
ล ำดับ สถำนประกอบกำร รหัส บจก./ รหัส ต ำแหน่งงำน ต้องกำร/ ช/ญ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงื่อนไข / สวัสดกิำร
ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน ที่ตอ้งกำร อัตรำ

1 บริษัท แสงทองสวนน  ำ และรีสอร์ท 1.พนกังานธุรการ 1 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 9,000บ./ด –ประกนัสังคม/ยูนฟิอร์ม
125 ม.6 ต.สระแกว้ อ.เมอืง (สวนน  า,รีสอร์ท) 2.คนสวน 1 ช ไม่เกิน50 ไม่จ ากัด 9,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 3.เด็กเสิร์ฟ 3 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 200บ./ว

2 บริษัท เหลยีนไทด้เีวลลอปเมนท ์จ ำกัด 0 2155 59001 28 5 1.กรรมกร 300 ช 18-55 ไม่จ ากัด 400บ./ว –เร่ิมงาน 1 สิงหาคม 2560
หมูบ่า้นสมานมติรวิลล่า ถ.เล่ียงเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืง (วางท่อน  ามัน)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.0845739341

3 บ.ไทยลอตเต ้สำขำก ำแพงเพชร 0 1055 29045 62 5 522-090 1.พนกังานขาย 2 ช/ญ 22+ ม.3+ 14,000บ./ด –ค่าน  ามนั com,ประกนัชีวิต
59/8 ซ.4 ถ.วังคาง ต.ในเมอืง อ.เมอืง (จ าหน่ายหมากฝร่ัง) –ประกนัสังคม
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.083-0968202

4 บริษัท เคเจ ควอลติี  อินเตอร์เทรด จ ำกัด 522-090 1.พนกังานขาย หลายอัตรา ช/ญ 22-30 ปวส.-ป.ตรี 24,000บ./ด –ขับรถยนต์ได้
59/17 ต.ในเมอืง อ.เมือง (จ าหน่ายยาสีฟัน)
จ.ก าแพงเพชร 65000 โทร.086-0425944

5 บริษัท มำตรฐำน ไอ.เอส.ซี จ ำกัด 1 6205 00122 13 2 241-960 1.พนกังานการตลาด 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ 10,000บ./ด –ประกนัสังคม,วันหยุด
68/2-3 ม.1 ต.นครชุม อ.เมอืง (ประกันภัย)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 085-6958480

6 บริษัท โรงสสีน่ันเมอืง จ ำกัด 0 6255 39000 08 5 723-350 1.พนกังานควบคุมเคร่ืองจักร 5 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง –มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ
151 ม.1 ต.วังแขม อ.คลองขลุง (โรงสีข้าว)
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.055-870123,081-2808244

7 หจก.เอสแอนดเ์อ็น อินเตอร์คูล 3 1021 00099 75 6 724-160 1.ช่างไฟ 5 ช 20-35 ไม่จ ากัด 300.-/วัน -มปีระสบการณ์จะพิจาราณาเปน็พิเศษ
200/1 ม.8 ต.สักงาม อ.คลองลาน (ติดตั งเคร่ืองท าความเย็น) 721-290 2.ช่างเชื่อมโลหะ 5 ช 20-35 ไม่จ ากัด 400บ./ว -ออกต่างจังหวัดได้
จ.ก าแพงเพชร 62180 โทร.089,0366986,082-3969092

8 หจก.ธรรมพร ดไีลท ์(ศูนยด์ไีลทก์ ำแพงเพชร) 3 6201 00095 09 6 522-090 1.พนกังานขาย 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามยอดขาย –หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน
ถ.กะโลทัย ต.ในเมือง อ.เมอืง (ขายนมดีไลท์) 419-010 2.เสมยีน อ.ขาณุ 2 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง –ประกนัสังคม ยูนฟิอร์ม
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-717738081-3792181

9 บริษัท อิเซกิ ก ำแพงเพชร จ ำกัด 6 2555 7000 38 5 522-020 1.พนกังานขาย 5 ช 18+ ม.6-ป.ตรี ตามตกลง –ประจ าสาขาพรานกระต่าย
 4444 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษรีุ (จ าหน่ายรถไถนา ISEKI) 419-010 2.พนกังานธุรการ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ประจ าสาขาคลองแมล่าย
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.055-771999 723-120 3.ช่างเทคนคิช่างยนต์ 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ประจ าส านกังานใหญ่สลกบาตร

ทะเบยีนต ำแหน่งงำนว่ำง จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำวันที่ 13 กรกฏำคม 2560



ล ำดับ สถำนประกอบกำร รหัส บจก./ รหัส ต ำแหน่งงำน ต้องกำร/ ช/ญ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงื่อนไข / สวัสดกิำร
ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน ที่ตอ้งกำร อัตรำ

10 ส ำนักงำนธุรกิจกำรบญัชแีละภำษีอำกร 343-320 1.พนกังานบญัชี 2 ญ ไม่เกิน30 ป.ตรี 9,000บ./ด+
31-33 ถ.ก าแพงเพชร ต.ในเมอืง อ.เมอืง (รับจัดท าบัญชี)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055712120

11 โรงเรียนอนุบำลจฬุำรัตน์ 3 6299 00138 48 1 932-290 1.คนสวน 1 ช 20-30 ไม่จ ากัด 300บ./ว
8 ถ.วังคาง ต.ในเมือง อ.เมอืง (โรงเรียน) 513-120 2.ครูปฐมวัย 1 ญ 22+ ป.ตรี 450บ./ว
 จ.ก าแพงเพชร62000 โทร.055-711487,089-7021555 512-189 3.แมบ่า้น 1 ญ 20-29 ไม่จ ากัด 300บ./ว

12 บมจ.เค ซี เมทอลชที 0 1075 57000 33 1 1.พนกังานขาย 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 400บ./ว
40/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.อา่งทอง อ.เมอืง (ผลิตและจ าหน่ายเมทอลชีท) 2.พนกังานขับรถ 6 ล้อ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 320บ/ว –มใีบขับขี ่ท.2+
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 055-705700,085-6814028

13 บริษัท เฮงลสิซ่ิง จ ำกัด 0 5055 58011 25 0 123-120 1.สินเชื่อ-จัดเกบ็ 1 ช 20+ ปวส.+ 9,000- –ผ่านการคัดเลือกทหาร
91/7 ถ.ราษฏร์รวมใจ ต.ในเมอืง อ.เมอืง (สถาบันการเงิน) 11,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.053-350489,062-3101178

