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ชาย หญิง ไม่ระบุ

1 ร้านอาหาคิทเช่นพลัส สาขาโฮโปรกาญจนบุรี 1.แม่ครัว 2 2 ไม่เกนิ 45 ม.3+ ตกลง
(ร้านอาหาร) ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.พนักงานชงกาแฟ/เสิร์ฟ 1 1 ไม่เกนิ 45 ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.081-9851356

2 บริษัท ที บี อาร์ ซี จ ากดั 1.เจา้หน้าที่บริการลูกค้า 2 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ญ=12,000+ มคีวามรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา

(พิพิธภณัฑ์ทางรถไฟ-พมา่ ขา้งสุสานดอนรัก) ช=9,000 ขยนั ซ่ือสัตย ์มีมนุษยสัมพนัธท์ี่ดี

ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ชอบพูดคุยกบัผู้คน หน้าตายิ้มแยม้แจ่มใส

โทร.081-2916439/034-512721 สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

3 คุณภัทรฤทัย  พันธุ์รัศมีทอง 1.แม่บ้าน 1 1 ไม่เกนิ 35 ไม่จ ากัด ตกลง มีที่พัก,อาหาร 3 มือ้
(ส่วนบคุคล) 88/88 ม.7 ต.ทา่น้ าต้ืน เล้ียงสุนัขได้
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.096-6424626

4 บริษัท เพชรจรัญกรุ๊ป จ ากดั 1.พนักงานบัญชี 1 1 24+ ปวช.+ ตกลง
(อู่ซ่อมรถ) 343/19 ม.1 ต.ลาดหญ้า

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-589338

5 บริษทั วินธิร จ ากดั สาขากาญจนบรีุ 1.เจ้าหน้าทีเ่กษตร(ดูแลสวนทุเรียน) 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
200 ม.1 ต.วงักระแจะ อ.ไทรโยค 2.คนงานเฝ้าสวน 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.084-0925762

ประจ าเดือน มิถุนายน 2561
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

ต ำแหน่งงำนว่ำง ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกำญจนบุรี  
www.doe.go.th/kanchanaburi

บริกำรจัดหำงำน : smart job center
หน้ำเฟสบุ๊ค : สจจ. กำญจนบุรี

หน้ำเพจเฟสบุ๊ค : ส ำนักงำนจัดหำงำนกำญจนบุรี
Line : @amy7134q โทร.034-564315 ต่อ 106
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6 โรงแรมบายพาส แอนด์ รีสอร์ท 1.พนักงานต้อนรับ 2 2 25+ ม.3+ ตกลง
(โรงแรม-รีสอร์ท) 55 ม.5 ต.ปากแพรก 2.แม่บ้าน 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
 อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.063-9249222 3.คนสวน 1 1 30+ ไม่จ ากัด ตกลง

7 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส.แอล.ว(ี2002) 1.พนักงานขาย 1 1 ไม่เกนิ30 ม.6+ ตกลง
(ขายส่ง) 115 ม.1 ต.ลาดหญ้า
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.087-1106616

8 บริษทั  ริเวอร์แควโฟรทเทล จ ากดั 1.พนักงานต้อนรับ 3 3 20-40 ปวส.+ 13,000+ สามารถส่ือสารภาอังกฤษได้
(ริเวอร์แควจงัเกลิราฟท์) 2.พนักงานการเงิน 2 2 20-35 ปวช.+ 9,000+
ม.9 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3.หัวหน้าแม่บ้าน 2 2 30+ ไม่จ ากัด 14,000+ มปีระสบการณ์อย่างนอ้ย 3 ปี

โทร.080-9811904
9 ร้าน ว.ีเอ.คาร์แคร์(ล้างอัดฉีดรถยนต์) 1.พนักงานล้างอดัฉดี 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง

252 ม.11 ต.หนองขาว อ.ท่ามว่ง

จ.กาญจนบรีุ โทร.092-5258770

10 บริษัท แวลู่สตรีม จ ากดั 1.พนักงานขายซิมดีแทค 2 2 20-35 ไม่จ ากัด ตกลง
(เครือขา่ยโทรศัพท์) 
2/752 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.088-1995989

11 บริษทั ปุ๋ยเมืองกาญจนพ์ฒันาภมูิ จ ากดั 1.พนักงานขบัรถส่งของ 1 1 30-40 ไม่จ ากัด 10,000
(จ าหน่ายปุย๋-ยา) 39 ม.5 2.พนักงานแบกหาม 3 3 30-40 ไม่จ ากัด ตกลง
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  
โทร.064-2511199

12 บริษัท อาร์.เอส.โฮเทล จ ากดั 1.พนักงานบัญชี 1 1 ไม่เกนิ30 ปวส.+ ตกลง
(โรงแรม) 264 ม.5 ต.ท่ามะขาม
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.081-8573287

13 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปริยากร แอนด์ อนงค์ คลีนนิง่ 1.ผู้ช่วยช่าง 12 12 20-35 ปวส.+ ตกลง จบสาขาช่างกล/ช่างยนต์
(รับท าความสะอาด) มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1/24 ม.2 ต.วังศาลา อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ ปฏิบัติงานที่ SCG สาขาบ้านโป่ง

