
ล าดบั ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ วฒิุฯ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ท่ีตั้ง ประเภทกิจการ
1 QA เจา้หนา้ท่ีระบบมาตรฐาน ช/ญ 2 20-40 ปี ป.ตรี ตามตกลง บจก.สปริงคิทเช่น  โรงงานแปรรูปเน้ือไก่
2 QC เจา้หนา้ท่ีควบคุมคุณภาพ ช/ญ 2 20-40 ปี ป.ตรี ตามตกลง ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบรีุ 095-5548677
3 หวัหนา้แผนกรับเน้ือ ช/ญ 1 20-40 ปี ปวส/ปริญญาตรี ตามตกลง -
4 หวัหนา้ฝ่ายผลิต Low Risk ชาย/หญิง 1 20-40 ปี ปวส/ปริญญาตรี ตามตกลง -
5 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 18-40 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามตกลง -
6 บญัชีการเงิน ญ 2 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง - บจก.เค.วี.พี. ไอซ์ ผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็

7 วิศวกร/ช่างโรงงาน ช 2 22 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง - ต.หน่องบ่อ อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบุรี 098-9213960
8 ขบัรถ หกลอ้,สิบลอ้ ช 2 25-45ปี ป.6 ตามตกลง - มีใบขบัข่ีประเภท 2
9 พนกังานผลิต ช/ญ 5 18 ปีข้ึนไป ป.6 340 บ./ว. - เขา้กะได้

10 ช่างเทคนิค ช 2 18 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง - เขา้กะได้
11 พนกังานส่งพสัดุ ช 10 18 - 40 ปี ม.3-ป.ตรี 340 บ./ว.  - มียานพาหนะของตนเอง บจก.ทีเอสเอม็เอก็ซเ์พรส (สนง.ใหญ่.) บริการขนส่งสินคา้แบรนดเ์จแอนดที์

(ท างานสาขาดอนตูม นครปฐม) - มีค่าน ้ามนัให้ ต.ห้วยจรเข ้อ.เมือง จ.นครปฐม 034-108818
12 รปภ. ช 1 ไม่เกิน 45 ปี ม.3 ข้ึนไป ค่าจา้งขั้นต ่า - มีประสบกาณ์ บจก.ตน้คูณฟดู จ าหน่ายวุน้เส้น

ต. บา้นโพธ์ิ อ. เมือง จ. สุพรรณบรีุ  02-1071447
13 พนกังานไอที ช 2 21-45 ปี ปวส.-ป.ตรี 12,000-18,000 บ./ด. - มีประสบการณ์ บจก.ซีเอน็ซีดี-เทค็ซ์ ผลิตแม่พิมพร์ถยนต์
14 วิศวกร ช/ญ 3 21-45 ปี ป.ตรี 15,000-20,000 บ./ด. - มีประสบการณ์  ต.ตะค่า อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 035-964006
15 พนกังานฝ่ายผลิต ช 5 21-45 ปี ปวช.-ปวส. 10,000-14,000 บ./ด.  -
16 พนกังานท าความสะอาด ช 1 35-50 ปี ไม่จ  ากดั 10,000-12,000 บ./ด.  -
17 พนกังานไอที ช 1 23 ปีข้ึนไป ป.ตรี 12,000 บ./ด. การท าโปรแกรม โชคน าชยัออโตเ้พรสซ่ิง จ  ากดั ผลิตช้ินส่วนรถยนต์
18 Engineer ช 1 23 ปีข้ึนไป ปวส. 16,000 บ./ด. สร้างแม่พิมพ ์งานซ่อมบ ารุง ต.ตะค่า อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรีุ 035-946006
19 พนกังานบุคคล ช/ญ 1 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี 12,000 บ./ด. มีประสบการณ์
20 พนกังานขบัรถพว่ง ช 2 25 ข้ึนไป ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามท่ีตกลง - บจก.ธญักิจปุ๋ ยภณัฑ์ ผลิตปุ๋ ย

