
ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
1 บรษัิท เอฟ ด ีกรนี (ประเทศไทย) จ ำกดั 1.พนักงานขาย /522090 2 ช 25-30 ปวส. การเกษตร 12,000บ./ด –มปีระสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

(จ าหน่ายและส่งออกปุ๋ยอินทรีย์เคม)ี –สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
12/3 ม.1 ต.คณฑี อ.เมือง –มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-702018-19 ต่อ 21 –ประกันสังคม

2 บรษัิท โตโยต้ำก ำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหล)ี จ ำกัด 1.พอ่บา้น 1 ช 30+ ไม่จ ากัด 320บ./ว –ประกันสังคม
(ธรุกิจรถ) 2.แม่บา้น 1 ญ 30+ ไม่จ ากัด 320บ./ว
98 ม.13 ถ.พหลโยธนิ ต.นครชุม อ.เมือง 3.พนักงานช่างยนต์ 5 ช 18+ ปวช.-ปวส. ช่างยนต์ 370บ./ว+ –ท างาน 08.00 น.- 17.00 น.
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.086-4493604 4.พนักงานบญัชี /343320 5 ญ 18+ ปวส.-ป.ตรี บญัชี 370บ./ว+

5.พนักงานธรุการ 5 ญ 18+ ไม่จ ากัด 370บ./ว+
6.พนักงานการตลาด 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 370บ./ว+

3 บมจ.สยำมแม็คโคร สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงานจัดเรียงสินค้า 2 ช 20-35 ม.6+ 310บ./ว –เง่ือนไข / สวสัดิการ บริษทัฯ
(ค่าปลีกค้าส่ง) 2.หวัหน้าแผนกจัดเรียงสินค้า 1 ช 25-35 ม.6+ 310บ./ว –มีประสบการณ์ 3 ปี
889 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ผู้จัดการฐานข้อมูลคอมพวิเตอร์ 1 ช/ญ 30-35 ป.ตรี คอมพวิเตอร์ 310บ./ว –มีประสบการณ์ 5 ปี
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-717777 4.พนักงานฐานข้อมูลคอมพวิเจอร์ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี คอมพวิเตอร์ 310บ./ว –มีประสบการณ์ 1 ปี

5.พนักงานจัดโปรโมชั่น B2C 1 ญ 20-35 ป.ตรี 310บ./ว
6.พนักงานการตลาด 1 ญ 20-35 ป.ตรี 310บ./ว –มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

4 เหลียนไท้ 1.ผู้ช่วยเสมียน 1 ญ 20+ ปวช.+ 9,000บ./ด –สามารถท างานต่างจังหวดัได้
(วางทอ่น  ามัน)
หมู่บา้นสมานมิตรวลิล่า ซ.1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.084-5739341

5 นำยไชยรตัน์ อ่ึงศรคีรำม 1.ช่างเชื่อม /721230 15 ช 20+ ไม่จ ากัด 400บ./ว –มีประสบการณ์เชื่อม
(รับเหมาก่อสร้าง) –ออกต่างจังหวดัได้
170/4 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.099-4987066

6 บรษัิท เจ-บิ๊ค เทรดดิ้ง จ ำกัด 1.พนักลงพื นที่เก็บข้อมูล 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 12,000บ./ด –มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว
(ออกแบบส่ือส่ิงพมิพ)์ –ใช้งานคอมพวิเตอร์ได้
51/75 ซ.วภิาวดี66 ถ.วภิาวดี ต.บางเขน เขตหลักส่ี
กรุงเทพมหานคร โทร.025-528888

ทะเบียนต ำแหน่งงำนว่ำง จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำวันท่ี 28 กันยำยน 2561 



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
7 บจ.รักษำควำมปลอดภัย เอส บ ีอนิเตอรก์ำรด์ 1.พนักงานรักษาความปลอดภยั 10 ช/ญ 25-55 ป.6+ 440บ./ว

(จ้างเหมาบริการ)
4/16 ซ.4 ถ.เทศบาล2 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-712888

8 บรษัิท อนิเตอรอ์โกรเทค (ปทท) จ ำกดั 1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ช 35-45 ป.ตรี+ ตามตกลง
(เกษตร) 2.พนักงานขาย 10 ช 24-45 ป.ตรี+ ตามตกลง
444/2 ม.18 ต.บอ่ถ  า อ.ขาณุวรลักษบรีุ 3.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 10 ช 24-45 ป.ตรี+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-747155

