
ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
1 บรษัิท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.ผู้แทนขาย (ก าแพงเพชร/นครสวรรค์) 2 ช/ญ 21-28 ป.ตรี สัตวศาสตร์ การตลาด 15,000บ./ด

(เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร) 2.เจ้าหน้าที่ธรุการ (ก าแพงเพชร) 1 ช/ญ 21-28 ป.ตรี บัญชี 15,000บ./ด
652,658,660 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-773017-18 ต่อ 118

2 บรษัิท นิวแมน จ ำกัด 1.พนักงานขาย 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี+ 10,000บ./ด
(ขายรถ)
8 ม.13 ถ.พหลโยธนิ ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799001,055-799535

3 บมจ. ทรปิเปิ้ลทบีรอดแบนด์ (ศูนย์บรกิำรก ำแพงเพชร) 1.พนักงานขาย 5 ช/ญ 20+ ปวช.-ปวส. 9,900บ./ด –ประกันสังคม
(บริการติดต้ังอินเตอร์เน็ต) –ค่ารักษาพยาบาล
402 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-020030-3

4 ส ำนักงำนบญัชีและกฏหมำยธุรกิจนครชุม 1พนักงานบญัชี /343320 1 ช/ญ ไม่เกิน 30 ปวช. ,ปวส. ,ป.ตรี 9,000บ./ด+
(รับจ้างท าบญัช)ี (สาขาการบญัชี)
455 ถ.เทศา2 ต.ในเมือง อ.เมือง 2.คนสวน 1 ญ ไม่เกิน 45 ไม่จ ากัด 300-400 บ./ว

จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.086-4490812 3.พนักงานธรุการ 1 ช/ญ ไม่เกิน 30 ปวส.-ป.ตรี บญัชี,คอมฯ 9,000บ./ด+
5 บรษัิท ไบโอ ก ำแพงเพชร จ ำกัด 1.พนักงานขาย 4 ช/ญ 22+ ปวช.-ปวส. 9,000บ./ด –มีใบชับชี่

(ขายส่ง) มีค่าคอมมิชชั่น

475 ม.1 ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.089-1212940

6 บรษัิท กรงุเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 1.เลขานุการ /414120 10 ญ 25+ ม.6+ 9,000บ./ด –ประกันสังคม
(ประกันชีวติ) 2.ผู้ช่วยผู้จัดการ /123330 10 ญ 30+ ม.6-ป.ตรี 25,000บ./ด –คอมมิชชั่น/โบนัส
638/640 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ประชาสัมพนัธ ์/241935 10 ญ 21+ ม.3 ขึ้นไป 20,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.087-6275688

ทะเบียนต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำวันที่ 5 เมษำยน 2562 



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
7 บรษัิท เทสโกเอ็นจิเนีย จ ำกัด สำขำลำนกระบอื 1.ช่างประกอบทอ่ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

(รับเหมาก่อสร้าง) 2.ช่างไฟฟา้ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
190 ม.3 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื 3.เขียนแบบ 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-741785 4.QA/QC 10 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง

5.พนักงานทั่วไป 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
8 บจก. คูโบต้ำ ก ำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหล)ี จ ำกัด 1.ผู้จัดการฝ่ายขาย (สลกบาตร) 1 ช/ญ 18+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง

(จ าหน่ายแทรคเตอร์คูโบต้า) 2.ฝ่ายขาย 1 ช/ญ 18+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง
627/4 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ผู้ช่วยผู้จัดการ เซเวน่ 3 ช/ญ 25+ ม.3 10,000บ./ด+
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-4610983 4.พี่เล้ียงเด็ก 1 ญ 30+ ไม่จ ากัด 320บ./ว

5.พนักงานเซเวน่ 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง
 6.พนักงานเติมน้ ามัน 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

7.จป.วชิาชีพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี อาชีวอนามัย 12,000บ./ด
9 โรงเรยีนปทัมดรณุวิทย์ 1.ครูคณิตศาสตร์ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามตกลง

(โรงเรียนเอกชน) 2.ครูวทิยาศาสตร์ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามตกลง –ความสามารถด้านหุ่นเลโก้ หุ่นยนต์
71/8 ม.2 ต.หนองปลิง อ.เมือง หรือคอมพวิเตอร์ หรือประดิษฐ์/ทดลอง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-710456

