
ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
1 บรษัิท แดงหลวง จ ำกัด (ท ำงำนหลังวัดสว่ำงนครชุม) 1.วศิวกรส ำนักงำน 1 ช 18+ ป.ตรี วศิวกรโยธำ ตำมตกลง –ท ำงำนจันทร์ ถึง เสำร์

(รับเหมำก่อสร้ำง) 2.ธรุกำร 1 ญ 18+ ปวช., ม.6 ตำมตกลง
135 ม.6 ต.ช่องกุ่ม อ.วฒันำนคร
จ.สระแก้ว 27160 โทร.090-2802232

2 บรษัิท เอฟ ดี กรนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 1.พนักงำนขำย /522090 1 ช 25-30 ปวส. กำรเกษตร 12,000บ./ด –มปีระสบกำรณ์จะพจิำรณำเปน็พเิศษ
(จ ำหน่ำยและส่งออกปุ๋ยอินทรีย์เคม)ี –สำมำรถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
12/3 ม.1 ต.คณฑี อ.เมือง –มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-702018-19 ต่อ 21

3 บรษัิท เอส ซี แครเิออร ์จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำที่ประเมิณผล 1 ช 25+ ม.6+ 9,300บ./ด –ดูกล้อง CCTV
(ขนส่งก๊ำซ) –ท ำงำนเปน็กะได้
59/9 ม.11 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-741797

4 รำ้นจิตรลดำ 1.พนักงำนเสิร์ฟ 1 ญ 18-40 ไม่จ ำกัด 300บ./ว –มีอำหำรให ้3 มื้อ
(อำหำรตำมส่ัง)
392 ม.9 ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.061-6859585

5 เอส สปดี ลิสซ่ิง (สำขำสลกบำตร) 1.พนักงำนสินเชื่อ 2 ช ไม่เกิน 35 ปวช.+ 350บ./ว –วันหยุด
(ลิสซ่ิง,สินเชื่อรถยนต์) 2.พนักงำนกำรเงิน 2 ญ ไม่เกิน 35 ปวส.+ 350บ./ว –ประกันสังคม
1399 ม.1 ต.สลกบำตร อ.ขำณุวรลักษบรีุ –ชุดยูนิฟอร์ม
จ.ก ำแพงเพชร 62120 โทร.093-1451517,086-4416060

6 ส ำนักงำนบญัชีและกฏหมำยธุรกิจนครชุม 1พนักงำนบญัชี /343320 1 ช/ญ ไม่เกิน30 ปวช. ,ปวส. ,ป.ตรี 9,000+บ./ด
(รับจ้ำงท ำบญัช)ี (สำขำกำรบญัชี)
455 ถ.เทศำ2 ต.ในเมือง อ.เมือง 2.คนสวน 1 ญ ไม่เกิน 45 ไม่จ ำกัด 300-400 บ./ว
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.086-4490812 3.พนักงำนธรุกำร 1 ช/ญ ไม่เกิน30 ปวช. ,ปวส. ,ป.ตรี 9,000+บ./ด

(สำขำกำรบญัชี)
7 สมำรท์เบรน ก ำแพงเพชร 1.ครูคณิตศำสตร์ 2 ช/ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ทกุสำขำ ตำมตกลง –มีอบรมให้

(สถำบนักวดวชิำ) 2.ครูวทิยำศำสตร์ 1 ช/ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ทกุสำขำ ตำมตกลง
19/1-2 ถ.รำษฎร์วมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ครูภำษำไทย 1 ช/ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ทกุสำขำ ตำมตกลง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.081-9531730 4.ครูภำษำอังกฤษ 1 ช/ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ทกุสำขำ ตำมตกลง

ทะเบียนต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำวันที่ 18 มกรำคม 2562 



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
8 บรษัิท โตโยต้ำก ำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหล)ี จ ำกัด 1.พนักงำนธรุกำร 4 ญ 25+ ปวส.+ ตำมตกลง –มีประสบกำรณ์

(ธรุกิจรถยนต์) 2.พนักงำนธรุกำร(ผู้พกิำร) 1 ญ 25+ ม.3-ม.6 ตำมตกลง –ขับรถได้ มีใบขับขี่
98 ม.13 ถ.พหลโยธนิ ต.นครชุม อ.เมือง 3.กำรตลำด 3 ช/ญ 25+ ปวส+ ตำมตกลง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.086-4493604 4.พนักงำนขำย 10 ช/ญ 25+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