14 บริษัท ดวิ เอ็น ด ีพิทกัษ์ทรัพย์ 915-230 1.รปภ 15 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
25/2 ม.4 ต.เทพนคร อ.เมอืง (รักษาความปลอดภัย)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.080-1160637,055-741557

15 บริษัท ชำกังรำว สตำร์ช จ ำกัด 0 6255 47000 14 5 1.จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 12,000+บ./ด –สวัสดิการบา้นพัก โบนสั
657 ม.7 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ (ผลิตแป้งมันส าปะหลัง) 2.ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 20+ ปวช.-ปวส. 10,000บ./ด –มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.055-741766

16 ร้ำนอำหำรระบดัใบ 3 6698 00015 72 7 512-230 1.ผู้ช่วยแมค่รัว 1 ช/ญ ไมจ ากัด ไม่จ ากัด 500บ./ว –ท างาน 08.00-20.00 น.
127 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมอืง (ร้านอาหาร) 512-330 2.พนกังานเสิร์ฟ 1 ช/ญ ไมจ ากัด ไม่จ ากัด 200บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 086-4490804

17 บ.เบทเตอร์เวย์(ประเทศไทย)จ ำกัด 0 1055 31027 26 4 123-330 1.ผู้จัดการเขต 3 ญ 22-40 ม.6-ป.ตรี 17,900บ./ด. –รถประจ าต าแหนง่
442 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง (ก าแพงเพชร) –ประกนั โบนสั ค่าคอมมชิชัน่
กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.086-6274522,029-170000  –ท างานจันทร์-ศุกร์

18 หจก.ศิวพรศุภฤกษ์ 1.พนกังานขาย 1 ช/ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง –ขับรถยนต์ได้
111 ม.10 ต.ปา่พุทรา อ.ขาณุวรลักษบดี (จ าหน่ายปุ๋ย,เคมีเกษตร) –มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ
จ.ก าแพงเพชร 62130 โทร.081-6056918

19 บ.เพชรพรพรรณ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 1.หนกังานขาย 1 ช/ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง –ขับรถยนต์ได้
111 ม.10 ต.ปา่พุทรา อ.ขาณุวรลักษบดี (จ าหน่ายรถไถจอห์นเดียร์ 2.ช่างยนต์ 1 ช 20+ ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง –มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ
จ.ก าแพงเพชร 62130 โทร.081-6056918 และอุปกรณ์การเกษตร)



ล ำดับ สถำนประกอบกำร รหัส บจก./ รหัส ต ำแหน่งงำน ต้องกำร/ ช/ญ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงื่อนไข / สวัสดกิำร
ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน ที่ตอ้งกำร อัตรำ

20 บมจ.สยำมแมค็โคร สำขำก ำแพงเพชร 0 1075 37000 52 1 1.ผจก.ส่วนบริหารทรัพยากรบคุคล 1 ช/ญ 28-35 ป.ตรี ตามตกลง –โบนสัประจ าป ีประกนัสุขภาพ
889 ถ.ราชด าเนนิ1 ต.ในเมอืง อ.เมอืง (ค้าส่ง) 2.ผจก.ส่วนสินค้าอาหารทะเล 1 ช/ญ 28-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง –ประกนัชีวิต ประกนัอบุติัเหตุ
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 055-717777 3.หวัหนา้แผนกสินค้าอาหารแหง้ 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง –กองทุนเบี ยยังชีพ

4.เลขาณุการผู้จัดการสาขา 1 ญ 23-30 ป.ตรี ตามตกลง
21 บริษัท ทพิยอี์เลค็โทรนิคสเ์ซลล ์แอนดเ์ซอวิส จ ำกัด 1.พนกังานขายและดูแลสต๊อคสินค้า 3 ช/ญ 18+ ม.3+ 305บ./ว

82 ถ.เทศา1 ต.ในเมือง อ.เมอืง (จ าหน่ายอุปกรณ์อิเลค 2.เจ้าหนา้ที่จัดเรียงสินค้าและบริการ 3 ช/ญ 18+ ม.3+ 305บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-712160 โทรนิคส์ทุกชนิด)

22 บริษัท เอฟ ด ีกรีน (ประเทศไทย) จ ำกัด 1.พนกังานฝ่ายกลยุทธ/์การตลาด 1 ช 25-30 ป.ตรีการตลาด ตามตกลง –ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
12/3 ม.1 ต.คณฑี อ.เมือง (จ าหน่ายและส่งออก –มีทักษะพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-702018-19 ต่อ 21 ปุ๋ยอินทรีย์เคมี) –มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 บริษัท เอวี มอเตอร์ไบร์ จ ำกัด 0 6255 48000 20 3 1.พนกังานฝ่ายขาย 3 ช/ญ 18+ ม.6+ 305บ./ว –ประกนัสังคม
2/2 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมอืง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-711777

24 บริษัท ซีเอ็นเอ็นปโิตรเลยีม จ ำกัด 0 6455 57000 11 3 1.พนกังานเติมแกส๊รถยนต์ 3 ช/ญ 20-35 ม.3-ปวช.+ 9,000บ./ด –ท างานเปน็กะ
111 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมอืง (ปั้มแก๊ส LPG)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799408,094-7897415

25 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ำกัด 1 0003 3363 9 1.ผู้จัดการสาขาฝึกหดั 2 ช/ญ 28+ ป.ตรี+ ตามประสบการณ์ –สามารถท างานตามเวลาหา้งได้
เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ออฟฟศิ ทาวเวอร์ ชั น12,15-18 (ธุรกิจค้าปลีก) 2.ผู้จัดการแผนกฝึกหดั 15 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตามประสบการณ์ –สวัสดิการ
99/9 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 3.หวัหนา้แผนกอาหารพร้อมปรุง 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,150+บ./ด 1.กองทุนประกนัสังคม
จ.นนทบรีุ 11120 โ?ร.028-317300 4.พนกังานแผนกผักผลไม้ 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,150+บ./ด 2.ค่ารักษาพยาบาล