ต.จรเขส้ามพนั อ. อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 064-9746163
21 พนกังานเติมน ้ามนั ช/ญ 5 18 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวุฒิ 340 บ./ว. - บจก.โอลิมปัส ออยล ์(ป้ัมPT) ป้ัมน ้ามนั

ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 063-2274273
22 พนกังานทัว่ไป ช/ญ 10 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามตกลง - บจก.เคทีเอช วูด๊ ธุรกิจคา้ไมท้กุประเภท
23 ช่างไม้ ช 2 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามตกลง - ต บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรีุ 081-8804490
24 พนกังานขบัรถ ช 1 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง - มีประสบการณ์ บจก.เทมโป ไอจีที ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตา

- มีวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี ต.วงัยาง อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี 099-2820111
25 แม่บา้นลา้งจาน ญ 1 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง - ขยนั อดทน ร้านอาหารเอมโอช ร้านอาหาร
26 พนกังานท าเบเกอร่ี ญ 2 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง - มีประสบการณ์  ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 086-9969970
27 พนกังานเสริฟ ญ 1 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง - มีประสบการณ์
28 ช่างไฟฟ้า ช 2 18-35 ปี ไม่จ  ากดั 380-600 บ./ว. - มีประสบการณ์ บจก.บีบีเคเอน็จิเนียร่ิง เซอร์วิส ผลิตโครงสร้างท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง

29 ผูช่้วยช่าง ช/ญ 2 18-35 ปี ไม่จ  ากดั 380-600 บ./ว. - มีประสบการณ์ ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 081-4503676
30 ช่างทัว่ไป ช/ญ 2 18-35 ปี ไม่จ  ากดั 380-600 บ./ว. - มีประสบการณ์
31 หวัหนา้แผนกบญัชี ช/ญ 1 ไม่เกิน 45 ปี ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง - มีวุฒิการศึกษาการโรงแรม โรงแรมปุษยปุรี โรงแรม
32 หวัหนา้แผนกบุคคล ช/ญ 1 ไม่เกิน 45 ปี ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 098-9865000
33 เจา้หนา้ท่ีแผนกบุคคล ช/ญ 1 ไม่เกิน 45 ปี ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง - ยินดีตอ้นรับนกัศึกษาจบใหม่

34 เจา้หนา้ท่ีแผนกบุคคล ช/ญ 1 ไม่เกิน 45 ปี ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง - ยินดีตอ้นรับนกัศึกษาจบใหม่

ต าแหน่งงานว่าง ประจ าเดอืนธันวาคม 2565

 - จบสาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา 

เทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยชีีวภาพ



ล าดบั ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ วฒิุฯ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ท่ีตั้ง ประเภทกิจการ
35 โฟร์แมน ช 1 23-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - บจก.เจา้ตะวนั ผลิตเสาขม็
36 พนกังานขบัรถบรรทกุ ช 2 23-35 ปี ไม่จ  ากดั 340 บ./ว.  - ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 082465-6423
37 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 2 23-35 ปี ไม่จ  ากดั 340 บ./ว.  -
38 พนกังานแพค็และส่งสินคา้ ช 2 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวุฒิ 15,000 บ./ด - ขบัรถไดพิ้จารณาเป็นพิเศษ ร้านอิมเมจ โฮม เฟอร์นิเจอร์ ร้านเฟอร์นิเจอร์

ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 080-9443637
39 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 18 ปีข้ึนไป ป.6 ตามตกลง - บจก.เอกชยั สาล่ีสุพรรณ ศนูยจ์  าหน่ายของฝาก
40 พนกังานท าขนมไทย ญ 1 20-35 ปี ม.3 ตามตกลง - มีใจรักการท าขนม สะอาด  ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-525111,083-6998869

41 รปภ. ช 1 20-40 ปี ป.6 340 บ./ว. - เขา้กะได้

42 พนกังานขายและดูแลลูกคา้ ช/ญ 5 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง - มีประสบการณ์  ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ เสนอขายสินคา้
 ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 086-3624563

43 พนกังานขายรถยนต์ ช/ญ 6 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - บจก.โตโยตา้สุพรรณบุรี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้
- ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  035-523001