5.แม่บำ้น 3 ญ 18+ ไม่จ ำกัด 310บ./ว
6.หวัหน้ำฝ่ำยบคุคล 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตำมตกลง –มีประสบกำรณ์ HR
7.หวัหน้ำกำรตลำด 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี กำรตลำด ตำมตกลง –มีประสบกำรณ์กำรตลำด

9 แม็กกู้ดคำร ์ก ำแพงเพชร 1.พนักงำนขำย 5 ช/ญ 23-40 ป.ตรี 10,000บ./ด+
(จ ำหน่ำยรถยนต์มือ2) 2.พนักงำน IT 3 ช/ญ 23-40 ป.ตรี 10,000บ./ด+
444/4 ม.2 ต.ทำ่มะเขือ อ.คลองขลุง
จ.ก ำแพงเพชร 62120 โทร.063-6935454

10 ทรพัย์เดชศรี 1.รปภ. 2 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง –เข้ำกะ
(จ ำหน่ำยรถมือสอง)
99/9 ม.1 ต.ไตรตรึงษ ์อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-721599

11 บรษัิท เจียกเจิม จ ำกัด 1.survey 3 ช 20-35 ปวส.ช่ำงส ำรวจ 10,000บ./ว –โอที
(ขนส่งน้ ำมันดิบ) 2.ช่ำงปนู 10 ช 20-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง
29 ม.10 ต.ลำนกระบอื อ.ลำนกระบอื 3.ช่ำงปปูระเบื้อง 10 ช 20-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง
จ.ก ำแพงเพชร 62170 โทร.021-070266 4.ช่ำงไม้ 10 ช 20-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

5.ช่ำงไฟฟำ้ 4 ช 20-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง
6.ช่ำงปะปำ 3 ช 20-35 ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

12 บ.ไทยลอตเต้ สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงำนขำย /522090 6 ช/ญ 22+ ม.3+ 13,000บ./ด –ค่ำน้ ำมัน com,ประกันชีวติ
(จ ำหน่ำยหมำกฝร่ัง)
59/8 ซ.4 ถ.วงัคำง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.083-0968202

13 บรษัิท ทโีอท ีจ ำกัด (มหำชน) สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงำนช่วยช่ำง 2 ช ไม่เกิน 30 ปวส.ไฟฟำ้ 10,000บ./ด –ประจ ำ อ.คลองขลุง
(โทรศัพท ์อินเตอร์เน็ต)
211 ม.2 ต.หนองปลิง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-710155



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
14 บรษัิท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงำนขำย 3 ช 21+ ม.3+ ตำมตกลง

(จ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง) 2.พนักงำน PC 2 ญ 21+ ม.3+ ตำมตกลง
11 ม.10 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-798241-3

15 บรษัิท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.ผู้แทนขำย (ต.สลกบำตร) 1 ช/ญ 21-28 ป.ตรี สัตวศำสตร์,กำรจัดกำร 15,000บ./ด+ –รถประจ ำต ำแหน่ง เบี้ยเล้ียง ค่ำโทรศัพท์
(เกษตรอุตสำหกรรมครบวงจร) 2.จนท.ประสำนงำนขำย (ก ำแพงเพชร) 1 ช/ญ 21-28 ป.ตรี สัตวศำสตร์,กำรจัดกำร 15,000บ./ด+ –รถประจ ำต ำแหน่ง เบี้ยเล้ียง ค่ำโทรศัพท์
652,658,660 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.พนักงำนตัดแต่งเนื้อ 1 ช/ญ 21-28 ม.6-ปวส. 10,000บ./ด+ –ประกันสังคม ค่ำล่วงเวลำ
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-773017-18 ต่อ 118 4.พนักงำนปฎบิติักำร(สุกรขุน,สุกรพนัธุ์) 2 ช 21-28 ม.6-ป.ตรี 10,000บ./ด+ –ประกันสังคม ค่ำล่วงเวลำ

16 บรษัิท ก ำแพงเพชรวีระวณชิย์ จ ำกัด 1.พนักงำนบญัชี 1 ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ตำมตกลง –มีประกันสังคม ประกันอุบติัเหตุ
(จ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืม) 2.พนักงำนคลังสินค้ำ 1 ช ไม่เกิน 35 ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง
333 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง 3.พนักงำนขับรถ ท.2 1 ช ไม่เกิน 35 ไม่จ ำกัด 10,000บ./ด
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-020198 4.พนักงำนยกของ 1 ช ไม่เกิน 35 ไม่จ ำกัด 9,000บ./ด

