
ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหัสอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข / สวัสดิกำร
1 สมำร์ทเบรน 1.ครูศิลปะ 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง

(สถาบันกวดวิชา) 2.ครูคณิตศาสตร์ 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง
19/1-2 ถ.ราษฏร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ครูภาษาไทย 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-9531730

2 บริษัท ทรู ดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลล์ จ ำกัด 1.หัวหน้าทีมขาย 5 ช/ญ 22-40 ม.6 หรือ ปวช. ข้ึนไป 21,000บ./ด+ –ผลักดันยอดขายให้ถึงเป้าหมาย
(ส่ือสาร โทรคมนาคม) วางแผนการขาย อบรมทีมงาน
100/1-4 ช้ัน4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง 2.พนักงานขายอินเตอร์เน็ต 20 ช/ญ 18-40 ม.6+ 10,000บ./ด+ –ออกพ้ืนท่ีขายสินค้าอินเตอร์เน็ต
จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 083-0446175 มีค่าคอมมิชช่ัน

3 บริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (แม่สอด) 1 ช/ญ 21-30 ป.ตรี สัตวศาสตร์ 15,000บ./ด+ –ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
(เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร) 2.เจ้าหน้าท่ีประสานงานขาย (ก าแพงฯ) 1 ช/ญ 21-30 ป.ตรี การจัดการ 15,000บ./ด+ –ค่าล่วงเวลา
652,658,660 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.เจ้าหน้าท่ีบุคคล 1 ช/ญ 21-30 ป.ตรี ทรัพยากรมนุษย์ 15,000บ./ด+
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-773017-18 ต่อ 118

4 บริษัท ประดิษฐ์ จ ำกัด 1.พนักงานซ่อมบ ารุง 3 ช 20-40 ปวส.+ 315-350บ./ว
(น าเข้าและจ าหน่ายอะไหล่รถตัดอ้อย)
265 ม.2 ต.วังแขม อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.062-2468955

5 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ว.วริศรำ 1.จ.ป. เทคนิคข้ันสูง 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี อาชีวอนามัย 15,000-
(ก่อสร้างอาคาร) 20,000บ./ด
841 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.083-5304605

6 บริษัท บีที เมนู ฟีทเจอร์ร่ิง จ ำกัด 1.ช่างกลึง ช่างมิดล่ิง 2 ช 20-40 ไม่จ ากัด 300-400บ./ด
(โรงกลึง)
808 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.065-3596962

ทะเบียนต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำวันท่ี 29 พฤศจิกำยน 2562 



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหัสอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข / สวัสดิกำร
7 คุมองก ำแพงเพชร 1.ครูสอนคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 3 ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง

(สอนพิเศษ)
114 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.093-1545645

8 ก ำแพงกลกำร 1.คนขับรถ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 300บ./ว –ท างานจันทร์-เสาร์
(โรงกลึง) 2.ช่างกลึง 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 300บ./ว –ประกันสังคม
103/11 ถ.พหลโยธิน ม.4 ต.นครชุม อ.มือง 3.ช่างเช่ือม 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 300บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799288

9 บจก. คูโบต้ำ ก ำแพงเพชร (ฮ้ัวเฮงหลี) จ ำกัด 1.พนักงานขาย เซเว่น 2 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง
(จ าหน่ายแทรคเตอร์คูโบต้า)
627/4 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-4610983

10 บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จ ำกัด สำขำลำนกระบือ 1.พนักงานขับรถเครน,รถ JCB 4 ช 18-55 ไม่จ ากัด 340-400บ./ว
(รับเหมาก่อสร้าง) 2.ช่างไฟฟ้า 15 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 340-400บ./ว
190 ม.3 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ 3.QC/QA 10 ช/ญ 18+ ปวช.-ปวส. 340-400บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-741785 4.FITTER 10 ช 18+ ไม่จ ากัด 340-400บ./ว

5.ผู้ช่วยช่าง 30 ช 18+ ไม่จ ากัด 340-400บ./ว
6.พนักงานเขียนแบบ 5 ช/ญ 18+ ปวช.-ปวส. 340-400บ./ว

11 ร้ำนนวดแผนไทย 1.พนักงานนวดแผนไทย 2 ช/ญ 18-55 ไม่จ ากัด ตามตกลง –มีบริการสอนนวดให้
(นวดแผนไทย) –ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์
179/2 ม.20 ต.วังทอง อ.เมือง –ท่ีพักฟรี ,อาหารฟรี
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-7071058