10 บรษัิท เอวี ก ำแพงเพชร (2009) จ ำกัด 1.พนักงานขาย 5 ช 20+ ม.3+ 300บ./ว
(ขายรถจักรยานยนต์) 2.ฝ่ายการตลาด 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี การตลาด 10,000บ./ด
11/3 ม.9 ต.นครชุม อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร โทร.055-850909

11 บคีวิก โรบนิสันก ำแพงเพชร 1.Fitter ช่างยนต์ 1 ช 20-23 ปวช.-ปวส. 11,000บ./ด
(ประดับยนต์)
โรบนิสันก าแพงเพชร ชั้น1 651 ถ.เจริญสุข  ต.ในเมือง
 อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-024523



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
12 รำ้นอำหำร ช่ำย อรอ่ย 1.ผู้ช่วยครัว 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด 300-400บ./ว

(ร่านอาหาร) 2.พนักงานเสิร์ฟ Pass Time 1 ญ 18+ ไม่จ ากัด 200บ./ว
59 ซ.27 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.096-6767099

13 บรษัิท จันทรเ์ที่ยง 2015 จ ำกัด 1.พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ 1 ช 18-35 ม.3-ม.6 9,300บ./ด+ –มีโอที
(ขายเคร่ืองด่ืม)
265/1 ม.2 ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-773718-9

14 บรษัิท ปอ้มโชค จ ำกัด 1.เจ้าหน้าที่วเิคราะหข์้อมูลและสถิติ 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ ตามตกลง –สวสัดิการ โบนัส ชุดฟอร์ม
(ขนส่งเคร่ืองด่ืม) หรือบญัชี หรือบริการ
18/4 ถ.เล่ียงเมือง อ.เมือง หรือที่เกี่ยวข้อง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.

15 บ.ไทยลอตเต้ สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงานขาย /522090 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 9,700บ./ด –ประกันสังคม+เบี้ยเล้ียง
(จ าหน่ายหมากฝร่ัง) –คอมมิชชั่น
59/8 ซ.4 ถ.วงัคาง ต.ในเมือง อ.เมือง –โบนัส เบี้ยขยัน
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.083-0968202

16 บรษัิท เพชรพรพรรณ อินเตอรเ์ทรด จ ำกัด 1.พนักงานขาย 10 ช/ญ 22-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง
(จ าหน่ายรถไถจอหน์เดียร์และอุปกรณ์การเกษตร) 2.ช่างยนต์ 10 ช 20-30 ปวส. ช่างยนต์ ตามตกลง
111 ม.10 ต.ปา่พทุรา อ.ขาณุวรลักษบรีุ
จ.ก าแพงเพชร 62130 โทร.081-6056918

17 สถำบนัเสรมิทกัษะ เดอะเบสทเ์บรน 1.ครูวทิยาศาสตร์ 1 ญ 20+ ป.ตรี วทิยาศาสตร์ ตามตกลง
(โรงเรียนกวดวชิา) 2.ครูภาษาอังกฤษ 1 ญ 20+ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ตามตกลง
52/2 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.088-2826955



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
18 หจก.สุทธิศักดิ์บรกิำร 1.แม่บา้น 1 ญ 25-50 ไม่จ ากัด 310บ./ว

(ปั้มน้ ามัน) 2.ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ญ 25-50 ไม่จ ากัด 310บ./ว
359 ม.6 ถ.พหลโยธนิ ต.นครชุม อ.เมือง 3.พนักงานหน้าลาน(เติมน้ ามัน) 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 310บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799070

19 หจก.ณฐัพลกำรโยธำ 1.พนักงานเซอร์เวย์ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ขับรถออกต่างจังหวดัได้
(รับเหมาก่อสร้าง)
91/6 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-712331,055-717573

20 บรษัิท อินเตอรอ์โกรเทค (ปทท) จ ำกัด 1.ฝ่ายการตลาด 10 ช/ญ 18+ ปวช.-ป.ตรี 10,000บ./ด
(ผลิตปุ๋ยจากมูลค้างคาว) 2.ฝ่ายขาย 10 ช/ญ 18+ ปวช.-ป.ตรี 10,000บ./ด
444/2 ม.18 ต.บอ่ถ้ า อ.ขาณุวรลักษบรีุ 3.ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 10 ช/ญ 18+ ปวช.-ป.ตรี 10,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.055-747155 4.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 18+ ปวช.-ป.ตรี 10,000บ./ด