17 คุณอนันตญำ กองค ำ 1.พี่เล้ียงเด็ก 1 ญ 29-40 ไม่จ ำกัด 6,000บ./ด –อยู่กับนำยจ้ำง
(บำ้นพกัอำศัย)
39/4 ม.4 ต.นครชุม อเมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.080-5098745

18 บรษัิท ดีอีสตำบลิลิตี้ จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 5 ช 18+ ม.3+ 9,500บ./ด –คอมมิชชั่น/ประกันสังคม
(ขำยสินค้ำ) 2.แม่บำ้น 1 ญ 25+ ไม่จ ำกัด 8,500บ./ด –ท ำอำหำรได้
252 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง 
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.083-1267464

19 บำ้นสวนเพชร 1.ประชำสัมพนัธ์ 1 ช 25+ ปวช. ตำมตกลง –ท ำงำนกลำงคืน
(รีสอร์ท) 1 ญ 25+ ปวช. ตำมตกลง –ท ำงำนกลำงวนั
75/1-37 ถ.เทศบำล1 ต.ในเมือง อ.เมือง 2.แม่บำ้น 1 ญ 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง –ท ำงำนกลำงวนั
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร 3.พนักงำนรักษำควำมปลอดภยั 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง –ท ำงำนกลำงคืน

20 ทำ่ข้ำวมหำชัย 1.ช่ำงเชื่อม 2 ช 18+ ไม่จ ำกัด 450บ./ว+
(โรงสีข้ำว) 2.ช่ำงกลึง 1 ช 18+ ไม่จ ำกัด 600บ./ว+
48 ม.1 ต.มหำชัย อ.ไทรงำม
จ.ก ำแพงเพชร 62150 โทร.081-9710777

21 บรษัิท เพชรพรพรรณ อินเตอรเ์ทรด จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 10 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตำมตกลง
(จ ำหน่ำยรถไถจอหน์เดียร์และอุปกรณ์กำรเกษตร) 2.ธรุกำร 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตำมตกลง
111 ม.10 ต.ปำ่พทุรำ อ.ขำณุวรลักษบรีุ 3.กำรตลำดออนไลน์ 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตำมตกลง
จ.ก ำแพงเพชร 62130 โทร.081-6056918 4.บญัชี 3 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตำมตกลง



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
22 บมจ.อิออนธนสินทรพัย์ (ไทยแลนด)์ 1.พนักงำนส่งเสริมกำรขำย 3 ช/ญ 22-25 ปวส.-ป.ตรี 320บ./ว –ประกันสังคม

(สถำบนักำรเงิน)
613/1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-853750-1

23 ส ำนักงำนจัดกำรน้ ำเสีย สำขำก ำแพงเพชร 1.ช่ำงไฟฟำ้ /721230 1 ช 22 + ปวช.-ป.ตรี ไฟฟำ้ 12,000บ./ด –ท ำงำน08.00น.-17.00น.
(รัฐวสิำหกิจ กระทรวงมหำดไทย)
บอ่บ ำบดัน้ ำเสียเทศบำลเมือง ม.6 ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.098-7518771

24 บมจ.สยำมแม็คโคร สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงำนประชำสัมพนัธ์ 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 310บ./ว –สำมำรถเพจขำยของได้
(ค่ำปลีกค้ำส่ง) 2.ตรวจรับสินค้ำ 1 ช/ญ 22-35 ม.6+ 310บ./ว –มีควำมรู้ด้ำนคอมพวิเตอร์พื้นฐำน
889 ถ.รำชด ำเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง 3.พนักงำนอำหำรสด 1 ช/ญ 22-35 ม.6+ 310บ./ว –ผ่ำนกำรขำยสินค้ำอำหำรสด
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-717777 4.พนักงำนคอมพวิเตอร์ 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี คอมพวิเตอร์ 310บ./ว –มีควำมรู้ด้ำนคอมพวิเตอร์พื้นฐำน

5.ผู้จัดกำรสินค้ำอำหำรแหง้ 1 ช/ญ 25-37 ม.6+ ตำมตกลง –ผ่ำนงำนหวัหน้ำงำนขำย
25 โรงเรยีนอนุบำลจุฬำรตัน์ 1.ครูพี่เล้ียง 2 ญ 20+ ม.3+ ตำมตกลง –ส่วนสูง 160 ซ.ม.

