
ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวสัดกิำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง ประเภทกจิกำร

1 เจา้หนเท่ีประสานงานช่างซ่อมนาฬิกา ช/ญ 2 18-45 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง - บจก.เทมโป ไอจีที ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตา

2 ช่างซ่อมนาฬิกา ช/ญ 2 18-45 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ท างานนอกสถานท่ีได้ ต.วงัยาง อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี 099-2820111

ไม่จ  าเป็นตอ้งมีประสบการณ์

3 เจา้หนา้ท่ีประจ าหนา้ร้าน ช/ญ 1 18-45 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ไม่จ  าเป็นตอ้งมีประสบการณ์

(The mall งามวงศว์าน )

4 พนกังานฝ่ายบญัชี ญ 2 ไมจ่  ากดั ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ บจก.เกรียงไกรมอเตอร์เซลส์ จ าหน่ายมอเตอร์ไซค์

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-7419325

5 กุ๊กและผูช่้วยกุ๊ก ช/ญ 10 ไมจ่  ากดั ไมจ่  ากดั ตามตกลง - ร้านอาหารเอมโอช ร้านอาหาร

6 พนกังานเสริฟ ช/ญ 7 ไมจ่  ากดั ไมจ่  ากดั ตามตกลง -  ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 086-9969970

7 พนกังาน กาแฟ เคก้ ช/ญ 2 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง -

8 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 ไม่เกิน 35 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง - บจก.ตน้คูณฟดู จ าหน่ายวุน้เสน้

9 แมบ่า้น ญ 2 ไม่เกิน 50 ปี ไมจ่  ากดั ตามตกลง - ต. บา้นโพธ์ิ อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี  02-1071447

10 คลงัสินคา้ ช 2 ไม่เกิน 35 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง -

11 พนกังานขบัรถ ช 1 30 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั 12,000 บ/ด+ - หจก.จ แสนสมหวงั รับเหมาก่อสร้างทัว่ไป

12 แมบ่า้น ญ 1 25 ปีข้ึนไป ไมจ่  ากดั ตามตกลง - ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 089-7440399

13 ช่างเทคนิค ช 1 ไมจ่  ากดั ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง มีความรู้เร่ืองเคร่ืองปรับอากาศ บจก.เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 094-3279490

14 เจา้หนา้ท่ีประกอบและจดัส่ง ช 2 ไม่เกิน 35 ปี ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง ขบัรถยนตไ์ด้

15 หวัหนา้บญัชีและการเงิน ญ 1 ไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต ำแหน่งงำนว่ำง ประจ ำเดอืนพฤษภำคม 2565
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16 QA supervisor ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - บจก.สปริงคิทเช่น  โรงงานแปรรูปเน้ือไก่

17 QC supervisor ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบรีุ 095-5548677

18 RD supervisor ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

19 Production supervisor ช/ญ 4 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

20 Engineer supervisor ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

21 Accounting staff ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

22 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั(จป.) ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

23 เจา้หนา้ท่ีสโตร์ ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

24 คลงัสินคา้ ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

25 ห้องแป้ง ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

26 ผูช่้วยช่าง ช/ญ 30 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวฒิุ ตามตกลง -

27 พนกังาน QC ช/ญ 30 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวฒิุ ตามตกลง -

28 เชคเกอร์ (PC) ช/ญ 30 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวฒิุ ตามตกลง -

29 พนกังานลูกคา้สมัพนัธ์ ช 1 21-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 10,000 บ/ด. ประจ าสาขา อ.เมือง บจก.ยนิูไลฟ์ อินเตอร์เนชัน่แนล ขายผลิตภณัฑเ์พ่ือการเกษตร

30 พนกังานคลงัสินคา้ DC ช 1 25-35ปี ไม่จ  ากดัวฒิุ ตามตกลง ประจ าสาขา อ.ศรีประจนัต์ ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-3026485

31 พนกังานทัว่ไป ช/ญ 10 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดัวฒิุ ตามตกลง - บจก.เคทีเอช วูด๊ ธุรกิจคา้ไมทุ้กประเภท

32 ช่างไม้ ช 2 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดัวฒิุ ตามตกลง - ต บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรีุ 081-8804490

33 พนกังานทัว่ไป ช 2 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวฒิุ 9,500-15,000 - ร้านอิมเมจ โฮม เฟอร์นิเจอร์ ร้านเฟอร์นิเจอร์

ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 080-9443637
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34 แม่บา้นฝ่ายผลิต ญ 1 20 ปีข้ึนไป ป.6 ตามตกลง - บจก.เอกชยั สาล่ีสุพรรณ ศนูยจ์  าหน่ายของฝาก

35 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 20ปีข้ึนไป ป.6 ตามตกลง -  ต.ทา่ระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 035-525111 ต่อ 2

36 พนกังานขาย (ร้านเปามีปัง ) ญ 1 20ปีข้ึนไป ม.3 ตามตกลง -

37 พนกังานร้านขนมสด ญ 1 20ปีข้ึนไป ป.3 ตามตกลง  ( ท าขนมหนา้โชวรู์ม )

