
ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวสัดิกำร สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง ประเภทกิจกำร

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

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

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

4 พนกังานผลิต ช/ญ 20 18 ปีข้ึนไป ป.6 325 บ./ด. เขา้กะได้

5 ช่างเทคนิค ช 2 18 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง เขา้กะได้

6 บญัชีการเงิน ญ 2 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง - บจก.ทรัพยอุ์ดมธารา ผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็

7 วิศวกร/ช่างโรงงาน ช 2 22 ปีข้ึนไป ปวส./ป.ตรี ตามตกลง - ต.บางปลามา้ อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรีุ 098-9213960

8 ขบัรถ หกลอ้,สิบลอ้ลอ้ ช 2 25-45ปี ป.6 ตามตกลง ใบขบัข่ี ท.2

9 พนกังานผลิต ช/ญ 20 18 ปีข้ึนไป ป.6 325 บ./ว. เขา้กะได้

10 ช่างเทคนิค ช 2 18 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง เขา้กะได้

11 วิศวกรขาย ช 2 23-45 ปี ปวส.-ป.ตรี 12,000-15,000 - บจก.เดอะ วนั โฮม จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

ต.มดแดง อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี 061-4694466

12 จนท.การตลาดออนไลน์ ช/ญ 1 25-30 ปี ป.ตรี ตามตกลง - บจก.บา้นมีคุณ ธุรกิจบา้นจดัสรร

13 จนท.กราฟิกดีไซน์ ช/ญ 1 25-30 ปี ป.ตรี ตามตกลง - ต.ยา่นยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 093-1405106

14 จนท.การตลาด ช/ญ 1 22-35 ปี ป.ตรี ตามตกลง -

15 จนท.ฝ่ายขาย ช/ญ 1 22-35 ปี ป.ตรี ตามตกลง -

16 พนกังานแคชเชียร์ ช/ญ 1 18 ปีข้ึนไป ม.3 325 บ./ว. - หจก.จิตติมา 2018 ร้านสะดวกซ้ือ

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 091-0029297

ต ำแหน่งงำนว่ำง ประจ ำเดอืนสิงหำคม 2564
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17 เจา้หนา้ท่ีพิจารณาสินเช่ือ ช/ญ 1 ไมจ่  ากดั ม.6ข้ึนไป ตามตกลง -มีใบขบัข่ี บจก.ไมโครลิสซ่ิง สินเช่ือ ไฟแนนซ์

(สามารถท างานต่างจงัหวดัได)้ ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-526086 , 095-1546614

18 พนกังานเยบ็ ช/ญ 20 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง - บจก.ไฮ-เทค แอพพาเรล การตดัเยบ็เส้ือผา้

ต.ดอนก ายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 098-5989650

19 เจา้หนา้ท่ีบญัชี การเงิน ช/ญ 3 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี 12,000+ - บริษทั เทมโป ไอจีที จ ากดั ศูนยซ่์อมนาฬิกา

20 ช่างเทคนิค ช 1 23 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 10,000+ - ต.วงัยาง อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี 099-2820111

21 คนสวน ช/ญ 1 30 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั 350 บ/ว. -

22 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 50 18-35 ปี ไม่จ  ากดั 325 บ./ว.  - ค่าน ้ามนัวนัละ 30 บาท บจก.เจอาร์แพค ผลิตถุงบ๊ิกแบค็/ถุงจมัโบ้

23 ช่างไฟฟ้า ช 1 22-25 ปี ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์ ต.บางตาเถร อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบรีุ 096-6424462

24 วิศวอุตสาหการ ช 1 25-45 ปี ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์

25 ช่างซ่อมบ ารุง ช 10 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง - บจก.เอ็ม บี เอ็นเนอร์จี การขายส่งไมแ้ละไมแ้ปรรูป

ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 094-2656535

26 พนกังานขาย ช/ญ 10 18ปี ข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง - เซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ปตท.บางล่ี ร้านสะดวกซ้ือ

ต.สองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 092-8276225

27 ช่างเซอร์วิสไฟฟ้า ช 1 20 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 10,000-13,000 - บจก.เจียมพฒันาพลงังาน ผลิตเคร่ืองป่ันไฟ

28 ช่างเช่ือม ช 4 20 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 10,000-13,000 - ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 092-5369161

29 ช่างเคร่ืองยนต์ ช 2 20 ข้ึนไป ปวส. 12,000-20,000 -

30 ช่างไฟฟ้าก าลงั/ช่างอิเล็กทรอนิคส์ ช 2 20 ข้ึนไป ปวส. 12,000-20,000 -

31 เจา้หนา้ท่ี IT ช/ญ 2 22-50 ปี ป.ตรี ตามตกลง จบ.IT โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ โรงพยาบาล

ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 061-6493989
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32 ช่างเทคนิค ช 2 22-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - บจก.ซีพี รีเทลลิงค ์ ให้บริการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 083-0972047