(โรงเรียน) 2.ครูผู้สอน 2 ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง
8 ถ.วงัควง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.084-6229662

26 บรษัิท น้ ำตำลทพิย์ก ำแพงเพชร จ ำกัด 1.ช่ำงไฟฟำ้ /721230 15 ช 18+ ปวช.ไฟฟำ้ 10,000บ./ด
(ผลิตน้ ำตำลทรำย) ช 18+ ปวส.ไฟฟำ้ 12,000บ./ด
399 หมู่ 9 ต ำบลเทพนิมิต อ ำเภอบงึสำมัคคี  
จ.ก ำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300

27 ส ำนักงำนธุรกิจกำรบญัชีและภำษีอำกร 1.พนักงำนบญัชี 5 ช/ญ 18+ ปวส.บญัชี 9,000บ./ด+
(ส ำนักบญัชี) ป.ตรี บญัชี ตำมตกลง
31-33 ถ.ก ำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-712120

28 บรษัิท เบทเตอรเ์วย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1.ผู้จัดกำรเขต 3 ญ 22-40 ม.6+ 9,750 บ./ด –มีใบขับขี่รถยนต์ และรถยนต์ส่วนตัว
(ผลิตภณัฑ์เสริมควำมงำม) –ประกันสังคม ประกันชีวติ 
210 ถ.รำมค ำแหง แขวงรำษฎร์พฒันำ เขตสะพำนสูง –ผ่ำนทดลองงำนมีรถประจ ำต ำแหน่ง
กรุงเทพมหำนคร 10240 โทร.029-170000 ต่อ 121



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
29 บรษัิท นี โอ คลีน เนจเนอรย์ี่ จ ำกัด 1.วศิวกรไฟฟำ้ 1 ช 18+ ป.ตรี วศิวกรไฟฟำ้ 20,000บ./ด –ท ำงำนโรงแปง้มันเจ้ำพระยำพชืไร่

(รับเหมำติดต้ังโซล่ำเซลล์) ปวส. ช่ำงไฟฟำ้ อ.พรำนกระต่ำย จ.ก ำแพงเพชร
29/67 ซ.บรมรำชชนน6ี4 แขวงศำลำธรรมสพน ์เขตทวีวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร 10170 โทร.081-9952247

30 PT ก ำแพงเพชร 1.แคชเชียร์ 2 ช/ญ 20-35 ม.3+ 9,500บ./ด –ประกันสังคม
(ปั้มน้ ำมัน) –โบนัส
158 ม.12 ต.ทรงธรรม อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.0647072296

31 บจก. คูโบต้ำ ก ำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหล)ี จ ำกัด 1.พนักงำนขำย 5 ช/ญ 18+ ม.3+ ตำมตกลง
(จ ำหน่ำยแทรคเตอร์คูโบต้ำ) 2.แคชเชียร์ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตำมตกลง
627/4 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.พนักงำนกำรตลำด 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตำมตกลง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.081-4610983 4.แคชเชียร์เซเวน่ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตำมตกลง

32 บรษัิท กรงุเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 1.เลขำนุกำร /414120 5 ญ 25+ ม.6+ 9,000บ./ด –ประกันสังคม
(ประกันชีวติ) 2.ผู้ช่วยผู้จัดกำร /123330 10 ญ 30+ ม.6-ป.ตรี 25,000บ./ด –คอมมิชชั่น/โบนัส
638/640 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ประชำสัมพนัธ ์/241935 10 ญ 21+ ม.3 ขึ้นไป 20,000บ./ด
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.087-6275688

33 บรษัิท เอวี ก ำแพงเพชร (2009) จ ำกัด 1.ผู้จัดกำรขำยรถจักรยำนยนต์ 2 ช/ญ 35+ ปวส.-ป.ตรี 15,000บ./ด+ –มีประสบกำรณ์ด้ำนขำย
(ขำยรถจักรยำนยนต์) 2.พนักงำนขำยรถจักรยำนยนต์ 5 ช/ญ 25+ ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี ตำมตกลง –ขับรถได้ มีใบขับขี่ ออกพื้นที่ได้
11/3 ม.9 ต.นครชุม อ.เมือง 3.พนักงำนขำยรถ Big Bike 5 ช/ญ 25+ ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี ตำมตกลง –ขับรถได้ มีใบขับขี่ ออกพื้นที่ได้
จ.ก ำแพงเพชร โทร.055-850909