38 พนกังาน(ออนไลน์) ญ 1 20ปีข้ึนไป ม.6/ปวช ตามตกลง -

39 พนกังานเติมน ้ามนั ช/ญ 10 18 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวฒิุ 325บ./ว. - บจก.โอลิมปัส ออยล(์ป้ัมPT) ป้ัมน ้ามนั

ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 063-2274273

40 ผูจ้ดัการตลาดไนทม์าร์เก็ต ช/ญ 1 25 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 12,000 บ/ด. (ทดลองงาน 1 เดือน) บจก.โตโลโปต้ี โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 083-3771133

41 แมบ่า้น ญ 1 30-50 ปี ไม่จ  ากดัวฒิุ 325บ./ว. ขบัไดร้ถยนต/์รถจกัรยานยนต์ คุณโสภา ส่วนบุคคล

ซ้ือของ , ท างานบา้น  ต.ทา่ระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 083-5574716

กวาด,ถู,ซกัผา้

42 ผูบ้ริหารช่องทางการขาย(AE) 2 ช/ญ 25-35 ปี ป.ตรี 15,000-25,000 วิเคราะห์การตลาด/การขาย  ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ การส่ือสาร

43 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายอบรม 1 ช/ญ 25-35 ปี ป.ตรี 15,000-25,000 จดัฝึกอบรมพนกังาน  ต.ทา่ระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 086-3624564

44 พนกังานขายและดูแลลูกตา้ 10 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ข้ึนไป 10,000-25,000 -

45 เจา้หนา้ท่ีสรรหาร้านคา้ 5 ช/ญ 18-35 ปี ม.6 ข้ึนไป 10,000-20,000 -

46 ช่างเทคนิค 3 ช/ญ 22-30 ปี ปวส.ไฟฟ้า 15,000-20,000 -

47 พนกังานขายรถยนต์ ช/ญ 5 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - บจก.โตโยตา้สุพรรณบุรี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้

48 ช่างเทคนิค ช 3 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้ 035-523001

49 พนกังานรับรถ ช 1 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

50 ช่างตกแต่งรถใหม(่VDQI) ช 1 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง -



ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวสัดกิำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง ประเภทกจิกำร

51 พนกังานแพค็สินคา้ ช/ญ 10 ไม่เกิน 50 ปี ไม่จ  ากดั 350-500 บ./ว - บจก.เซริเซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑดู์แลเส้มผม

ต.วงัน ้าซบั อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบรีุ 092-3128956

52 พนกังานประจ า Counter หลงัคา ช 1 25 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - หจก.ต.แสงอุปกรณ์โฮมมาร์ท จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

53 พนกังานขบัรถส่งของ ช 1 30 ปีข้ึนไป ไมจ่  ากดั ตามตกลง - ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-8573773

54 พนกังานยกของ ช 3 25 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง -

55 พนกังานแคชเชียร์ ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ม.6 ตามตกลง - แฮปป้ีฟาร์ม หมอูนามยั จ าหน่ายเน้ือหมู

56 ผูจ้ดัการ(สาขาโพธ์ิพระยา) ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 2 ปี ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 062-713 0257

57 พนกังานจดัออเดอร์สินคา้ออนไลน์ ช 2 22-37ปี ม.6 10,000+ ผ่านการเกณฑท์หาร บมจ.สยามแมค็โคร  คา้ส่งและคา้ปลีก

58 หวัหนา้แผนกอุปโภค-บริโภค ช/ญ 2 30 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 3 ปี  ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 035-961251 ต่อ 104

59 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช 8 22-38ปี ม.3 9,750 บ/ด ผ่านการเกณฑท์หาร

60 พนกังานส่งพสัดุโดยรถยนต์ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ค่าคอมมิชชัน่ บจก.ทีเอสเอ็ม เอ็กซ์เพรส (J&T) ขนส่งพสัดุ

61 พนกังานส่งพสัดุโดยรถจกัรยานยนต์ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ค่าคอมมิชชัน่ ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 080-0252953

62 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 30 ไม่เกิน 40 ปี ม.3 ข้ึนไป 320 บ./ว มีโอที บจก.เอสทีเอส เซอร์วิส พาร์ทเนอรส์ โรงงานผลิตสายไฟ

ต.พงัตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 064-9318494

63 บญัชีการเงิน ญ 2 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง - บจก.เค.วี.พี. ไอซ์ ผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็

64 วิศวกร/ช่างโรงงาน ช 2 22 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง - ต.หน่องบ่อ อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบุรี 098-9213960

65 ขบัรถ หกลอ้,สิบลอ้ ช 2 25-45ปี ป.6 ตามตกลง ใบขบัข่ี ท.2

66 พนกังานผลิต ช/ญ 5 18 ปีข้ึนไป ป.6 325 บ./ด. เขา้กะได้

67 ช่างเทคนิค ช 2 18 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง เขา้กะได้

*ต าแหน่งงานวา่งอาจมีการเปล่ียนแปลง หากมีขอ้สงสยัให้สอบถามท่ี ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5388 ต่อ 102


