
ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
1 บมจ.อิออนธนสินทรพัย์ 1.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด 3 ช/ญ 22+ ป.ตรีทกุสาขา 12,000บ./ด –สัญญาจ้าง 1 ป ี(***รับด่วน***)

(สถาบนัการเงิน) (ประจ าบธูบิ๊กซีฯก าแพงเพชร) มีค่าคอมฯ
หา้งบิ๊กซีฯ 613/1 ถ.เจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง 2.พนักงานทั่วไป(ผู้พกิาร) 1 ช/ญ 22+ ป.ตรีทกุสาขา ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-853754

2 ศูนยส์ง่เสริมและพัฒนำอำชพีเกษตรกรจงัหวัดก ำแพงเพชร 1.พนักงานรักษาความปลอดภยั 1 ช 25-50 ป.4+ 6,000บ./ด –ท างาน 16.30 น. - 08.30 น.
(หน่วยงานราชการ) –อยู่ในพื้นที่ต าบลเทพนคร
108 ม.2 ต.เทพนคร อ.เมอืง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-773647

3 บมจ.สยำมแม็คโคร สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงานแผนกธรุการช่าง 1 ช 21+ ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง –สวสัดิการบริษทัฯ
(ค่าปลีกค้าส่ง) สาขาเกี่ยวกับไฟฟา้ –ต้องจบสาขาไฟฟา้เทา่นั้น
889 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-717777

4 โรบนิสัน สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงาน IT /312220 1 ช 20+ ปวช.+ สาขาคอมพวิเตอร์ 12,000บ./ด
(ค้าปลีก) 2.พนักงานขาย /522090 3 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 9,300บ./ด
651/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.

5 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดสำมเพชร 1.จป.วชิาชีพ /315210 1 ช 23+ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามตกลง –ประกันสังคม
(รับเหมาก่อสร้าง) –ประกันชีวติ
524 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง –ชุดฟอร์ม
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.086-4490415,055-712005

6 บรษัิท แก่นเจรญิ จ ำกัด (สำขำ2) จังหวัดก ำแพงเพชร 1.ช่างไฟฟา้ /721230 1 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง –มีหนังสือรับรองช่างไฟฟา้
(แปรรูปมันส าปะหลัง) ภายในอาคาร ที่ได้รับรองความรู้
199 ม.1 ต.คลองขลุง อ.เมือง ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 2 ฉบบั
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.055-865113-4

7 บมจ.ทรปิเปิ้ลท ีบรอดแบรน 1.เจ้าหน้าที่การตลาด /241960 4 ช/ญ 20+ ม.6 ขึ้นไป 330บ./ว –ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
(อินเตอร์เน็ต) –ท างานเกี่ยวกับการตลาด
200 ม.4 ถ.แจ้งวฒันะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด –ท างาน 8.00 - 17.00 น.
จ.นนทบรีุ

ทะเบียนต ำแหน่งงำนว่ำง จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำวันท่ี 4 พฤษภำคม 2561 



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
8 บรษัิท พีเอโฟน จ ำกัด 1.พนักงานขาย /522090 1 ช/ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป 310บ./ด –ค่าคอมมิชชั่น

(จ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพทแ์ละซ่อม) 2.ช่างซ่อมโทรศัพท ์/724320 1 ช/ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป 310บ./ด –ประกันสังคม
หา้งโรบนิสัน ก าแพงฯ (ชั้น2) 651/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง –ชุดยูนิฟอร์ม
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.062-2010513 –โบนัส

9 สถำบนัเสรมิทกัษะ เดอะเบสทเ์บรน 1.ครูวทิยาศาสตร์ 2 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

10 โรงแรมเพชร 1.ผู้ช่วยกุ๊ก /512230 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
(โรงแรม) 2.พนักงานล้างจาน /913230 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
200 ถ.บ ารุงราษฏร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.