34 บรษัิท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตำรช์ จ ำกัด 1.ช่ำงกล/ช่ำงยนต์ 3 ช 18+ ปวช.+ 330บ./ว
(แปง้มัส ำปะหลัง) 2.พนักงำนบญัชี 1 ญ 18+ ปวส.+ 9,000บ./ด
123 ม.18 ต.บอ่ถ้ ำ อ.ขำณุวรลักษบรีุ 3.ช่ำงไฟฟำ้ 4 ช 18+ ปวส.+ 330บ./ว
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-771377 4.วศิวกรโรงงำน 1 ช 18+ ป.ตรี วศิวอุตสำหกรรม 12,000บ./ด –มปีระสบกำรณ์จะพจิำรณำเปน็พเิศษ

35 บรษัิท เอ็มมันน่ี บรอดแบรนด์ จ ำกัด 1.ช่ำงติดต้ังอินเตอร์เน็ต 2 ช 20+ ปวส.+ 9,750บ./ด
(ติดต้ังอินเตอร์เน็ต) 2.เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 10 ช/ญ 18+ ม.6+ ตำมตกลง
22/8 ถ.ชำกังรำว ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.094-2404506

36 บรษัิท ชำกังรำว สตำรช์ จ ำกัด 1.จป.วชิำชีพ /315210 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี อำชีวอนำมัย 15,000บ./ด+ –ประกันสังคม
(ผลิตแปง้มันส ำปะหลัง)
657 ม.7 ต.ปำงมะค่ำ อ.ขำณุวรลักษบรีุ
จ.ก ำแพงเพชร 62140 โทร.055-741766



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
37 บรษัิท น้ ำตำลนครเพชร จ ำกัด 1.พนักงำนสำยงำนกำรผลิต 20 ช/ญ 18+ ป.6+ ตำมตกลง –ท ำงำน 2 กะ มีโอท ีเบี้ยขยัน

(ผลิตน้ ำตำลทรำย) (แผนกลูกหบี ผลิตไอน้ ำ ซ่อมบ ำรุง ฯลฯ)
333 ม.9 ต.เทพนคร อ.เมือง 2.พนักงำนขับรถ และช่ำงซ่อม 10 ช 18+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง –มีประสบกำรกำรขับรถ ซ่อมรถ
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-702011-5 ต่อ 224 (รถบรรทกุ รถไถ รัถตัดอ้อย รถตัก)

3.วศิวกไฟฟำ้เคร่ืองมือวดั 1 ช 18+ ป.ตรี วิศวกรเคร่ืองมอืวัด ตำมตกลง –ไม่ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
4.วศิวกรเคร่ืองกล 1 ช 18+ ป.ตรีวิศวกรรมเคร่ืองกล ตำมตกลง –ไม่ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน

ป.ตรี วิศวกรรมอตุสำหกำร
37 บรษัิท ชำกังรำว สตำรช์ จ ำกัด 1.จป.วชิำชีพ /315210 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี อำชีวอนำมัย 15,000บ./ด+ –ประกันสังคม

(ผลิตแปง้มันส ำปะหลัง)
657 ม.7 ต.ปำงมะค่ำ อ.ขำณุวรลักษบรีุ
จ.ก ำแพงเพชร 62140 โทร.055-741766

38 หจก.โปร เม็ททอลชีท 1.พนักงำนส่งของ 2 ช 20-30 ไม่จ ำกัด 300บ./ว
(แผ่นหลังคำเหล็ก)
8/20 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.088-3222331

39 ธวัชชัยออโต้แอร์ 1.ช่ำงประดับยนต์ /713420 1 ช 20-35 ม.3-ม.6 310บ./ว
(ประดับยนต์) 2.เสมียนรับรถ-หยิบของ 1 ญ 22-35 ม.3-ม.6 310บ./ว
354 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-711701

