
ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
1 บจก. มัชฌมิำ ดิสทรบิวิเตอร์ 1.พนักงานขาย 3 ช/ญ 25-35 ปวช.+ 10,000บ./ด –commission

(ศูนย์จ าหน่ายสินค้ายูลินิเวอร์) 2.พนักงานจัดเรียงสินค้า 2 ช/ญ 25-35 ไม่จ ากัด 10,000บ./ด –ประกันสังคม
81/9 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-840744

2 หจก.วัชรเกียรติออยล์ 1.พนักงานเติมน  ามัน 3 ช/ญ 25-45 ไม่จ ากัด 9,300บ./ด –เติมน  ามัน
(สถานีบริการน  ามัน)
657 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-773002

3 หจก.สุทธิศักดิ์บรกิำร 1.แม่บา้น 2 ญ 25+ ไม่จ ากัด 9,300บ./ด –มีประกันสังคม
(ปั้มน  ามัน) 2.พนักงานเซเวน่ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 9,300บ./ด
359 ม.6 ถ.พหลโยธนิ ต.นครชุม อ.เมือง 3.เด็กปั้ม 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 9,300บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799070

4 หน่วยบรกิำรต ำรวจทำงหลวงนครชุม(ทรงธรรม) 1.พนักงานธรุการ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 9,000บ./ด –งานธรุการ งานเอกสาร คอมพวิเตอร์
(สถานีต ารวจ) –ท างานจันทร์ถึงศุกร์
หน่วยบริการต ารวจทางหลวงนครชุม(ทรงธรรม) ต.ทรงธรรม
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.098-6545888

5 บรษัิท ดีดี เงนิด่วน จ ำกัด 1.พนักงานทั่วไป 1 ช 20+ ม.6 หรือ ปวช. ขึ นไป ตามตกลง –ค่าคอมมิชชั่น
(ลิสซ่ิง) –โบนัสประจ าปี
1233/10-12 ม.2 ต.ทา่มะเขือ อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.055-863206,086-4457672

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

ทะเบียนต ำแหน่งงำนว่ำงจังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำวันที ่1 พฤศจิกำยน 2562 



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
7 บรษัิท โอลิมปสั ออยล์ จ ำกัด 1.พนักงานบริการหน้าลาน 8 ช/ญ 18-35 ม.3+ 310บ./ด –เติมน  ามัน

(ปั้มน  ามัน) 2.แม่บา้น 1 ญ 20-40 ไม่จ ากัด 310บ./ว
158 ม.12 ต.ทรงธรรม อ.เมือง 3.พนักงานมินิมาร์ท 3 ญ 18-28 ม.3+ 310บ./ว –ขายของมินิมาร์ท
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.064-7072296

8 หจก. ฮั่นพงษ์ก่ี 1.พนักงานขาย 1 ช 25-40 ปวส.+ 9,500บ./ด+ –เสนอขายสินค้าตามพื นที่ที่ก าหนด
(ขายส่ง M-150 บหุร่ี LM , Marlbolo) –ท างาน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบรีุ
2-4 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-8868579

9 โรบนิสันก ำแพงเพชร 1.การเงิน 2 ญ 23+ ป.ตรี การเงิน,บญัชี 12,000บ./ด
(ค้าปลีก-ค้าส่ง) 2.ผจก.แผนกการเงิน 1 ญ 20+ ป.ตรี การเงิน 15,000บ./ด –ท างานจันทร์-ศุกร์
651/1 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง –ทดลองงาน 119 วนั
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-867175 ต่อ 612

10 บจก. ข้ำว ซี. พี. 1.เจ้าหน้าที่ตรวจรับวตัถุดิบ (ชั่วคราว) 51 ช 20+ ปวส.-ป.ตรี 15,000บ./ด –ตรวจรับข้าวเปลือก
(โรงสีข้าว) 2..พนักงานขับรถยก 1 ช 20+ ม.6+ 310บ./ว
99/1 ม.5 ต.วงับวั อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร. 082-6059242