9 บรษัิท รักษำควำมปลอดภัย พซี ีอนิเตอรก์รุป๊ จ ำกดั1.แม่บา้น(คนพกิาร) /512120 10 25-55 25-55 ป.6+ 310บ./ว –07.30 - 16.30 น.
(จ้างเหมาบริการ)
4/16 ซ.4 ถ.เทศบาล2 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-711188

10 บรษัิท น้ ำตำลนครเพชร จ ำกัด 1.วศิวกรเคร่ืองกล 1 ช 25-35 ป.ตรี วศิวกรเคร่ืองกล ตามตกลง –ไม่ต้องมีประสบการณ์
(ผลิตน  าตาลทราย) 2.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 ช/ญ 23-35 ป.ตรี รัฐศาสตร์ ,รปศ. ตามตกลง –ประสบการณ์ด้านฝึกอบรม1-3ปี
333 ม.9 ต.เทพนคร อ.เมือง 3.จป.เทคนิค 1 ช 22-35 ป.ตรี อาชีวอนามัย ตามตกลง –มีประสบการณ์ด้านความปลอดภยั
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-702011-5ต่อ224 4. HRBP ฝ่ายโรงงาน 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี รัฐศาสตร์,การจัดการ ตามตกลง –ประสบการณ์ HR 5ป ี/อาวโุส 2 ปี

ทรัพยากรมนุษย์ ,จิตวิทยา
5.เจ้าหน้าที่ Payroll 1 ช/ญ 23-35 ป.ตรี การจัดการ ,บญัชี ตามตกลง –มีประสบการณ์ในด้านสวสัดิการต่างๆ

11 บ.เพชรพรพรรณ อินเตอรเ์ทรด จ ำกัด 1.ที่ปรึกษาการขาย 2 ช/ญ 25+ ปวส.-ป.ตรี 9,000บ./ด+ –เสนอขายรถไถ ,ออกพบลูกค้า
(จ าหน่ายรถไถจอหน์เดียร์และอุปกรณ์การเกษตร) 2.พนักงานธรุการ /343320 1 ช/ญ 24+ ปวส.-ป.ตรี 9,000บ./ด –งานเอกสาร ,แอดมิน
111 ม.10 ต.ปา่พทุรา อ.ขาณุวรลักษบรีุ
จ.ก าแพงเพชร 62130 โทร.081-6056918

12 เอกรัตน ์คอนกรตี 1.คนงานทั่วไป 5 ช 20+ ไม่จ ากัด 300บ./ว+ –หยุดวันเสาร์-อาทติย์ 
(ผลิตอิฐบล๊อค เสาปนู)
95 ม.1 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบรีุ
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.082-9814347

13 บรษัิท แอป๊สนัเทค จ ำกดั 1. พนักงานขายโทรทศัน์ 1 ช/ญ 22-40 ปวช.+ ตามตกลง
(ค้าปลีก ค้าส่ง เคร่ืองใช้ไฟฟา้) หา้งแม็คโครสาขาก าแพงเพชร –คอมมิชชั่น
1/51-52 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี –ค่าเปา้
จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.027-501202



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
14 โรงพยำบำลพรำนกระต่ำย 1.ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 ช ไม่เกิน 35 ม.3+ ตามตกลง – ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

(โรงพยาบาล) –มีความสามารถความช านาญด้านช่าง
114 ม.11 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย –สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
จ.ก าแพงเพชร 62110 โทร.055-775675

15 หจก.ทำ่ข้ำว ซี.พี. 1.จนท.ตรวจรับวตัถุดิบ 24 ช 20+ ปวส.-ป.ตรี 15,000
(โรงสีข้าว) 2.พนง.กะเทาะ-ขัดข้าว 1 ช 20+ ปวช. ,ม.6 310บ./ว
99/1 ม.5 ต.วงับวั อ.คลองขลุง 3.พนง.ปรับปรุงคุณภาพ 1 ช 20+ ม.6-ปวส 310บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.082-0059242 ,055-741776 4.วศิวกรผลิต 1 ช 20+ ป.ตรี 310บ./ว

5.วศิวกรซ่อมบ ารุง 1 ช 20+ ป.ตรี 310บ./ว
16 บรษัิท บิ๊กวันพลัส จ ำกัด 1.ตัวแทนขาย 4 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –เบี ยเลี ยงวนัละ 100 บาท