40 บรษัิท เทสโกเอ็นจิเนีย จ ำกัด สำขำลำนกระบอื 1.ช่ำงประกอบทอ่ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 310บ./ด
(รับเหมำก่อสร้ำง) 2.ช่ำงไฟฟำ้ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 310บ./ด
190 ม.3 ต.ลำนกระบอื อ.ลำนกระบอื 3.เขียนแบบ 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ 310บ./ด
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-741785 4.QA/QC 10 ช/ญ 18+ ปวช.+ 310บ./ด

5.พนักงำนทั่วไป 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 310บ./ด
41 บรษัิท เจเจแอนด์ไอ กรุป๊ จ ำกัด (The Pizza) 1.ผู้ช่วยผู้จัดกำร 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ทกุสำขำ 10,000บ./ด+

(ร้ำน Pizza) 2.พนักงำนทั่วไป 4 ช/ญ 20+ ม.3+ 40 บำท/ชั่วโมง
135 ชั่น1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.095-8580399

42 ดีดี เงนิด่วน 1.พนักงำนสินเชื่อ 1 ช 25-40 ม.6+ 9,750 บ./ด –ทดลองงำน 3 เดือน
(กิจกรรมทำงกำรเงิน)
1233/10-12 ต.ทำ่มะเขือ อ.คลองขลุง
จ.ก ำแพงเพชร 62120 โทร.055-863206



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
43 หจก.ต้นโพธิ์ คอนกรตี 1.คนชับรถ โม่ปนู 2 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง –มีเงินเดือน,ค่ำเที่ยวรถ,ค่ำโทรศัพท์

(แพล้นปนู) 2.พนักงำนขำย 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตำมตกลง –มีเงินเดือน ,ค่ำคอมมิชชั่น
770 ถ.รำชด ำเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.091-6231694

44 ชีวำพัฒน์ รกัสัตว์เลี้ยง 1.พนักงำนขำย และดูแลร้ำน 1 ญ 25-35 ม.6+ 300บ./ว –ขำยของได้
(ร้ำนขำยอำหำรสัตว)์ –มีควำมรู้ด้ำนสัตวเ์ล้ียง
2/15 ถ.รำษฎร์ร่วมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.086-9375696

45 บรษัิท แอล เอส เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชั่น จ ำกัด 1.คนขับรถเฮ๊ียบ 1 ช 30+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง –ใบขับขี่ ท.2
(ก่อสร้ำง) 2.ช่ำงไฟฟำ้ 2 ช 30+ ปวช.+ ตำมตกลง –มีควำมรู้กำรเข้ำสำยไฟ
399 ม.6 ต.ลำนกระบอื อ.ลำนกระบอื 3.วศิวกรโยธำ 1 ช 30+ ป.ตรี+ ตำมตกลง –มีใบ กว. และมีประสบกำรณ์ 
จ.ก ำแพงเพชร 62170 โทร.092-5952297

46 โรบนิสัน ก ำแพงเพชร 1.พนักงำนขำย 1 ช/ญ 18+ ม.6-ป.ตรี 9,300บ./ด+
(หำ้งสรรพสินค้ำ) 2.พนักงำนกำรเงิน 1 ช/ญ 18+ ปวช.-ป.ตรี กำรเงิน,บญัชี 10,000บ./ด+
651 ม.1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.พนักงำนขำยอำวโุส 1 ช/ญ 60+ ม.6-ป.ตรี 9,300บ./ด+
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-867175

47 บรษัิท จีเอสอี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงำนขำย 1 ช 21+ ม.6+ 310บ./ว
(จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟำ้และทองค ำรูปพรรณ) 2.พนักงำนขับรถ 1 ช 21+ ม.3+ 310บ./ว
153/95-97 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-741970

48 TQM อินชัวรนัโบรกเกอร์ 1.ฝ่ำยขำย /341220 10 ญ 22-32 ปวช.-ป.ตรี 10,000บ./ด+
(ประกันภยัรถยนต์)
630 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.063-9047232,055-029888

49 บรษัิท นิวแมน จ ำกัด 1.พนักงำนอะไหล่ 1 ช/ญ 20-25 ปวช.-ป.ตรี 310บ./ว
(จ ำหน่ำยและซ่อมรถบรรทกุ) 2.พนักงำนรักษำควำมปลอดภยั 1 ช 25-40 ไม่จ ำกัด 310บ./ว
8 ม.13 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-799001