5.พนกังานแผนกเบเกอร่ี 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,150+บ./ด 3.ค่าท าฟัน 2,000บาท/ปี
6.พนกังานแผนกเนื อ/ซีฟู้ด 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,150+บ./ด 4.ประกนัชีวิตกลุ่ม
7.พนกังานแผนกแคชเชียร์ 20 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,150+บ./ด 5.ชุดยูนฟิอร์ม
8.พนกังานแผนกจัดเรียงสินค้า 20 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,150+บ./ด

26 ศูนยโ์ฟร์โมสต ์ก ำแพงเพชร 3 5507 00064 32 0 1.พนกังานขาย(หนุ่ม-สาว โฟร์โมสต์) 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามค่าคอมมิชชั่น –รับผิดชอบงานในเขตพื นที่ตนเอง
14 ซ.3 ถ.ราชวิถี ต.ในเมอืง อ.เมอืง (ศูนย์โฟร์โมส)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.087-7465449

27 บริษัท นครชำกังรำว จ ำกัด 3 5507 00064 32 0 1.ครูสอนขับรถสิบล้อ-พว่ง (ขนส่ง) 3 ช 35+ ไม่จ ากัด 9,000บ./ด –สวัสดิการบา้นพัก โบนสั
310/16 ม.6 ต.สระแกว้ อ.เมอืง (สอนขับรถ พี เอส –มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-774099 เซพไดร์ฟ)



ล ำดับ สถำนประกอบกำร รหัส บจก./ รหัส ต ำแหน่งงำน ต้องกำร/ ช/ญ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงื่อนไข / สวัสดกิำร
ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน ที่ตอ้งกำร อัตรำ

28 บริษัท ธนวัฒน์ ควอลติี  สตำร์ช จ ำกัด 1.จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 12,000 - –สวัสดิการบา้นพัก โบนสั
123 ม.18 ต.บอ่ถ  า อ.ขาณุวรลักษบรีุ (แป้งมันสัปหลัง) 2.ช่างไฟฟา้ 3 ช 20+ ปวช.-ปวส. 10,000บ./ด –มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-771377

29 บริษัท น  ำตำลนครเพชร จ ำกัด 1.วิศวกรเคร่ืองกล 1 ช 21-30 ป.ตรี วศิวเคร่ืองกล ตามตกลง –มคีวามรู้ระบบไฮโดรลิค เคร่ืองยนต์
333 ม.9 ต.เทพนคร อ.เมอืง (ผลิตน  าตาลทราย) 2.วิศวกรโลจิสติกส์ 1 ช 21-80 ป.ตรีอิเลคทรอนิคส์ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-729236,0810375232 3.จนท.ความปลอดภยัในการท างาน 1 ช 25-38 ป.ตรีที่เกี่ยวข้อง ตามตกลง –มปีระสบการณ์อย่างนอ้ย 1 ปี

30 หจก. ณฐัพลกำรโยธำ 0 6235 27000 13 0 1.พนง.คุมสต๊อกอะไหล่และวัสดุ 1 ช/ญ 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง –สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
91/6 ม.1 ต.นครชุม อ.เมอืง (ก่อสร้าง)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร055-712331,055-717573

31 บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ำกัด 0 1055 31040 26 1 1.เจ้าหนา้ที่ประเมณิผลดูกล้อง cctv 1 ช 25+ ม.3+ ตามตกลง –ดูกล้อง cctv ตรวจสอบ พขร. 
59/9 ม.1 ต.นครชุม อ.เมอืง (ขนส่งก๊าซ LPG ปตท)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-705697

32 บจก. มติรก ำแพงเพชรเทรดดิ ง 522-020 1.พนกังานขาย 2 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง
205/1 ม.2 ต.เทพนคร อ.เมอืง (จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมตราสิงห)์ 933-310 2.พนกังานยกสินค้า 2 ช 20+ ป.6+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-773719

33 บจก. วำนิชเจริญ อินดสัเทรียล 0 6255 53000 10 1 522-090 1.พนกังานขาย 2 ช 25-30 ปวช.+ 10,000+บ./ด –เร่ิมงาน 08.00 น.-17.00 น.
88 ม.4 ต.เทพนคร อ.เมอืง (ผลิตน  าด่ืม น  าแข็งหลอด) 713-710 2.ช่างไฟฟา้ 1 ช 25-30 ปวช.+ 10,000+บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.091-0307395

34 หจก.ทดัเทพ เอ็มทกีรุ๊ป 3 6204 00238 80 1 1.พนกังานขาย 2 ช 18+ ม.3-ป.ตรี 305บ./ว –ท างาน 06.30 - 17.30น.
35 ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง (จ าหน่ายปุ๋ย ยาฆ่าแมลง)
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.082-8279191

35 หจก.จรูญกำรยำง 0 6235 29000 10 2 723-120 1.ช่างช่วงล่าง 6 ช 18-35 ม.3-ปวส. 9,200บ./ด –ท างานจันทร์ถึงเสาร์
629 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมอืง (จ าหน่ายยาง) 522-090 2.พนกังานขาย 2 ญ 18-35 ม.3-ปวส. 9,200บ/ด –ท างาน 08.00-17.30น.
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055711357

36 ร้ำนลำมนู 3 6301 00353 43 5 512-320 1.พนกังานร้าน 3 ญ 20-25 ม.6-ป.ตรี 30บาท/ชั่วโมง
4/1 ถ.เทศา2 ซ.1 ต.ในเมอืง อ.เมอืง (ร้านน  าปั่นนมปั่น สเต็ก)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.083-9506713

37 บริษัท ควิกลสิซ่ิง จ ำกัด 0 7155 42000 21 9 412-230 1.เจ้าหนา้ที่สินเชื่อ 5 ช 18-30 ปวส.-ป.ตรี 300บ./ว –ประกนัสังคม,ประกนัอบุติัเหตุ
556 ม.12 ต.ปา่พุทรา อ.ขาณุวรลักษบรีุ (ลิสซ่ิง) (ท างานต่างจังหวัด)  -โบนสั
จ.ก าแพงเพชร 62130 โทร.055-870644 2.พนกังานบญัชี 5 ญ 18-30 ปวส.+ 9000  -วันหยุดประจ าปี



ล ำดับ สถำนประกอบกำร รหัส บจก./ รหัส ต ำแหน่งงำน ต้องกำร/ ช/ญ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงื่อนไข / สวัสดกิำร
ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน ที่ตอ้งกำร อัตรำ

38 ย ูแคปปติอล 1.พนกังานบญัชี 3 ช/ญ 25+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง –ประกนัสังคม
189 ถ..ราษฏร์รวมใจ ต.ในเมอืง อ.เมอืง (สินเชื่อ) –ท างานวันจันทร์ถึงวันเสาร์
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.088-1975516 –ท างาน08.30-17.30น.

