
ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดกิำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ัง้ ประเภทกิจกำร
1 QA เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐาน ช/ญ 2 20-40 ปี ป.ตรี ตามตกลง บจก.สปริงคิทเช่น  โรงงานแปรรูปเนื้อไก่
2 QC เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ช/ญ 2 20-40 ปี ป.ตรี ตามตกลง ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน่้อง จ.สุพรรณบุรี 095-5548677
3 หัวหน้าแผนกรับเนื้อ ช/ญ 1 20-40 ปี ปวส/ป.ตรี ตามตกลง -
4 หัวหน้าฝ่ายผลิต Low Risk ช/ญ 1 20-40 ปี ปวส/ป.ตรี ตามตกลง -
5 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 18-40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง -
6 บัญชีการเงิน ญ 2 25 ปีขึน้ไป ป.ตรี ตามตกลง - บจก.เค.ว.ีพ.ี ไอซ์ ผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็

7 พนกังานขับรถหกล้อ,สิบล้อ ช 2 25-45 ปี ป.6 ตามตกลง - มีใบขับขี่ประเภท 2 ต.หน่องบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 098-9213960
8 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 3 18 ปีขึน้ไป ป.6 340 บ./ว. - สามารถเข้ากะได้
9 ช่างเทคนิค ช 1 18 ปีขึน้ไป ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง - สามารถเข้ากะได้
10 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ช/ญ 1 ไม่เกนิ 35 ปี ป.ตรี ตามตกลง บจก.ต้นคูณฟูด จ าหน่ายวุน้เส้น
11 พนักงานบัญชี ญ 1 ไม่เกนิ 35 ปี ป.ตรี ตามตกลง ต. บ้านโพธิ ์อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี  02-1071447
12 เจ้าหน้าทีค่ลังสินค้า ช 1 ไม่เกนิ 35 ปี ม.3 ขึ้นไป ค่าจ้างขั้นต ่า - มีประสบกาณ์
13 เจา้หน้าที่ส่ือ (E-Commerce) ช/ญ 1 ไม่เกนิ 35 ปี ปวช. ขึ้นไป ค่าจ้างขั้นต ่า - สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้

14 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 3 ไม่เกนิ 35 ปี ปวช. ขึ้นไป ค่าจ้างขั้นต ่า

15 ช่างซ่อมบ ารุง ช 1 ไม่เกนิ 35 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง

16 รปภ. ช 1 ไม่เกนิ 45 ปี ม.3 ขึ้นไป ค่าจ้างขั้นต ่า - มีประสบกาณ์
17 พนักงานไอที ช 1 21-45 ปี ปวส.-ป.ตรี 12,000-18,000 บ./ด. - มีประสบการณ์ บจก.ซีเอน็ซีดี-เท็คซ์ ผลิตแม่พิมพ์รถยนต์
18 พนักงานฝ่ายผลิต ช 5 21-45 ปี ปวช.-ปวส. 10,000-14,000 บ./ด.  -  ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 035-964006
19 พนักงานท าความสะอาด ช 1 35-50 ปี ไม่จ ากัด 10,000-12,000 บ./ด.  -
20 พนักงานไอที ช 1 23 ปีขึน้ไป ป.ตรี 12,000 บ./ด. - การท าโปรแกรม โชคน าชยัออโต้เพรสซ่ิง จ ากดั ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
21 Engineer ช 1 23 ปีขึน้ไป ปวส. 16,000 บ./ด. - สร้างแม่พมิพ ์งานซ่อมบ ารุง ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 035-946006
22 พนักงานบุคคล ช/ญ 1 22 ปีขึน้ไป ป.ตรี 12,000 บ./ด. - มีประสบการณ์
23 พนักงานบัญชี ช/ญ 1 22 ปีขึน้ไป ป.ตรี 12,000 บ./ด. - มีประสบการณ์
24 พนักงานขับรถผู้บริหาร ช 1 18 ขึน้ไป ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - วนัหยุดต้องตามตกลงกับทางบริษัท บจก.ธญักจิปุ๋ยภัณฑ์ ผลิตปุย๋

ต.จรเข้สามพนั อ. อูท่อง จ.สุพรรณบุรี 064-9746163
25 พนักงานเติมน ้ามัน ช/ญ 5 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวฒิุ 340 บ./ว. - บจก.โอลิมปัส ออยล์ (ปั้ม PT) ปัม้น ้ามัน

ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 063-2274273
26 พนักงานทัว่ไป ช/ญ 10 ไม่จ ากัด ม.3-ม.6 ขึน้ไป ตามตกลง - บจก.เคทีเอช วูด๊ ธุรกจิค้าไม้ทุกประเภท
27 ช่างไม้ ช 2 ไม่จ ากัด ม.3-ม.6 ขึน้ไป ตามตกลง - ต บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 081-8804490
28 พนักงานบัญชี ญ 1 ไม่เกนิ 40 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง - มีประสบการณ์ บจก.เทมโป ไอจีที ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตา

- มีวันหยุดพักผ่อนประจ าปี ต.วงัยาง อ.ศรีประจนัต์ จ.สุพรรณบรีุ 099-2820111
29 พนักงานท าเบเกอร่ี ญ 2 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง - มีประสบการณ์ ร้านอาหารเอมโอช ร้านอาหาร
30 พนักงานเสริฟ ญ 2 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง - มีประสบการณ์  ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 086-9969970
31 ผู้ช่วยในครัว ช/ญ 1 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง - มีประสบการณ์
32 ช่างไฟฟ้า ช 2 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากัด 380-600 บ./ว. - มีประสบการณ์ บจก.บีบีเคเอน็จเินียร่ิง เซอร์วิส ผลิตโครงสร้างทีใ่ช้ในงานกอ่สร้าง

33 ช่างปูน ช/ญ 4 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากัด 380-600 บ./ว. - หากเปน็สาม-ีภรรยา จะพจิารณาเปน็พเิศษ ต.ไผ่ขวาง อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี 081-4503676
34 ช่างทัว่ไป ช/ญ 5 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากัด 380-600 บ./ว. - มีประสบการณ์
35 ผู้ช่วยช่าง ช/ญ 2 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากัด 380-600 บ./ว. - มีประสบการณ์
36 พนักงานบัญชี ญ 1 ไม่เกนิ 35 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง - จบสาขาการบญัชี และเปน็คนในพืน้ที่

ต ำแหน่งงำนว่ำง ประจ ำเดอืนมกรำคม 2566
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดกิำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ัง้ ประเภทกิจกำร
37 หัวหน้าแผนกบัญชี ช/ญ 1 ไม่เกนิ 45 ปี ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง - มีวฒิุการศึกษาการโรงแรม โรงแรมปุษยปุรี โรงแรม
38 หวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคล ช/ญ 1 ไม่เกนิ 45 ปี ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง - มีประสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 098-9865000
39 หัวหน้าแผนกต้อนรับ ช/ญ 1 ไม่เกนิ 45 ปี ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง - ยนิดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

40 หัวหน้าแผนกแม่บ้าน ช/ญ 1 ไม่เกนิ 45 ปี ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง - ยนิดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

41 เจ้าหน้าทีฝ่่ายบัญชี ช/ญ 2 25-45 ปี ปวส.,ป.ตรี 12,000-13,000 บ./ด. - จบสาขาการบัญชี บจก.เจ้าตะวัน ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
42 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 50 20-50 ปี ไม่จ ากัด 340 บ./ว. - เบีย้ขยัน ,OT ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 082-465-6423
43 พนักงานขับรถบรรทุก ช 7 25-45 ปี ไม่จ ากัด 340 บ./ว. - เบีย้ขยัน ,OT 082-844-1177
44 พนักงานขับรถโม่ปูน ช 3 25-45 ปี ไม่จ ากัด 340 บ./ว. - เบีย้ขยัน ,OT
45 พนกังานแพ็คและส่งสินค้า ช 2 20 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดัวฒิุ 10,500 บ./ด - ขบัรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ร้านอิมเมจ โฮม เฟอร์นิเจอร์ ร้านเฟอร์นิเจอร์

ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 080-9443637
46 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 2 18 ปี ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป ตามตกลง - บจก.เอกชัย สาล่ีสุพรรณ ศูนย์จ าหน่ายของฝาก
47 พนักงานท าขนมไทย ญ 1 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง - มีใจรักการท าขนม สะอาด  ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-525111,083-6998869