11 บรษัิท น  ำตำลนครเพชร จ ำกัด 1.พนักงานขับรถตัก /832430 5 ช 18-50 ป.6-ม.6 ตามตกลง –ร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง ขยันอดทน
(ผลิตน้ าตาลทราย) 2.ช่างซ่อมรถยนต์/บรรทกุ /723120 5 ช 18-50 ป.6-ปวส.ช่าง ตามตกลง –ไม่เปน็โรคติดต่อ ไม่เสพยาเสพติด
333 ม.9 ต.เทพนคร อ.เมือง 3.พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท ์/833420 5 ช 18-50 ป.6+ ตามตกลง   ไม่เคยต้องโทษอาญา
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-729236,0810375232 4.พนักงานขับรถแบคโฮ /833120 5 ช 18-50 ป.6+ ตามตกลง –ท างานเข้ากะได้

5.พนักงานขับรถบรรทกุ /831190 5 ช 18-50 ป.6+ ตามตกลง
6.ช่างเชื่อม/ตัด/ประกอบเหล็ก /721230 5 ช 18-50 ป.6+ ตามตกลง
7.พนักงานทั่วไป /932290 5 ญ 18-50 ป.6+ ตามตกลง

12 หจก.ก ำแพงเพชรทรพัย์ไพบลูย์ ปโิตรเลียม 1.เด็กปั้ม /522040 3 ช 20+ ม.3 ขึ้นไป 9,000บ./ด –หยุด 2 วนัต่อเดือน
(ปั้มน้ ามัน) –ท างาน 07.00น.-17.00น. (เข้ากะ)
857 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.087-950159

13 บรษัิท กรงุเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 1.เลขานุการ /414120 2 ญ 20+ ป.ตรี 9,000บ./ด
(ประกันชีวติ) 2.ผู้ช่วยผู้จัดการ /123330 3 ช/ญ 30+ ม.6 ขึ้นไป 20,000บ./ด –ค่าบริหารต าแหน่ง
638/640 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ประชาสัมพนัธ ์/241935 5 ช/ญ 25+ ม.3 ขึ้นไป 15,000บ./ด –คอมมิชชั่น/โบนัส
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.087-6275688

14 บ. ปโิตรเลี่ยมไทยคอรป์อเรชั่น จ ำกัด สำขำก ำแพงฯ 1.พนักงานประจ าลาน /522040 6 ช/ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป 9,000บ./ด+ -ชุดพนักงาน,ประกันสังคม,โบนัส
(ขายน้ ามัน PT)   (เติมน้ ามัน เก็บเงิน) –มี OT
270 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 2..แคชเชียร์ /421130 3 ช/ญ 18+ ม.3 ขึ้นไป 9,000บ./ด+
จ.ก าแพงเพชร62000 โทร.064-7072296



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
15 บรษัิท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด(มหำชน)ก ำแพงฯ 1.พนักงานพวีซีี /932220 1 ช 20+ ม.3 - ป.ตรี 9,300บ./ด

(จ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง) 2.พนักงานสุขภณัฑ์ /713630 1 ช 20+ ม.3 - ป.ตรี 9,300บ./ด
11 ม.10 ต.นครชุม อ.เมือง 3.พนักงานรับสินค้า /413190 1 ช 20+ ม.3 - ป.ตรี 9,300บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-798241 4.พนักงานปอ้งกันการสูญเสีย /932190 1 ช 20+ ม.3 - ป.ตรี 9,300บ./ด

5.IPE อ่างซ้ิง /721330 1 ช 20+ ม.3 - ป.ตรี 9,300บ./ด
6.พนักงานประตูไม้อัด /824085 1 ช 20+ ม.3 - ป.ตรี 9,300บ./ด

16 บรษัิท ชำกังรำว สตำรช์ จ ำกัด 1.วศิวกรอุตสาหกรรม (214930) 1 ช 25+ ป.ตรี 15,000บ./ด+
(ผลิตแปง้มันส าปะหลัง)
657 ม.7 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.055-741766

17 บรษัิท เอ.วี ก ำแพงเพชร(2009) จ ำกัด 1.พนักงานขาย /522090 4 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง –หยุดทกุวนัอาทติย์
(ขายรถจักรยานยนต์) 2.พนักงานทั่วไป /932290 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง
11/3 ม.9 ต.นครชุม อ.เมือง 3.แม่บา้น /512130 1 ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร โทร.055-850909 4.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ /723130 4 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง

18 TQM อินชัวรนัโบรกเกอร์ 1.เจ้าหน้าที่ธรุการ /419010 10 ญ 23+ ป.ตรี 9,500บ./ด –มีประกันสังคม
(ประกันภยัรถยนต์) 2.ฝ่ายขาย /341220 10 ช/ญ 23+ ป.ตรี 9,500บ./ด –ชุดฟอร์ม
630 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.063-9047232,055-029888

19 บรษัิท เจรญิโภคภณัฑ์โปรดิ๊วส จ ำกัด 1.ผู้ช่วยนักเกษตร /221390 1 ช/ญ 20-30 ปวช.-ปวส. เกษตร ตามตกลง
(จ าหน่ายอปกรณ์การเกษตร) 2.จนท.ขายเมล็ดพนัธุแ์ละปุ๋ย /522090 12 ช/ญ 20+ ป.ตรี เกษตร เศรษฐศาสตร์ ตามตกลง
777 ม.9 ต.เทพนคร อ.เมือง 3.จนท.การตลาด /241960 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี การตลาด ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.089-1600446 4.ผู้ช่วชผู้จัดการ FarmPro /122420 8 ช/ญ 20+ ป.ตรี เกษตร เศรษฐศาสตร์ ตามตกลง

5.จนท.ร้าน FarmPro /122420 16 ช/ญ 20+ ป.ตรี เกษตร เศรษฐศาสตร์ ตามตกลง
6.จนท.วชิาการดินและปุ๋ย /211385 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี เกษตร ปฐพีวิทยา ตามตกลง
7.จนท.วชิาการข้าว /245115 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี เกษตร ตามตกลง
8.จนท.บริการลูกค้า /341525 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี เกษตร เศรษฐศาสตร์ ตามตกลง
9.จนท.ควบคุมคุณภาพปุ๋ย /315260 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี เคมี ตามตกลง

20 รำ้นบำงรกั Love Station 1.พนักงานเสิร์ฟ /512330 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 150บ./ว –ท างาน 17.30 - 24.00 น.
(ร้านอาหาร) 1 ญ 18+ ไม่จ ากัด 150บ./ว –มีอาหารให ้1 มื้อ
391 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.088-1896663



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
21 บรษัิท ธนวัฒน์ ควอลิตี  สตำรช์ จ ำกัด 1.วศิวกรรมอุตสาหการ /214930 1 ช 27-35 ป.ตรี ตรงสาขา ตามตกลง

(แปง้มันสัปหลัง) 2.วศิวกรรมเคร่ืองกลโรงงาน /214590 1 ช 27-35 ป.ตรี ตรงสาขา ตามตกลง
123 ม.18 ต.บอ่ถ้ า อ.ขาณุวรลักษบรีุ 3.ช่างซ่อมบ ารุง /723190 5 ช 18+ ปวส.-ป.ตรี ไฟฟา้ อิเล็คฯ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-771377

22 บรษัิท มิตรก ำแพงเพชรเทรดดิ ง จ ำกัด 1.พนักงานขับโฟล์กลิฟท ์/833420 1 ช ไม่เกิน 35 ไม่จ ากัด 9,350บ./ว –โบนัส สัมมนา ตรวจสุขภาพ
(จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม)
265/1 ม.2 ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 055-773718

23 บรษัิท สยำมรำช จ ำกัด 1.พนักงานอ่านมาตร /915340 1 ช/ญ 18+ ป.6 ขึ้นไป 9,000บ./ด –อ่านมาตรในพื้นที่ ที่ก าหนด
(อ่านมาตรน้ า อ าเภอคลองลาน) (เขตอ าเภอคลองลาน)  (ภายในวนัที่ 1 - 15 ของเดือน)
การประปาก าแพงเพชร 74 ถ.เทศา1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.082-4064803

24 บรษัิท น ำเมือง/ปอ้มโชค จ ำกัด 1.พนักงานเชียร์ขายสินค้า /522090 10 ญ 20+ ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง
(การขายส่งเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์)
18/4 ถ.เล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-711198 ต่อ16