(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟา้) 2.ตรวจสอบสินเชื่อ 1 ช 25+ ม.3 10,000บ./ด –คอมมิชชั่น/โบนัส
94/7 ม.6 ถ.เล่ียงเมือง ต.สระแก้ว อ.เมือง –ประกันสังคม
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.093-1450522 0

17 บ.ไทยลอตเต้ สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงานขาย /522090 6 ช/ญ 22+ ม.3+ 13,000บ./ด –ค่าน  ามัน com,ประกันชีวติ
(จ าหน่ายหมากฝร่ัง) –ประกันสังคม
59/8 ซ.4 ถ.วงัคาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.083-0968202

18 ส ำนักงำนบญัชีและกฏหมำยธุรกิจนครชุม 1.พนักงานธรุการ 1 ช/ญ ไม่เกิน30 ปวส.+ 9,000+บ./ด –ค่าล่วงเวลา
(รับจ้างท าบญัช)ี 2.พนักงานบญัชี /343320 1 ช/ญ ไม่เกิน 30 ปวส.+ 9,000+บ./ด –มีประกันสังคม
455 ถ.เทศา2 ต.ในเมือง อ.เมือง –โบนัส
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.086-4490812

19 หจก.เอกธนกฤตอนันต์ 1.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 ช 25+ ไม่จ ากัด 310บ./ว –ขับรถจักรยานยนต์,รถยนต์ได้
(ขายรถจักรยานยนต์) –มีใบขับขี่
15,17 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-712515

20 บรษัิท ธนวัฒน์ ควอลิตี้ สตำรช์ จ ำกัด 1.ช่างกล 6 ช 20-35 ปวช.-ป.ตรี 330บ./ด
(แปง้มันสัปหลัง) 2.ช่างยานยนต์ 6 ช 20-35 ปวช.-ป.ตรี 330บ./ด
123 ม.18 ต.บอ่ถ  า อ.ขาณุวรลักษบรีุ 3.เจ้าหน้าที่ไอที 1 ช 20-35 ปวช.-ป.ตรี 330บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-771377 4.ไฟฟา้ 2 ช 20-35 ปวช.-ป.ตรี 330บ./ด

21 TQM อินชัวรนัโบรกเกอร์ 1.ฝ่ายขาย /341220 10 ญ 22-32 ปวช.-ป.ตรี 10,000บ./ด+ –มีประกันสังคม
(ประกันภยัรถยนต์)



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
630 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.063-9047232,055-029888

22 วิรยิะประกันภยั 1.เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ
(ประกันภยั)
198 หมู่ 3 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799480-3

23 บจก. คูโบต้ำ ก ำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหล)ี จ ำกัด 1.แคชเชียร์ 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 310บ./ว –ค่ากะ
(จ าหน่ายแทรคเตอร์คูโบต้า) –ประกันสังคม
627/4 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-4610983

24 บรษัิท ไบโอ ก ำแพงเพชร จ ำกัด 1.พนักงานขาย เครดิต 2 ช/ญ 24+ ป.ตรี 10,000บ/ด. –ค่าคอมมิชชั่น
(ขายส่ง) 2.พนักงานขาย เงินสด 3 ช 20+ ปวส.+ 9,000บ/ด. –เบี ยเลี ยง
475 ม.1 ต.เทพนคร อ.เมือง 3.พนักงานเครดิต 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 9,000บ/ด.
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.089-1212940

25 หจก.ต้นโพธิ์ คอนกรตี 1.ตัวแทนขายปนู 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด 9,000บ./ด+
(แพล้นปนู)
770 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.091-6231694

26 รำ้นกระต่ำยกับเต่ำ และเตำปิ้งย่ำง 1.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 300บ./ว
(ร้านอาหาร) 2.พนักงานจัดของ 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 300บ./ว
85 ถ.ราษฎร์ร่วมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง 3.กุ๊ก 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 10,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.096-2057879

27 โรบนิสัน ก ำแพงเพชร 1.พนักงานขาย (ผู้สูงอาย)ุ 1 ช/ญ 60+ ม.3+ ตามตกลง
(หา้งสรรพสินค้า) 2.เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง
651 ม.1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.พนักงานขาย 1 ช/ญ 23+ ม.3 - ป.ตรี ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-867175 4.ผู้จัดการแผนกขาย 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี+ ตามตกลง

28 บรษัิท ชำกังรำว สตำรช์ จ ำกัด 1.จป.วชิาชีพ /315210 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 15,000บ./ด+
(ผลิตแปง้มันส าปะหลัง)
657 ม.7 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.055-741766