โทร.089-2576334
14 ศรีสยามรีสอร์ท (รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 3 3 22+ ม.6+ ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.063-6799550
15 บริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง

(ผลิตและจ าหน่ายหิน ทราย) 2.พนักงานขบัแมคโคร 1 1 25+ ม.3+ ตกลง
ต.บา้นถ้ า อ.ท่ามว่ง จ.กาญจนบรีุ
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16 โรงน้ าแขง็วังศาลา(โรงน้ าแขง็) 1.พนักงานทั่วไป 10 10 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
345/8 ม.4 ต.วงัศาลา อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขึ้นน้ าแขง็ 10 10 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.061-6513137

17 บริษัท โรงสีกติต์ิปวร จ ากดั 1.พนักงานขบัรถ 1 1 25-45 ไม่จ ากัด 500/ว
(โรงสีข้าว) 23/8 ม.6 ต.หนองขาว 2.พนักงานยกของ 2 2 20-45 ไม่จ ากัด 400/ว
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร.034-540877

18 บริษทั เมหธ์า อาเยอร์วีด้า จ ากดั 1.พนักงานขาย 20 20 20+ ไม่จ ากัด 15,000
(เวชส าอางค์) 985/1 ต.บ้านเหนือ
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.061-6965468

19 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากดั 1.พนักงานขับรถบรรทุก,สิบล้อ,เทเลอร์ 10 10 30-48 ไม่จ ากัด ตกลง มีใบขับขีร่ถยนต์ทกุประเภท ชนดิที่3

(จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง) 2.พนักงานขบัรถผู้บริหาร 1 1 30-48 ไม่จ ากัด ตกลง มีประสบการณ์ขับรถใหผู้้บริหารอย่างน้อมย 1 ปี

88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3.เจา้หน้าที่จดัซ้ือ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง รู้เส้นทางใน กทม. และไม่สูบบุหร่ี

จ.กาญจนบุรี โทร.034-527777 4.ธุรการจดัซ้ือ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง
5.เจา้หน้าที่บัญชี 2 2 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง จบสาขาการบัญชี

20 บริษทั สยามแกรนด์ อลูมิเนียม จ ากดั 1.ช่างติดต้ังอลูมิเนียม 5 5 22-35 ปวช.+ ตกลง
(ผลิตประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม) 2.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
168/11-12 ต.ปากแพรก อ.เมือง 3.โฟร์แมน 2 2 25+ ปวส.+ ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.064-2919940 4.พนักงานบัญชี 1 1 25+ ปวส.+ ตกลง จบสาขาการบัญชี

21 โรงแรมกนกกาญเพลส (โรงแรม) 1.พนักงานบัญชี 1 1 ไม่เกนิ 35 ปวส.+ ตกลง
351/5 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-513260

22 บริษัท อโกรเทคไทย จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ ISO 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ 12,000+ มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ผลิตเคมี,อนิทรีย)์ 14/22 ม.8 
ต.อโุลกส่ีหมืน่ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.034-510640-2

23 ร้านภทัรกิจเซลล์ (ศูนย์เซฟทีคัทกาญจนบรีุ) 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
299/4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 2.ช่างไฟฟ้า 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
โทร.034-513221/081-8233185 3.หัวหน้าทีมงาน 2 2 20+ ม.3+ ตกลง

24 บริษทั แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 1.เจา้หน้าที่การเงิน 2 2 23-35 ปวส.+ ตกลง สามารถขบัรถยนต์ได้
(หมูบ่้านพฤกษากาญจน)์ 2.พนักงานขาย 2 2 23-35 ปวส.+ ตกลง
12/1,13/1 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-520048 ต่อ 11

25 โรงพยาบาลท่าเรือ(สถานพยาบาล) 1.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 2 ไม่เกนิ 30 การพยาบาล ตกลง
456 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2.เภสัชกร 1 1 ไม่เกนิ 30 ปวส.+ ตกลง
โทร.034-636792/034-562213
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26 บริษัท มิตซูกาญจนบุรี จ ากดั 1.ช่างประดับยนต์ 3 3 23+ ปวส.+ ตกลง มปีระสบการณ์อย่างนอ้ย 1 ปี

(จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์)
133/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-625113-6

27 บริษัท กนกเพชรเซ็นต์เตอร์ จ ากดั 1.พนักงานจดัส่งสินค้า 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
(จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์) 2.พนักงานขบัรถส่งสินค้า 1 1 20+ ม.3+ ตกลง มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์
160/257 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-517700

28 บริษัท เพชรกาญจนา จ ากดั 1.พนักงานขบัรถ 10 10 20+ ไม่จ ากัด 320/ว สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

(ขายไอศกรีมวอลล์) 2.พนักงานขาย(เซลล์) 2 2 20+ ไม่จ ากัด 320/ว สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