33 พนกังานยกของในโกดงั ช 2 18-40 ปี ป.6 ข้ึนไป 325 บ./ว. - บจก.เจริญรักษส์ตีล ขายส่งเหล็กเหล็กกลา้และโลหะ

ต.ท่าระหดั อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 088-7571648

34 ช่างเช่ือม ช 1 18-35 ปี ม.6,ปวช.  ตามตกลง - บจก.ตน้คูณฟู้ ด ผลิตและจดัจ าหน่ายวุน้เส้น

35 ช่างซ่อมบ ารุงทัว่ไป ช 1 18-35 ปี ม.6,ปวช.  ตามตกลง - ต.บา้นโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 02-1071447

36 ฝ่ายผลิต ช/ญ 10 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั  325 บ/ว. OT ทุกวนั บจก.ปราณีฟู้ ดส์  ผลิตเน้ือปลาบด เน้ือปลาปรุงรส

37 ฝ่ายบรรจุ ช/ญ 10 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั  325 บ/ว. OT ทุกวนั ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 065-3591624

38 พนกังานฝ่ายผลิตและโยธา ช 2 22 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป  ตามตกลง - ต.แสงพฒันาคอนกรีต โรงงานแผน่พ้ืนซีแพค

ต.ตะค่า อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรีุ 092-5986339

39 โฟร์แมน ช 2 25-39 ปี ปวส. ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี 6 เดือน บจก.ชชัชยั เอน็จิเนียร่ิง  2019 ก่อสร้าง

40 วิศวกรรมโยธา ช 1 25-39 ปี ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี 6 เดือน ต.ดอนเจดีย ์อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 065-5171616

41 แคชเชียร์ ญ 1 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง บุคลิกภาพดี บจก.เอกชยั สาล่ีสุพรรณ ผลิตและจ าหน่ายขนมหวาน

42 พนกังานฝ่ายผลิต ช 3 18-40 ปี ป.6 ข้ึนไป ตามตกลง - ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 083-6998869

43 พนกังานจดัซ้ือ ญ 1 20 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง -

44 แม่บา้นประจ าฝ่ายผลิต ญ 1 18-40 ปี ป.6 ข้ึนไป ตามตกลง -

45 ไรเดอร์ ช/ญ 20 ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั  ตามตกลง มีใบขบัข่ี บจก.เดลิเวอร่ี ฮีโร่ (ฟู้ ดแพนดา้) บริการดา้นอาหาร

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 066-0973526

46 ช่างปูน ช 4 40 ปี ไม่จ  ากดั ตามตกลง - ช่างแมว งานช่าง

ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 092-3999632
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47 ผูจ้ดัการแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 1 28 ปีข้ึนไป ป.ตรี 25,000+ มีประสบการณ์ 5 ปี บจก.สยามแมค็โคร  คา้ส่งและคา้ปลีก

48 พนกังานแผนกเบเกอร่ี ญ 1 20 ปีข้ึนไป ม.6 9,750 บ/ด -  ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-961251 ต่อ 104

49 หวัหนา้แผนกบญัชีการเงิน ช/ญ 1 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี 15,000+ มีประสบการณ์ 3 ปี

50 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช/ญ 6 20-38 ปี ม.6 9,750 บ/ด มีประสบการณ์ 3 ปี

51 พนกังานส่งเสริมการขาย ช/ญ 2 23 ปีข้ึนไป ป.ตรี 10,000 บ/ด -

52 พนกังานขบัรถปูน ช 2 25 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง -มีใบขบัข่ี บจก.ทีเอสเอส วสัดุภณัฑค์อนกรีต การขายส่งวสัดุก่อสร้าง

53 วิศวกร ช 1 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง - ต.ดอนก าย  าน อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 063-3673399

54 พนกังานแผนกอะไหล่ ช/ญ 5 22-35 ปี ปวส-ป.ตรี 9,000 ข้ึนไป - บจก.โตโยตา้เมืองสุพรรณบุรี จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-514888

55 พนกังานยกสินคา้ ช 1 25-45 ปี ไม่จ  ากดั 325 บ./ว.  - บจก.ต.แสงซีเมนตโ์ฮมมาร์ก จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-511358,081-8573773

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

57 พนกังานส่งพสัดุโดยรถจกัรยานยนต์ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ค่าคอมมิชชัน่ ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 088-9406214

58 พนกังานคดัแยกพสัดุ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 9,900 ข้ึนไป ค่า kpi

59 System engineer ช 1 20-35 ปี ป.ตรี 15,000-17,000 - บจก.เมอร์เคเทอร์ ส ารวจและน าเขา้ขอ้มูลแผนท่ี

60 พนกังานน าเขา้ขอ้มูล ช/ญ 10 20-35 ปี ป.ตรี ตามตกลง - ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-545878

*ต ำแหน่งงำนว่ำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลง หำกมข้ีอสงสัยให้สอบถำมที่ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัสุพรรณบุรี โทร . 0-3553-5388 ต่อ 102