11 หจก.วีอำรพี์ ก ำแพงเพชร 2557 1.วศิวกรโยธา(ควบคุมงานภาคสนาม) 1 ช 25+ ป.ตรี วศิวกรโยธา ตามตกลง –มีใบขับขี่
(รับเหมาก่อสร้าง) –ใช้โปรแกรมออกแบบได้
63/9 ซ.1 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.069-5969966,098-7762295

12 บจก. ซีซีแอนด์ซี อิเลคทรคิ 1.พนักงานทั่วไป 3 ช 21-50 ไมจ่ ากดั 350-450บ./ว –ผู้ช่วยช่างไฟฟา้และงานทั่วไป
(งานติดตั งระบบไฟฟา้แรงสูง-แรงต่ า)
6/10 ถ.เล่ียงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-714394,094-6200779

13 บรษัิท ทพิย์เคเบิ้ลทวีี จ ำกัด 1.ฝ่ายเทคนิค 5 ช 18+ ปวช. , ม.6 , ปวส ตามตกลง –ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
(บริการทวีทีอ้งถิ่น)
82 ถ.เทศา1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-713806,086-9364888



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
14 บรษัิท เอฟ ดี กรนี (ประเทศไทย) จ ำกัด 1.พนักงานซ่อมบ ารุง 1 ช ไม่เกิน30 ปวส.สาขาช่างยนต์ ตามตกลง –มีความสามารถด้านคอมพวิเตอร์

(จ าหน่ายและส่งออกปุ๋ยอินทรีย์เคม)ี –มีความรู้ด้านซ่อมเคร่ืองยนต์ รถยนต์
12/3 ม.1 ต.คณฑี อ.เมือง รถบรรทกุ
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-702018-19 ต่อ 21

15 บรษัิท น้ ำตำลทพิย์ก ำแพงเพชร จ ำกัด 1.พนักงานฤดูหบี ป2ี562/2563
(ผลิตน  าตาลทราย) –ซ่อมบ ารุงเคร่ืองกล ไฟฟา้ เคร่ืองมือวดั 45 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 12,000บ./ด+
399 หมู่ 9 ต าบลเทพนิมิต อ าเภอบงึสามัคคี –พนักงานขับรถไถ สิบล้อ โฟร์คลิฟ 55 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 12,000บ./ด+
จ.ก าแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 –พนักงานคีย์ข้อมูล QC QA 120 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 12,000บ./ด+

–พนักงานคล้องโซ่ จัดลานรถบรทกุ 100 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 12,000บ./ด+
–แม่บา้นเก็บกากอ้อย พนักงานทั่วไป 100 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 12,000บ./ด+

16 บรษัิท ไมด้ำ แอ๊สเซ็ท จ ำกัด 1.พนกังานตรวจสอบสินเชื่อ 4 ช 21-30 ม.6+ 16,500บ./ด
(จ าหนา่ยเคร่ืองใช้ไฟฟ้า) 2.พนกังานขาย 8 ช/ญ 18+ ไมจ่ ากดั ตามตกลง
153/29-30 ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-706226

17 บรษัิท เพชรพรพรรณ อินเตอรเ์ทรด จ ำกัด 1.พนักงานขายแทรกเตอร์ (อ.เมือง) 2 ช/ญ 23+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง
(จ าหน่ายรถไถจอหน์เดียร์และอุปกรณ์การเกษตร) 2.ช่างยนต์ (อ.เมือง) 4 ช 22-30 ปวส.(ช่างยนต์) ตามตกลง
111 ม.10 ต.ปา่พทุรา อ.ขาณุวรลักษบรีุ
จ.ก าแพงเพชร 62130 โทร.081-6056918

18 บรษัิท เจียกเจิม จ ำกัด 1.วศิวกรโยธา 2 ช/ญ 23+ ป.ตรี ก่อสร้างโยธา ตามตกลง
(ขนส่งน  ามันดิบ) 2.พนักงานขับเคร่ืองจักร 5 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
29 ม.10 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื
จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.021-070266