33/3 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-520129

29 บริษัท กาญจนบุรีค้าเหล็ก จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
(จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง) 308/1 ต.ท่ามะขาม 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.098-2588852

30 บริษทั เจริญพาณิชยค้์าส่ง(168) จ ากดั 1.พนักงานจดัเรียงสินค้า 2 2 18-35 ม.3+ ตกลง
87/4 ม.3 ต.มทา่ล้อ อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ

โทร.088-1661688
31 ปัม๊น้ ามันพีที (ปัม๊น้ ามัน) 1.พนักงานหน้าลาน 10 10 20+ ไม่จ ากัด 305/ว

1073/11 ม.4 ต.ทา่มว่ง อ.ทา่มว่ง 

จ.กาญจนบรีุ โทร.061-1810861

32 อเวย์กาญจนบุรีเทวมันตร์ทรารีสอร์ทแอนด์สปา 1.พนักงานนวดสปา 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดสปา

9/91 ม.3 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.หัวหน้าแผนกการเงินและบัญชี 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-615999

33 บริษทั แลตตาซอย จ ากดั (ผลิตและจ าหน่ายนม) 1.พนักงานผู้ช่วยขาย 1 1 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
72/7 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604072

34 ร้านสนุกเกมส์โซน (สวนสนุกโรบินสันกาญจนบุรี) 1.พนักงานบริการ 1 1 20+ ม.3+ 9,000
110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-0528601

35 บริษทั โมด โซลูชัน่ จ ากดั (ตกแต่งภายใน) 1.คนเขยีนแบบกอ่สร้าง 1 1 28-30 ป.ตรี ตกลง
1078/1 ม.4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-7979517

36 แดร่ีควีน (ขายไอศกรีม) 1.พนักงานขาย 10 10 18+ ม.3+ 10,000+ ปฏิบัติงานโลตัส,บิก๊ซี
อ.เมอืง จ.กาญจนบุรีโทร.083-1267754 และโรบินสันกาญจนบุรี
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37 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สุขณรงค์ (7-11) 1.พนักงานร้านประจ า 2 2 18+ ม.3+ 9,300 โอท,ีเบี้ยขยนั,โบนัสประจ าเดือน/ปี

(คอนอีเนียสโตร์)  163/3 ต.ปากแพรก สามารถท างานเป็นกะได้
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.091-0010077

38 บริษัท อาร์.เค.นิจิโก๊ะ จ ากัด(รีสอร์ท) 1.พนักงานต้อนรับ 1 1 ไม่เกนิ35 ปวส.+ 315/ว -ส่ือสารภาษาองักฤษได้
106 ม.4 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี -สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

โทร.034-584000 2.เบลบอย 1 1 18+ ไม่จ ากัด 315/ว
39 บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ ากดั 1.พนักงานขาย 2 2 22+ ปวส.-ป.ตรี ตกลง -ปวส.สาขาช่างยนต์

111/1 ม.3 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา -ป.ตรีทุกสาขา
จ.กาญจนบุรี โทร.034-561800ต่อ107 2.ช่างยนต์ 2 2 22+ ไม่จ ากัด ตกลง -มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

3.ช่างว่อมแอร์รถยนต์ 1 1 22+ ไม่จ ากัด ตกลง
40 บริษัท โชคทวพีัฒน์รีไซเคิล จ ากัด 1.พนักงานยกของ 10 10 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

21/3 ม.6 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 2.คนขบัรถบรรทุก 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
โทร.098-9057273

41 ร้านทุ่งสมอวสัดุภณัฑ์(จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง) 1.แม่บ้าน 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
150 ม.4 ต.ทุง่สมอ อ.พนมทวน 2.พนักงานท าอฐิบล็อก 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.092-8259955 3.คนยกของ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

42 ร้านเบลส์พิซซ่า 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มีความรู้ด้านภาษาองักฤษ
24/4-5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยแม่ครัว 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.087-1705263

43 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวงษากจิรุ่งเรือง 1.หัวหน้าพนักงานขาย 2 2 20-35 ม.6+ 15,000+ สามารถออกนอกพืน้ทีต่่างอ าเภอได้

(จ าหน่ายนมดัชมิลล์) โบนัส 6,000 บ./ประกันสังคม

99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง ประกนัชีวิต
จ.กาญจนบรีุ โทร.090-0059906

44 บริษัท จิริฎพานิชย์คอนสตรัคชั่น จ ากัด 1.ช่างเชื่อมเหล็ก 5 5 25+ ไม่จ ากัด 300-500

333 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมอืง
จ.กาญจนบรีุ โทร.098-2533351

45 บริษัท ว.ีเอ.เอส.โอเซียลไทยแลนด์ 1999 จ ากดั 1.แม่บ้าน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
69 ม.2 ต.แกง่เส้ียน อ.เมือง 2.แม่ครัว 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.084-8879026

46 บริษัท ลานเหล็กล าเลียง จ ากดั 1.พนักงานขบัรถเทรลเลอร์ 10 10 25+ ป.6+ ตกลง มีประสบการณ์
88 ม.1 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.092-2703430