39 ศูนยก์ระจำยสนิค้ำ ไอศครีมวอลล ์(คลองลำน) 1.พนกังานขับรถขายไอศครีมวอล์ล หลายอัตรา ช/ญ 30-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง –ท าครบ 5 ป ียกรถให้
99/2 ต าบลคลองลาน  อ าเภอคลองลาน (ขายไอครีมวอล์ล) –ประกนัสังคม คอมมชิชัน่
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.084-1803448888

40 หอ้งเยน็คณำผล 1 7209 001416 37 2 1.พนกังานขายและบญัชี 2 ญ ไมจ ากัด ไม่จ ากัด 20,000บ./ว –ท างาน 08.00 - 17.00 น.
146/8 ม.6 ต.สระแกว้ อ.เมอืง (อาหารทะเลแช่แข็ง) ท างานต่างจังหวัด(สามี-ภรรยา) –หยุดเดือนละ 4 วัน
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.098-5641555

41 บริษัท ทพิยเ์คเบิ ลทวีี จ ำกัด (ส่งสัญญานโทรทัศน์ 1.ช่างติดตั งเคเบิ ลทวีี/อนิเตอร์เนต็ 5 ช 18+ ม.3+ 305บ./ว –ขับรถยนต์ได้มใีบขับขี่
83 ถ.เทศา1 ต.ในเมือง อ.เมอืง และวิทยุผ่านสายเคเบิ ล) 2.เจ้าหนา้ที่การตลาด 2 ช/ญ 18+ ปวส.-ป.ตรี 305บ./ว –ค่าต าแหนง่ 
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-713806,055-716779 –เบี ยขยัน

42 หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด ทวีแอร์ นิวเซอร์วิส 6 2355 8000 48 4 1.ช่างไฟ-แอร์ 3 ช 20+ ไม่จ ากัด 305บ./ว
35/52 ม.6 ต.สระแกว้ อ. เมอืง (การขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า)

จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-717383,086-4459349
43 บริษัท อีซูซุเสนียนตน์ครสวรรค์ จ ำกัด 1.เจ้าหนา้ที่ฝ่ายเครม 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง –ผ่านการคัดเลือกทหาร

129/9 ม.9 ต.นครชุม อ.เมอืง (จ าหน่ายรถยนต์) 2.พนกังานขาย 5 ช/ญ 22+ ป.ตรี –มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-850882-4 3.เจ้าหนา้ที่การตลาด 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี

44 บริษัท น ำเมอืง/ปอ้มโชค จ ำกัด 1 4554 6001 66 5 522-090 1.เจ้าหนา้ที่(พนกังานขาย) 1 ช 23+ ป.ตรี ตามตกลง –เร่ิมงาน 17.00-24.00 น.
18/4 ถ.เล่ียงเมือง ต.ในเมอืง อ.เมอืง (การขายส่งเคร่ืองด่ืม 522-090 2.พนกังานเชียร์ขายสินค้า หลายอัตรา ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-711198 ที่มีแอลกอฮอล์)

45 บริษัท เอลทิ ดริลลิง่ จ ำกัด 832-420 1.พนกังานขับเทเลอร์ 5 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มีประสบการณ์ขับรถเทเลอร์3-5ปี
198 ม.3 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื  931-190 2.พนกังานขับรถเครน 5 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มีประสบการณ์ขับรถเครน3-5ปี
จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.080-5092291 –ร่างกายกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว

46 บ. วิริยะประกันภยั จ ำกัด(มหำชน)ศูนยก์ ำแพงเพชร 341-740 1.เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบอบุติัเหตุ หลายอัตรา ช ไม่เกิน35 ป.ตรี นิติ รัฐศาสตร์ ตามตกลง –ขับรถได้ มีใบขับขี่ ใช้คอมพิวเตอร์ได้
198 ม.3 ถ.พหลโยธิน-ก าแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมอืง (ประกันภัย) 341-740 2.เจ้าหนา้ที่สรุปรายการความเสียหาย หลายอัตรา ช ไม่เกิน35 ป.ตรี เคร่ืองยนต์ ตามตกลง –ขับรถได้ มีใบขับขี่ ใช้คอมพิวเตอร์ได้
จ.ก าแพงเพชร โทร.055-799480-3,055-799346 ปวช.-ปวส ช่างยนต์ –มีความรู้ด้านเคร่ืองยนต์

47 บจก.แมก็ กู๊ด คำร์ 0 6255 59000 11 1 522-090 1.พนกังานขาย 5 ช/ญ 24+ ม.6 , ปวช, 10,000บ./ด –ท างาน07.30-17.00น.
444/4 ม.2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง (ขายรถยนต์มือสอง) ปวส. , ป.ตรี
จ.ก าแพงเพชร 62240 โทร.086-9350007



ล ำดับ สถำนประกอบกำร รหัส บจก./ รหัส ต ำแหน่งงำน ต้องกำร/ ช/ญ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงื่อนไข / สวัสดกิำร
ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน ที่ตอ้งกำร อัตรำ

48 KT OPTIC สำขำบิก๊ซีก ำแพงเพชร 322-490 1.พนกังานตรวจวัดสายตา 1 ช 20-35 ม.6,ปวช.+ ตามตกลง –ท างานโรบนิสันก าแพงเพชร
บิก๊ซีก าแพงเพชร ชั น1 613/1 ถ.ราชด าเนนิ ต.ในเมอืง 522-090 2.พนกังานขาย 2 ช/ญ 20-35 ม.6,ปวช.+ ตามตกลง –ท างาน 10.00 น.- 21.00 น.
 อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-853580 421-130 3.แคชเชียร์ 1 ช/ญ 20-35 ม.6,ปวช.+ ตามตกลง –ท างานในวันหยุดนกัขัตฤกษไ์ด้

49 โครงกำรบำ้นชวัญนคร 1 6399 00074 35 4 713-715 1.ช่างไฟฟา้ประจ าส านกังาน 2 ช 20+ ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง
99 ถ.ราชด าเนนิ ต.ในเมือง อ.เมอืง (หมู่บ้านจัดสรร)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-774339