44 พนกังานขบัรถพว่งหินทราย ช 2 30 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - หจก.ต.แสงอุปกรณ์โฮมมาร์ท จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง
45 พนกังานช านาญการดา้นหลงัคา ช 1 25 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - มีประสบการณ์ดา้นหลงัคา ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-8573773
46 ธุรการคลงัสินคา้ ญ 1 25 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง -
47 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด (กิจกรรมการตลาด) ช/ญ 2 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง - สุขภาพแขง็แรง บจก.แฮปป้ีฟาร์ม อะกริบิสซิเนส จ าหน่ายเน้ือหมู
48 เจา้หนา้ท่ีตั้งราคา ช/ญ 1 ไมจ่  ากดั ป.ตรี ตามตกลง - มีทกัษะในการส่ือสาร ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 065-9425647
49 เจา้หนา้ท่ีบญัชี/สตอ๊ก ช/ญ 1 ไมจ่  ากดั ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์
50 หวัหนา้ฝ่ายซ่อมบ ารุงโรงงานแปรรูป ช 1 ไมจ่  ากดั ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์
51 เจา้หนา้ท่ีสอนงานบริการและงานขาย ช/ญ 2 ไมจ่  ากดั ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์
52 ช่างซ่อมบ ารุง ช 2 ไมจ่  ากดั ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - มีประสบการณ์ 2 ปี
53 เจา้หนา้ท่ี Audit กลุ่มงานคา้ปลีก ช/ญ 1 ไมจ่  ากดั ป.ตรี ตามตกลง - จบสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
54 พนกังานจดัเรียง ช/ญ 5 21-38 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง - ผา่นการเกณฑท์หาร บมจ.สยามแมค็โคร  คา้ส่งและคา้ปลีก
55 ผูจ้ดัการแผนกอาหารแช่แขง็ ช/ญ 1 25 ปี ข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 3-5 ปี  ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 035-961251 ต่อ 104
56 เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานวิชาชีพ ช/ญ 1 ไม่เกิน 40 ปี ป.ตรี ตามตกลง - จบสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
57 พนกังานส่งพสัดุโดยรถยนต์ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง - มีค่าคอมมิชชัน่ บจก.ทีเอสเอม็ เอก็ซ์เพรส (J&T) ขนส่งพสัดุ
58 พนกังานส่งพสัดุโดยรถจกัรยานยนต์ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง - มีค่าคอมมิชชัน่ ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 080-0252953
59 ช่างท าพ้ืน ช 10 20-35 ปี ไม่จ  ากดั 9,000-10,000 บ./ด. - สามารถขบัรถยนตไ์ดมี้ใบขบัข่ี บจก. เจ เอส ที ฟลอร่ิง แอนด ์เอ็นจิเนียร์ร่ิง ท าพ้ืนอุตสาหกรรม

- สามารถไปต่างจงัหวดัได ้ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 098-2844587
60 พนกังานบญัชี ญ 2 22-35 ปี ปวส. 9,000-12,000 บ./ด. - มีประสบการณ์ท างานมาอยา่งนอ้ย 1 ปี ธนภทัรการบญัชี รับท าบญัชี

ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 066-0617889
61 พนกังานขายพาร์ตไทม์ ช/ญ 10 25-45 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ 9,000 บ./ด. - ชุดยนิูฟอร์ม หจก.ไทย-มิลลกิ์จพฒันา จ าหน่ายนมดชัมิลล์

ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 087-6660404
62 พนกังานขบัรถ ช ไม่จ  ากดั 20-40 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามตกลง - ตามตกลง บจก. วายวีเค กรุ๊ป จ ากดั กิจการลา้งเคร่ืองยนต์

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-964236
63 พนกังานขบัเรือทุ่น ช 1 20-45 ปี ป.6 ข้ึนไป ตามตกลง - ประกนัสังคม บจก. น ่าเฮง คอนกรีต (1992) ธุรกิจก่อสร้าง
64 ช่างซ่อมบ ารุง ช 1 20-45 ปี ปวช. ข้ึนไป ตามตกลง - ชุดพนกังาน บา้นพกั ต.สาวร้องไห ้อ.วิเศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 035-679513
65 ช่างเคร่ืองยนต์ ช 1 20-45 ปี ปวช. ข้ึนไป ตามตกลง - โบนสัประจ าปี
66 ช่างเช่ือม ช 1 20-45 ปี ปวช. ข้ึนไป ตามตกลง - ประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