48 พนักงานขาย (Sales) ญ 1 20 ปี ขึ้นไป ม.6,ปวช. ขึน้ไป ตามตกลง - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

49 พนกังานขาย (showroom) ช/ญ 1 21 ปี ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง
50 พนักงานขายรถยนต์ ช/ญ 6 22-35 ปี ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง - บจก.โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า

- ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  035-523001
51 พนักงานขับรถพว่งหนิทราย ช 2 30 ปีขึน้ไป ปวส.ขึ้นไป ตามตกลง - หจก.ต.แสงอปุกรณ์โฮมมาร์ท จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
52 พนักงานช านาญการด้านหลังคา ช 1 25 ปีขึน้ไป ปวส.ขึ้นไป ตามตกลง - มีประสบการณ์ด้านหลังคา ต.ทา่ระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 081-8573773
53 ธุรการคลังสินค้า ญ 1 25 ปีขึน้ไป ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง -
54 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (กจิกรรมการตลาด) ช/ญ 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง - สุขภาพแข็งแรง บจก.แฮปปี้ฟาร์ม อะกริบสิซิเนส จ าหน่ายเนื้อหมู
55 เจ้าหน้าทีต้ั่งราคา ช/ญ 1 ไม่จ ากัด ป.ตรี ตามตกลง - มีทกัษะในการส่ือสาร ต.ทา่ระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 065-9425647
56 หวัหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุงโรงงานแปรรูป ช 1 ไม่จ ากัด ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์
57 เจ้าหน้าที่สอนงานบริการและงานขาย ช/ญ 2 ไม่จ ากัด ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์
58 ช่างซ่อมบ ารุง ช 2 ไม่จ ากัด ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง - มีประสบการณ์ 2 ปี
59 เจ้าหนา้ที่ Audit กลุ่มงานค้าปลีก ช/ญ 1 ไม่จ ากัด ป.ตรี ตามตกลง - จบสาขาทีเ่กี่ยวข้อง
60 พนักงานจัดเรียง ช/ญ 5 21-38 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง - ผ่านการเกณฑ์ทหาร บมจ.สยามแม็คโคร  ค้าส่งและค้าปลีก
61 ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ช/ญ 1 25 ปี ขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์ 3-5 ปี  ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-961251 ต่อ 104
62 เจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการท างานวิชาชพี ช/ญ 1 ไม่เกนิ 40 ปี ป.ตรี ตามตกลง - จบสาขาทีเ่กี่ยวข้อง
63 ช่างท าพืน้ ช 5 20-35 ปี ไม่จ ากัด 9,000-10,000 บ./ด. - สามารถขบัรถยนต์ได้มใีบขบัขี่ บจก. เจ เอส ท ีฟลอร่ิง แอนด์ เอน็จเินียร์ร่ิง ท าพืน้อุตสาหกรรม

- สามารถไปต่างจงัหวดัได้ ต.ท่าพีเ่ล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 098-2844587
64 พนักงานบัญชี ญ 2 22-35 ปี ปวส. ขึ้นไป 9,000-12,000 บ./ด. - มีประสบการณ์ท างานมาอยา่งน้อย 1 ปี ธนภัทรการบัญชี รับท าบัญชี

ต.ท่าพีเ่ล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 066-0617889
65 พนักงานขายพาร์ตไทม์ ช/ญ 10 25-45 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 9,000 บ./ด. - ชุดยูนิฟอร์ม หจก.ไทย-มิลล์กิจพฒันา จ าหน่ายนมดัชมิลล์
66 พนักงานขายประจ า ช/ญ 5 25-45 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 15,000 บ./ด. - ชุดยูนิฟอร์ม ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 087-6660404
67 ช่างซ่อมบ ารุง ช 2 20-45 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง - ชุดพนักงาน บ้านพกั บจก. น ่าเฮง คอนกรีต (1992) ธุรกิจก่อสร้าง
68 ช่างเคร่ืองยนต์ ช 2 20-45 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง - โบนัสประจ าปี ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชยัชาญ จ.อา่งทอง 035-697513
69 ช่างเชื่อม ช 2 20-45 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง - ประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

70 ช่างช่วงล่าง ช 2 20-45 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง
71 ช่างไฟฟ้า ช 2 20-45 ปี ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง

72 ช่างเคร่ืองยนต์ ช 1 22-35 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - มใีบขบัขี่รถยนต์/ขบัรถได้ บจก.เจยีมพฒันาพลังงานอนิเตอร์เนชันแนล การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

73 ช่างไฟฟ้า ช 1 ไม่เกนิ 35 ปี ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง - ท างานต่างจงัหวัดได้ ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-969641-3



ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดกิำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ัง้ ประเภทกิจกำร
74 ช่างยนต์ ช 10 22 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - ยินดีรับเด็กจบใหม่ บจก.วิจิตรภณัฑ์ กอ่สร้างจ ากดั ก่อสร้าง
75 ช่างเชื่อม ช 10 22 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 081-6376442
76 ช่างไฟฟ้า ช 10 22 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง

77 แม่ครัว ญ 1 ไม่เกนิ 45 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - ประกันสังคม ดวงแก้วเนอสเซอร่ี สถานรับเล้ียงเด็ก
ต.ท่าพีเ่ล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-521895

78 หัวหน้าแผนก ญ 1 22-25 ป ีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง - ประกันสังคม บจก.เฟืองทองการบัญชี บัญชี
ต.ทา่ระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 081-8411493

79 พนักงานน าเข้าข้อมูล ช/ญ 10 20-35 ปี ป.ตรี 11,000 บ./ด.  - ใชง้านคอมพิวเตอร์ได้คล่อง บจก.เมอร์เคเทอร์ ส ารวจและน าเข้าข้อมูลแผนที่

ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 062-6042280
80 พนักงานขาย และดูแลต้นไม้ ช/ญ 3 18-60 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - ขบัรถยนต์ได้จะได้พจิารณาเป็นพเิศษ สวนพันธไ์ม้ทรายงาม จ าหน่ายต้นไม้
81 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 3 18-60 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - ขบัรถยนต์ได้จะได้พจิารณาเป็นพเิศษ ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 092-9926521
82 พนักงานบัญชี ญ 1 20-30 ปี ปวส-ป.ตรี 10,000 บ./ด. - มีประสบการณ์ ธนดล การบัญชี รับท าบัญชี

ต.ทา่ระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 035-521721
83 พนักงานขาย ญ 2 21-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 13,000 บ./ด.  - มีประสบการณ์ บจก.เอ ดี เทเลคอม จ าหน่ายโทรศัพท์

ต.ทา่ระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 062-4595599
84 แม่บ้าน ญ 1 20-50 ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง  - ท างานไป-กลับ คุณกนกพร ส่วนบุคคล

- ท างานเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ต.ทา่ระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 089-7440399
85 แคชเชียร์ ญ 1 20-22 ปี ปวช.- ป.ตรี 12,000-15,000 บ./ด.  - มีประสบการณ์ บจก.บญุพันธ์เมอืง 49 โรงแรม ทีพ่ัก
86 พนักงานต้อนรับ ช/ญ 1 18 ปีขึน้ไป ม.6,ปวช. ขึน้ไป 12,000 บ./ด. ต.ทา่ระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 095-4265936
87 พนักงานเสริฟ (ฟลูไทม์) ช/ญ 2 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึ้นไป 350 บ./ว.

88 พนกังานเสริฟ (พาร์ตไทม)์ ช/ญ 2 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง - ท างานช่วงวันศุกร์-วันอาทติย์

89 พนักงานทัว่ไป ช/ญ 1 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง - อิ่มเอม คาเฟ่ คาเฟ่
ต.วงัน ้าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 061-9616191

90 ผู้จัดการ ช/ญ 5 20-60 ปี ม.6 ขึ้นไป 18,000 บ./ด. - บริษทั 169 กรุ๊ป จ ากัด ประกันภัย
91 พนักงานฝ่ายขาย ช/ญ 10 20-60 ปี ไม่จ ากัด 15,000 บ./ด. - ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 063-5351159
92 พนักงานฝ่ายขายประกัน (พาร์ทไทม)์ ช/ญ 10 20-60 ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง -
93 พนักงานทัว่ไป ช 3 ไม่เกนิ 45 ปี ม.3 ขึ้นไป 340 บ./ว. - เวลการ์ด ผลิตวสัดุอปุกรณ์ตกแต่งบา้น

- ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 065-1595515
94 พนักงานบัญชี ญ 1 25-45 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี บจก.เกรียงไกรมอเตอร์ เซลส์ จ าหน่ายรถจกัรยานยนต์

95 ธุรการคลังสินค้า ญ 1 25-45 ปี ปวช.-ปตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี  ต. ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-7419325,086-3988185

96 แอดมินฝ่ายขาย ช/ญ 1 25-45 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี

97 พนักงานฝ่ายขาย ช 5 25-45 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - สามารถท างานนอกพื้นที่ได้

98 พนักงานฝ่ายผลิต ญ 10 25-45 ปี ไม่จ ากัด 340 บ./ว. - มีประกันสังคม หจก.ศรีเมือง 12490 โรงงานแปรรูปผลไม้
99 พนักงานบัญชี ญ 1 25-45 ปี ปวช./ปวส. 340 บ./ว. - จบสาขาบัญช ีมปีระสบการณ์ ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 082-2984545
100 พนักงานบรรจุสินค้า ญ 5 25-45 ปี ไม่จ ากัด 340 บ./ว.

101 แม่บ้าน ญ 1 30-50 ปี ไม่จ ากัด 340 บ./ว. - บริษัท กจิเศรษฐี อะไหล่ยนต์ จ ากดั จ าหน่าย/ซ่อมรถสิบล้อ
102 รปภ. ช 1 30-60 ปี ไม่จ ากัด 340 บ./ว. - ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 035-599955
103 พนักงานกวาดลานทั่วไป ช/ญ 1 30-60 ปี ไม่จ ากัด 340 บ./ว. -
104 ช่างเชื่อม ช 3 30-50 ปี ไม่จ ากัด 340 บ./ว.  - มีประสบการณ์



ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดกิำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ัง้ ประเภทกิจกำร
105 พนักงานแท่นปูน ช/ญ 2 25 ปีขึน้ไป ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง - ใช้คอมพิวเตอร์ได้ หจก.ราชศักด์ิโยธา รับเหมาก่อสร้าง
106 พนักงานขับรถโม่ ช/ญ 2 30 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัด ตามตกลง - มีใบขับขี่ประเภท 4 ต.ท่าพีเ่ล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 092-5682666
107 พนักงานก่อสร้าง ช/ญ 2 30 ปีขึน้ไป ไม่จ ากัด ตามตกลง - ท างานประจ า,มีที่พักให้

108 แรงงาน (ท างานไร่ออ้ย) ช/ญ 10 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 340 บ./ว. - มีทีพ่ักให้ฟรี นายละเอยีด ศรีเมือง ท าไร่อ้อย
เหมาจา่ย - ค่าน ้า ค่าไฟ ฟรี ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ 089-9191500
ตันละ 12 บาท - สามารถมาสมัครเป็นครอบครัวได้ 092-4138959

109 พนักงานช่าง (ช่วงล่าง) ช 1 ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง - มีประสบการณ์ หลักเมอืงถาวรออโต้ไทร์ ธุรกิจยางยนต์
110 พนักงานบัญชี ช/ญ 1 ไม่จ ากัด ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง ต.ท่าพีเ่ล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-450151-2
111 พนักงานทัว่ไป ช 2 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง - มีใบขับขี่รถยนต์/ขับรถได้ CR เมทัลชีท ขายวัสดุก่อสร้าง

ต.ทา่ระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 035-431941
112 พนักงานฝ่ายขาย ช/ญ 3 20-40 ปี ม.6/ปวช. ขึ้นไป ตามตกลง - สวัสดิการ หจก. สุพรรณไวร์เมช แอนด์ เมททัล ตะแกรง  เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ 

113 พนักงานขับรถ 6 ล้อ ช 2 20-45 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 10,000-12,000 บ./ด. - ยูนิฟอร์ม ต.ดอนก ายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 099-1914649
114 พนักงานส่งของ (ยกของ) ช 4 18-50 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 9,000-11,000 บ./ด. - เบีย้ขยัน+OT
115 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 6 18-50 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 9,000-11,000 บ./ด.

