
ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
1 บรษัิท ดีอีสตำบลิลิตี้ จ ำกัด 1.พนักงานขาย 5 ช 18+ ม.3+ 9,500บ./ด –คอมมิชชั่น/ประกันสังคม

(ขายสินค้า) 2.แม่บา้น 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด 8,500บ./ด –ท าอาหารได้
252 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.083-1267464

2 บำ้นสวนเพชร 1.ประชาสัมพนัธ์ 1 ช 25+ ปวช. ตามตกลง –ท างานกลางคืน
(รีสอร์ท) 1 ญ 25+ ปวช. ตามตกลง –ท างานกลางวนั
75/1-37 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง 2.แม่บา้น 1 ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ท างานกลางวนั
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร 3.พนักงานรักษาความปลอดภยั 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ท างานกลางคืน

3 ทำ่ข้ำวมหำชัย 1.ช่างเชื่อม 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 450บ./ว+
(โรงสีข้าว) 2.ช่างกลึง 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 600บ./ว+
48 ม.1 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม
จ.ก าแพงเพชร 62150 โทร.081-9710777

4 บรษัิท เพชรพรพรรณ อินเตอรเ์ทรด จ ำกัด 1.พนักงานขาย 10 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง
(จ าหน่ายรถไถจอหน์เดียร์และอุปกรณ์การเกษตร) 2.ธรุการ 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง
111 ม.10 ต.ปา่พทุรา อ.ขาณุวรลักษบรีุ 3.การตลาดออนไลน์ 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62130 โทร.081-6056918 4.บญัชี 3 ช/ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง

5 บมจ.อิออนธนสินทรพัย์ (ไทยแลนด)์ 1.พนักงานส่งเสริมการขาย 3 ช/ญ 22-25 ปวส.-ป.ตรี 320บ./ว –ประกันสังคม
(สถาบนัการเงิน)
613/1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-853750-1

6 ส ำนักงำนจัดกำรน้ ำเสีย สำขำก ำแพงเพชร 1.ช่างไฟฟา้ /721230 1 ช 22 + ปวช.-ป.ตรี ไฟฟา้ 12,000บ./ด –ท างาน08.00น.-17.00น.
(รัฐวสิาหกิจ กระทรวงมหาดไทย)
บอ่บ าบดัน  าเสียเทศบาลเมือง ม.6 ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.098-7518771

7 บมจ.สยำมแม็คโคร สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงานประชาสัมพนัธ์ 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 310บ./ว –สามารถเพจขายของได้
(ค่าปลีกค้าส่ง) 2.ตรวจรับสินค้า 1 ช/ญ 22-35 ม.6+ 310บ./ว –มีความรู้ด้านคอมพวิเตอร์พื นฐาน
889 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง 3.พนักงานอาหารสด 1 ช/ญ 22-35 ม.6+ 310บ./ว –ผ่านการขายสินค้าอาหารสด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-717777 4.พนักงานคอมพวิเตอร์ 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี คอมพวิเตอร์ 310บ./ว –มีความรู้ด้านคอมพวิเตอร์พื นฐาน

5.ผู้จัดการสินค้าอาหารแหง้ 1 ช/ญ 25-37 ม.6+ ตามตกลง –ผ่านงานหวัหน้างานขาย

ทะเบียนต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำวันที่ 4 มกรำคม 2562 



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
8 โรงเรยีนอนุบำลจุฬำรตัน์ 1.ครูพี่เลี ยง 2 ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง –ส่วนสูง 160 ซ.ม.

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

9 บรษัิท น้ ำตำลทพิย์ก ำแพงเพชร จ ำกัด 1.ช่างไฟฟา้ /721230 15 ช 18+ ปวช.ไฟฟา้ 10,000บ./ด
(ผลิตน  าตาลทราย) ช 18+ ปวส.ไฟฟา้ 12,000บ./ด
399 หมู่ 9 ต าบลเทพนิมิต อ าเภอบงึสามัคคี  
จ.ก าแพงเพชร 62210 โทร.055-718300

10 ส ำนักงำนธุรกิจกำรบญัชีและภำษีอำกร 1.พนักงานบญัชี 5 ช/ญ 18+ ปวส.บญัชี 9,000บ./ด+
(ส านักบญัชี) ป.ตรี บญัชี ตามตกลง
31-33 ถ.ก าแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-712120