25 โซดำ รสีอรท์ 1.พนักงานต้อนรับ/แคชเชียร์ /422220 5 ญ ไม่เกิน30 ปวส.-ป.ตรี ที่เกี่ยวข้อง 305บ./ว –ใช้งานคอมพวิเตอร์พื้นฐานได้
(รีสอร์ท) –ท างานเปน็กะได้
10 ซ.24 ถ.ราชด าเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-713281

26 บรษัิท มำย์น สตำร ์อิเล็คทรคิ 1.พนักงานขาย /522090 3    ช 18+ ม.3+ 10,000บ./ด –ประกันสังคม
(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟา้)
61/6 ซ.7.1 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง –โบนัส
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.095-6356585

27 บ.ไทยลอตเต้ สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงานขาย(หน่วยรถ) /522090 1 ช/ญ 22+ ม.3+ 14,000บ./ด –ค่าน้ ามัน com,ประกันชีวติ
(จ าหน่ายหมากฝร่ัง) –ประกันสังคม
59/8 ซ.4 ถ.วงัคาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.083-0968202

28 โรงเรยีนอนุบำลจุฬำรตัน์ 1.แม่บา้น /512120 1 ญ 25+ ม.3 ขึ้นไป 350บ./ว
(สถานศึกษา) 2.คนสวน /611360 1 ช 25+ ป.6 ขึ้นไป 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
29 เกษตรจันทรพั์นธุ์ไม้ 1.คนงานทั่วไป /932290 5 ช 18+ ไม่จ ากัด 305บ./ว –ขยายพนัธพ์ชื

(ขยายพนัธไ์ม้ผล)
5 ม.5 ต.วงับวั อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.089-4378047

30 บรษัิท เอส.ซี.เอ็น. มอเตอร ์จ ำกัด 1.พนักงานขาย /522090 5 ช/ญ 20-35 ม.6 , ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง –มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ
(ขาย/บริการ รถจักรยานยนต์) 2.กิจกรรม/ประชาสัมพนัธ ์/241930 2 ญ 20-30 ม.6 , ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง –ใช้งานคอมพวิเตอร์พื้นฐานได้
115 ถ.วจิิตร2 ต.ในเมือง อ.เมือง 3.นายช่างบริการ /723130 3 ช 20+ ปวช.-ปวส ตามตกลง –มีใบขับขี่รถยนต์ 
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.082-5693335

31 บรษัิท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ ำกัด สำขำก ำแพงฯ 1.ช่างรถใหญ่ /723190 5 ช 18+ ปวส.ช่างยนต์ ตามตกลง –มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ
(จ าหน่ายรถยนต์)
129/9 ม.9 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-850882-4

32 บรษัิท อำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1.พนง.ปฏบิติัการฝ่ายการผลิต /932290 1 ช ไม่เกิน 30 ป.ตรี วศิวกรรมเคมี 18,700บ./ด –สมัครงานที่โรงงานก าแพงเพชร
(ผลิตผงชูรส) ป.ตรี วทิยาศาสตร์เคมี
369 ม.3 ต.คณฑี อ.เมือง ป.ตรี เทคโนโลยีชีวภาพ
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.092-3387135

33 โรงเรยีนอนุบำลมิ่งขวัญ 1.ครูผู้สอน /233220 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี คุรุศาสตร์ ตามตกลง –ช่วงทดลองงานเงินเดือน 10,000 บ.
(สถานศึกษา) –มีบา้นพกัฟรี น้ าไฟฟรี
113 ม.12 ต.วงัแขม อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.055-020115,096-6658936

34 บรษัิท ก ำแพงเพชรใหแ้สง จ ำกัด 1.พนักงานเงินสด /421130 3 ช/ญ 25+ ม.3 ขึ้นไป 12,000บ./ด
(ศูนย์กระจายสินค้า) 2.คนขับรถ /832210 1 ช 25+ ป.6+ 9,500บ./ด
245 ถ.วจิิตร2 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-5323144