50 วิเชยีรฟำร์ม 3 6202 00298 50 9 932-290 1.พนกังานทั่วไป เลี ยงปลา 3 ช/ญ 20-50 ไม่จ ากัด 300 บ./ว –เปน็ครอบครัว
22/1 ม.4 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม (บ่อปลา)
จ.ก าแพงเพชร 62150 โทร.096-2908565

51 โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ โรงแรม 1.พนกังานบญัชี 2 ญ 28-35 ป.ตรี บัญชี ตามตกลง –มปีระสบการณ์ 1 ปี
2 ม ซอย 21 ถ.เทศา1 ต.ในเมอืง อ.เมอืง 2.พนกังานจัดเลี ยง 1 ญ 25-30 ป.ตรี ตามตกลง –มปีระสบการณ์/ขับรถยนต์ได้
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055711211 3.ผจก.หอ้งอาหาร 1 ช 30-45 ป.ตรี ตามตกลง –มปีระสบการณ์ 3 ปี

4.พนกังานเสิร์ฟ 2 ช/ญ 20-28 ม.6+ 305บ./ว –มปีระสบการณ์
5.ผู้ช่วยกุ๊ก 2 ช/ญ 25-35 ม.3+ ตามตกลง –มปีระสบการณ์
6.พนกังานต้อนรับ 2 ช/ญ 21-30 ป.ตรี ตามตกลง –ส่ือสารภาษาองักฤษได้

51 บริษัท สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์จ ำกัด(มหำชน)ก ำแพงฯ 1 0755 1000 02 9 1.พนักงานขายปลีกชาย 10 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง –สวสัดิการ,โบนัส,ประกันสังคม
11 ม.10 ต.นครชุม อ.เมือง (จ าหน่ายอุปกรณ์ 2.พนักงานฝ่ายโครงสร้าง 10 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-798241 ก่อสร้าง)

53 บริษัท เจยีกเจมิ จ ำกัด 1 0001 30088 1.ผู้ควบคุมงาน 4 ช 25+ ปวช.+ ตามตกลง –ควบคุมงานกอ่สร้าง
29 ม.10 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื (รับเหมาก่อสร้าง) –ท างาน 07.30 -16.30 น.
จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.021-070266

54 หำ้งสรรพสนิค้ำ บิก๊ซี ซูเปอเซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 0 1075 36000 63 3 827-130 1.หวัหนา้แผนกอาหารทะเล 1 ช/ญ 25+ ม.6-ปวช. 13,000บ./ด
613/1 ถ.ราชด าเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง (ค้าปลีก)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-853888 ต่อ2108,2120

55 บริษัท เจำ้พระยำพืชไร่ 2999 (ก ำแพงเพชร) จ ำกัด 0 6255 47000 05 6 932-290 1.พนง.ฝ่ายผลิต หลายอัตรา ช 18+ ป.6+ 305บ./ว –สวัสดิการ - มโีอที ประกนัสังคม
99/9 ม.7 ต.พรานกระต่าย อ.เมอืง (อตสาหกรรมแป้งมัน 2.พนกังานขับรถตัก 1 ช 20-35 ป.6+ 315บ./ว  -ท างานเปน็กะ 
จ.ก าแพงเพชร 62110 โทร.055-741617-9 ส าปะหลัง)

56 มรินทร์ เหง้ำพรหมมนิทร์ 3 6201 00827 13 5 1.ช่างเชื่อม 3 ช 18+ ไม่จ ากัด 350บ./ว –ท างาน 08.00น.-17.00น.
168/3 ม.1 ต.ไตรตรึงษ ์อ.เมอืง (รับเหมาก่อสร้าง) 2.ผู้ช่วยช่าง 3 ช 18+ ไม่จ ากัด 300บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62160 โทร.094-7133357



ล ำดับ สถำนประกอบกำร รหัส บจก./ รหัส ต ำแหน่งงำน ต้องกำร/ ช/ญ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงื่อนไข / สวัสดกิำร
ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน ที่ตอ้งกำร อัตรำ

57 บริษัท ปโิตรเลีย่มไทยคอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (ทำ่ขนุรำม) 0 1055 35099 51 1 421-130 1.แคชเชียร์ 4 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000บ./ด -ชุดพนกังาน,ประกนัสังคม,โบนสั
230 ม.3 ต.นครชุม อ.เมอืง (ขายน  ามัน PT) 522-040 2.พนกังานประจ าลาน 6 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000บ./ด –ม ีOT
จ.ก าแพงเพชร62000 โทร.081-9349869,055-746700   (เติมน  ามนั เกบ็เงิน)

522-040 3.หวัหนา้กะ 1 ช/ญ 25+ ปวส.-ป.ตรี 13,000บ./ด
58 บริษัท เอ.วี ก ำแพงเพชร(2009) จ ำกัด 0 6255 51000 10 3 522-030 1.พนกังานขาย 6 ช/ญ 20-27 ปวช.+ ตามตกลง –ท างาน 08.00 น.- 17.00 น.

11/3 ม.9 ต.นครชุม อ.เมอืง (ขายรถจักรยานยนต์) 2.ช่างซ่อมรถยนต์ 1 ช ไม่จ ากัด ปวช.+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร โทร.055-850899 3.เร่งรัดหนี สิน 1 ช ไม่จ ากัด ปวช.+ ตามตกลง

59 บริษัท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 0 1055 16006 44 8 1.เจ้าหนา้ที่ขาย 2 ช/ญ 22-30 ป.ตรี 15,000+บ./ด –ชุดยูนฟิอร์ม โบนสั ปรับต าแหนง่
652,658,660 ถ.เจริญสุข ต.ในเมอืง อ.เมอืง (เกษตรอุตสาหกรรม) เบี ยเลี ยง รถประจ าต าแหนง่
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-773017-18 คอมมชิชัน่ ค่าโทรศัพท์

60 บริษัท โลจเิทม (ประเทศไทย) จ ำกัด 0 1055 35136 69 6 1.จ.ป.(เทคนคิขั นสูง 1 ช/ญ 25+ รับรอง จ.ป.ขึ นสูง 15,000บ./ด –ดูแลความปลอดภยั
369/2 ม.3 ต.คณฑี อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-7071625