50 บรษัิท เอส ซี แครเิออร ์จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำที่ธรุกำร 1 ญ 25+ ปวส. 9,300บ./ด –มีประสบกำรณ์
(ขนส่งก๊ำซ) –ใช้งำนคอมพวิเตอร์ได้
59/9 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
51 ชยนนท ์เซอรว์ิส 1.ช่ำงตรวจสภำพรถ 1 ช 20+ ปวส.ช่ำงยนต์ 9,000บ./ว

(ตรวจสภำพรถ)
191 ต.ทำ่ขุนรำม อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.080-5115111

52 บรษัิท นิวไดมอนด์ สตำรช์ จ ำกัด (สำขำก ำแพงเพชร) 1.พนักงำนบญัชี 2 ญ 18+ ปวส.-ป.ตรี 310บ./ว –ทดลองงำน 3 เดือน
(ผลิตแปง้มันส ำปะหลัง)
99 ม.8 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
จ.ก ำแพงเพชร 62120 โทร.055-741623,055-701078

53 หจก. รุง่อุทยั ขนส่ง 1.พนักงำนทั่วไป 3 ช 20+ ไม่จ ำกัด 310บ./ว
(ขนส่งและค้ำของเก่ำ)
276 ม.6 ต.วงัทอง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.081-1369809

54 นำยเมภสิทธิ์ เปลื้องทกุข์ 1.พนักงำนโบกรถอ้อย 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ำกัด 450บ./ว –ชุด อุปกรณ์ เบี้ยขยัน
(รับเหมำงำนจรำจรหน้ำโรงงำน)
133/2 ม.4 ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.093-5362353

55 บมจ.วำนิชเจรญิ อินดัสเทรยีล 1.พนักงำนขับรถ 2 ช 20-50 ไม่จ ำกัด 12,000บ./ด –ท ำงำน 00.00 น.-08.00 น.
(ผลิตน้ ำแข็ง) 2.พนักงำนส่งของ 2 ช 20-40 ไม่จ ำกัด 310บ./ว
88 ม.4 ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.091-0307395

56 บจก.มัชฌมิำ ดิสทรบิวิเตอร์ 1.เสมียน/ธรุกำร 1 ญ 22-30 ปวช.+ 10,000บ./ด –ท ำงำนวันจันทร์ ถึงเสำร์
(ศูนย์กระจำยสินค้ำยูลินิเวอร์) 2.พนักงำนขำย 2 ช/ญ 22-30 ปวช.+ 10,000บ./ด
81/102 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-840744

57 บรษัิท ทรดูิสทรบิวิชั่น แอน์เซลล์ จ ำกัด 1.ทมีขำยเน็ตบำ้น 1 ช/ญ 20+ ม.6+ 13,000บ./ด
(เครือข่ำยโทรคมนำคม) 2.ทมีขำยซิมรำยเดือน 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 12,500บ./ด
643/23 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ทมีแจกเคร่ือง 6 ช/ญ 20+ ไม่จ ำกัด 10,000บ./ด
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.084-2241462

58 โรงเรยีนเทพผดุงศิษย์ศึกษำ 1.ครูภำษำอังกฤษ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ครุศำสตร์ 9,000บ./ด
(โรงเรียน) 2.ครูภำษำจีน 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ครุศำสตร์ ภำษำจีน 10,000บ./ด
264 ม.1 ต.วงัยำง อ.คลองขลุง
จ.ก ำแพงเพชร 62120 โทร.081-8322602



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
59 บรษัิท นิวแมน จ ำกัด 1.พนักงำนรักษำควำมปลอดภยั 1 ช 60-50 ป.6+ 9,000บ./ด –OT

(จ ำหน่ำยรถ) –ประกันสังคม
8 ม.13 ต.นครชุม อ.เมือง –วนัหยุด
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-799001

60 บรษัิท ก ำแพงเพชรโฮเทล จ ำกัด 1.เบลล์บอย 2 ช 20+ ปวช. หรือม.6 ตำมตกลง –มีอำหำร และที่พกั
(โรงแรม) 2.พนักงำนต้อนรับ 2 ช/ญ 20+ ปวช. หรือม.6 ตำมตกลง
189 ถ.บ ำรุงรำษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-712810-5

61 หจก.ณฐัพลกำรโยธำ 1.พนักงำนขับรถบด(ล้อเหล็ก,ล้อยำง) 2 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง
(รับเหมำก่อสร้ำง) 2.พนักงำนขับรถน้ ำ 2 ช 20+ ไม่จ ำกัด ตำมตกลง
91/6 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง 3.พนักงำนบญัชี สต๊อกสินค้ำ 1 ญ 20+ ปวช.-ปวส. บญัชี ตำมตกลง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-712331,055-717573