19 บจก. คูโบต้ำ ก ำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหล)ี จ ำกัด 1.พนักงานขาย สาขาปางมะค่า 3 ช/ญ 20-35 ม.6+ 9,300บ/ด –ขายรถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้าว
(จ าหน่ายแทรคเตอร์คูโบต้า) 2.พนักงานขาย สาขาสลกบาตร 3 ช/ญ 20-35 ม.6+ 9,300บ/ด ผลิตภณัฑ์ของคูโบต้า
627/4 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.พนักงานขาย สาขาคลองลาน 3 ช/ญ 20-35 ม.6+ 9,300บ/ด
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-4610983



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
20 บรษัิท อิซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ ำกัด สำขำก ำแพงเพชร 1.ที่ปรึกษางานบริการ 1 ช 25-45 ปวช.-ป.ตรี ช่างยนต์ ตามตกลง –ประกันสังคม+ชุดฟอร์ม+โบนัส

(ตัวแทนจ าหน่ายและซ่อมรถยนต์อิซูซุ) 2.พนักงานขาย 3 ช/ญ 25-45 ป.ตรี ตามตกลง –มีประสบการณ์พจิารณาเปน็พเิศษ
129/9 ม.9 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-850882-84

21 เมืองไทยประกันชีวิต สำขำก ำแพงเพชร 1.ฝ่ายขาย 5 ช 20+ ม.3+ 30,000บ./ด –มีค่าคอมมิชชั่น
(ประกันชีวติ) (อยู่ที่ผลงาน) –ออกพื นที่เสนอโครงการประกันชีวติ
192 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง ประกันสุขภาพ และการลงทนุ
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.064-9536925

22 บรษัิท เจ้ำพระยำพืชไร ่2999 จ ำกัด 1.ฝ่ายผลิต 10 ช 20+ ป.6+ ตามตกลง
(เกษตรต่อเนื่อง) 0947612512
99/9 หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย
จ.ก าแพงเพชร 62110 โทร

23 บรษัิท โตโยต้ำก ำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหล)ี จ ำกัด 1.พนักงานบญัชี 2 ช/ญ 25+ ปวส. บญัชี ตามตกลง
(ธรุกิจรถยนต์) 2.ช่างยนต์ 5 ช 25+ ปวส. ช่างยนต์ ตามตกลง
98 ม.13 ถ.พหลโยธนิ ต.นครชุม อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.086-4493604

24 บรษัิท ครวันภสั มำรเ์ก็ตติ้ง จ ำกัด 1.พนักงานขาย 1 ช 22+ ม.3+ 10,000 - –มีใจรักบริการงานขาย
(ค้าส่ง ของอปุโภค บริโภค) 18,000 บ./ด –ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม
75 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.063-8891436

25 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คอมพำว อินทเิกรชั่น 1.ช่างไฟฟา้/อิเล็กทรอนิกส์ (ด่วน) 4 ช 20-40 ม.3-ป.ตรี สาขาไฟฟา้ 13,000บ./ด+ –ติดตั งระบบไฟฟา้
(ระบบไฟฟา้และการส่ือสาร) 2.System/Network Engineer 2 ช 20-40 ป.ตรี ไฟฟา้ คอมพอวเตอร์ 15,000บ./ด –ติดตั งระบบไฟฟา้ ส่ือสาร IT
37 ม.6 ต.บงึสามัคคี อ.บงึสามัคคี
จ.ก าแพงเพชร 62210 โทร.094-0176209

26 บรษัิท มำยน์ สตำร ์อิเล็คทรคิ จ ำกัด 1.พนักงานขาย 2 ช 18-35 ม.3+ 9,000บ./ด+ –คอมมิชชั่น
(ขายโทรศัพท ์และเคร่ืองใช้ไฟฟา้) –เสนอขาย และรับช าระค่างวด
61/6 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง –ท างานจันทร์-ศุกร์
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.095-6356545



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
27 บรษัิท เอ.วี ก ำแพงเพชร (2009) จ ำกัด 1.ช่างซ่อมรถยนต์ 2 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 2.ช่างซ่อมรถจัรยานยนต์ 3 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
11/3 ม.9 ต.นครชุม อ.เมือง 3.พนักงานขาย 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร โทร.055-850909