35 บรษัิท บี-ควิก จ ำกัด 1.ฟติเตอร์ /932290 3 ช 20-28 ปวช.-ปวส. 10,000บ./ด –สาขายานยนต์
(ศูนย์บริการรถยนต์) 2.นักศึกษาฝึกงาน 2 ช 16-18 180บ./ว –ช่างยนต์ (ตามหลักสูตร)
256 ม.3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย
จ.นนทบรีุ 11130 โทร.0-2029-1000

36 สมพร เจรญิพุทธมงคล 1.ช่างไม้ /712410 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 320บ./ด
(รับเหมาก่อสร้าง) 2.ช่างเชื่อม /721230 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 320บ./ด
1/151 ซ.3 ถ.เล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-5335708



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
37 หจก.ฉมำพรคอนสตรคัชั่น 1.วศิวกร /214215 1 ช 23+ ป.ตรี 20,000บ./ด –เขียนแบบได้

(ก่อสร้าง) –มีใบ กว
90 ม.15 ต.นิคมทุ่งโพธท์ะเล อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-9043577

38 โครงกำรบำ้นจัดสรร ขวัญนคร 1.โฟร์แมน /214215 2 ช/ญ ไม่จ ากัด ปวช.ช่างก่อสร้าง ตามตกลง
(โครงการบา้นขวญันคร) 2.เสมียน /419010 1 ญ ไม่เกิน35 ปวส. ตามตกลง
99 ถ.ราชด าเนิน2 ต.ในเมือง อ.เมือง 3.กรรมกร /932290 5 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-774339 4.ช่างปนู /712330 5 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง

5.ช่างไม้ /712410 5 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง
39 ธวัชชัยออโต้แอร์ 1.ช่างฟล์ิม /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

40 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

41 รำ้นกู้ดรชิ 1.พนง.ขาย เคร่ืองถ่ายเอกสาร /522090 1    ญ 18-35 ปวช.+ 305บ./ว –ทดลองงาน 3 เดือน
(ร้านถ่ายเอกสาร) 2.ช่างซ่อมเคร่ืองถ่ายฯ 1    ช 15-35 ปวช.+ 305บ./ว –ประกันสังคม
67 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง 3.พนง.ถ่ายเอกสาร /932290 4    ญ 18-35 ไม่จ ากัด 305บ./ว –ท างาน 07.30-17.30น.
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-711497

42 บรษัิท ไทยเสร ีเจนเนอเรติ ง จ ำกัด 1.ช่างไฟฟา้ /713710 2 ช 25-30 ปวส.+ ตามตกลง –ประกันสังคม
(โรงสี)
139-139/1 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.055-741699

43 บรษัิท ศรไีทยเฟรทฟอวัดเดอร ์จ ำกัด 1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภยั /315220 1 ช/ญ 25-45 จป.วชิาชีพ 12,000บ./ด –เงินเดือนไม่รวมโอที
(ขนส่งน้ 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



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
44 บรษัิท ชลพิรณุมำรเ์ก็ตติ ง 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

45 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  

46 บรษัิท เอลิท ดรลิลิ่ง จ ำกัด 1.พนักงานขับเทเลอร์ /831120 5 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มีประสบการณ์ขับรถเทเลอร์3-5ปี
(ขุดเจาะน้ 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.080-5092291,055-741626 4.จป.วชิาชีพ /315220 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง –อาชีวอนามัย

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

48 หจก.โรงน  ำแข็งอยู่เหลียงเจรญิ 1.พนักงานจัดส่ง /932290 5 ช 18-35 ประถม-มัธยม 6 11,000บ./ด
(ผลิตน้ าแข็ง)
889/4 ม.2 ต.ทา่มะเขือ อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.055-799059

49 บรษัิท น  ำตำลทพิย์ก ำแพงเพชร จ ำกัด 1.พนักงานคล้องโซ่ /932290 10 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
399 ม.9 ต.เทพนิมิต อ.บงึสามัคคี                   2.พนง.บ ารุงไฟฟา้และเคร่ืองมือวดั /71371010 ช 18+ ปวช.ไฟฟา้ อิเล็คฯ ตามตกลง
(ผลิตน้ าตาลทราย) 3.พนง.ซ่อมบ ารุงเคร่ืองกล 10 ช 18+ ปวช.เคร่ืองกล ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร โทร.055-718300 4.แม่บา้นเก็บกากอ้อย /512120 10 ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