62 บรษัิท บอีำรเ์ค อินเตอรท์รำนสปอรต์ จ ำกัด 1.แม่บำ้น/พอ่บำ้น (ผู้พกิำร) 1 ช/ญ 18+ ป.6+ 310บ./ว
(บริษทัขนส่ง) 2.ช่ำง 1 ช 18+ ม.6+ 12,000บ./ด
99/9 ม.4 ต.ลำนกระบอื อ.ลำนกระบอื 3.GPS (ผู้พกิำร) 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 12.000บ./ด
จ.ก ำแพงเพชร 62170 โทร.055-741548

63 หจก. เอสเจพี เอ็นจิเนียริง่ ก ำแพงเพชร 1.พนักงำนบญัชี 2 ญ 25-30 ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง ***ท ำงำนที่จังหวดัก ำแพงเพชร และ
(รับเหมำก่อสร้ำง) 2.วศิวกรโยธำ 2 ช 25-32 ป.ตรี ตำมตกลง ต.บอ่วนิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ
4 ถ.เทศำ ต.ในเมือง อ.เมือง 3.โฟร์แมน 3 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร. 4.ช่ำงไฟฟำ้อำคำร 2 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง

5.ช่ำงติดต้ังแอร์ ล้ำงแอร์ 1 ช 25-35 ปวส. ตำมตกลง
64 บรษัิท น ำเมือง/ปอ้มโชค จ ำกัด 1.พนักงำนขำยออนเทรด 2 ช 20+ ป.ตรี ตำมตกลง –ท ำงำนที่จังหวดัพจิิตร

(กำรขำยส่งเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์)
18/4 ถ.เล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-711198 ต่อ16

65 บรษัิท ศรไีทยเฟรทฟอวัดเดอร ์จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยั /315220 1 ช/ญ 25-45 จป.วชิำชีพ 20,000บ./ด+ –เงินเดือนไม่รวมโอที
(ขนส่งน้ ำมันดิบ) 2.พนักงำนขับรถ /832210 1 ช 25+ ไม่จ ำกัด 9,300บ./ด
111 ม.11 ต.ลำนกระบอื อ.ลำนกระบอื 3.เจ้ำหน้ำที่สโตร์ 1 ช 20+ ปวส.+ ตำมตกลง
จ.ก ำแพงเพชร 62170 โทร.055-741678



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
66 หจก.สุทธิศักดิ์บรกิำร 1.แม่บำ้น 1 ญ 30-50 ไม่จ ำกัด 9,300บ./ด

(ปั้มน้ ำมัน) 2.พนักงำนเสิร์ฟ 2 ญ 20-35 ไม่จ ำกัด 9,300บ./ด
359 ม.6 ถ.พหลโยธนิ ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-799070

67 บริษัท อินเตอร์อโกรเทค (ปทท) จ ำกัด 1.ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด 1 ช 35-45 ป.ตรี+ ตำมตกลง
(เกษตร) 2.พนักงำนขำย 10 ช 24-45 ป.ตรี+ ตำมตกลง
444/2 ม.18 ต.บอ่ถ้ ำ อ.ขำณุวรลักษบรีุ 3.เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร 10 ช 24-45 ป.ตรี+ ตำมตกลง
จ.ก ำแพงเพชร 62000 โทร.055-747155

68 บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกัด 1.เจ้ำหน้ำที่ซ่อมบ ำรุง 1 ช 25+ ป.ตรี (ปวส.ช่ำงยนต์) ตำมตกลง –มีประสบกำรณ์ช่ำงยนต์ 1 ปี
(ขนส่ง) 2.เจ้ำหน้ำที่ธรุกำร 1 ช 25+ ป.ตรี ตำมตกลง –มีประสบกำรณ์ธรุกำร 1 ปี
349 ม.2 ต.แม่ลำด อ.คลองขลุง 3.หวัหน้ำงำนบคุคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตำมตกลง –มีประสบกำรณ์งำนบคุคล1 ปี
จ.ก ำแพงเพชร 62120 โทร.054-281107-9 ต่อ229  

50www.doe.go.th/kamphaengphet

http://www.doe.go.th/kamphaengphet