21 บรษัิท ศักดิ์สยำมลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 1.พนักงานวเิคราะหสิ์นเชื่อ 5 ช 20+ ป.ตรี 12,000บ./ด
(ใหบ้ริการสินเชื่อ)
38/9-10 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-711779

22 บรษัิท น้ ำตำลนครเพชร จ ำกัด 1.พนักงานขับรถแบคโฮ 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มปีระสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

(ผลิตน้ าตาลทราย) 2.พนักงานขับรถ 10 ล้อ 3 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
333 ม.9 ต.เทพนคร อ.เมือง 3.พนักงานขับรถตัก 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-702011-5 ต่อ 224 4.พนักงานขับรถไถ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5.พนักงานสายการผลิต 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
23 บรษัิท ทพิย์เคเบิ้ลทวีี จ ำกัด 1.ช่างติดต้ังอินเตอร์เน็ตบา้น/เคเบิ้ลทวีี 6 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

(บริการทวีทีอ้งถิ่น) 2.พนักงานขายอินเตอร์เน็ตบา้น 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
82 ถ.เทศา1 ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ลูกค้าสัมพนัธ์ 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-713806,086-9364888



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
24 โซดำรสีอรท์ และแฮบปี้รสีอรท์ 1.แม่บา้น 5 ญ 18+ ไม่จ ากัด 310บ./ว –ท างาน 08.00-17.00น.

(รีสอร์ท) 2.แม่ครัว 3 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 310บ./ว
10 ซ.24 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมืองก าแพงเพชร
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-711711,055-713123

25 TQM อินชัวรนัโบรกเกอร์ 1.ฝ่ายขาย /341220 10 ช/ญ 22+ ม.6-ป.ตรี 12,000บ./ด+ –ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม
(ประกันภยัรถยนต์)
630 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.063-9047232,055-029888

26 โรบนิสัน ก ำแพงเพชร 1.พนักงานตรวจรับสินค้า 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง
(หา้งสรรพสินค้า) 2.แคชเชียร์ 1 ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง
651 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-867175

27 หจก.พิสะมอน 1.ผู้จัดการทา่ทราย 1 ช 20+ ป.ตรี ตามตกลง
(ทา่ทราย) 2.ช่างยนต์ 1 ช 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง
68/2 ม.3 ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-2877887

28 บรษัิท ชลพิรณุมำรเ์ก็ตติ้ง จ ำกัด 1.พนักงานส่งของ/ผู้ช่วยเซลล์ 3 ช 20-40 ม.3+ 310บ./ว
(ขนส่ง) 2.พนักงานขาย/เซลล์ 5 ช 20-40 ม.6+ ตามตกลง –มีประสบการณ์ด้านการาย
812 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-717519

29 รำ้นช่ำงแดง 1.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (รับด่วน) 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง – มีประสบการณ์ด้าน
(ซ่อมรถจักรยานยนต์)   ซ่อมรถจักรยานยนต์
152 ม.2 ต.คณฑี อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.0894371039



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
30 หจก. อ.ธรรมพรดีไลท์ 1.พนักงานขาย 3 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด 15,000บ./ด –ประกันสังคม

(จ าหน่ายนมเปร้ียวดีไลท)์
47 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-717738

31 ทำ่ข้ำวมหำชัย 1.ช่างเชื่อม 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 450บ./ว+
(โรงสีข้าว)
48 ม.1 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม
จ.ก าแพงเพชร 62150 โทร.081-9710777

32 หจก. วัชรเกียรติออยล์ 1.พนักงานหน้าลาน (เติมน้ ามัน) 2 ช 30+ ป.6+ 310บ./ว –เติมน้ ามนั

(สถานีบริการน้ ามัน) 2.แม่บา้น 1 ญ 30+ ป.6+ 310บ./ว –ท าความสะอาดหอ้งน้ า ออฟฟติ 

657 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง   และบริเวรณปั้ม

จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-773003
33 ทำ่ทรำยเหรยีญทอง 1.พนักงานดูดทราย 2 ช 25-50 ไมจ่ ากดั 500บ./ว –ท างาน 07.30-17.30 น.