47 บริษัท วิสต้าวิลล่า จ ากดั 1.หัวหน้าแผนกต้อนรับ 1 1 ไม่เกนิ 40 ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8/8 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-510959
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48 บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จ ากัด 1.กุ๊ก 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ร้านอาหาร) 88/8 ม.4 ต.ท่ามะขาม 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3.บาริสต้า 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โทร.034-540898 4.เบเกอร่ี 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.พนักงานเดินอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
6.พนักงานเสิร์ฟอาหาร 10 10 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
7.แม่บ้าน 2 2 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.วิศวกรกอ่สร้าง 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.โฟร์แมน 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10.ผู้ประสานงานโครงการกอ่สร้าง 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11.เจา้หน้าที่จดัซ้ือจดัส่ง 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12.เจา้หน้าที่บัญชีการเงิน 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
13.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14.ผุ้จดัการโครงการกอ่สร้าง 1 1 25-40 ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15.พนักงานล้างจาน 1 1 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
49 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จ ากดั 1.ช่างเทคนิค 10 10 21-40 ปวส.+ ตกลง จบสาขาช่างไฟฟ้า

(วิศวกรรมกอ่สร้างไฟฟ้า) 2.ผู้ช่วยช่าง 10 10 20-40 ม.6+ ตกลง
ต.วงัศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 โทร.088-0034721
50 ร้านเจี๊ยะเต๋ียว (ร้านอาหาร) 1.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด 9,000

154/36 ม.3 ต.วงัขนาย อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบรีุ โทร.092-8969998

51 บริษัท พลาสติสสิโม่ ฟิล์ม จ ากดั 1.พนักงานซ่อมพาเลท(ช่างไม้) 1 1 30+ ป.6+ ตกลง
(ผลิตถงุพลาสติก) 2.หัวหน้าแผนกผลิต 1 1 25+ ป.ตรี+ ตกลง
164 ม.5 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-534102

52 บริษัท กนกกาญจนดี์พาร์ทเม้นทส์โตร์ จ ากดั 1.แม่บ้าน 1 1 ไม่เกนิ 40 ไม่จ ากัด ตกลง
(หา้งสรรพสินค้า) 15 ซ.3 ถ.อู่ทอง 2.เจา้หน้าที่รักาความปลอดภัย 1 1 ไม่เกนิ 40 ไม่จ ากัด ตกลง
ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 โทร.034-521485/034-514888

53 ร้าน ที.จ.ี คอมพวิเตอร์ (จ าหน่ายคอมพวิเตอร์) 1.บัญชี 1 1 ไมจ่ ากดั ปวช.+ 9,500 มีประสบการณ์
246  ต.ปากแพรกอ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 2.พนักงานช่าง 1 1 ไมจ่ ากดั 9,500 มีประสบการณ์
 โทร.034-521108/034-521085
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54 ศูนยดู์แลผู้สูงอายกุาญจนบรีุเนอร์สซ่ิงแคร์ 1.เจา้หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ 10 10 18+ ไม่จ ากัด 10,000
(ดูแลผู้สูงอาย)ุ 19/5 ซอย 4 2.แม่บ้าน 2 2 18+ ไม่จ ากัด 10,000
ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบรีุ โทร.087-4033313

55 บริษัท ซีเคเอส ซัพพลายแอนด์ 1.วิศวกรเคร่ืองเยน็ 5 5 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวเคร่ืองกล
เอ็นจเินียร่ิง จ ากดั(ออกแบบติดต้ัง 2.วิศวกรไฟฟ้า 2 2 22-28+ ป.ตรี ตกลง จบวิศวไฟฟ้า
ระบบท าความเยน็โรงงานอตุสาหกรรม) 3.ช่างไฟฟ้า 2 2 18-25+ ปวช.+ ตกลง ทุกต าแหน่งต้องออก
183 ม.7 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 4.ช่างเชื่อม 1 1 18-25+ ไม่จ ากัด ตกลง ต่างจงัหวัดได้
จ.กาญจนบุรี เวลาท างาน จ-ส
โทร.034-540991 /085-6611489 08.30-17.30 น.

56 บริษัท สหมิตรเจริญมาเกต็ต้ิง จ ากดั 1.พนักงานขาย 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
 (บทีาเกน้) 201/67-68 ต.ทา่มะขาม อ.เมือง

 จ.กาญจนบรีุ โทร.081-3788123 089-9196792

57 บริษัท พงษ์ศักด์ิไชยท่าลาน จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 10 10 20+ ม.3+ ตกลง
7/6 ม.6 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขบัรถ 10 10 18+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.086-1005679

58 ธรุกิจหนังสือพิมพ์ออนไลน-์บ้านเช่า 1.ช่างซ่อมบ ารุง 2 2 22+ ม.3+ ตกลง
4 หมู่ 4 ตรงข้ามอนามัยหวายเหนียว 2.นักเขยีน 2 2 22+ ม.3+ ตกลง ใช้คอมพิวเตอร์เบือ้งต้นได้
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ชอบอา่นชอบเขยีน 
ติดต่อ คุณเหลือง ชัยวัฒน์ สนใจการเรียนรู้การท าส่ือ
โทร.084-1192266/062-5288933 เขยีนขา่ว บทกลอน

จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีสวสัดิการบ้านพัก/น้ าไฟฟรี

59 บริษัท ไอออนิค จ ากดั (ผลิตปุ๋ย) 1.ช่างยนต์ 2 2 20+ ปวช.+ ตกลง
94 ม.8 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.เจา้หน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 1 1 24+ ป.ตรี ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.080-0452003 3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง

60 บริษัท อซูีซุกาญจนบุรี จ ากดั ประจ าสาขาท่าเรือ
(ซ่อมและจ าหน่ายรถยนต์) 1.ที่ปรึกษาการขายรถเล็ก 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง
318/1  ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ 1 1 ไมจ่ ากดั ปวส.+ ตกลง
 จ.กาญจนบุรี โทร.034-513680 3.เจา้หน้าที่ช่างศูนยบ์ริการ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง

61 โรงแรมเวสทอร่ี 1.เจา้หน้าที่ต้อนรับ 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง มปีระสบการณ์ด้านโรงแรม
277/4 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง มีความรู้ด้านภาษาองักฤษ
จ.กาญจนบรีุ โทร.063-2420110 2.ผู้จดัการโรงแรม 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง มีความรู้ด้านภาษาองักฤษ
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62 บริษทั แอดวานซ์เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ความปลอดภัย 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง
(โรงงานปุ๋ย) 99/8 ม.7 ต.พงัตรุ 2.พนักงานฝ่ายผลิต 10 10 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3.ธุรการ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง
โทร.098-1233351/093-0366645 4.เจา้หน้าที่จดัซ้ือ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง

5.พนักงานขาย 4 4 20+ ปวส.+ ตกลง
6.พนักงานบัญชีการตลาด 2 2 20+ ปวส.+ ตกลง

63 บริษัท แดร็กสไปซ่ีฟู้ดส์ เทรดด้ิง จ ากัด 1.พนักงานขาย 2 2 18-30 ม.3+ 305/ว ไมจ่ าเปน็ต้องมปีระสบการณ์
(ผลิตและจ าหน่ายน้ าพริกส าเร็จรูป) ทีพ่กัฟรี,เบีย้ขยัน,ท่องเทีย่วประจ าปี

127/57 ต.ปากแพรก อ.เมือง สามารถออกต่างจงัหวัดได้
จ.กาญจนบรีุ โทร.098-8512395 ประกนัสังคม

64 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 1.หนา้หนา้หนว่ยควบคุมคุณภาพ 25 25 18+ ปวส.+ 11,000+

(ปศุสัตว์ประเภทสัตว์ปีก) 2.หวัหน้าหน่วยควบคุมการผลิต 20 20 18+ ปวส.+ 11,000+

46/19 ม.4 ต.อุโลกส่ีหมื่น อ.ท่ามะกา 3.หัวหน้าซ่อมบ ารุง 10 10 18+ ปวส.+ 11,000+

จ.กาญจนบุรี โทร.034-549999
65 บริษัท เสริมสุข จ ากดั 1.พนักงานขบัรถส่งสินค้า 2 2 18+ ม.3+ ตกลง

(ผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืม)
111/1 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบรีุ โทร.087-1129788

66 บริษัท เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จ ากัด 1.พนักงานห้องแต่งตัว 5 5 18+ ม.6+ ตกลง
(สถานทีท่่องเทีย่ว) 168 ม.5 ต.สิงห์ 2.แคชเชียร์ 1 1 18+ ม.6+ ตกลง
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3.พนักงานส่วนยา่นการค้า 2 2 18+ ม.6+ ตกลง
โทร.062-5767614 4.พนักงานบัญชี 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง

67 บริษัท เอ็น เอส คาร์ส จ ากัด (เชฟโรเลต) 1.แม่ครัว 1 1 25+ ม.3+ ตกลง มปีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์) 2.คนสวน 1 1 25+ ป.6+ ตกลง ท าสวนได้โดยช านาญ
284/48 ม.8 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง 3.ช่างยนต์ 5 5 20+ ปวส.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515181 4.ที่ปรึกษาการขาย 5 5 25-35 ปวช.+ ตกลง สามารถขบัรถยนต์ได้

5.พนักงานอะไหล่ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
6.พนักงานทั่วไป 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง

68 คุณสมเกยีรติ  (ส่วนบุคคล) 1.พนักงานดูแลฟาร์ม 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
(ฟาร์มเล้ียงวัว) 134 ม.5 
ต.ลาดหญ้า อ.เมอืง จ.กาญจนบรีุ

โทร.081-9483448
69 บริษัท สามัคคีพัฒนา จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป 10 10 30+ ไม่จ ากัด 305/ว

120 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 2.พนักงานขบัรถแม็คโคร 2 2 30+ ไม่จ ากัด 305/ว
จ.กาญจนบุรี โทร.034-611956
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

72 ห้างหุน้ส่วนจ ากดัเอ.เจ.เซอร์วิส 1.พนักงานรับ-ส่งผ้าผู้ป่วย 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ปฏบิัติหน้าที่ รพ.พหลพลพยุเสนา

(รับเหมาท าความสะอาด) 2.พนักงานท าความสะอาด 4 4 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ปฏบิติัหนา้ที ่รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที ่19

144/39 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 3.พนักงานท าความสะอาดสถานที่ 2 2 20+ ไม่จ ากัด ตกลง ปฏบิัติหน้าที่ รพ.พหลพลพยุเสนา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-604167
73 บริษทั อตุสาหกรรมมิตรเกษตร จ ากดั 1.หัวหน้าส่วนส านักงาน 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง มปีระสบการณ์อย่างนอ้ย 5 ปี

(ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาล) 2.หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต 1 1 35+ ป.ตรี ตกลง ประสบการณ์ด้านอาหารแปรรูป 10 ปี

ต.ดอนขมิน้ อ.ท่ามะกา 3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 1 1 22+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จ.กาญจนบุรี โทร.034-566191 4.พนักงานส่วนไร่ 2 2 20+ ม.6+ ตกลง
5.พนักงานซ่อมบ ารุงหม้อไอน้ า 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง จบสาช่างยนต์,ช่างกลดรงงาน,ช่างเชื่อม

6.พนักงานซ่อมบ ารุง 2 2 22+ ม.6+ ตกลง
7.พนักงานซ่อมบ ารุงรถตัดออ้ย 10 10 22+ ปวส.+ ตกลง
8.พนักงานไฟฟ้าและบริการ(ช่างแอร์) 1 1 22+ ปวช.+ ตกลง
9.วิศวเคร่ืองกล 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 2 ปี

74 หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเอ ยู เอน็จิเนยีร่ิง 1.ช่างเชื่อม 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
(ซ่อมเคร่ืองจกัร) 119/3 ม.4 2.ช่างกลึง 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
ต.หนองบวั อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 3.ช่างเจยี 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
 โทร.034-670639/092-9151628 4.พนักงานขบัรถ 1 1 20-40 ไม่จ ากัด ตกลง มีใบอนุยาตขบัขี่รถยนต์

75 บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง จ ากดั 1.พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ 5 5 ไม่เกนิ 26 ป.ตรี ตกลง
284/35 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบรีุ โทร.062-3103379

76 บริษทั น้ าตาลไทยเอทานอล จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ จป.วิชาชีพขั้นสูง 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาสอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

1/104 ม.8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี โทร.034-566516-7

78 บริษัท อาร์.ซี.เทรดด้ิง แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 1.ช่างเชื่อม 3 3 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
(เคร่ืองก าจัดมลภาวะทางอากาศ) 2.พนักงานเขยีนแบบสเกต็อพั 1 1 20+ ปวช.+ ตกลง
90/3 ม.1 ตทุ่งทอง อ.ท่าม่วง 3.พนักงานขบัรถ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบรีุ โทร.091-6688713 4.ช่างไฟฟ้า 3 3 20+ ปวช.+ ตกลง

79 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั 1.เจา้หน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาคอมพิวเตอร์
102 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง 2.เจา้หน้าที่บัญชี 1 1 18+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาการบัญชี
จ.กาญจนบุรี โทร.034-699609 3.พนักงานจดัเรียงสินค้าอาหารสด 2 2 18+ ม.6+ ตกลง

4.พนักงานจัดเรียงสินค้าอาหารแห้ง 2 2 18+  ม.6+ ตกลง
80 บริษทั ซี แอล เอม็ เทคโนโลย ีจ ากดั 1.พนักงานขาย 2 2 24+ ปวช.+ ตกลง

(จ าหน่ายรถแทรกเตอร์) 49/3 
หมู ่8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-566791-2
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

81 บริษัท ต.บุญรอด (2002) จ ากัด 1.ช่างเชื่อม 2 2 25+ ม.3+ ตกลง
168 ม.3 ต.ตะคร้ าเอน อ.ท่ามะกา 2.ช่างสี 1 1 25+ ม.3+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-562722 3.ช่างซ่อมบ ารุง 1 1 25+ ม.3+ ตกลง

4.วิศวกรโยธา 5 5 25+ ป.ตรี ตกลง
5.วิศวกรไฟฟ้า 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง
6.โฟร์แมนกอ่สร้าง 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง
7.โฟร์แมนไฟฟ้า 3 3 18+ ปวช.+ ตกลง
8.คนงานทั่วไป 2 2 25+ ป.6+ ตกลง
9.คนสวน 1 1 25+ ป.6+ ตกลง
10.พนักงานขบัรถ 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
11.พนักงานหน้าลาน 3 3 18+ ป.6+ ตกลง

82 ร้านเฟรชมาร์ท (รพ.พหลพลพยุหเสนา) 1.พนักงานแคชเชียร์ 2 2 18-30 ม.6+ 9,000 เบีย้ขยัน,โบนสั,ประกนัสังคม