11 บรษัิท เบทเตอรเ์วย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 1.ผู้จัดการเขต 3 ญ 22-40 ม.6+ 9,750 บ./ด –มีใบขับขี่รถยนต์ และรถยนต์ส่วนตัว
(ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม) –ประกันสังคม ประกันชีวติ 
210 ถ.รามค าแหง แขวงราษฎร์พฒันา เขตสะพานสูง –ผ่านทดลองงานมีรถประจ าต าแหน่ง
กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.029-170000 ต่อ 121

12 ส ำนักงำนบญัชีและกฏหมำยธุรกิจนครชุม 1พนักงานบญัชี /343320 5 ช/ญ ไม่เกิน30 ปวช. ,ปวส. ,ป.ตรี 9,000+บ./ด
(รับจ้างท าบญัช)ี (สาขาการบญัชี)
455 ถ.เทศา2 ต.ในเมือง อ.เมือง 2.แม่บา้น 1 ญ ไม่เกิน 40 ไม่จ ากัด 300-400 บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.086-4490812

13 บรษัิท นี โอ คลีน เนจเนอรย์ี่ จ ำกัด 1.วศิวกรไฟฟา้ 1 ช 18+ ป.ตรี วศิวกรไฟฟา้ 20,000บ./ด –ท างานโรงแปง้มันเจ้าพระยาพชืไร่
(รับเหมาติดตั งโซล่าเซลล์) ปวส. ช่างไฟฟา้ อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร
29/67 ซ.บรมราชชนน6ี4 แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170 โทร.081-9952247

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

15 บจก. คูโบต้ำ ก ำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหล)ี จ ำกัด 1.พนักงานขาย 5 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง
(จ าหน่ายแทรคเตอร์คูโบต้า) 2.แคชเชียร์ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง
627/4 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.พนักงานการตลาด 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-4610983 4.แคชเชียร์เซเวน่ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
16 บรษัิท ไบโอ ก ำแพงเพชร จ ำกัด 1.พนักงานธรุการ 2 ญ 24+ ปวช.+ 9,000บ./ด+

(ขายส่ง)
475 ม.1 ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.089-1212940

17 สมำรท์เบรน ก ำแพงเพชร 1.ครูคณิตศาสตร์ 2 ช/ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ทกุสาขา ตามตกลง –หยุดทกุวนัพธุ
(สถาบนักวดวชิา) 2.ครูวทิยาศาสตร์ 2 ช/ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ทกุสาขา ตามตกลง –ประกันสังคม
19/1-2 ถ.ราษฎร์วมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ครูศิลปะ 1 ช/ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ทกุสาขา ตามตกลง –ทดลองงาน 1 เดือน
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-9531730 2.ครูภาษาไทย 1 ช/ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ทกุสาขา ตามตกลง

4.ครูภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ ไม่เกิน 35 ป.ตรี ทกุสาขา ตามตกลง
18 บรษัิท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.นักวชิาการส่งเสริม (ท างานก าแพงเพชร) 2 ช/ญ 21-28 ป.ตรี สัตวศาสตร์ 20,000บ./ด+ –รถประจ าต าแหน่ง เบี ยเลี ยง ค่าโทรศัพท์

(เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร) 2.ผู้แทนขาย (ท างานสลกบาตรก าแพงเพชร) 1 ช/ญ 21-28 ป.ตรี สัตวศาสตร์,การจัดการ 15,000บ./ด+ –รถประจ าต าแหน่ง เบี ยเลี ยง ค่าโทรศัพท์
652,658,660 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.เจ้าหน้าที่ธรุการ ***ด่วน*** 1 ช/ญ 21-28 ป.ตรี บญัชี 15,000บ./ด+ –ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-773017-18 ต่อ 118

19 บรษัิท กรงุเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 1.เลขานุการ /414120 5 ญ 25+ ม.6+ 9,000บ./ด –ประกันสังคม
(ประกันชีวติ) 2.ผู้ช่วยผู้จัดการ /123330 10 ญ 30+ ม.6-ป.ตรี 25,000บ./ด –คอมมิชชั่น/โบนัส
638/640 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ประชาสัมพนัธ ์/241935 10 ญ 21+ ม.3 ขึ นไป 20,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.087-6275688