29 บรษัิท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ ำกัด สำขำก ำแพงฯ 1.ช่างรถใหญ่ /723190 2 ช 18+ ปวช.-ปวส.ช่างยนต์ ตามตกลง –มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
(จ าหน่ายรถยนต์) 2.ช่างรถเล็ก /723190 2 ช 18+ ปวช.-ปวส.ช่างยนต์ ตามตกลง
129/9 ม.9 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-850882-4

30 บรษัิท มำย์น สตำร ์อิเล็คทรคิ 1.พนักงานขาย 1 ช 18+ ม.3+ 10,000บ./ด –ประกันสังคม
(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟา้)
61/6 ซ.7.1 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.095-6356585

31 บรษัิท กรงุเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 1.เลขานุการ /414120 5 ญ 25+ ม.6+ 12,000บ./ด
(ประกันชีวติ) 2.ผู้ช่วยผู้จัดการ /123330 3 ช/ญ 25+ ป.ตรี 25,000บ./ด –ค่าบริหารต าแหน่ง
638/640 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ประชาสัมพนัธ ์/241935 10 ช/ญ 22+ ม.3 ขึ นไป 20,000บ./ด –คอมมิชชั่น/โบนัส
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.087-6275688 4

32 บรษัิท แก่นเจรญิ จ ำกัด (สำขำ2) จังหวัดก ำแพงเพชร 1.ช่างไฟฟา้ /721230 1 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง –มีใบรับรอง สนง.พฒันาฝีมือแรงงาน
(แปรรูปมันส าปะหลัง) 2.จป.วชิาชีพ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี อาชีวอนามัย 18,000บ./ด
199 ม.1 ต.คลองขลุง อ.เมือง 3.พนักงานขับรถยนต์ 1 ช 25-35 ไม่จ ากัด 11,200บ./ด –มีเบี ยเลี ยงออกต่างจังหวดั
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.055-865113-4

33 บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกัด 1.เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 1 ช 25+ ป.ตรี (ปวส.ช่างยนต์) ตามตกลง –มีประสบการณ์ช่างยนต์ 1 ปี
(ขนส่ง) 2.เจ้าหน้าที่ธรุการ 1 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง –มีประสบการณ์ธรุการ 1 ปี
349 ม.2 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง 3.หวัหน้างานบคุคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง –มีประสบการณ์งานบคุคล1 ปี
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.054-281107-9 ต่อ229  

34 ส ำนักงำนธุรกิจกำรบญัชีและภำษีอำกร 1.พนักงานบญัชี 2 ญ 20-30 ป.ตรี 9,000บ./ด –ท างานวนัจันทร์-วนัเสาร์
(ส านักงานบญัชี)
31-33 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-712120

35 ธวัชชัยออโต้แอร์ 1.ช่างประดับยนต์ /713420 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 300บ./ว –มีอาหารกลางวนั
(ประดับยนต์) 2.ช่างแอร์ /713430 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 300บ./ว –ประกันสังคม
354 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-711701

36 บรษัิท เค.ซี เมททอลชีท จ ำกัด (มหำชน) 1.พนักงานขนส่ง 2 ช 20+ ป.6+ ตามตกลง –เบี ยขยัน โบนัส ที่พกั ฯลฯ
(เมททอลชีท) 2.พนักงานผลิต 2 ช 20+ ป.6+ ตามตกลง
40/1 ม.3 ต.อ่างทอง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-705743



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
37 ทำ่ทรำยเหรยีญทอง 1.พนักงานขับรถตัก 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 320บ./ว

(ทา่ทราย) 2.พนักงานดูดทราย 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 320บ./ว
22/3 ม.2 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.086-6253993

38 ไอคิว พลัส จีเนียส 1.ครูคณิตศาสตร์ 1 ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง –สอนประจ า 
(สถาบนักวดวชิา) 2.ครูวทิยาศาสตร์ 1 ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง –มีอบรมให้
92/7-8 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ครูภาษาอังกฤษ 1 ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-8487699

39 บรษัิท เอ.วี ก ำแพงเพชร(2009) จ ำกัด 1.พนักงานขาย /522090 10 ช/ญ 25+ ม.6-ป.ตรี 300บ./ว –หยุดทกุวนัอาทติย์
(ขายรถจักรยานยนต์) 2.พนักงานทั่วไป 1 ช 25+ ม.6-ป.ตรี 300บ./ว
11/3 ม.9 ต.นครชุม อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร โทร.055-850909

