืนท่ีดอนแสลบ อ.บ่อพลอย

จ.กำญจนบุรี โทร.034-542393-9 3.เจ้ำหน้ำท่ีจัดซ้ือ 1 1 25+ ป.ตรี+ ตำมตกลง

4.พนักงำนขับรถตัก 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

5.พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์เล็ก 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

6.พนักงำนขับรถตัก 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

7.พนักงำนขับรถเทรลเลอร์ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

108 บ้ำนหมูกระทะ 1.พนักงำนขำยไก่อบโอ่ง 2 2 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีเปอร์เซ็นกำรขำยเพ่ิมให้

110/10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.ผู้ช่วยประจ ำร้ำน 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.087-1666389
109 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 1.ตัวแทนฝ่ำยขำย 10 10 20+ ปวส.+ ตำมตกลง

286/45-46 ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 5 5 22+ ปวช.+ ตำมตกลง

โทร.081-3788077
110 บริษัท สิงห์กำญจน์เสริมทรัพย์ จ ำกัด 1.พนักงำนขับรถ 3 3 18-30 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบขับข่ีประเภท ท.2

4/5 ม.2 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนยกสินค้ำ 3 3 18-30 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.081-9433758
111 บริษัท เสำปูน ดอนเจดีย์ ก่อสร้ำง จ ำกัด คนท ำอิฐบล็อค 2 2 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง รับเฉพำะเป็นครอบครัว

44 ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี

โทร.081-0192378,084-7235188
112 สวนปำร์มพนำขวัญ 1.คนสวน 10 10 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีท่ีพัก น้ ำไฟฟรี

99/5 ม.16 ต.หนองนกแก้ว อ.เลำขวัญ จ.กำญจนบุรี 2.กำรเกษตร 3 3 20-35 ม.3+ ตำมตกลง

โทร.061-9879442
113 บริษัท อำร์ ซี เทรดด้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1.พนักงำนช่ำงเช่ือมโลหะ 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง สำมำรถออก ตจว.ได้

90/3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนติดต้ังเคร่ืองจักร 5 5 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.091-6688713 3.พนักงำนเขียนแบบสเก็ตอัพ 2 2 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

114 บริษัท ปัญญำรักษ์ จ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 1 22+ ปวช.+ ตำมตกลง

199/1-3 ม.1 ต.วังด้ง อ.เมือง กำญจนบุรี 2.ช่ำงยนต์ 1 1 22+ ปวช.+ ตำมตกลง

โทร.034-510690,081-8585575 3.จป.วิชำชีพ 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง สำขำอำชีวอนำมัย

4.เจ้ำหน้ำท่ีห้องแลป 1 1 25+ ป.ตรี ตำมตกลง
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115 บริษัท กันตินันท์ กำร์เม้นท์ จ ำกัด ช่ำงเย็บผ้ำ 30 30 18-55 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

99/2 ม.1 ต.พระแท่น อ.ท่ำมะกำ 

จ.กำญจนบุรี โทร.062-4494294
116 ดัชมิลล์ท่ำมะกำ,ท่ำม่วง 1.พนักงำนขำย 2 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 300-500/ว

99/14 ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ 2.หัวหน้ำเขตกำรขำย 1 1 25-55 ม.6+ ตำมตกลง

 จ.กำญจนบุรี โทร.099-2526463
117 ร้ำนต้นประดู่หมูกระทะ พนักงำนเสิร์ฟ 7 7 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

19/150 ต.บ้ำนใต้ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.061-6497723
118 บริษัท พีเออี(ประเทศไทย) จ ำกัด 1.วิศวกรไฟฟ้ำ 1 1 30+ ป.ตรี ตำมตกลง ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 5 ปี

ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.ช่ำงไฟฟ้ำ 5 5 21+ ปวส.+ ตำมตกลง จบสำขำไฟฟ้ำ

โทร.088-0034721
119 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงทองทรัพย์ทวีเยำวรำช 1.พ่ีเล้ียงเด็ก 1 1 30+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

7,9 ซอย 2 ถนนอู่ทอง ต.บ้ำนเหนือ 2.พนักงำนขำยหน้ำร้ำน 1 1 20+ ปวช.+ ตำมตกลง

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี โทร.080-2920992 3.ครูต่ำงชำติ สอนภำษำอังกฤษ 1 1 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

4.ช่ำงเล่ียมกรอบพระ 1 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

120 บริษัท ชีพเกษม ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด 1.พนักงำนขำยและจัดเก็บสินค้ำ 4 4 20-25 ม.3+ ตำมตกลง สำขำนครปฐม
123/12-13 ม.12 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 2.พนักงำนเร่งรัดหน้ีสิน 2 2 20-25 ม.3+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.098-8259939
121 บริษัท ทีเอสเอ็ม เอ็กเพรส จ ำกัด 1.ผู้ช่วยหัวหน้ำสำขำ 3 3 25+ ป.ตรี 12,000 ขับรถยนต์