50 โรงแรมกรนีปำรค์ 1.แม่บา้น /512120 2 ญ 20-35 ไม่จ ากัด 300บ./ว –ทดลองงาน 3 เดือน
(โรงแรม) 2.พนักงานต้อนรับ /422220 2 ญ 20-30 ปวช.การโรงแรม ตามตกลง –ประกันสังคม
ต.ในเมือง อ.เมือง –ยูนิฟอร์ม
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-716111

51 บจก.วำนิชเจรญิ อินดัสเทรยีล 1.พนักงานทั่วไป /932290 3 ช 18+ ม.3+ 9,000บ./ด –สวสัดิการ
(โรงน้ าแข็ง) 2.พนักงานขับรถส่งน้ าแข็ง /832210 2 ช 18+ ป.6-ม.6 9,000บ./ด –มีใบขับขี่รถบรรทกุ
88 ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.091-0307395



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
52 โรงเรยีนสอนขับรถ พี เอส เซพไดรฟ์ 1.พนง.ขับรถสิบล้อ-พว่ง /832420 1 ช 35-50 ไม่จ ากัด 300บ./ว –ทดลองงาน 3 เดือน

(สอนขับรถ พ ีเอส เซพไดร์ฟ) 2.พนง.ขับรถยนต์ /832210 1 ช 35-50 ไม่จ ากัด 300บ./ว –ประกันสังคม
310/16 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง –ยูนิฟอร์ม
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-774099 3.คนสวน /611360 1 ช 35+ ไม่จ ากัด 300บ./ว

53 บรษัิท เจ้ำพระยำพืชไร ่2999 (ก ำแพงเพชร) จ ำกัด 1.พนง.ฝ่ายผลิต /932290 10 ช 18+ ป.6+ 305บ./ว –สวสัดิการ - มีโอท ีประกันสังคม
(อุตสาหกรรมแปง้มันส าปะหลัง)  -ท างานเปน็กะ 
99/9 ม.7 ต.พรานกระต่าย อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62110 โทร.055-741617-9

54 บจก. คูโบต้ำ ก ำแพงเพชร (ฮั วเฮงหล)ี จ ำกัด 1.ช่างบริการ /723190 1 ช 21+ ปวช.ช่างยนต์ 305บ./ว –ประกันสังคม+ชุดยูนิฟอร์ม
(จ าหน่ายแทรคเตอร์คูโบต้า) 2.พนักงานขาย /522090 2 ช/ญ 21+ ม.6+ 9,150บ./ด
627/4 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-4610983

55 บ.เพชรพรพรรณ อินเตอรเ์ทรด จ ำกัด 1.หนักงานขาย /522020 1 ช/ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง –ขับรถยนต์ได้
(จ าหน่ายรถไถจอหน์เดียร์และอุปกรณ์การเกษตร) 2.พนักงานบญัชี /343320 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง –มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ
111 ม.10 ต.ปา่พทุรา อ.ขาณุวรลักษบรีุ
จ.ก าแพงเพชร 62130 โทร.081-6056918

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

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 บรษัิท เคเจ ควอลิตี  อินเตอรเ์ทรด จ ำกัด 1.พนักงานขาย /522090 หลายอัตรา ช/ญ 22-30 ปวส.-ป.ตรี 24,000บ./ด –ขับรถยนต์ได้
(จ าหน่ายยาสีฟนั)
59/17 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 65000 โทร.086-0425944,081-9542371

59 บรษัิท อิเซกิ ก ำแพงเพชร จ ำกัด 1.พนักงานขาย /522090 5 ช 18+ ม.6-ป.ตรี ตามตกลง –ประจ าสาขาพรานกระต่าย
(จ าหน่ายรถไถนา ISEKI) 2.พนักงานธรุการ /419010 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ประจ าสาขาคลองแม่ลาย
 4444 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษรีุ 3.ช่างเทคนิคช่างยนต์ /723190 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ประจ าส านักงานใหญ่สลกบาตร
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.055-771999