116 พนักงานแผนกอาหารสด ช/ญ 2 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 10,200 บ./ด. - สามารถเขา้งานเป็นกะ บริษทั เอก-ชัย ดีสทริบวิชัน่ ซิสเทม จ ากัด ธุรกิจค้าปลีก
ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 035-495160

117 พนักงานฝ่ายผลิต ช 3 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 340 บ./ว - รับผู้สนใจในพืน้ที่ บริษัท เซนคิทเชน่ฟู้ดส์ จ ากดั ผลิตอาหาร
118 พนักงานขับรถรถโฟล์คลิฟท์ ช 1 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 340 บ./ว - ผ่านการเกณฑ์ทหาร ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 091-4516149
119 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ญ 1 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 340 บ./ว

120 พนักงานทัว่ไป ช 1 30-60 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 340 บ./ว - มีทีพ่ัก,น ้าไฟฟรี นางสมจินตนา สีมารักษ์ หอพัก
121 แม่บ้าน ญ 1 30-50 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ 340 บ./ว - มใีบขบัขี่รถยนต์/ขบัรถได้ ต.ท่าพีเ่ล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 092-7780024
122 ช่างเชื่อม ช 4 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - มีประสบการณ์ บจก.รสเทพ กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน

123 ช่างประกอบ ช 1 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - มีประสบการณ์ ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 099-0123444
124 ช่างสี ช 3 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - มีประสบการณ์
125 คนสวน ช 1 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - มีประสบการณ์
126 แม่บ้าน ญ 1 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - มีประสบการณ์
127 แม่ครัว ญ 2 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - สามารถท าอาหารได้
128 เด็กฝึกงาน ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - มีประสบการณ์
129 แม่บ้าน ญ 2 ไม่จ ากัด ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - มีประสบการณ์ นางสาวปยิะพร หมื่นขาว ส่วนบุคคล

- สามารถหยุดได้เดือนละ 1 คร้ัง ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 080-5797242
130 พนกังานขับรถบรรทุกพ่วง ช 10 24-50 ปี ไม่จ ากดัวฒิุ ตามตกลง - มีใบอนุญาตขับขี่ บจก.ต.สร้างสรรค์ เอ็นจิเนียร่ิง กิจการรับเหมาก่อสร้าง
131 พนักงานฝ่ายจัดซ้ือ ช/ญ 1 22-45 ปี ปวส.,ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 092-2758258
132 ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร ช 1 20 ปี ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง - มีประสบการณ์ 065-4423691
133 ช่างก่อสร้าง ช 1 20 ปี ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง - มีประสบการณ์
134 พนักงานเอกสาร (เสมียน) ช/ญ 1 23-35 ปี ปวช.,ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ บจก.ทีเอสเอสวสัดุภณัฑ์ คอนกรีต ผลิตและจดัจ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

- มีประสบการณ์ ต.ดอนก ายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 092-2758258,065-4423691

135 พนักงานเอกสาร (เสมียน) ช/ญ 2 23-35 ปี ปวช.,ปวส. ขึ้นไป ตามตกลง - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ บจก.ชัยนาทแอสฟัลท์ กิจการรับเหมาก่อสร้าง
- มีประสบการณ์ ต.อูต่ะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 092-2758258,065-4423691

136 พนกังานขายอาหารหนา้โครงการ ช/ญ 1 25-30 ปี ไม่จ ากัด 45 บ./ชม. - บจก.โตโลโปต้ี กิจการโรงแรม
137 พนกังานหนา้ร้าน/คุมสต็อค ช/ญ 1 25 ปี ขึ้นไป ไม่จ ากัด 340-380 บ./ว - ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 082-3333308



ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงื่อนไข/สวัสดกิำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ัง้ ประเภทกิจกำร
138 พนักงานขับรถ ช 1 30-40 ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง - มีใบขับขี่รถยนต์ และมีประสบการณ์ บจก.รุ่งแสงเหล็กไทย(ฟังเจียอี)้ เหล็กและวัสดุก่อสร้าง
139 พนักงานคลังสินค้า ช 1 20-30 ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง - ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ ต.ทา่ระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 035-528410
140 พนักงานธุรการทัว่ไป ช/ญ 1 20-30 ปี ไม่จ ากัด ตามตกลง - มีประสบการณ์
*** ต ำแหน่งงำนว่ำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง หำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมที่ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5388 ต่อ 102 ** *