20 บรษัิท เอวี ก ำแพงเพชร (2009) จ ำกัด 1.ผู้จัดการขายรถจักรยานยนต์ 2 ช/ญ 35+ ปวส.-ป.ตรี 15,000บ./ด+ –มีประสบการณ์ด้านขาย
(ขายรถจักรยานยนต์) 2.พนักงานขายรถจักรยานยนต์ 5 ช/ญ 25+ ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี ตามตกลง –ขับรถได้ มีใบขับขี่ ออกพื นที่ได้
11/3 ม.9 ต.นครชุม อ.เมือง 3.พนักงานขายรถ Big Bike 5 ช/ญ 25+ ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี ตามตกลง –ขับรถได้ มีใบขับขี่ ออกพื นที่ได้
จ.ก าแพงเพชร โทร.055-850909

21 บรษัิท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตำรช์ จ ำกัด 1.ช่างกล/ช่างยนต์ 3 ช 18+ ปวช.+ 330บ./ว
(แปง้มัส าปะหลัง) 2.พนักงานบญัชี 1 ญ 18+ ปวส.+ 9,000บ./ด
123 ม.18 ต.บอ่ถ  า อ.ขาณุวรลักษบรีุ 3.ช่างไฟฟา้ 4 ช 18+ ปวส.+ 330บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-771377 4.วศิวกรโรงงาน 1 ช 18+ ป.ตรี วศิวอุตสาหกรรม 12,000บ./ด –มปีระสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

22 บรษัิท เอ็มมันน่ี บรอดแบรนด์ จ ำกัด 1.ช่างติดตั งอินเตอร์เน็ต 2 ช 20+ ปวส.+ 9,750บ./ด
(ติดตั งอินเตอร์เน็ต) 2.เจ้าหน้าที่การตลาด 10 ช/ญ 18+ ม.6+ ตามตกลง
22/8 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.094-2404506



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
23 บรษัิท น้ ำตำลนครเพชร จ ำกัด 1.พนักงานสายงานการผลิต 20 ช/ญ 18+ ป.6+ ตามตกลง –ท างาน 2 กะ มีโอท ีเบี ยขยัน

(ผลิตน  าตาลทราย) (แผนกลูกหบี ผลิตไอน  า ซ่อมบ ารุง ฯลฯ)
333 ม.9 ต.เทพนคร อ.เมือง 2.พนักงานขับรถ และช่างซ่อม 10 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มีประสบการการขับรถ ซ่อมรถ
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-702011-5 ต่อ 224 (รถบรรทกุ รถไถ รัถตัดอ้อย รถตัก)

3.วศิวกไฟฟา้เคร่ืองมือวดั 1 ช 18+ ป.ตรี วิศวกรเคร่ืองมอืวัด ตามตกลง –ไม่ต้องมีประสบการณ์ในการท างาน
4.วศิวกรเคร่ืองกล 1 ช 18+ ป.ตรีวิศวกรรมเคร่ืองกล ตามตกลง –ไม่ต้องมีประสบการณ์ในการท างาน

ป.ตรี วิศวกรรมอตุสาหการ
24 บรษัิท ชำกังรำว สตำรช์ จ ำกัด 1.จป.วชิาชีพ /315210 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี อาชีวอนามัย 15,000บ./ด+ –ประกันสังคม

(ผลิตแปง้มันส าปะหลัง)
657 ม.7 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบรีุ
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.055-741766

25 บรษัิท โตโยต้ำก ำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหล)ี จ ำกัด 1.พนักงานบญัชี 4 ช/ญ 18+ ปวส.-ป.ตรี บญัชี ตามตกลง –ท างาน 08.00 น.- 17.00 น.
(ธรุกิจรถ) 2.พนักงานธรุการ 3 ญ 18+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง
98 ม.13 ถ.พหลโยธนิ ต.นครชุม อ.เมือง 3.พนักงานช่างยนต์ 3 ช 18+ ปวช+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.086-4493604 4.เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ญ 18+ ปวส.+ ตามตกลง