58/9 ม.4 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนขนส่งพัสดุ(รถยนต์) 5 5 ไม่เกิน45ปี ไม่จ ำกัด 9,900+/ด ค่ำ KPT

โทร.034-108818 3.พนักงำนขนส่งพัสดุ(รถจักรยำนยนต์) 5 5 ไม่เกิน45ปี ไม่จ ำกัด 9,900+/ด ค่ำ KPT
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0735562010066 4.พนักงำนคัดแยกสินค้ำ 2 2 ไม่เกิน45ปี ไม่จ ำกัด 9,900+/ด

122 Muiberry Mellow 1.บำริสต้ำ 2 2 ไม่เกิน 35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

88 ม.7 ต.เกำะส ำโรง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.งำนครัว/ผู้ช่วย 2 2 ไม่เกิน 35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.081-9445839 Line 0819445839

123 บริษัท ยอดอินทรีย์ กำรเกษตร จ ำกัด 1.พนักงำนธุรกำร 1 1 25+ ปวส.+ ตำมตกลง ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ี
149 ต.หนองขำว อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำน QC 1 1 25+ ม.6+ ตำมตกลง

โทร.086-3423601
124 โรงแรมเซเว่นอินน์ แม่บ้ำน 1 1 20-45 ไม่จ ำกัด 320/ว อ่ำนออก เขียนได้

ถ.พัฒนำกำร ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.0817638858
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125 โรงแรมบำยพำส แอนด์ รีสอร์ท คนงำนท่ัวไป 1 1 30+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ ดูแลสวน 

55 ม.5 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี ซ่อมบ ำรุงได้(ระบบน้ ำ-ไฟ) 

โทร081-9223969 เป็นงำนก่อสร้ำง
126 โรงแรมยูโรเทล 1.แม่บ้ำน 1 1 18-45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

9/9 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.พนักงำนต้อนรับ 1 1 20-37 ม.6+ ตำมตกลง เน้นภำษำอังกฤษ

โทร.034-540695,0615456225
127 บริษัท เล่ียมทอง 2015 จ ำกัด(เต้นท์รถมือสอง) พนักงำนท่ัวไป 1 1 18-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ขับรถได้/มีใบขับข่ีรถยนต์

366/1 ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ ำเอน อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี

โทร.081-9956358
128 ร้ำนสหยนต์อะไหล่ พนักงำนขำย 2 2 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

70/7 ม.8 ต.แก่งเส้ียน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร.0817362781
129 บริษัท เอ.พี.คอมพิวเตอร์โฮลด้ิง จ ำกัด (แอดไวซ์สำขำท่ำเรือ) ช่ำงซ่อมคอมพิวเตอร์/ปร้ินเตอร์ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

50 ถ.พระแท่น ต.ท่ำเรือ อ.ท่ำมะกำ จ.กำญจนบุรี

โทร.098-2923264,034-540511
130 บริษัท เอส ซี ตกแต่งและก่อสร้ำง จ ำกัด ช่ำงอลูมิเนียม 6 6 18+ ม.6+,ปวช+ ตำมตกลง

299/185 ม.8 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

(อยู่แยกไฟแดงวังสำรภี ตรงข้ำม บจก.ยงเฮ้ำส์)

โทร.081-8562957
131 ปลำกำญจน์ รีสอร์ท 1.แม่ครัว 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

222 ม.2 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.034-540550
132 บริษัท ไทยเพ่ิมพูนอุตสำหกรรม จ ำกัด พนักงำนช่ัวครำว 20 20 20+ ไม่จ ำกัด 18,000/ด

84 ม.3 ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

โทร.034-561178,034-561187ต่อ204

133 ร้ำนท่ำม่วงคอฟฟ่ี พนักงำนชงกำแฟ 2 2 25+ ม.3+ ตำมตกลง มีใจรักและเข้ำใจงำนบริกำร ขยัน ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผิดชอบ

ร้ำนเจริญพำณิชย์ค้ำส่ง ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง มีควำมรู้ในเร่ืองกำแฟ และเคร่ืองด่ืม

จ.กำญจนบุรี โทร.066-1188168 (คุณเซ้น)

134 หจก.กนกรีไซเคิล พนักงำนสินค้ำ/เช็คสินค้ำ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ลำยมืออ่ำนง่ำย มีควำมรับผิดชอบไม่ลำงำนบ่อย

140 ม.3 ต.ท่ำล้อ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

โทร.081-9819545
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135 บริษัท ดีพำวี จ ำกัด(ผลิตไม้ลวก) พนักงำนฝ่ำยผลิต 8 8 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีควำมรับผิดชอบ บ้ำนพัก น้ ำ-ไฟ ฟรี

404 ม.3 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี ยินดีรับเป็นครอบครัว
โทร.081-7102120