572 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง 2.พนักงานสโตร์ 1 1 18-30 ม.6+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-511063

83 โรงพยาบาลสัตว์กาญจนบรีุ 1.เวชระเบียน 1 1 20+ ป.ตรี ตกลง
46/9 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ 2.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 2 20+ ป.ตรี ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-513446

84 บริษัท โรงพยาบาลกาญจนบุรี 1.พยาบาลวิชาชีพ 2 2 20-45 ป.ตรี ตกลง มใีบอนญุาตประกอบวิชาชีพ

เมโมเรียล จ ากัด (สถานพยาบาล) 2.ผู้ช่วยพยาบาล 1 1 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ทางด้านห้องฉุกเฉิน 1 ปี

111 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 3.เภสัชกร 2 2 25+ ป.ตรี ตกลง มใีบอนญุาตประกอบวิชาชีพ
จ.กาญจนบุรี โทร.034-520911-5 4.พนักงานขบัรถ 1 1 20+ ป.4+ ตกลง

5.นักรังสีเทคนิค 5 5 25+ ป.ตรี ตกลง
6.พนักงานแม่ครัว 2 2 20+ ป.4+ ตกลง
7.นักโภชนาการ 1 1 20+ ปวส.+ ตกลง สาขาการอาหารและโภชนาการ

85 บริษัท ปธารเงิน จ ากัด(ปัม๊น้ ามัน) 1.พนักงานเติมน้ ามัน 3 3 18+ ไม่จ ากัด ตกลง
179/1 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-604077

86 เดอะบริดจ ์เรสสิเด้นส์ 1.แม่บ้าน 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
263/6 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515001 3.เชฟ 1 1 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

87 บริษทั เฟลิกซ์ริเวอร์แควกาญจนบรีุ จ ากดั 1.พนักงานรับจองห้องพัก 1 1 20-35 ปวส.+ ตกลง
(รีสอร์ท) 9/1 ม.3 ต.ท่ามะขาม 2.พนักงานสวน 1 1 20-35 ม.3+ ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-551000
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

88 บริษัท พร้อม(ราชบุรี) จ ากดั 1.พนักงานขบัรถ 2 2 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
(สถานบริการเชื้อเพลิง) 2.พนักงานเสมียน 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
94/8 ม1.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 3.พนักงานเติมแกส๊รถยนต์ 1 1 20+ ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-514827

89 โรงแรมพีลูดส์ 1.คนสวน 1 1 25+ ไม่จ ากัด ตกลง
168/18 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-600287-8

90 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิง ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จ ากัด 1.หัวหน้างานไลน์การผลิต 3 3 23-30 ป.ตรี ตกลง
(ผลิตและจ าหน่ายชุดสายไฟฟา้) 2.ล่ามภาษาญีปุ่น่ 1 1 23-35 ป.ตรี ตกลง
188 ม.9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง 3.โปรแกรมเมอร์ 2 2 ไม่เกนิ 35 ป.ตรี ตกลง ถ้าอายุเกิน35 ป ีขอมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

จ.กาญจนบุรี โทร.034-510715
91 บริษัท ริเวอร์อนิเตอร์เนชั่นแนลอตุสาหกรรม จ ากดั 1.เจา้หน้าที่ความปลอดภัยวชิาชีพ 1 1 ไมจ่ ากดั ป.ตรี ตกลง จบสาขาอาชีวอนามัย

(แปรรูปอาหาร) 99 ม.1 ต.แก่งเส้ียน 

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ โทร.034-910518

92 บริษัท คีเซค จ ากดั 1.พนักงานฝ่ายผลิต 3 3 18-35 ไม่จ ากัด ตกลง
(จ าหนา่ยเหล็กและอปุกรณ์กอ่สร้าง)

62/28 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบุรี โทร.034-600270
93 บริษัท ควิกลิสซ่ิง จ ากดั 1.เจา้หน้าที่โปรแกรมเมอร์ 2 2 22+ ป.ตรี ตกลง

(รับจ าน าเล่มทะเบียนรถ)
2/1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร.034-515222
94 บริษัท น้ าหนึ่งไพลิน จ ากัด(โรงน้ าแข็ง) 1.คนขบัรถ 2 2 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง

157 ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 2.คนงานยกของ 3 3 ไมจ่ ากดั ไม่จ ากัด ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-512168

95 บริษทั เอ-อาเธอร์ จ ากัด (ขนส่งสินค้าทราย) 1.พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 1 20-35 ปวช.+ ตกลง
99/1 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบรีุ โทร.081-8808545

96 บริษทั วีพเีอฟ(ประเทศไทย) จ ากดั 1.ผู้ช่วยสัตวบาล 3 3 20-30 ม.3+ ตกลง
(เกษตร) 28/1-3 ม.9 ต.ปากแพรก 2.ธุรการ 1 1 20-30 ม.6+ ตกลง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.091-7785198

97 บริษัท เบทเตอร์เวย(์ประเทศไทย) จ ากดั 1.ผู้จดัการเขต 3 3 22-40 ม.6+ ตกลง ปฏิบัติงานที่จังหวัดกาญจนบุรี