67 ช่างช่วงล่าง ช 1 20-45 ปี ปวช. ข้ึนไป ตามตกลง
68 ช่างไฟฟ้า ช 1 20-45 ปี ปวช. ข้ึนไป ตามตกลง
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ล าดบั ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ วฒิุฯ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ท่ีตั้ง ประเภทกิจการ
69 ช่างเคร่ืองยนต์ ช 1 22-35 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามตกลง - มีใบขบัข่ีรถยนต์/ขบัรถได้ บจก.เจียมพฒันาพลงังานอินเตอร์เนชนัแนล การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

70 ช่างไฟฟ้า ช 1 ไม่เกิน 35 ปี ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง - มีประสบการณ์ในงานท่ีรับ ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-969641-3
- ท างานต่างจงัหวดัได ้

71 ช่างยนต์ ช 2 22 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามตกลง - ยนิดีรับเด็กจบใหม่ บจก.วิจิตรภณัฑ ์ก่อสร้างจ ากดั ก่อสร้าง
72 ช่างเช่ือม ช 2 22 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามตกลง เขตหว้ยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 081-6376442
73 พ่ีเล้ียงเด็ก ญ 1 20-40 ปี ม.3ข้ึนไป ตามตกลง - ประกนัสังคม ดวงแกว้เนอสเซอร่ี สถานรับเล้ียงเด็ก

ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-521895
74 หวัหนา้แผนก ญ 2 22-25ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี ตามท่ีตกลง - ประกนัสังคม บจก.เฟืองทองการบญัชี บญัชี
75 พนกังานบญัชี ญ 4 22-25ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี ตามท่ีตกลง - ประกนัสังคม ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-8411493
76 พนกังานน าเขา้ขอ้มูล ช/ญ 10 20-35 ปี ป.ตรี 11,000 บ./ด.  - ใชง้านคอมพิวเตอร์ไดค้ล่อง บจก.เมอร์เคเทอร์ ส ารวจและน าเขา้ขอ้มูลแผนท่ี

ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 062-6042280
77 พนกังานขาย และดูแลตน้ไม้ ช/ญ 3 18-60 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามตกลง - ขบัรถยนตไ์ดจ้ะไดพิ้จารณาเป็นพิเศษ สวนพนัธ์ไมท้ราย จ าหน่ายตน้ไม้
78 ฝ่ายผลิต ช/ญ 3 18-60 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ ตามตกลง - ขบัรถยนตไ์ดจ้ะไดพิ้จารณาเป็นพิเศษ ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 092-9926521
79 ช่างไฟฟ้า ช 5 20-40 ปี ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง - มีประสบการณ์ บริษทั อินเตอร์โซล่า โซลูชัน่ จ  ากดั ติดตั้งและบริการระบบไฟฟ้า

ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-440729/065-9255654

80 พนกังานสาขา ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 12,000+ค่าคอม บ./ด. - รักงานขาย งานบริการ AEON ธนสินทรัพย์ สินเช่ือ
ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-5452959

81 พนกังานบญัชี ญ 1 20-30 ปี ปวส-ป.ตรี 10,000 บ./ด. - มีประสบการณ์ ธนดล การบญัชี รับท าบญัชี
ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-521721

82 ช่างซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ช 10 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง - ยินดีรับนกัศึกษาจบใหม่ บจก.เอม็พลสั ไทยสินทรัพย์ การขายปลีกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

- มีความรู้ดา้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี 065-9747469
83 พนกังานขาย ญ 2 21-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 13,000 บ./ด.  - มีประสบการณ์ บจก.เอ ดี เทเลคอม จ าหน่ายโทรศพัท์