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
60 บรษัิท ทพิย์เคเบิ ลทวีี จ ำกัด 1.ช่างติดต้ังเคเบิ้ล/internet /724320 5 ช 18+ ม.3+ 305บ./ว –ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

(ส่งสัญญานโทรทศัน์และวทิยุผ่านสายเคเบิ้ล) 2.เจ้าหน้าที่การตลาด /241960 2 ช/ญ 18+ ปวส.-ป.ตรี 305บ./ว –ค่าต าแหน่ง 
83 ถ.เทศา1 ต.ในเมือง อ.เมือง –เบี้ยขยัน
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-713806,055-716779

61 บมจ. 3BB ก ำแพงเพชร 1.ช่างซ่อมบ ารุงอินเตอร์เน็ต /724320 10 ช 25+ ปวช.+ 12,000บ./ด
(อินเตอร์เน็ตบา้น)
402 ถ.ราชด าเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-020031

62 โรงพยำบำลเอกชนเมืองก ำแพง 1.พนักงานขับรถ /832210 1 ช ไม่เกิน35 ม.6+ 305บ./ว
(โรงพยาบาลเอกชน) 2.ผู้ช่วยเซพ /512230 2 ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 305บ./ว
78 ถ.เล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 055-716100

63 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

64 หจก. เค-คอนกรตี 1.วศิวกรโยธา /214215 1 ช 22+ ป.ตรี ตามตกลง –วนัหยุด/ประกันสังคม
(ผลิตภณัฑ์คอนกรีต) 2.กรรมกร /932290 10 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
207/6 ม.3 ถ.ก าแพง-พจิิตร ต.สระแก้ว อ.เมือง 3.พนักงานขับรถ 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-746155,086-0731234

65 บรษัิท โค้วโต๊ะฮุย ก ำแพงเพชร จ ำกัด 1.ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ /723130 2 ช 20-30 ปวช.+ 9,000บ./ด. –มีค่าต าแหน่งตามความสามารถ
(ค้าปลีก/ค้าส่งรถจักรยานยนต์) 3.เจ้าหน้าที่การตลาด /241960 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี+ 9,000บ./ด. –ท างาน 08.00น.-17.00น.
เลขที่ 978/4 ม.1 ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุฯ
จ.ก าแพงเพชร 62140  โทร.055-771044,099-2956699

66 บรษัิท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.ผู้แทนขาย /522090 2 ช/ญ 23-28 ป.ตรี สัตวศาสตร์ 15,000+บ./ด –ชุดยูนิฟอร์ม โบนัส ปรับต าแหน่ง
(เกษตรอุตสาหกรรม) 2.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า /413190 1 ช/ญ 23-28 ปวส.-ป.ตรี 10,000บ./ด –ท างานที่จังหวดัตาก
652,658,660 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-773017-8 ต่อ118



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
67 นำยศรำยุทธ โยธำจันทร์ 1.คนงานทั่วไป(เกษตรกร) /932290 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 305บ./ว –มีที่พกั

(เกษตร ผักสวนครัว)
70 ม.13 ต.วงัชะโอน อ.บงึสามัคคี
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.062-6692368

68 กรเกียรติฟำรม์ 1.แคชเชียร์ /421130 10 ญ 18+ ม.6+ 305บ./ว –ใช้งานคอมพวิเตอร์พื้นฐานได้
(เกษตรกรและฟาร์มปลา) 2.คนขับรถ /832210 10 ช 18+ ไม่จ ากัด 305บ./ว –มีใบขับขี่
342 ม.2 ต.วงัแขม อ.คลองขลุง 3.พนักงานทั่วไป /932290 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 305บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.094-7012999 4.พนักงานบญัชี /343320 1 ญ 18+ ปวส.+ 305บ./ว –สาขาบญัชี

69 บรษัิท เวนทรสั เทรดดิ ง จ ำกัด 1.พนักงานขายจดออเดอร์ 1 ช/ญ 20+ ปวช.-ป.ตรี 16,000บ./ด+
(ศูนย์กระจายสินค้า) (รถจักรยานยนต์)
33/5 ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง 2.พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 1 ช/ญ 20+ ปวช.-ป.ตรี 12,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.
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ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร



รหสั บจก./
0 1075 44000 07 8
คุณพชัชา

0 1075 37000 52 1
คุณสุรัสวดี หมอนสวสัด์ิ

0 1055 33085 50 4
กานต์พชิชา ทองมั่น

0 6035 16000 35 4
น.ส.สุนันทา อุ้ยมาก

0 1055 31020 04 9
นางสาวจิราพร  ฉิมพงษ์

0 1075 50000 14 9
นิติกร ชัยรัตน์



รหสั บจก./
0 3055 52001 52 1
ปญุญารัศมี พงศ์ธนาวกิรกุล

3 1024 00707 90 5
ประเสริฐ อัครเผ่า

0 6255 20000 01 2

0 1055 31005 16 3
คุณประสิทธิพร พึ่งพรม

0 6235 53000 12 5
เอกพล ศิริกาญจนาไพบลูย์

5 6201 00042 61 4
คนึงนุช สังข์ทอง

0 1055 35099 51 1
วสิรานุวฒัน์ สุใจ



รหสั บจก./
0 1075 51000 02 09
จิรัฐธกิา อินตันวงค์

 0 6255 4700 14 5

0 6255 51000 10 3
ปฏดิาณี แสงเมือง

0 1055 40084 14 3
พกิุล วงค์ชุมภู

0 1055 10002 54 8
ภทัรสุดา

1 1014 00069 40 5
เปรมยุคา คงนาค



รหสั บจก./
3 6204 00905 99 9
เพชรรัตน์ เครือหงษ์

0 6255 44000 01 2

0 1055 19005 17 5
เฉลิมวนั สถาพร

0 1455 36000 30 5
สิรินาถ

0 1655 55000 50 1

0 1055 31084 89 6



รหสั บจก./
5 6205 90001 55 3

0 6255 39000 15 8

0 6055 34000 12 5

0 1055 03000 58 6

0 6255 59000 66 8
ณัฎฐพสัร์ สวา่งอารมณ์

0 1055 46081 80 4
(ศูนย์บริการรถยนต์)

3 6299 00176 05 0
สมพร เจริญพทุธมงคล



รหสั บจก./
0 6335 54000 06 4

1 6399 00074 35 4

3 6299 00176 38 2

0 6255 50000 10 0

3 6206 00068 25 0

0 1055 26039 41 9
คุณชาติชาย



รหสั บจก./
0 6255 44000 03 9

0 6255 21000 04 1
นายวชิิต เทพศิลบริสุทธิ์

0 1055 51083 60 7
นางสาวศิริพร เลิศศิริประไพ

–ร่างกายกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว  

0 1055 03001 33 7

0 6235 40000 02 4

0 1055 29045 62 5
คุณธรีพงษ ์สมแสน

0 6255 53000 10 1



รหสั บจก./
3 5507 00064 32 0
คุณเสาวภา

0 6255 47000 05 6

0 6255 48000 02 5
คุณชุติกาญจน์ ต๊ะนวล
คุณศิริพร ล้ีนะวฒันา

0 6255 56000 13 6

0 6555 44000 25 0
นายสุพจน์ วณิชไพสิฐ

0 6255 47000 16 1
คุณเกศรินทร์

0 4055 57001 17 1
คุณอัมพร

0 6255 57000 38 5
คุณวภิาพรรณ เจี่ยงชาญชัย



รหสั บจก./
0 6255 39000 07 7
นายมณเทยีร พุ่มร้ิว

5 6241 00040 74 2

0 6555 54000 76 7
คุณธนากรณ์ กระธน

0 6235 21000 09 0
คุณสุระเชษฏ ์มหบญุพาชัย

0 6235 39000 50 4
คุณประกายขวญั

0 6255 44000 09 8
คุณจิราพชัร สาระคุณ

0 1055 16006 44 8



รหสั บจก./
1 6099 00024 58 6
ศรายุทธ โยธาจันทร์

1 6299 00362 26 1



รหสั บจก./
























































































































































































































































































































































