5.แม่บา้น 2 ญ 18+ ไม่จ ากัด 310บ./ว
6.พนักงานล้างรถ 5 ช 18+ ไม่จ ากัด 310บ./ว

26 หจก.โปร เม็ททอลชีท 1.พนักงานส่งของ 2 ช 20-30 ไม่จ ากัด 300บ./ว
(แผ่นหลังคาเหล็ก)
8/20 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.088-3222331

27 ธวัชชัยออโต้แอร์ 1.ช่างประดับยนต์ /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 าแพงเพชร 62000 โทร.055-711701

28 บรษัิท เทสโกเอ็นจิเนีย จ ำกัด สำขำลำนกระบอื 1.ช่างประกอบทอ่ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 310บ./ด
(รับเหมาก่อสร้าง) 2.ช่างไฟฟา้ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 310บ./ด
190 ม.3 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื 3.เขียนแบบ 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ 310บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-741785 4.QA/QC 10 ช/ญ 18+ ปวช.+ 310บ./ด

5.พนักงานทั่วไป 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 310บ./ด



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
29 บรษัิท เจเจแอนด์ไอ กรุป๊ จ ำกัด (The Pizza) 1.ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ทกุสาขา 10,000บ./ด+

(ร้าน Pizza) 2.พนักงานทั่วไป 4 ช/ญ 20+ ม.3+ 40 บาท/ชั่วโมง
135 ชั่น1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.095-8580399

30 ดีดี เงนิด่วน 1.พนักงานสินเชื่อ 1 ช 25-40 ม.6+ 9,750 บ./ด –ทดลองงาน 3 เดือน
(กิจกรรมทางการเงิน)
1233/10-12 ต.ทา่มะเขือ อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.055-863206

31 หจก.ต้นโพธิ์ คอนกรตี 1.คนชับรถ โม่ปนู 2 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มีเงินเดือน,ค่าเที่ยวรถ,ค่าโทรศัพท์
(แพล้นปนู) 2.พนักงานขาย 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง –มีเงินเดือน ,ค่าคอมมิชชั่น
770 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.091-6231694

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

33 ชีวำพัฒน์ รกัสัตว์เลี้ยง 1.พนักงานขาย และดูแลร้าน 1 ญ 25-35 ม.6+ 300บ./ว –ขายของได้
(ร้านขายอาหารสัตว)์ –มีความรู้ด้านสัตวเ์ลี ยง
2/15 ถ.ราษฎร์ร่วมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.086-9375696

34 บรษัิท แอล เอส เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชั่น จ ำกัด 1.คนขับรถเฮ๊ียบ 1 ช 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ใบขับขี่ ท.2
(ก่อสร้าง) 2.ช่างไฟฟา้ 2 ช 30+ ปวช.+ ตามตกลง –มีความรู้การเข้าสายไฟ
399 ม.6 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื 3.วศิวกรโยธา 1 ช 30+ ป.ตรี+ ตามตกลง –มีใบ กว. และมีประสบการณ์ 
จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.092-5952297

35 โรบนิสัน ก ำแพงเพชร 1.พนักงานขาย 1 ช/ญ 18+ ม.6-ป.ตรี 9,300บ./ด+
(หา้งสรรพสินค้า) 2.พนักงานการเงิน 1 ช/ญ 18+ ปวช.-ป.ตรี การเงิน,บญัชี 10,000บ./ด+
651 ม.1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.พนักงานขายอาวโุส 1 ช/ญ 60+ ม.6-ป.ตรี 9,300บ./ด+
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-867175

36 บรษัิท จีเอสอี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงานขาย 1 ช 21+ ม.6+ 310บ./ว
(จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟา้และทองค ารูปพรรณ) 2.พนักงานขับรถ 1 ช 21+ ม.3+ 310บ./ว
153/95-97 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-741970



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
37 TQM อินชัวรนัโบรกเกอร์ 1.ฝ่ายขาย /341220 10 ญ 22-32 ปวช.-ป.ตรี 10,000บ./ด+

(ประกันภยัรถยนต์)
630 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.063-9047232,055-029888

38 บรษัิท นิวแมน จ ำกัด 1.พนักงานอะไหล่ 1 ช/ญ 20-25 ปวช.-ป.ตรี 310บ./ว
(จ าหน่ายและซ่อมรถบรรทกุ) 2.พนักงานรักษาความปลอดภยั 1 ช 25-40 ไม่จ ากัด 310บ./ว
8 ม.13 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799001

39 บรษัิท เอส ซี แครเิออร ์จ ำกัด 1.เจ้าหน้าที่ธรุการ 1 ญ 25+ ปวส. 9,300บ./ด –มีประสบการณ์
(ขนส่งก๊าซ) –ใช้งานคอมพวิเตอร์ได้
59/9 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.