28 บรษัิท โรงสีสน่ันเมือง จ ำกัด 1.พี่เลี ยงเด็ก 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มีความรู้ด้านพฒันาการเด็ก
(โรงสีข้าว) –สอนหนังสือเด็กได้ รักเด็ก
151 ม.1 ต.วงัแขม อ.คลองขลุง 2.เจ้าหน้าที่บญัชี 1 ช/ญ 22+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.055-870123

29 บรษัิท ทร ูดิสทรบิวิชั่น แอนด์ เซลล์ จ ำกัด 1.พนกังานขายและดูแลลูกค้าประจ าพื นที่ 30 ช/ญ 18-35 ม.6 หรือ ปวช. ขึ นไป 10,000บ./ด+ –น าเสนอขายสินค้าในเขตพื นที่จังหวัด
(ส่ือสาร โทรคมนาคม) ก าแพงเพชร มใีจรักการขายและบริการ
100/1-4 ชั น4 ถ.สิงหวฒัน์ ต.บา้นคลอง อ.เมือง 2.พนกังานขายและดูแลลูกค้า (past Time) 30 ช/ญ 18-30 ม.6+ 55บ./ชั่วโมง –ออกพื นที่เยี่ยมลูกค้า น าเสนอขาย
จ.พษิณุโลก 65000 โทร. 083-0446175 3.ผู้ฝึกอบรม 1 ช/ญ 18-30 ป.ตรี ตามตกลง –มปีระสบการณ์ 3 ปขีึ นไป มทีกัษะด้าน

การฝึกอบรม มทีกัษะพธิีกร
30 บรษัิท ครวันภสั มำรเ์ก็ตติ้ง จ ำกัด 1.พนักงานขาย 1 ช 22+ ม.3+ 10,000 - –มีใจรักบริการงานขาย

(ค้าส่ง ของอปุโภค บริโภค) 18,000 บ./ด –ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม
75 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.063-8891436

31 สมำรท์เบรน 1.ครูภาษาไทย 2 ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง
(สถาบนักวดวชิา) 2.ครูศิลปะ 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง
19/1-2 ถ.ราษฏร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง 3.ครูคณิตศาสตร์ 2 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-9531730

32 บรษัิท บญัชีและกฏหมำยธุรกิจ นครชุม จ ำกัด 1.พนักงานบญัชี 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี บญัชี การเงิน 12,000บ./ด –ค่าแรงเร่ิมต้น 15,000 บ. 
(ส านักงานบญัชี) 2.พนักานการเงิน 1 ช/ญ 18+ ป.ตรี บญัชี การเงิน 12,000บ./ด ปรับตามประสบการณ์
455 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-716280-1

33 หจก. บำนำน่ำ2019 1.พนักงานขาย 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –ขายอินเตอร์เน็ตบา้น
(จ าหน่ายและติดตั งอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ต่อพว่ง) –ชุดฟอร์ม
1/1 ซ.1 ถ.ราชวถิี ต.ในเมือง อ.เมือง –สวสัดิการ
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.082-1844511



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
34 โรงครวัโรงเรยีนอนุบำลก ำแพงเพชร 1.คนงานท าครัว 5 ญ 35-50 ไม่จ ากัด 300บ./ว –ท าความสะอาดครัว

(โรงเรียน) –ช่วยแม่ครัวเตรียมอาหาร
โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ต.สระแก้ว อ.เมือง –บรรจุอาหาร
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-7797722

35 รำ้นช่ำยอรอ่ย 1.แม่ครัว 1 ญ 30-60 ไม่จ ากัด 300-450บ./ว –ท าอาหารตามส่ัง
(ร้านอาหาร)
59 ซอย27 ถ.ราชด าเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.096-6767099

36 กรเกียรติฟำรม์ 1.พนักงานการเงิน 2 ช/ญ 18+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง
(เกษตรและปศุสัตว)์
342 ม.2 ต.วงัแขม อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.094-7012999,065-2637889

37 บรษัิท ก ำแพงเพชรวีระวณชิย์ จ ำกัด 1.พนักงานขายปลีก 5 ช 18+ ม.6 - ป.ตรี ตามตกลง –มีประกันสังคม
(ส่งเคร่ืองด่ืม) 2.พนักงานขายพรีเซลล์ 5 ช 18+ ม.6-ป.ตรี ตามตกลง –มีค่าคอมมิชชั่น
333 ม.1 ถ.พหลโยธนิ ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร. 055-020198