136 บริษัท พีลูดส์ รีสอร์ท จ ำกัด 1.บำริสต้ำ 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

60/18 ม.3 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 2.แม่บ้ำน 1 1 ไม่เกิน 45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.034-600-287-8ต่อ1604-5 3.พนักงำนท ำควำมสะอำด 1 1 ไม่เกิน45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง รักควำมสะอำด มีระเบียบ

4.เบลล์ลอย 2 2 ไม่เกิน45 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง สำมำรถท ำงำนภำยใต้ควำมกดดันได้

137 บริษัท พีแอนด์เอส โดโล-ไลม์จ ำกัด ช่ำงซ่อมบ ำรุง 2 2 18+ ม.3+ ตำมตกลง

188 ม.12 ถ.เอรำวัณ-ลำดหญ้ำ ต.วังด้ง อ.เมือง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-584048
138 Grab กำญจนบุรี คนขับ Grab Food 50 50 18-70 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง อยำกได้คนขับโซนอ.ท่ำม่วงและม.รำชภัฏ

88/3 ม.2 ต.ปำกแพรก อ.เมือง จ.กำญจนบุรี

โทร : 063-219-3789/Line : grab71000

139 โรงพยำบำลสัตว์กำญจนบุรี พนักงำนบัญชี 1 1 ไม่เกิน 35 ปวส.+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ท ำงำน ฝ่ำยบัญชี 

ตรงข้ำมตลำดชุกโดน อ.เมือง จ.กำญจนบุรี หรือเคยฝึกงำนในส ำนักงำนบัญชี อย่ำงน้อย 6 เดือน

โทร.086-3288077 / @kanvet
140 บริษัท เพชรสิงโต จ ำกัด แคชเชียร์ 3 3 18-35 ม.6+ 320 อัธยำศัยดี ย้ิมแย้มแจ่มใส

(อยู่ติดกับโรงเกลือ อ.ท่ำม่วง) มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

240 ม.4 ถ.แสงชูโตใหม่
ต.วังศำลำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี
โทร.081-4503333

141 โรงแรมเดอะบริดจ์  เรสสิเด้นท์ 1.เชฟ/ผู้ช่วยเชฟ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

263/6 ถ.แม่น้ ำแคว ต.ท่ำมะขำม 2.พนักงำนเสิร์ฟ 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 3.บำริสต้ำ-บำร์คอกเทล 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

โทร.080-0888454/034-515001-2 4.เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 1 1 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

142 บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด 1.พนักงำนอะไหล่ 1 1 ไม่เกิน 35 ม.3+ ตำมตกลง

84/1-7 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนใต้ อ.เมือง 2.เจ้ำหน้ำท่ีปรึกษำกำรขำย 3 3 ไม่เกิน 35 ม.3+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-513122 ต่อ 500 3.ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 2 2 ไม่เกิน 35 ม.3+ ตำมตกลง

143 บริษัท เกรียงไกร มอเตอร์เซลส์ จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 1 1 25+ ม.6+ ตำมตกลง

19/6 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนใต้ อ.เมือง 2.พนักงำนบัญชี 1 1 25+ ม.6+ ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.034-515255
144 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ฮอนด้ำกำญจนบุรี 1.พนักงำนขำยนอกสถำนท่ี 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

160/30-32 ถ.แสงชูโต ต.บ้ำนเหนือ อ.เมือง 2.ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

จ.กำญจนบุรี โทร.094-4294424
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จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน

เพศ
อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

145 บริษัท ท่ำมะกำแอสฟัลท์ จ ำกัด ช่ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง 2 2 18+ ปวช.+ ตำมตกลง

2/5 ม.5 ต.อุโลกส่ีหม่ืน ต.ท่ำมะกำ 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-285089

1,803 331 68 1,404 

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วงษำกิจรุ่งเรือง พนักงำนขำย 3 3 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง 16.00-20.00 น.
(จ ำหน่ำยนมเปร้ียวดัชมิลล์)
99/20 ม.11 ต.ปำกแพรก อ.เมือง
จ.กำญจนบุรี โทร.090-0059906

3 - - 3 

จ ำนวน

(อัตรำ) ชำย หญิง ไม่ระบุ

1 บริษัท วินโดว์เอเชีย จ ำกัด พนักงำนคนพิกำร 1 1 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

188/8 ม.4 ต.ปำกแพรก อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี โทร.034-510553

1 - - 1รวม 1 ต ำแหน่ง 1 อัตรำ

ต ำแหน่งงำนคนพิกำร

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร

รวม 1 ต ำแหน่ง 3 อัตรำ

รวม 381 ต ำแหน่ง 1,803 อัตรำ

ต ำแหน่งงำน Part-Time

ท่ี สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำน
เพศ

อำยุ วุฒิ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวัสดิกำร