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 062-4595599
84 ช่างซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ช 10 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง  - มีประสบการณ์ บจก.เอม็พลสั ไทยสินทรัพย์ จ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ต.หนองขาม อ.หนองหญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี 065-9747469
85 แม่บา้น ญ 1 20-50 ปี ไม่จ  ากดั ตามตกลง  - ท างานไป-กลบั คุณกนกพร ส่วนบุคคล

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 089-7440399
86 แคชเชียร์ ญ 1 20-22 ปี ปวช.- ป.ตรี ตามตกลง  - มีประสบการณ์ บจก.บุญพนัธ์เมือง 49 โรงแรม ท่ีพกั
87 พนกังานบริการลูกคา้ ช/ญ 2 18-20 ปี ม.6- ป.ตรี ตามตกลง  - รับนกัเรียน/นกัศึกษา ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-4265936
88 พนกังานเสริฟ ช/ญ 3 18 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง
89 พาร์ตไทม์ ช/ญ 2 18 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง - ท างานช่วงวนัศกุร์-วนัอาทิตย์

90 พนกังานทัว่ไป (ผูช่้วยครัว) ญ 2 20-40 ปี ม.3 ข้ึนไป 360-400 บ./ว. - ร้านบา้นสลดั จ าหน่ายอาหาร
ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 092-6492293

91 พนกังานทัว่ไป ช/ญ 1 20-40 ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง - อ่ิมเอม คาเฟ่ คาเฟ่
ต.วงัน ้าซบั อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี 061-9616691,0656965941

92 ผูจ้ดัการ ช/ญ 5 20-60 ปี ม.6 ข้ึนไป 18,000 บ./ด. - บริษทั 169 กรุ๊ป จ ากดั ประกนัภยั
93 พนกังานฝ่ายขาย ช/ญ 10 20-60 ปี ไม่จ  ากดั 15,000 บ./ด. - ต.บางปลามา้ อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรีุ 063-5351159
94 พนกังานฝ่ายขายประกนั (พาร์ทไทม)์ ช/ญ 10 20-60 ปี ไม่จ  ากดั ตามตกลง -
95 พนกังานควบคุมคุณภาพ (QC) ช/ญ 1 ไม่เกิน 35 ปี ม.6 ข้ึนไป 340 บ./ว. - เวลการ์ด ผลิตวสัดุอุปกรณ์ตกแต่งบา้น

96 พนกังานบญัชี ช/ญ 1 ไม่เกิน 35 ปี ม.6 ข้ึนไป 340 บ./ว. - ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 065-1595515
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ล าดบั ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ วฒิุฯ ค่าจา้ง เง่ือนไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ท่ีตั้ง ประเภทกิจการ
97 พนกังานบญัชี ญ 1 25-45 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี บจก.เกรียงไกรมอเตอร์ เซลส์ จ าหน่ายรถจกัรยานยนต์
98 ธุรการคลงัสินคา้ ญ 1 25-45 ปี ปวช.-ปตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี  ต. ทา่ระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 095-7419325,086-3988185

99 แอดมินเพจ ช/ญ 1 25-45 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี

100 พนกังานฝ่ายผลิต ญ 10 25-45 ปี ไม่จ  ากดั 340 บ./ว. - มีประกนัสังคม หจก.ศรีเมือง 12490 โรงงานแปรรูปผลไม้
101 พนกังานบญัชี ญ 1 25-45 ปี ปวช/ปวส 340 บ./ว. จบสาขาบญัชี มีประสบการณ์ ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 082-2984545
102 พนกังานบรรจุสินคา้ ญ 5 25-45 ปี ไม่จ  ากดั 340 บ./ว.
103 พนกังานประจ า ช/ญ 3 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 340 บ./ว. - มีประกนัสังคม หจก.สามอนงค ์คอนวีเนียนสโตร์ ร้านสะดวกซ้ือ

- มี OT ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 091-0025639
104 แม่บา้น ญ 1 30-50 ปี ไม่จ  ากดั 340 บ./ว. - บริษทั กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต ์จ  ากดั จ าหน่าย/ซ่อมรถสิบลอ้
105 รปภ. ช 1 30-60 ปี ไม่จ  ากดั 340 บ./ว. - ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-599955
106 พนกังานกวาดลานทัว่ไป ช/ญ 1 30-60 ปี ไม่จ  ากดั 340 บ./ว. -
107 ช่างเช่ือม ช 3 30-50 ปี ไม่จ  ากดั 340 บ./ว. -
108 พนกังานแท่นปูน ช/ญ 2 25 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง - ใชค้อมพิวเตอร์ได้ หจก.ราชศกัด์ิโยธา รับเหมาก่อสร้าง
109 พนกังานขบัรถโม่ ช/ญ 2 30 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง - มีใบขบัข่ีประเภท 4 ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 092-5682666
110 พนกังานก่อสร้าง ช/ญ 2 30 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง - ท างานประจ า,มีท่ีพกัให้

111 แรงงาน (ท างานไร่ออ้ย) ช/ญ 10 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั 340 บ./ว. - มีท่ีพกัใหฟ้รี นายละเอียด ศรีเมือง ท าไร่ออ้ย
112 พนกังานขบัรถตดัออ้ย ช 1 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั เหมาจ่าย - ค่าน ้า ค่าไฟ ฟรี ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี 089-9191500

(เป็นรถท่ีใชต้ดัออ้ยโดยตรง) ตนัละ 12 บาท - สามารถมาสมคัรเป็นครอบครัวได้ 092-4138959
113 พนกังานช่าง (ช่วงล่าง) ช 1 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง - มีประสบการณ์ หลกัเมืองถาวรออโตไ้ทร์ ธุรกิจยางยนต์
114 พนกังานบญัชี ช/ญ 1 ไมจ่  ากดั ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-450151-2
115 พนกังานทัว่ไป ช 2 ไม่เกิน 40 ปี ไม่จ  ากดั ตามตกลง - มีใบขบัข่ีรถยนต/์ขบัรถได้ CR เมทลัชีท ขายวสัดุก่อสร้าง

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-431941
116 พนกังานฝ่ายขาย ช/ญ 3 20-40 ปี ม.6/ปวช. ข้ึนไป ตามตกลง - สวสัดิการ หจก. สุพรรณไวร์เมช แอนด ์เมททลั ตะแกรง  เหลก็เส้น เหลก็รูปพรรณ 

117 พนกังานขบัรถ 6 ลอ้ ช 2 20-45 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ 10,000-12,000 บ./ด. - ยนิูฟอร์ม ต.ดอนก ายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 088-9629896
118 พนกังานส่งของ(ยกของ) ช 4 18-50 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ 9,000-11,000 บ./ด. - เบ้ียขยนั+OT 099-1914649
119 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 6 18-50 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ 9,000-11,000 บ./ด.

120 พนกังานแผนกอาหารสด ช/ญ 2 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 10,200 บ./ด. - เขา้งานเป็นกะ บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั ธุรกิจคา้ปลีก
ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 035-495160

121 พนกังานฝ่ายผลิต ช 3 18-40 ปี ม.3 ข้ึนไป 340 บ./ว - รับผูส้นใจในพ้ืนท่ี บริษทั เซนคิทเช่นฟู้ ดส์ จ  ากดั ผลิตอาหาร
122 พนกังานขบัรถรถโฟลค์ลิฟท์ ช 1 18-40 ปี ม.3 ข้ึนไป 340 บ./ว - ผา่นการเกณฑท์หาร ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 091-4516149
123 พนกังานตรวจสอบคุณภาพ ญ 1 18-40 ปี ม.3 ข้ึนไป 340 บ./ว
124 พนกังานทัว่ไป ช 1 30-60 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ 340 บ./ว - มีท่ีพกั,น ้าไฟฟรี นางสมจินตนา สีมารักษ์ หอพกั
125 แม่บา้น ญ 1 30-50 ปี ไม่จ  ากดัวุฒิ 340 บ./ว - มีใบขบัข่ีรถยนต์/ขบัรถได้ ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 092-7780024

*** ต าแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หากมข้ีอสงสัยให้สอบถามที่ ส านักงานจัดหางานจังหวดัสุพรรณบุรี โทร . 0 3553 5388 ต่อ 102 ** *
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