40 ชยนนท ์เซอรว์ิส 1.ช่างตรวจสภาพรถ 1 ช 20+ ปวส.ช่างยนต์ 9,000บ./ว
(ตรวจสภาพรถ)
191 ต.ทา่ขุนราม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.080-5115111

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

42 หจก. รุง่อุทยั ขนส่ง 1.พนักงานทั่วไป 3 ช 20+ ไม่จ ากัด 310บ./ว
(ขนส่งและค้าของเก่า)
276 ม.6 ต.วงัทอง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-1369809

43 นำยเมภสิทธิ์ เปลื้องทกุข์ 1.พนักงานโบกรถอ้อย 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 450บ./ว –ชุด อุปกรณ์ เบี ยขยัน
(รับเหมางานจราจรหน้าโรงงาน)
133/2 ม.4 ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.093-5362353

44 บมจ.วำนิชเจรญิ อินดัสเทรยีล 1.พนักงานขับรถ 2 ช 20-50 ไม่จ ากัด 12,000บ./ด –ท างาน 00.00 น.-08.00 น.
(ผลิตน  าแข็ง) 2.พนักงานส่งของ 2 ช 20-40 ไม่จ ากัด 310บ./ว
88 ม.4 ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.091-0307395



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
45 บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จ ากัด 1.พนักงานขาย /522090 1 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

46 บจก.มัชฌิมา ดิสทริบิวเตอร์ 1.เสมียน/ธรุการ 1 ญ 22-30 ปวช.+ 10,000บ./ด –ท างานวันจันทร์ ถึงเสาร์
(ศูนย์กระจายสินค้ายูลินิเวอร์) 2.พนักงานขาย 2 ช/ญ 22-30 ปวช.+ 10,000บ./ด
81/102 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-840744

47 แม็กกู้ดคำร ์ก ำแพงเพชร 1.พนักงานขาย 5 ช/ญ 23-40 ปวช.-ปวส 15,000บ./ด+
(จ าหน่ายรถยนต์มือ2) 2.ช่างยนต์ 4 ช 23-40 ไม่จ ากัด 10,000บ./ด
444/4 ม.2 ต.ทา่มะเขือ อ.คลองขลุง 3.พนักงานสต๊อก 3 ช/ญ 23-40 ไม่จ ากัด 10,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.063-6935454 4.แม่บา้นดูแลผู้สูงอายุ 1 ญ 40+ ไม่จ ากัด 12,000บ./ด

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

49 โรงเรยีนเทพผดุงศิษย์ศึกษำ 1.ครูภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ครุศาสตร์ 9,000บ./ด
(โรงเรียน) 2.ครูภาษาจีน 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ครุศาสตร์ ภาษาจีน 10,000บ./ด
264 ม.1 ต.วงัยาง อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.081-8322602

50 บรษัิท นิวแมน จ ำกัด 1.พนักงานรักษาความปลอดภยั 1 ช 60-50 ป.6+ 9,000บ./ด –OT
(จ าหน่ายรถ) –ประกันสังคม
8 ม.13 ต.นครชุม อ.เมือง –วนัหยุด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799001

51 บรษัิท เจียกเจิม จ ำกัด 1.ช่างส ารวจ 3 ช 20+ ปวช.-ปวส. 400บ./ว –หยุดวนัอาทติย์
(ขนส่งน  ามันดิบ)
29 ม.10 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื
จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.021-070266

52 บรษัิท ก ำแพงเพชรโฮเทล จ ำกัด 1.เบลล์บอย 2 ช 20+ ปวช. หรือม.6 ตามตกลง –มีอาหาร และที่พกั
(โรงแรม) 2.พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 20+ ปวช. หรือม.6 ตามตกลง
189 ถ.บ ารุงราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-712810-5