12 บริษัท ชำกังรำว สตำร์ช จ ำกัด 1.จัดซ้ือ 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด 10,000บ./ด –ประกันสังคม
(ผลิตแป้งมันส าปะหลัง) 2.จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี อาชีวอนามัย 15,000บ./ด –บ้านพัก
657 ม.7 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี –โบนัส
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.055-741766 –กองทุนส ารอง



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหัสอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข / สวัสดิกำร
13 ห้องเย็นคณำผล 1.พนักงานบัญชี คอมพิวเตอร์ 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ 300บ./ว –มีประกันสังคม

(ห้องเย็น) 2.พนักงานท่ัวไป (ท างานต่างจังหวัด) 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 10,000บ./ด –มีท่ีพักให้ ต่างจังหวัด เป็นคู่สมรสได้
146/8 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง 3.พนักงานขับรถ 10 ล้อ 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ค่าแรงเท่ียวละ 4000
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.098-5641555 4.แม่บ้าน 1 ญ 30-37 ไม่จ ากัด 300บ./ว

14 บจก. มัชฌิมำ ดิสทริบิวเตอร์ 1.พนักงานขาย 3 ช/ญ 25-35 ปวช.+ 10,000บ./ด –commission
(ศูนย์จ าหน่ายสินค้ายูลินิเวอร์) 2.พนักงานจัดเรียงสินค้า 2 ช/ญ 25-35 ไม่จ ากัด 10,000บ./ด –ประกันสังคม
81/9 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-840744

15 หจก.สุทธิศักด์ิบริกำร 1.แม่บ้าน 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด 9,300บ./ด –มีประกันสังคม
(ป้ัมน้ ามัน) 2.พนักงานเซเว่น 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,300บ./ด
359 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง 3.เด็กป้ัม 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 9,300บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799070

16 บริษัท ดีดี เงินด่วน จ ำกัด 1.พนักงานท่ัวไป 1 ช 20+ ม.6 หรือ ปวช. ข้ึนไป ตามตกลง –ค่าคอมมิชช่ัน
(ลิสซ่ิง) –โบนัสประจ าปี
1233/10-12 ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.055-863206,086-4457672

17 สถำบันเสริมทักษะ เดอะเบสท์เบรน 1.ครูวิทยาศาสตร์ 2 ญ 20+ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ ตามตกลง
(โรงเรียนกวดวิชา) 2.ครูภาษาอังกฤษ 2 ญ 20+ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ตามตกลง
52/2 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.088-2826955

18 บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ำกัด 1.พนักงานบริการหน้าลาน 8 ช/ญ 18-35 ม.3+ 310บ./ด –เติมน้ ามัน
(ป้ัมน้ ามัน)
158 ม.12 ต.ทรงธรรม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.064-7072296

19 บจก. ข้ำว ซี. พี. 1.เจ้าหน้าท่ีตรวจรับวัตถุดิบ (ช่ัวคราว) 51 ช 20+ ปวส.-ป.ตรี 15,000บ./ด –ตรวจรับข้าวเปลือก
(โรงสีข้าว) 2..พนักงานขับรถยก 1 ช 20+ ม.6+ 310บ./ว
99/1 ม.5 ต.วังบัว อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร. 082-6059242



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหัสอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข / สวัสดิกำร
20 หจก.วีอำร์พี ก ำแพงเพชร 2557 1.วิศวกรโยธา(ควบคุมงานภาคสนาม) 1 ช 25+ ป.ตรี วิศวกรโยธา ตามตกลง –มีใบขับข่ี

(รับเหมาก่อสร้าง) –ใช้โปรแกรมออกแบบได้
63/9 ซ.1 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.069-5969966,098-7762295

21 บริษัท ทิพย์เคเบ้ิลทีวี จ ำกัด 1.ฝ่ายเทคนิค 5 ช 18+ ปวช. , ม.6 , ปวส ตามตกลง –ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี
(บริการทีวีท้องถ่ิน)
82 ถ.เทศา1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-713806,086-9364888

22 บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จ ำกัด 1.พนักงานซ่อมบ ารุง 1 ช ไม่เกิน30 ปวส.สาขาช่างยนต์ ตามตกลง –มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
(จ าหน่ายและส่งออกปุ๋ยอินทรีย์เคมี) –มีความรู้ด้านซ่อมเคร่ืองยนต์ รถยนต์
12/3 ม.1 ต.คณฑี อ.เมือง รถบรรทุก
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-702018-19 ต่อ 21