40 บรษัิท กลุ่มสยำมบรรจุภณัฑ์ จ ำกัด 1.พนักงานรับเตรียมสินค้า 1 ช 20-30 ม.6 ตามตกลง
(ผลิตภณัฑ์กระดาษ)
153 ม.2 ต.ทา่พทุรา อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.055-8400606

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

42 บรษัิท เอส เอ็น เอ็น ลิสซ่ิง จ ำกัด 1.เจ้าหน้าที่วเิคราะหสิ์นเชื่อ /412230 8 ช 25+ ปวส.-ป.ตรี 11,000บ./ด –ขับรถได้ มีใบขับขี่
(ประกัน) 2.เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี สิน /421530 2 ช 25+ ปวส.-ป.ตรี 11,000บ./ด
510 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-712524

43 บรษัิท เจตจันทร ์คอนสรคัชั่น จ ำกัด 1.วศิวกรโยธา (214215) 1 ช/ญ ป.ตรี วศิวโยธา 15,000บ./ด –ทดลองงาน 3 เดือน,มีใบ กว
(รับเหมาก่อสร้าง) 2.โฟร์แมนควบคุมงาน (214215) 1 ช/ญ ปวส. 12,000บ./ด –มีประกันสังคม
77 ม.11 ต.บงึสามัคคี อ.บงึสามัคคี 3.เสมียน (419010) 1 ญ ปวส. 9,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62210 โทร.089-1591390 4.กรรมกร (932290) 10 ช/ญ ไม่จ ากัด 300บ./ว

5.พนักงานขับรถ 6ล้อ 10ล้อ 2 ช ไม่จ ากัด 450บ./ด



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
44 บรษัิท มิตรก ำแพงเพชรเทรดดิ้ง จ ำกัด 1.พนักงานยกสินค้า 1 ช ไม่เกิน 35 ป.6+ 9,350บ./ว

(จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม) 2.พนักงานขับรถยนต์ 1 ช ไม่เกิน 35 ม.3+ 9,350บ./ด
265/1 ม.2 ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 055-773718

45 หจก. อ.ธรรมพรดีไลท์ 1.พนักงานขาย 4 ช/ญ 25+ ป.6-ม.3 คอมมิชชั่น –รายได้ตามยอดขาย
(จ าหน่ายนมเปรี ยวดีไลน)์ –มีโบนัส
47 ถ.กะโลทยั ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.061-3650179

46 บรษัิท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.ผู้แทนขาย(จ.ก าแพงเพชร)/522090 1 ช/ญ 21-28 ป.ตรี สัตวศาสตร์ 15,000+บ./ด –ชุดยูนิฟอร์ม โบนัส ปรับต าแหน่ง
(เกษตรอุตสาหกรรม) 2.ผู้แทนขาย(อ.สลกบาตร)/522090 1 ช/ญ 21-28 ป.ตรี สัตวศาสตร์ 15,000+บ./ด
652,658,660 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ผู้แทนขาย(อ.แม่สอด)/522090 1 ช/ญ 21-28 ป.ตรี สัตวศาสตร์ 15,000+บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-773017-8 ต่อ118 4.ผู้แทนขาย(จ.นครสวรรค์)/522090 1 ช/ญ 21-28 ป.ตรี สัตวศาสตร์ 15,000+บ./ด

5.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 ช/ญ 21-28 ป.ตรี สัตวศาสตร์ 15,000+บ./ด
6.พนักงานขับรถ(หอ้งเย็น)(จ.ตาก) 1 ช/ญ 21-30 ม.6,ปวช.,ปวส. 9,300+บ./ด

47 ณฐัพงศ์กำรยำง 1.ช่างประกอบยางรถ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 9,000บ./ด
(ซ่อมช่วงล่าง) 2.ช่างซ่อมช่วงล่าง 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 9,000บ./ด
153/59 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.063-2653289

48 บรษัิท ก ำแพงเพชรศูนย์รวมยำง จ ำกัด 1.ช่างซ่อมรถยนต์ 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง –ประกันสังคม
(จ าหน่ายยางรถยนต์ ซ่อมช่วงล่าง) 2.ช่างฝึกหดั 2 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง –ชุดยูนิฟอร์ม
80 ม.2 ต.สระแก้ว อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-746256