38 บรษัิท น้ ำตำลนครเพชร จ ำกัด 1.พนักงานสายการผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
(ผลิตน  าตาลทราย) 2.พนักงานจัดหาวตัถุดิบ 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
333 ม.9 ต.เทพนคร อ.เมือง 3.พนักงานขับรถไถ รถบรรทกุ รถตัก 50 ช 18+ ไมจ่ ากดั ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-702011-5 ต่อ 224 4.พนักงานสายสนับสนุน 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

39 บรษัิท เบทำโกรเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 1.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน การขาย 1 ช/ญ 21-30 ป.ตรีสัตวศาสตร์ 15,000บ./ด –ประกันสังคม ประกันอุบติัเหตุ
(เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร) การตลาด การจัดการ –ค่าล่วงเวลา
652,658,660 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-773017-18 ต่อ 118

40 TQM อินชัวรนัโบรกเกอร์ 1.ฝ่ายขาย /341220 20 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 12,000บ./ด+ –ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม
(ประกันภยัรถยนต์)
630 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.063-9047232,063-9047230



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
41 บ.ไทยลอตเต้ สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงานขาย /522090 3 ช/ญ 20+ ม.3+ 9,700บ./ด –ประกันสังคม+เบี ยเลี ยง

(จ าหน่ายหมากฝร่ัง) –คอมมิชชั่น
59/8 ซ.4 ถ.วงัคาง ต.ในเมือง อ.เมือง –โบนัส เบี ยขยัน
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.083-0968202

42 บรษัิท เอส ซี แครเิออร์ 1.ช่างยนต์ 1 ช 22+ ปวช.+ ตามตกลง –ท างานรังสิต คลอง 4
(ขนส่งก๊าซ LPG ให ้ปตท.) (เคร่ืองกล หรือเคร่ืองยนต์)
59/9 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง 2.ผู้ช่วยช่าง 1 ช 22+ ปวช.+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.089-9275743 (เคร่ืองกล หรือเคร่ืองยนต์)

43 รำ้น เดอะเบอรเ์กอรค์อมปะนี 1.เซพ หรือ แม่ครัว 1 ช/ญ 30-50 ไม่จ ากัด 310-400บ./ว –ท าอาหารไทย
(ร้านอาหาร) –หยุดทกุวนัจันทร์
141 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.098-6648650

44 นพนำคินฟำรม์ 1.คนดูแลสวน 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 7,000 - –ดูแลสวนอินทผาลัม
(สวนอินทผาลัม) 9,000 บ./ด –มีบา้นพกั (มีครอบครัวได้)
199/9 ม.9 ต.อ่างทอง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.085-1096044

45 บรษัิท เอลิท ดรลิลิ่ง จ ำกัด 1.พนักงานขับรถเครน 5 ช 27-45 ไม่จ ากัด 16,000 - –ขับเครนยกของตามไซร์งาน
(ขุดเจาะน  ามัน) 20,000 บ./ด
198 ม.3 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื
จ.ก าแพงเพชร 62170 โทร.055-741626

46 บรษัิท กำรค้ำเกรยีงไกร จ ำกัด 1.เซลล์ขายของ 1 ช 23-35 ป.6+ 8,000 -
(ค้าส่ง) 9,000บ./ด
81/22 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.088-2478832

47 ก ำแพงกลกำร 1.ช่างเชื่อม 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง –มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ
(โรงกลึง) 2.ช่างกลึง 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
103/11 ถ.พหลโยธนิ ต.นครชุม อ.มือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-799288



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
48 บรษัิท กรงุเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 1.ประชาสัมพนัธ ์/241935 10 ญ 20+ ม.3-ป.ตรี 400บ./ว –ประกันสังคม

(ประกันชีวติ) 2.ผู้ช่วยผู้จัดการ 5 ญ 20+ ม.3-ป.ตรี 400บ./ว
638/640 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง 3.เลขานุการ 5 ญ 20+ ม.3-ป.ตรี 400บ./ว
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.087-6275688