(ทา่ทราย)
22/3 ม.2 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.086-6253993

34 บรษัิท อิซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ ำกัด สำขำก ำแพงเพชร 1.ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 25-45 ป.6+ 315บ./ว –ประกันสังคม+ชุดฟอร์ม+โบนัส
(ตัวแทนจ าหน่ายและซ่อมรถยนต์อิซูซุ) 2.ช่างยนต์ 5 ช 22-40 ปวส.+ 9,000บ./ด+ –ท างาน 08.00-17.00น.
129/9 ม.9 ต.นครชุม อ.เมือง 3.ที่ปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 22-35 ป.ตรี+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-850882-84 4.การตลาด 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี+ 9,500บ./ด+

5.พนักงานศูนย์บริการ 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี+ 9,500บ./ด+
6.ที่ปรึกษางานบริการ 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี+ 9,500บ./ด+

35 บรษัิท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงานขาย 3 ช 21+ ม.3+ ตามตกลง
(จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง) 2.พนักงาน PC 2 ญ 21+ ม.3+ ตามตกลง
11 ม.10 ต.นครชุม อ.เมือง 3.แม่บา้น 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-798241-3



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
36 หจก.วีระชัยออโต้แอร์ 1.ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

(อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์)
385-387 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-713281

37 หจก. บำนำน่ำ 2019 1.เจ้าหน้าที่ธรุการ 2 ญ 20-30 ปวช.+ ตามตกลง
(รับติดต้ังอินเตอร์เน็ตบา้น) 2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 10 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง
1/1 ซ.1 ถ.ราชวถิี ต.ในเมือง อ.เมือง 3.หวัหน้าทมีขาย 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.089-4966333 4.ทมีช่าง 3 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง

38 หจก.เจบเีอ็ม 1988 1.ช่างตรวจสภาพ 2 ช 20+ ปวส.+ 10,000บ./ด
(สถานที่ตรวจสภาพรถ) 2.ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 9,000บ./ด
369 ม.2 ต.เพชรชมภ ูอ.โกสัมพนีคร 
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-741445

39 ธวัชชัยออโต้แอร์ 1.ช่างประดับยนต์ /713420 1 ช 20-35 ม.3-ม.6 310บ./ว
(ประดับยนต์) 2.ช่างแอร์รถยนต์ 1 ช 18+ ม.3+ 310บ./ว
354 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-711701

40 กำรค้ำเกรยีงไกร 1.พนักงานขาย 2 ช 22-35 ม.3+ 310บ./ว –ประกนัสังคม

(จ าหน่ายยาสีฟนัดาร์ล่ี) –คอมมิชชั่น
81/22 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-712370

41 บรษัิท เพชรคอนกรตี กรุป๊ จ ำกัด 1.QC 1 ช/ญ 25+ ม.3-ม.6 9,000บ./ด+
(คอนกรีตผสมเสร็จ) 2.พนง.โหลดคอนกรีต 1 ช/ญ 23+ ม.3-ม.6 9,000บ./ด+
117 ม.2 ต.อ่างทอง อ.เมือง 3.พนักงานขับรถ 3 ช 25+ ไม่จ ากัด 9,000บ./ด+ –มีค่าเที่ยวรถให้
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.083-9591461,064-4250858 4.พนักงานเอกสาร 1 ญ 23+ ปวส.-ป.ตรี 10,000บ./ด+ –ใช้งานคอมพวิเตอร์ได้ดี

5.พนักงานขาย 1 ช/ญ 25+ ปวส.-ป.ตรี 10,000บ./ด+ –ออกพื้นที่ มีรถบริษัทให้ มีค่าคอมมิชชั่น

6.โฟร์แมน 1 ช 23+ ม.6-ปวส. 9,000บ./ด+



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
42 โรงพยำบำลเอกชนเมืองก ำแพง 1.นักเทคนิคการแพทย์ 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี เทคนิคการแพทย์ ตามตกลง

(โรงพยาบาล) 2.นักรังสีเทคนิค 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี รังสีเทคนิค ตามตกลง
68 ถ.เล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ผู้ช่วยเซพ(ผู้พกิารสมัครได้) 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 310บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-716100

43 บรษัิท โตโยต้ำก ำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหล)ี จ ำกัด 1.พนักงานธรุการ 4 ญ 25+ ปวส.+ ตามตกลง –มีประสบการณ์
(ธรุกิจรถยนต์) 2.พนักงานธรุการ(ผู้พกิาร) 1 ญ 25+ ม.3-ม.6 ตามตกลง –ขับรถได้ มีใบขับขี่
98 ม.13 ถ.พหลโยธนิ ต.นครชุม อ.เมือง 3.การตลาด 3 ช/ญ 25+ ปวส+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.086-4493604 4.พนักงานขาย 10 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