49 บรษัิท น้ ำตำลทพิย์ก ำแพงเพชร จ ำกัด 1.ซ่อมบ ารุงไฟฟา้ 15 ช 18+ ปวช+ ไฟฟา้ก าลัง 335บ./ด –ไม่มีวุฒิได้ แต่ต้องมีประสบการณ์ 1 ปี

399 ม.9 ต.เทพนิมิต อ.บงึสามัคคี                   2.ช่างซ่อมเคร่ืองมือวดั 15 ช 18+ ปวช+อิเล็กทรอนิกส์ 335บ./ด
(ผลิตน  าตาลทราย) 3.ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองกล 15 ช 18+ ปวช.+เคร่ืองกล 335บ./ด –ไม่มีวุฒิได้ แต่ต้องมีประสบการณ์ 1 ปี

จ.ก าแพงเพชร โทร.055-718300 4.ผู้ช่วยช่างเชื่อม 40 ช 18+ ไม่จ ากัด 318บ./ด –ยินดีสอนงานส าหรับผู้สนใจ
50 โรงเรยีนอนุบำลจุฬำรตัน์ 1.แม่บา้น /512120 1 ญ 25+ ม.3 ขึ นไป 350บ./ว

(สถานศึกษา) 2.คนสวน /611360 1 ช 25+ ป.6 ขึ นไป 350บ./ว
8 ถ.วงัคาง ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ครูปฐมวยั /233120 1 ญ 23+ ป.ตรี คุรุศาสตร์ 400บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.084-6229662



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
51 บรษัิท เค.พี ออกซิเจน จ ำกัด 1.พนักงานขับรถ /832210 5 ช 25+ ป.6+ ตามตกลง

(ออกซิเจน)
762 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.089-7024999

52 บรษัิท ศรไีทยเฟรทฟอวัดเดอร ์จ ำกัด 1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภยั /315220 1 ช/ญ 25-45 จป.วชิาชีพ 12,000บ./ด –เงินเดือนไม่รวมโอที
(ขนส่งน  ามันดิบ) 2.พนักงานขับรถ /832210 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด 9,150บ./ด
111 ม.11 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื
จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.055-741678

53 บรษัิท ชลพิรณุมำรเ์ก็ตติ้ง จ ำกัด 1.พนักงานขาย /522090 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 10,000บ./ว
(ขนส่ง) 2.ผู้จัดการฝ่ายขาย /122420 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 10,000บ./ว
812 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-717519

54 บรษัิท ก ำแพงเพชรกลกำร จ ำกัด 1.ช่างเชื่อม /721230 2 ชาย ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง
(โรงกลึง)
103/11-15  ม.4  ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799288  

55 บรษัิท เอลิท ดรลิลิ่ง จ ำกัด 1.พนักงานขับเทเลอร์ /831120 5 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มีประสบการณ์ขับรถเทเลอร์3-5ปี
(ขุดเจาะน  ามัน) 2.พนักงานขับรถเครน /831190 5 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มีประสบการณ์ขับรถเครน3-5ปี
198 ม.3 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื 3.พนักงานติดรถ /932290 6 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ร่างกายกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว
จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.055-741626 4.จป.วชิาชีพ /315220 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง –อาชีวอนามัย

56 บรษัิท เจียกเจิม จ ำกัด 1.ช่างกลหนัก(ขับรถ) /723190 5 ช 20+ ไม่จ ากัด 13,000บ./ด
(ขนส่งน  ามันดิบ)
29 ม.10 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื
จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.021-070266

57 บจก.งว่นฮงหลีเครือ่งจักรกลกำรเกษตร 1.พนักงานขาย /522090 2 ช 25-35 ปวช.-ปวส. ตามตกลง –คอมมิชชั่น
(ขายเคร่ืองจักรกลการเกษตร) 2.ช่างซ่อมทั่วไป /723190 2 ช 25+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง –มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ
552/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 055-711471

58 หจก.ส.พืชผลเจรญิกำรเกษตร 1.ฝ่ายขาย /522090 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000บ./ด
(ขายเคมีภณัฑ์ทางการเกษตร) 2.พนักงานแบกปุ๋ย /932290 หลายอัตรา ช 18+ ไม่จ ากัด 305บ./ว
552/2 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.พนักงานบญัชี /343320 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-715996 4.พนักงานขับรถพว่ง /832420 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มีใบขับขี่ประเภท ท.4