61 บจก. คูโบตำ้ก ำแพงเพชร (ฮั วเฮงหลี) 0 6255 48000 02 5 522-090 1.พนกังานขาย 6 ช 20+ ม.6+ 9,000บ./ด
627/4 ถ.เจริญสุข ต.ในเมอืง อ.เมอืง (จ าหน่ายแทรคเตอร์ 522-090 2.หวัหนา้บญัชี 1 ญ 20+ ป.ตรี บัญชี 9,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-4610983 คูโบต้า) 3.หนา้ลาน ปตท. 2 ช/ญ 20+ ป.6+ 300บ./ว

4.พนกังานขาย เซเว่น 6 ช 20+ ม.6+ 9,000บ./ด
62 บริษัท ชยัเจริญยนตม์อเตอร์เซลล ์จ ำกัด 3 6299 00152 44 1 723-190 1.ช่างตรวจสภาพรถ 3 ช 20+ ปวส.ช่างยนต์ 300บ./ว –มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ

437-439 ถ.วิจิตร 2 ต.ในเมอืง อ.เมอืง (จ าหน่ายรถจักรยานยนต์)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-712099,08-1888-3349

63 บริษัท ไมดำ้ แอสเซ็ท จ ำกัด 315-430 1.พนกังานตรวจสอบ 2 ช 25+ ม.6+ 16,500บ./ด –มปีระกนัสังคม
153/29-30 ม.6 ต.สระแกว้ อ.เมอืง (เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเงินผ่อน) 421-120 2.พนกังานเกบ็เงิน 2 ช 20+ ม.3+ 12,000บ./ด –ค่าเช่าบา้น เบี ยเลี ยง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-706226 522-020 3.พนกังานขาย 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ค่าคอมมชิชัน่

64 หจก.ก ำแพงเพชรถำวรกิจ 522-090 1.พนกังานขาย 6 ช/ญ 18-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง
13 ถ.เจริญสุข ต.ในเมอืง อ.เมอืง (จ าหน่ายนมดัชมิล)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.083-3254027

65 บริษัท บ.ีเค.เมท็ทอล ชที (เมอืงก ำแพงเพชร) 0 6255 59000 39 1 1.พนกังานฝ่ายผลิต 5 ช 20-30 ม.3-ม.6 300บ./ด
282/15 ม.5 ต.นครชุม อ.เมอืง (ผลิตและจ าหน่าย
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799926-7 เมทอลชีท)



ล ำดับ สถำนประกอบกำร รหัส บจก./ รหัส ต ำแหน่งงำน ต้องกำร/ ช/ญ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงื่อนไข / สวัสดกิำร
ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน ที่ตอ้งกำร อัตรำ

66 บริษัท.โตโยต้ำก ำแพงเพชรฮั วเฮงหล(ีสนง.ก ำแพงเพชร)จ ำกัด 0 6255 30000 02 3 สำขำส ำนักงำนใหญ่
98 ม.13 ต.นครชุม อ.เมอืง (จ าหน่ายรถยนต์) 419-020 1.ผจก.ฝ่ายบคุคล 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-779421,055-799216 241-960 2.เจ้าหนา้ที่การตลาด 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง
086-4493604 343-320 3.พนกังานบญัชี 3 ญ 20+ ป.ตรี บัญชี การเงิน ตามตกลง

341-540 4.ที่ปรึกษาการขาย หลายอัตรา ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง
422-210 5.พนกังานต้อนรับ 1 ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง

6.พนกังานอะไหล่ 2 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง
7.ผู้ช่วย Controller 1 ช 20+ ปวช. ช่างยนต์ ตามตกลง
สำขำสลกบำตร
1.เจ้าหนา้ที่การตลาด 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง
2.ที่ปรึกษาการขาย หลายอัตรา ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง
3.ช่างยนต์ 2 ช 20+ ปวช.ช่างยนต์ ตามตกลง
4.คนสวนเพศชาย 5 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
5.แมบ่า้น 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

67 บริษัท ไบโอ ก ำแพงเพชร จ ำกัด 1 1004 00046 83 8 522-090 1.พนกังานขาย 6 ช/ญ 24+ ม.6+ 9000บ/ด- –ขับรถยนต์ได้
475 ม.1 ต.เทพนคร อ.เมอืง (ขายส่ง) 15,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.089-1212940

68 บริษัท เทสโก เอ็นจเินีย จ ำกัด 3 101 099 71 3 1.QA/QC 6 ช/ญ 18+ ปวช.ปวส. ตามตกลง
190  ม.3  ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื (ขุดเจาะน  ามัน) 2.ช่างไฟ 6 ช/ญ 18+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง –มหีนงัสือรับรอง
 จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.055-714116,086-4664840 3.SSHE OFFICE 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ชีวฯ ตามตกลง –ผ่านอบรม จป.

4.ช่างไม ้ช่างปนู 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ประสบการณด้านช่าง
5.ENGINEER 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี โยธา ตามตกลง
6.พนกังานขับรถเฮ๊ียบ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง –ใบขับขีป่ระเภท2
7.เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภยั 1 ช 18+ ป.ตรี ตามตกลง –ผ่านการอบรม Safety office

69 บริษัท สบำย สบำย ลสิซ่ิง จ ำกัด 1 6205 00187 15 3 412-230 1.วิเคราะหสิ์นเชื่อ ไม่จ ากัด ช/ญ 21-27 ม.6+ 11500บ/ด  -วันหยุด,ที่พัก
85 ถ.วิจิตร2 ต.ในเมอืง อ.เมอืง (สินเชื่อ) 123-120 2.บญัชีการ-การเงิน ไม่จ ากัด ช/ญ 21-27 ม.+ 11500บ/ด  -ประกนัสังคม
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-717189  -ชุดฟร์อม

70 ศรีสวัสดิพ์ำวเวอร์ 1979 0 1255 51011 14 2 421-120 1.พนกังานสินเชื่อ 20 ช 22-35 ปวส.+ 300บ./ว –หยุดวันอาทิตย์
643/37 ถ.เจริญสุข ต.ในเมอืง อ.เมอืง (สินเชื่อรถยนต์และที่ดิน)
จ.ก าแพงเพชร โทร.055-773167,088-2920545



ล ำดับ สถำนประกอบกำร รหัส บจก./ รหัส ต ำแหน่งงำน ต้องกำร/ ช/ญ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงื่อนไข / สวัสดกิำร
ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน ที่ตอ้งกำร อัตรำ