23 บริษัท ไมด้ำ แอ๊สเซ็ท จ ำกัด 1.พนักงานตรวจสอบสินเช่ือ 4 ช 21-30 ม.6+ 16,500บ./ด
(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 2.พนักงานขาย 8 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
1602/9-10 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.099,1399917

24 บริษัท น้ ำตำลทิพย์ก ำแพงเพชร จ ำกัด 1.พนักงานฤดูหีบ ปี2562/2563
(ผลิตน้ าตาลทราย) –ซ่อมบ ารุงเคร่ืองกล ไฟฟ้า เคร่ืองมือวัด 45 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 12,000บ./ด+
399 หมู่ 9 ต าบลเทพนิมิต อ าเภอบึงสามัคคี –พนักงานขับรถไถ สิบล้อ โฟร์คลิฟ 55 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 12,000บ./ด+
จ.ก าแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 –พนักงานคีย์ข้อมูล QC QA 120 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 12,000บ./ด+

–พนักงานคล้องโซ่ จัดลานรถบรทุก 100 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 12,000บ./ด+
–แม่บ้านเก็บกากอ้อย พนักงานท่ัวไป 100 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 12,000บ./ด+

25 บริษัท เพชรพรพรรณ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 1.พนักงานขายแทรกเตอร์ (อ.เมือง) 2 ช/ญ 23+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง
(จ าหน่ายรถไถจอห์นเดียร์และอุปกรณ์การเกษตร) 2.ช่างยนต์ (อ.เมือง) 4 ช 22-30 ปวส.(ช่างยนต์) ตามตกลง
111 ม.10 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.ก าแพงเพชร 62130 โทร.081-6056918



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหัสอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข / สวัสดิกำร
26 บริษัท เจียกเจิม จ ำกัด 1.วิศวกรโยธา 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี ก่อสร้างโยธา ตามตกลง

(ขนส่งน้ ามันดิบ) 2.พนักงานขับเคร่ืองจักร 5 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
29 ม.10 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ
จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.021-070266

27 บริษัท อิซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ ำกัด สำขำก ำแพงเพชร 1.ท่ีปรึกษางานบริการ 1 ช 25-45 ปวช.-ป.ตรี ช่างยนต์ ตามตกลง –ประกันสังคม+ชุดฟอร์ม+โบนัส
(ตัวแทนจ าหน่ายและซ่อมรถยนต์อิซูซุ) 2.พนักงานขาย 3 ช/ญ 25-45 ป.ตรี ตามตกลง –มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
129/9 ม.9 ต.นครชุม อ.เมือง 3.พนักงานบัญชี 2 ญ ไม่เกิน 40 ป.ตรี การบัญชี ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-850882-84

28 เมืองไทยประกันชีวิต สำขำก ำแพงเพชร 1.ฝ่ายขาย 5 ช 20+ ม.3+ ค่าคอมมิชช่ัน –มีค่าคอมมิชช่ัน
(ประกันชีวิต) –ออกพ้ืนท่ีเสนอโครงการประกันชีวิต
192 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง ประกันสุขภาพ และการลงทุน
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.064-9536925

29 บริษัท เจ้ำพระยำพืชไร่ 2999 จ ำกัด 1.ฝ่ายผลิต 4 ช 20+ ป.6+ ตามตกลง
(เกษตรต่อเน่ือง) 0947612512 2.พนักงานขับรถตัก 2 ช 18-35 ป.6+ 320บ./ว
99/9 หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย
จ.ก าแพงเพชร 62110 โทร

30 บริษัท โตโยต้ำก ำแพงเพชร (ฮ้ัวเฮงหลี) จ ำกัด 1.พนักงานบัญชี 2 ช/ญ 25+ ปวส. บัญชี ตามตกลง
(ธุรกิจรถยนต์) 2.ช่างยนต์ 5 ช 25+ ปวส. ช่างยนต์ ตามตกลง
98 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.086-4493604

31 บริษัท ครัวนภัส มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 1.พนักงานขาย 1 ช 22+ ม.3+ 10,000 - –มีใจรักบริการงานขาย
(ค้าส่ง ของอุปโภค บริโภค) 18,000 บ./ด –ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม
75 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.063-8891436

32 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คอมพำว อินทิเกรช่ัน 1.ช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (ด่วน) 4 ช 20-40 ม.3-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า 13,000บ./ด+ –ติดต้ังระบบไฟฟ้า
(ระบบไฟฟ้าและการส่ือสาร) –ติดต้ังระบบไฟฟ้า ส่ือสาร IT
37 ม.6 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี
จ.ก าแพงเพชร 62210 โทร.094-0176209