(ขายเคร่ืองส าอางค์มิสทีน)
442 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพ โทร.097-1522458
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ชาย หญิง ไม่ระบุ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

97 บริษัท โล้วเฮงหมง จ ากดั 1.พนักงานขาย 1 1 19+ ม.3+ ตกลง
(จ าหน่ายและซ่อมรถจักรยานยนต์) 2.พนักงานฝ่ายบุคคล 1 1 19+ ปวส.+ ตกลง
84/1-7 ต.บ้านใต้ อ.เมือง 3.พนักงานบัญชี 1 1 19+ ปวส.+ ตกลง
จ.กาญจนบุรี โทร.034-513122 ต่อ 500 4.ช่าง 1 1 19+ ม.3+ ตกลง

98 บริษทั บ.ีฟู๊ดส์ คลีน โคเวอร์ จ ากดั 1.พนักงานขาย 10 10 25-35 ม.6+ ตกลง
(จ าหน่ายน้ ายาท าความสะอาดครบวงจร) 2.พนักงานการตลาด 10 10 25-35 ม.6+ ตกลง
191/2 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี โทร.034-515135

659 316 79 264

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท คีรีธาราริเวอร์แคว จ ากัด 1.พนักงานเสิร์ฟ 10 10 17+ ม.3+ 38/ชม. รับนกัเรียนนกัศึกษาชว่งปดิเทอม

88/8 ม.4 ต.ทา่มะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ 2.พนักงานเดินอาหาร 10 10 17+ ม.3+ 38/ชม. รับนกัเรียนนกัศึกษาชว่งปดิเทอม

โทร.034-540898 3.เบเกอร์ร่ี 1 1 17+ ม.3+ 38/ชม. รับนกัเรียนนกัศึกษาชว่งปดิเทอม

2 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวงษากจิรุ่งเรือง 1.พนักงานขาย 1 1 18+ ไม่จ ากัด 400/ว ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง

(จ าหน่ายนมดัชมิลล์) เวลา 18.00 - 21.00 น.
99/20 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบรีุ โทร.090-0059906

22 0 0 22

ช ญ ไม่ระบุ

1 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 1.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 1 1 22+ ปวส.+ ตกลง
111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี (คนพิการ)
โทร.034-910200,091-0356906

2 บริษัท เมโทร เอม็.ดี.เอส จ ากดั 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
99/9 ม.5 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-542393-9

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มิถุนายน

ต าแหน่งงานว่างคนพิการ
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

เพศ
อายุ/ปี วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มิถุนายน

ต าแหน่งงานว่าง Part-Time
ท่ี สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน จ านวน

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

เพศ
อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไข/สวัสดิการ

3 บริษัท เอกชยัดิสทวบิิวชั่น จ ากดั (โลตัส) 1.พนักงานจดัเรียงสินค้า 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
115/4 ม.10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา (คนพิการ)
จ.กาญจนบุรี โทร.034-643591

4 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั 1.พนักงานขาย 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
116 ม.8 ต.แกง่เส้ียน อ.เมือง (คนพิการ)
จ.กาญจนบรีุ โทร.093-3268346

5 บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จ ากัด 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 1 1 20+ ม.3+ ตกลง
111 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-542149

6 บริษัท ยงเฮ้าส์ จ ากดั 1.พนักงานคลังสินค้า 1 1 18+ ม.3+ ตกลง
88 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง (คนพิการ)
จ.กาญจนบุรี โทร.034-527777 ต่อ 403

7 บริษัท วนิโดว ์เอเซีย จ ากัด 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 2 2 20-40 ตกลง
188/8 ม.4 ต.ปากแพรก อ.เมอืง

จ.กาญจนบรีุ โทร.089-9194466

8 บริษทั ศรีชงโค จ ากัด (เลคเฮฟเวน่ รีสอร์ท) 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 1 1 20+ ไม่จ ากดั ตกลง
241 ม.5 ต.ทา่กระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ

จ.กาญจนบุรี โทร.02-5406263

9 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปริยากร แอนด์ อนงค์ คลีนนิง่ 1.จัดเอกสาร-ท าความสะอาด 1 1 20-35 ม.6+ ตกลง
(รับท าความสะอาด) (คนพิการ)
1/24 ม.2 ต.วังศาลา อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบรีุ  
โทร.089-2576334

10 บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จ ากัด 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 4 4 ไม่จ ากัด ป.6+ ตกลง
88/11 หมู่ 8 ต.แก่งเส้ียนอ.เมือง 

จ.กาญจนบรีุ โทร.034-520996 ต่อ 4

11 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 1.พนักงานทั่วไป(คนพิการ) 60 60 ไม่จ ากัด ไม่จ ากดั ตกลง รับเฉพาะคนพกิารทางการเคล่ือนไหว

(ปศุสัตว์ประเภทสัตว์ปีก)
46/19 ม.4 ต.อุโลกส่ีหมื่น อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี โทร.034-549999

74 3 1 70รวมต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน มิถุนายน