5.แม่บา้น 3 ญ 18+ ไม่จ ากัด 310บ./ว
6.หวัหน้าฝ่ายบคุคล 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง –มีประสบการณ์ HR
7.หวัหน้าการตลาด 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี การตลาด ตามตกลง –มีประสบการณ์การตลาด

44 สมำรท์เบรน ก ำแพงเพชร 1.ครูคณิตศาสตร์ 2 ช/ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ทกุสาขา ตามตกลง –มีอบรมให้
(สถาบนักวดวชิา) 2.ครูวทิยาศาสตร์ 1 ช/ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ทกุสาขา ตามตกลง
19/1-2 ถ.ราษฎร์วมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ครูภาษาไทย 1 ช/ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ทกุสาขา ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-9531730 4.ครูภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ทกุสาขา ตามตกลง

45 แม็กกู้ดคำร ์ก ำแพงเพชร 1.พนักงานขาย 5 ช/ญ 23-40 ป.ตรี 10,000บ./ด+
(จ าหน่ายรถยนต์มือ2) 2.พนักงาน IT 3 ช/ญ 23-40 ป.ตรี 10,000บ./ด+
444/4 ม.2 ต.ทา่มะเขือ อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.063-6935454

46 โรงเรยีนอนุบำลจุฬำรตัน์ 1.ครูพี่เล้ียง 2 ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง –ส่วนสูง 160 ซ.ม.
(โรงเรียน) 2.ครูผู้สอน 2 ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง
8 ถ.วงัควง ต.ในเมือง อ.เมือง 3.พนักงานบญัชี 1 ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.084-6229662



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
47 บรษัิท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตำรช์ จ ำกัด 1.ช่างกล/ช่างยนต์ 3 ช 18+ ปวช.+ 330บ./ว

(แปง้มัส าปะหลัง) 2.พนักงานบญัชี 1 ญ 18+ ปวส.+ 9,000บ./ด
123 ม.18 ต.บอ่ถ้ า อ.ขาณุวรลักษบรีุ 3.ช่างไฟฟา้ 4 ช 18+ ปวส.+ 330บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-771377 4.วศิวกรโรงงาน 1 ช 18+ ป.ตรี วศิวอุตสาหกรรม 12,000บ./ด –มปีระสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

48 บมจ.สยำมแม็คโคร สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงานประชาสัมพนัธ์ 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 310บ./ว –สามารถเพจขายของได้
(ค่าปลีกค้าส่ง) 2.ตรวจรับสินค้า 1 ช/ญ 22-35 ม.6+ 310บ./ว –มีความรู้ด้านคอมพวิเตอร์พื้นฐาน
889 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง 3.พนักงานอาหารสด 1 ช/ญ 22-35 ม.6+ 310บ./ว –ผ่านการขายสินค้าอาหารสด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-717777 4.พนักงานคอมพวิเตอร์ 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี คอมพวิเตอร์ 310บ./ว –มีความรู้ด้านคอมพวิเตอร์พื้นฐาน

5.ผู้จัดการสินค้าอาหารแหง้ 1 ช/ญ 25-37 ม.6+ ตามตกลง –ผ่านงานหวัหน้างานขาย
49 บรษัิท ชำกังรำว สตำรช์ จ ำกัด 1.จป.วชิาชีพ /315210 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี อาชีวอนามัย 15,000บ./ด+ –ประกันสังคม

(ผลิตแปง้มันส าปะหลัง)
657 ม.7 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.055-741766

50 บรษัิท นิวไดมอนด์ สตำรช์ จ ำกัด (สำขำก ำแพงเพชร) 1.พนักงานบญัชี 2 ญ 18+ ปวส.-ป.ตรี 310บ./ว –ทดลองงาน 3 เดือน
(ผลิตแปง้มันส าปะหลัง) 2.พี่เล้ียงเด็ก 2 ญ 20-40 ม.3+ ตามตกลง
99 ม.8 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.055-741623,055-701078

51 บรษัิท เจียกเจิม จ ำกัด 1.survey 3 ช 20-35 ปวส.ช่างส ารวจ 10,000บ./ว –โอที
(ขนส่งน้ ามันดิบ) 2.ช่างปนู 10 ช 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง
29 ม.10 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื 3.ช่างปปูระเบื้อง 10 ช 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.021-070266 4.ช่างไม้ 10 ช 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง

5.ช่างไฟฟา้ 4 ช 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง
6.ช่างปะปา 3 ช 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง
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