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหัสอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข / สวัสดิกำร
33 บริษัท มำยน์ สตำร์ อิเล็คทริค จ ำกัด 1.พนักงานขาย 3 ช 18-35 ม.3+ 9,000บ./ด+ –คอมมิชช่ัน

(ขายโทรศัพท์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) –เสนอขาย และรับช าระค่างวด
61/6 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง –ท างานจันทร์-ศุกร์
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.095-6356545

34 บริษัท เอ.วี ก ำแพงเพชร (2009) จ ำกัด 1.พนักงานขาย 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์)
11/3 ม.9 ต.นครชุม อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร โทร.055-850909

35 บริษัท โรงสีสน่ันเมือง จ ำกัด 1.พ่ีเล้ียงเด็ก 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มีความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก
(โรงสีข้าว) –สอนหนังสือเด็กได้ รักเด็ก
151 ม.1 ต.วังแขม อ.คลองขลุง 2.เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 ช/ญ 22+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.081-2808244

36 บริษัท บัญชีและกฏหมำยธุรกิจ นครชุม จ ำกัด 1.พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี บัญชี การเงิน 12,000บ./ด –ค่าแรงเร่ิมต้น 15,000 บ. 
(ส านักงานบัญชี) 2.พนักานการเงิน 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี บัญชี การเงิน 12,000บ./ด ปรับตามประสบการณ์
455 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-716280-1

37 หจก. บำนำน่ำ2019 1.พนักงานขาย 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ขายอินเตอร์เน็ตบ้าน
(จ าหน่ายและติดต้ังอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพ่วง) –ชุดฟอร์ม
1/1 ซ.1 ถ.ราชวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง –สวัสดิการ
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.082-1844511

38 บริษัท ก ำแพงเพชรวีระวณิชย์ จ ำกัด 1.พนักงานขายปลีก 5 ช 18+ ม.6 - ป.ตรี ตามตกลง –มีประกันสังคม
(ส่งเคร่ืองด่ืม) 2.พนักงานขายพรีเซลล์ 5 ช 18+ ม.6-ป.ตรี ตามตกลง –มีค่าคอมมิชช่ัน
333 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 055-020198

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



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหัสอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เง่ือนไข / สวัสดิกำร
40 บริษัท เอส ซี แคริเออร์ 1.ช่างยนต์ 1 ช 22+ ปวช.+ ตามตกลง –ท างานรังสิต คลอง 4

(ขนส่งก๊าซ LPG ให้ ปตท.) (เคร่ืองกล หรือเคร่ืองยนต์)
59/9 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยช่าง 1 ช 22+ ปวช.+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.089-9275743 (เคร่ืองกล หรือเคร่ืองยนต์)

41 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 1.ประชาสัมพันธ์ /241935 10 ญ 20+ ม.3-ป.ตรี 400บ./ว –ประกันสังคม
(ประกันชีวิต) 2.ผู้ช่วยผู้จัดการ 5 ญ 20+ ม.3-ป.ตรี 400บ./ว
638/640 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.เลขานุการ 5 ญ 20+ ม.3-ป.ตรี 400บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.087-6275688

42 ไอคิว พลัส จีเนียส 1.ครูภาษาไทย 2 ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง –ท างานวันอังคาร-วันอาทิตย์
(สถาบันกวดวิชา) 2.ครูคณิตศาสตร์ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง –ท างาน08.00 น.-16.00 น.
ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-8487699

43 แม็กกู้ดคำร์ ก ำแพงเพชร 1.ช่างยนต์ 3 ช 18+ ไม่จ ากัด 9,000- –มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
(จ าหน่ายรถยนต์มือ2) 15,000บ./ด
444/4 ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง 2.พนักงานขาย 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 15,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.063-6935454

44 บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงานขาย 3 ช 21+ ม.3+ ตามตกลง
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง)
11 ม.10 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-798241-3

45 บริษัท อินเตอร์อโกรเทค (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.บ่อถ้ า อ.ขาณุวรลักษบุรี 3.ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 10 ช/ญ 18+ ปวช.-ป.ตรี 10,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.062-3101019 4.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 18+ ปวช.-ป.ตรี 10,000บ./ด

5.คนกรีดยาง 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
6.เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี อาชีวอนามัย 15,000บ./ด
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