71 บริษัท ชมรมสง่เสริมกำรเกษตรไทย จ ำกัด 0 6255 58000 26 5 1.หวัหนา้หนว่ยประชาสัมพนัธ์สินค้า 2 ช/ญ 20-30 ปวช.-ปวส. 15,000บ./ด –มรีถกะบะ มใีบขับขีข่องตัวเอง
103/10 ม.4 ต.นครชุม อ.เมอืง (ผลิต จ าหน่าย 2เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพนัธ์สินค้า 2 ช/ญ 20-30 ปวช.-ปวส. 10,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799788 ฮอร์โมน วิตามิน

อาหารเสริมพืช)
72 บริษัท ซิงเกอร์สำขำก ำแพงเพชร 5 6201 00042 61 4 123-130 1.ผู้จัดการหนว่ย 8 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,000บ./ด –มพีาหนะเปน็ของตัวเอง

150 ถ.เทศา1 ต.ในเมอืง อ.เมอืง (จ าหน่ายเคร่ืงใช้ไฟฟ้า) 123-130 2.ผู้จัดการร้าน 8 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,000บ./ด –มสีวัสดิการตามเง่ือนไข
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.085-4854579 123-130 3.ผู้จัดการสาขาย่อย 10 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,000บ./ด –มเีงินเกษยีนอายุ

341-525 4.ดีเล่อร์ 9 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,000บ./ด –ผ่านประสบการณ์พิจารณากอ่น
341-525 5.เครือข่าย 14 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,000บ./ด –ซื อสินค้าราคาพนกังาน
522-090 6.พนกังานขาย 14 ช/ญ 20+ ม.6+ 9,000บ./ด

73 สวนยำงพำรำ อ.ทพิย์ 3 5099 00150 53 8 932-290 1.คนกรีดยาง  ไม่จ ากัด ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง  -มปีระสบการณ์
159 ม.5 ต.สักงาม อ.คลองลาน (สวนยาง)
จ.ก าแพงเพชร โทร.081-9611489

74 บริษัท ทโูกมำร์เก็ตติ ง/กรุงไทยแอกซ่ำประกันชวีิต 0 6035 52001 15 2 522-090 1.พนกังานขาย/การตลาด 10 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง+คอมฯ–ท างาน 08.00-16.00 น.
102/1 ถ.ราชด าเนนิ1 ต.ในเมอืง อ.เมอืง (ฝึกอบรมพนักงาน) –ท างานจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00น.
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-714800,063-1141558 เสาร์ 08.00-12.30 น.อาทิตย์หยุด

75 บริษัท สยำมคอมพิวเตอร์ แอนด ์อินเตอร์เน็ต จ ำกัด 6 2354 4000 01 1 522-020 1.พนกังานขายโทรศัพทม์อืถือ 2 ช/ญ 18+ ม.6-ป.ตรี 9000บ./ด+
388-392 ถ.เจริญสุข ต.ในเมอืง (จ าหน่ายอุปกรณ์คอมฯ) 522-090 2.พนกังานขายคอมพวิเตอร์ 2 ช/ญ 18+ ม.6-ป.ตรี 9000บ./ด+
อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-717771 911-320 3.พนกังานขายตรง 5 ช/ญ 18+ ม.6-ป.ตรี 9000บ./ด+

343-320 4.พนกังานบญัชี 1 ญ 18+ ม.6-ป.ตรี 9000บ./ด+
724-345 5.ช่างซ่อมคอมพวิเตอร์ 1 ช/ญ 18+ ม.6-ป.ตรี 9000บ./ด+

76 หจก.ส.พืชผลเจริญกำรเกษตร 0 6235 21000 09 0 522-090 1.ฝ่ายขาย 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000บ./ด
552/2 ถ.เจริญสุข ต.ในเมอืง อ.เมอืง (ขายเคมีภัณฑ์ทาง 2.พนกังานแบกปุ๋ย หลายอัตรา ช 18+ ไม่จ ากัด 305บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-715996 การเกษตร) 343-320 3.พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,000บ./ด

77 บริษัท ชลพิรุณมำร์เก็ตติ ง จ ำกัด 0 6255 44000 03 9 832-430 1.พนกังานขับรถ ท2 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 9,000บ./ด –มใีบขับขี ่ท.2
812 ถ.ราชด าเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง 2.เซลล์ 4 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-717519

78 บำ้นพักอำศัย (ธัญญำรัตน์ ศิริรัตน์) 512-145 1.แมบ่า้น 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด 7,000-10,000 –ท างาน 07.00-18.00
3/6 ถ.เทศา 2 ต.ในเมอืง อ.เมอืง (บ้านพักอาศัย) บ./ด –หยุด 2 วันต่อเดือน
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.089-9619292



ล ำดับ สถำนประกอบกำร รหัส บจก./ รหัส ต ำแหน่งงำน ต้องกำร/ ช/ญ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงื่อนไข / สวัสดกิำร
ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน ที่ตอ้งกำร อัตรำ

79 โรงพยำบำลเอกชนเมอืงก ำแพง 0 6555 54000 76 7 223-010 1.พยาบาลวิชาชีพ 3 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี พยาบาล 15,000บ./ด –OT,ประกนัสังคม
78 ถ.เล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมอืง (โรงพยาบาลเอกชน) 323-120 2.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 ญ ไม่จ ากัดหลักสูตรช่วยคนไข้ 305บ./ว –มปีระสบการณ์จะพิจารณาเปน็พิเศษ
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 055-716100 323-120 3.ผู้ช่วยพยาบาล 2 ญ ไม่จ ากัด ผู้ช่วยพยาบาล 305บ./ว

222-490 4.เภสัชกร 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี เภสัช 15,000บ./ด
222-160 5.นกัรังสีการแพทย์ 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี นักรังสี 15,000บ./ด

6.พนกังานยานยนต์ 1 ช ไม่จ ากัด ม.6+ 305บ./ว
7.ผู้ช่วยเซพท าอาหาร 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 305บ./ว

80 บริษัท ก ำแพงเพชรกลกำร จ ำกัด 3651000184 721-290 1.ช่างเชื่อม 2 ชาย ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง
103/11-15  ม.4  ต.นครชุม (โรงกลึง)
อ.เมอืง กพ.62000 055-799288  