49 ซีท ีคอมพิวเตอร์ 1.ช่างซ่อมคอมพวิเตอร์ 2 ช/ญ 20-35 ปวช.-ปวส. 9,000 - –มีความรู้ด้านคอมพวิเตอร์
(จ าหน่ายคอมพวิเตอร์) 12,000บ./ด
70 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.092-6293625

50 คลีนิคแพทย์แผนไทย 1.แพทย์แผนไทย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี แพทย์แผนไทย ตามตกลง –ตรวจวนิิฉัย บ าบดัโรค มีคอมมิชชั่น
(แพทย์แผนไทย) 2.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2 ช/ญ 22+ ประกาศนบีตัรนวดแผนไทย ตามตกลง
103 ถ.เทศา2 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.089-2282465

51 ไอคิว พลัส จีเนียส 1.ครูภาษาไทย 2 ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง –ท างานวนัอังคาร-วนัอาทติย์
(สถาบนักวดวชิา) –ท างาน08.00 น.-16.00 น.
ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.081-8487699

52 บรษัิท ไบโอก ำแพงเพชร จ ำกัด 1.พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-35 ปวช.+ 9,000บ./ด
(ศูนย์กระจายสินค้า)
475 ม.1 ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.089-1212940

53 นมเปรีย้วดีไลทก์ ำแพงเพชร 1.พนกังานขาย 10 ช/ญ 28-45 ป.6+ 15,000บ./ด+ –ขายสินค้าถึงมือผู้บริโภค
(จ าหน่ายนมเปรี ยวดีไลท)์
47 ถ.กะโลทยั ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.0979365392

54 แคชแวนแมนเนจเม้น 1.พนักงานขับรถ 6 ล้อ 2 ช 20-35 ม.6 9,300บ./ด –ตามตกลง
(ขายส่ง) –มีใบขับขี่ ท.2 ขึ นไป
1017 ม.2 ต.ทา่มะเขือ อ.คลองขลุง
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.084-7515455



ล ำดับ สถำนประกอบกำร ต ำแหน่งงำนว่ำง/รหสัอำชีพ อัตรำ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อัตรำค่ำจ้ำง เงือ่นไข / สวัสดิกำร
55 แม็กกู้ดคำร ์ก ำแพงเพชร 1.ช่างยนต์ 3 ช 18+ ไม่จ ากัด 9,000- –มีประสบการณ์จะพจิารณาเปน็พเิศษ

(จ าหน่ายรถยนต์มือ2) 15,000บ./ด
444/4 ม.2 ต.ทา่มะเขือ อ.คลองขลุง 2.พนักงานขาย 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 15,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62120 โทร.063-6935454

56 บรษัิท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด สำขำก ำแพงเพชร 1.พนักงานขาย 3 ช 21+ ม.3+ ตามตกลง
(จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง)
11 ม.10 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-798241-3

57 บรษัิท อินเตอรอ์โกรเทค (ปทท) จ ำกัด 1.ฝ่ายการตลาด 10 ช/ญ 18+ ปวช.-ป.ตรี 10,000บ./ด
(ผลิตปุ๋ยจากมูลค้างคาว) 2.ฝ่ายขาย 10 ช/ญ 18+ ปวช.-ป.ตรี 10,000บ./ด
444/2 ม.18 ต.บอ่ถ  า อ.ขาณุวรลักษบรีุ 3.ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 10 ช/ญ 18+ ปวช.-ป.ตรี 10,000บ./ด
จ.ก าแพงเพชร 62140 โทร.062-3101019 4.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ช/ญ 18+ ปวช.-ป.ตรี 10,000บ./ด

5.คนกรีดยาง 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
58 บรษัิท เทสโกเอ็นจิเนีย จ ำกัด สำขำลำนกระบอื 1.ช่างประกอบทอ่ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง

(รับเหมาก่อสร้าง) 2.ช่างไฟฟา้ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
190 ม.3 ต.ลานกระบอื อ.ลานกระบอื 3.เขียนแบบ 2 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง
จ.ก าแพงเพชร 62000 โทร.055-741785 4.QA/QC 10 ช/ญ 18+ ปวช.+ ตามตกลง

5.พนักงานทั่วไป 20 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง
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