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
53 สหกรณก์ำรเกษตรนำบอ่ค ำพัฒนำ จ ำกัด 1.พนักงานบญัชี 1 ช/ญ 25+ ปวส.-ป.ตรี บญัชี 9,460บ./ด –มีบา้นพกัพนักงาน

(สหกรณ์)
216 ม.3 ต.นาบอ่ค า อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.061-5251000

54 หจก.ณฐัพลกำรโยธำ 1.พนักงานขับรถบด(ล้อเหล็ก,ล้อยาง) 2 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
(รับเหมาก่อสร้าง) 2.พนักงานขับรถน  า 2 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
91/6 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง 3.พนักงานบญัชี สต๊อกสินค้า 1 ญ 20+ ปวช.-ปวส. บญัชี ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-712331,055-717573

55 บรษัิท บอีำรเ์ค อินเตอรท์รำนสปอรต์ จ ำกัด 1.แม่บา้น/พอ่บา้น (ผู้พกิาร) 1 ช/ญ 18+ ป.6+ 310บ./ว
(บริษทัขนส่ง) 2.ช่าง 1 ช 18+ ม.6+ 12,000บ./ด
99/9 ม.4 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื 3.GPS (ผู้พกิาร) 1 ช/ญ 18+ ปวส.+ 12.000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.055-741548

56 หจก. เอสเจพี เอ็นจิเนียริง่ ก ำแพงเพชร 1.พนักงานบญัชี 2 ญ 25-30 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง ***ท างานที่จังหวดัก าแพงเพชร และ
(รับเหมาก่อสร้าง) 2.วศิวกรโยธา 2 ช 25-32 ป.ตรี ตามตกลง ต.บอ่วนิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ
4 ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมือง 3.โฟร์แมน 3 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 4.ช่างไฟฟา้อาคาร 2 ช 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง

5.ช่างติดตั งแอร์ ล้างแอร์ 1 ช 25-35 ปวส. ตามตกลง
57 บรษัิท น ำเมือง/ปอ้มโชค จ ำกัด 1.พนักงานขายออนเทรด 2 ช 20+ ป.ตรี ตามตกลง –ท างานที่จังหวดัพจิิตร

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

58 บรษัิท ศรไีทยเฟรทฟอวัดเดอร ์จ ำกัด 1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภยั /315220 1 ช/ญ 25-45 จป.วชิาชีพ 20,000บ./ด+ –เงินเดือนไม่รวมโอที
(ขนส่งน  ามันดิบ) 2.พนักงานขับรถ /832210 1 ช 25+ ไม่จ ากัด 9,300บ./ด
111 ม.11 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื 3.เจ้าหน้าที่สโตร์ 1 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.055-741678

59 โครงกำรบำ้นขวัญนคร 1.โฟร์แมน 1 ช/ญ ไม่เกิน35 ปวส.ก่อสร้างขึ นไป ตามตกลง –เขียนแบบ คุมงานก่อสร้าง
(โครงการบา้นจัดสรร) 2.ผู้ดูแลโครงการ 1 ญ ไม่เกิน30 ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง
99 ถนนราชด าเนิน2 ต.ในเมือง อ.เมือง 3.คนสวน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ดูแลสวน ท างานสวน
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.0918439540



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
60 หจก.ทำ่ข้ำว ซี.พี. 1.พนง.กะเทาะ-ขัดข้าว 1 ช 20+ ปวส.+ 310บ./ว

(โรงสีข้าว) 2.พนง.ปรับปรุงคุณภาพ 1 ช 20+ ปวส.+ 310บ./ว
99/1 ม.5 ต.วงับวั อ.คลองขลุง 3.วศิวกรผลิต 1 ช 20+ ป.ตรี ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.082-0059242 ,055-741776

61 หจก.สุทธิศักดิ์บรกิำร 1.แม่บา้น 1 ญ 30-50 ไม่จ ากัด 9,300บ./ด
(ปั้มน  ามัน) 2.พนักงานเสิร์ฟ 2 ญ 20-35 ไม่จ ากัด 9,300บ./ด
359 ม.6 ถ.พหลโยธนิ ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799070

62 บริษัท อินเตอร์อโกรเทค (ปทท) จ ำกัด 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

63 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 
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.093-1450522 0

64 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

65 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  
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