81 บริษัท กำรค้ำ เกรียงไกร จ ำกัด 0 6255 570100 35 1 522-090 1.วอลล์แมน 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด เป็นสินค้ารับมา –โบนสั สวัสดิการ ทุนการศึกษา
81/22 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมอืง อ.เมอืง (ไอศครีมวอลล์) (ขายไอศครีม สามล้อเคล่ือนที)่ ขายไป ขึ นอยู่กับประกนัชีวิต
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-2857131 ยอดขาย –รถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง

82 หจก. เค-คอนกรีต 0 6235 39000 50 4 214-215 1.วิศวกรโยธา 1 ช 22+ ป.ตรี ตามตกลง –วันหยุด/ประกนัสังคม
207/6 ม.3 ถ.ก าแพง-พิจิตร ต.สระแกว้ อ.เมอืง (ผลิตภัณฑ์คอนกรีต) 932-290 2.กรรมกร 10 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-746155,086-0731234 832-210 3.พนกังานขับรถ 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

83 บริษัท  เบยีร์ไทย (1991) จ ำกัด (มหำชน) 0 1075 44000 06 0 413-220 1.ซุปเปอร์ไวเซอร์วางแผนการผลิต 1 ช 21-35 ป.ตรี อุตสาหกรรม 20,400บ./ด –ทุนการศึกษา
349  ม.2  ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง (โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม) 413-220 2.ซุปเปอร์ไวเซอร์แผนกหมกัเบยีร์ 1 ช 22-30 ป.ตรี อาหาร 20,400บ./ด –กองทุนเบี ยยังชีพ
 จ.ก าแพงเพชร.62120 โทร.055-864200 311-940 3.พนกังานเทคนคิ 1 ญ 21-30 ปวส.พาณิช 10,700บ./ด –โบนสั ปรับเงินเดือน 

413-220 4.ซุปเปอร์ไวเซอร์ส่วนประกนัคุณภาพ 1 ช 20-35 ป.ตรี อาหาร 17,200บ./ด –เบี ยขยัน
723-310 5.พนกังานคุมเคร่ืองจักร 2 ช 21-30 ปวส. ตามตกลง –รถรับส่ง

84 หจก.มำยน์ สตำร์อิเลค็ทริค 0 1655 55000 50 1 522-020 พนกังานขาย 7 ช 18-35 ป.6+ 9,000บ./ด –โบนสั/ประกนัสังคม/ประกนัชีวิต
61/6 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมอืง อ.เมอืง (ขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า)
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.095-6356545

85 บริษัท เพ่ิมทรัพย ์2009 จ ำกัด 0 6255 58000 66 4 816-350 1.ช่างซ่อมตู้แช(่มนิมิาร์ท) 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มปีระสบการณ์
780/1 ถ.ราชด าเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง (ผลิตเหล็กตามแบบ) 2ช่างเชื่อม 5 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.091-9799953

86 บริษัท โค้วโตะ๊ฮยุ ก ำแพงเพชร จ ำกัด 625544000098 343-320 1.พนกังานบญัชี 1 ช/ญ 25-35 ปวส.+ 9,000บ./ด. –มค่ีาต าแหนง่ตามความสามารถ
เลขที่ 978/4 ม.1 ต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุฯ 723-130 2.ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ 2 ช 20-30 ปวช.+ 9,000บ./ด. –ท างาน 08.00น.-17.00น.
จ.ก าแพงเพชร 62140  โทร.055-771044,099-2956699 241-960 3.เจ้าหนา้ที่การตลาด 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี+ 9,000บ./ด.

(ค้าปลีก/ค้าส่ง
รถจักรยานยนต์)



ล ำดับ สถำนประกอบกำร รหัส บจก./ รหัส ต ำแหน่งงำน ต้องกำร/ ช/ญ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงื่อนไข / สวัสดกิำร
ประเภทกิจกำร ต ำแหน่งงำน ที่ตอ้งกำร อัตรำ

87 บริษัท ท.ีซี.เอส.แปง้มนัอุตสำหกรรม จ ำกัด 0 6255 44000 04 7 315-210 1.ช่างไฟฟา้ 5 ช 19-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง
199 ม.7 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบรีุ (ผลิตและส่งออกแป้งมัน 932-290 2.ฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 19-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62130 โทร.081-7076324,055-872111 ส าปะหลัง) 832-420 3.ช่างซ่อมบ ารุง 20 ช 19-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

831-190 4.พนกังานขับรถตัก+รถไถ 10 ช 19-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง
833-120 5.พนกังานขับรถพว่ง 5 ช 19-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง
413-230 6.เจ้าหนา้ที่จัดซื อทั่วไป 2 ช/ญ 19-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง
413-190 7.เจ้าหนา้ที่คลังสินค้า 2 ช/ญ 19-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง

88 ส ำนักงำนบญัชแีละกฏหมำยธุรกิจนครชมุ 0 9920 01783 27 4 411-520 1.พนกังานเลขานกุาร 1 ช/ญ ไม่เกิน 39 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง –ล่วงเวลา ประกนัสังคม โบนสัประจ าปี
455 ถ.เทศา2 ต.ในเมอืง อ.เมอืง (บริการรับจ้างท าบัญชี) –มคีวามรับผิดชอบ อดทน ตั งใจท างาน
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-738315 –หยุดวันอาทิตย์

89 บริษัท น  ำตำลทพิยก์ ำแพงเพชร จ ำกัด 0 1055 29045 62 5 723-340 1.พ.ซ่อมบ ารุงเคร่ืองกล 20 ช 18-35
ปวช-ปวส 
เคร่ืองกล

330/วัน  -ท างาน 6 วัน/สัปดาห ์08.00-17.00
399 ม.9 ต.เทพนมิติ อ.บงึสามคัคี                           723-340 2.พ.ซ่อมบ ารุงไฟฟา้ 10 ช 18-35

ปวช-ปวส 
ไฟฟ้าก าลัง

330/วัน  -ประกนัสังคม
จ.ก าแพงเพชร โทร.055-718300 722-290 3.พ.ซ่อมบ ารุงเคร่ืองมอืควบคุม 10 ช 18-35

ปวช-ปวส 
อิเล็กทรอนิกส์

330/วัน  -ประกนัสุขภาพกลุ่ม
833-420 4.พ.ขับโฟล์คลิฟท์ 5 ช 20-50 ไม่จ ากัด 330/วัน  -ค่าล่วงเวลา
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–มปีระสบการณ์ท างานอย่างนอ้ย 1 ปี
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