
ลาํดบั ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ วุฒิฯ ค่าจ้าง เงือนไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ทีตัง ประเภทกิจการ

1 เจา้หนเทีประสานงานช่างซ่อมนาฬิกา ช/ญ 2 18-45 ปี ม.3 ขึนไป ตามตกลง - บจก.เทมโป ไอจีที ร้านขายปลีกนาฬิกาแวน่ตา

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

ไม่จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์

3 เจา้หนา้ทีประจาํหนา้ร้าน ช/ญ 1 18-45 ปี ม.3 ขึนไป ตามตกลง ไม่จาํเป็นตอ้งมีประสบการณ์

(The mall งามวงศว์าน )

4 พนกังานฝ่ายบญัชี ญ 2 ไม่จาํกดั ปวช.ขนึไป ตามตกลง มีประสบการณ์พจิารณาเป็นพิเศษ บจก.เกรียงไกรมอเตอร์เซลส์ จาํหน่ายมอเตอร์ไซค์

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

5 กุ๊กและผูช่้วยกุ๊ก ช/ญ 10 ไม่จาํกดั ไม่จาํกดั ตามตกลง - ร้านอาหารเอมโอช ร้านอาหาร

6 พนกังานเสริฟ ช/ญ 7 ไม่จาํกดั ไม่จาํกดั ตามตกลง -  ต.รัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 086-9969970

7 พนกังาน กาแฟ เคก้ ช/ญ 2 ไม่จาํกดั ไม่จาํกดั ตามตกลง -

8 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 ไม่เกิน 35 ปี ม.3 ขึนไป ตามตกลง - บจก.ตน้คูณฟูด จาํหน่ายวุน้เส้น

9 แม่บา้น ญ 2 ไม่เกิน 50 ปี ไม่จาํกดั ตามตกลง - ต. บา้นโพธิ อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 02-1071447

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

11 พนกังานขบัรถ(ประจาํสุพรรณบุรี) ช/ญ 5 25ปีขนึไป ม.3 ขึนไป ตามตกลง หรือมีประสบการณ์ 3 ปี บจก.บีอาร์เค อินเตอร์ทรานสปอร์ต บริการขนส่งปิโตรเลียม

มีใบขบัขีประเภท 4 ต.ท่าโพธิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 081-9727698

12 ช่างเทคนิค ช 1 ไม่จาํกดั ปวส.ขนึไป ตามตกลง มีความรู้เรืองเครืองปรับอากาศ บจก.เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์

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

13 เจา้หนา้ทปีระกอบและจดัส่ง ช 2 ไม่เกิน 35 ปี ม.6 ขึนไป ตามตกลง ขบัรถยนตไ์ด้

14 หัวหนา้บญัชีและการเงิน ญ 1 ไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตําแหน่งงานว่าง ประจําเดือนมิถุนายน 2565



ลาํดบั ตําแหน่งงาน เพศ จํานวน อายุ วุฒิฯ ค่าจ้าง เงือนไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ทีตัง ประเภทกิจการ

15 QA supervisor ช/ญ 3 20 ปีขึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - บจก.สปริงคิทเช่น โรงงานแปรรูปเนือไก่

16 QC supervisor ช/ญ 8 20 ปีขึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพนีอ้ง จ.สุพรรณบุรี 095-5548677

17 RD supervisor ช/ญ 2 20 ปีขึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

18 Production supervisor ช/ญ 10 20 ปีขึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

19 Engineer supervisor ช/ญ 5 20 ปีขึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

20 เจา้หนา้ทีความปลอดภยั(จป.) ช/ญ 1 20 ปีขึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

21 เจา้หนา้ทีสโตร์ ช/ญ 1 20 ปีขึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

22 คลงัสินคา้ ช/ญ 1 20 ปีขึนไป ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

23 ผูช่้วยช่าง ช/ญ 30 20 ปีขึนไป ไมจ่าํกดัวฒิุ ตามตกลง -

24 พนกังาน QC ช/ญ 30 20 ปีขึนไป ไมจ่าํกดัวฒิุ ตามตกลง -

25 เชคเกอร์ (PC) ช/ญ 30 20 ปีขึนไป ไมจ่าํกดัวฒิุ ตามตกลง -

26 พนกังงานขายหนา้ร้าน ญ 1 20ปีขึนไป ไมจ่าํกดัวฒิุ ตามตกลง มีทีพกัให้ ร้านศรีทบัทิม จาํหน่ายสินคา้ทวัไป

ทาํอาหารได้ ต.ด่านชา้ง อ.ด่านชา้ง จ.สพรรณบุรี 084-6683322

27 พนกังานทวัไป ช/ญ 10 ไม่จาํกดั ไมจ่าํกดัวฒิุ ตามตกลง - บจก.เคทีเอช วูด๊ ธุรกิจคา้ไมทุ้กประเภท

28 ช่างไม้ ช 2 ไม่จาํกดั ไมจ่าํกดัวฒิุ ตามตกลง - ต บา้นแหลม อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 081-8804490

29 พนกังานทวัไป ช 2 20 ปีขึนไป ไมจ่าํกดัวฒิุ 9,500-15,000 - ร้านอิมเมจ โฮม เฟอร์นิเจอร์ ร้านเฟอร์นิเจอร์

ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 080-9443637

30 ช่างตงัศูนยถ่์วง ช 1 ไม่เกิน35ปี ปวช.ขนึไป ตามตกลง - หลกัเมืองถาวร 2004 ผูข้ายและจดัจาํหน่ายยางรถ

ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-526204 ถึง 6

31 ธุรการ ช/ญ 1 21-35 ปี ปวช.ขนึไป 10,000 บ./ด - กินรี อพาร์ทเมน้ท์ อพาร์ทเมน้ท์

 ต.รัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 088-5440011
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32 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 20ปีขนึไป ป.6 ตามตกลง - บจก.เอกชยั สาลีสุพรรณ ศูนยจ์าํหน่ายของฝาก

 ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-525111 ต่อ 2

33 พนกังานธุรการ ช/ญ 1 20ปีขึนไป ปวช.ขึนไป ตามตกลง - บจก.อินเตอร์โซล่า โซลูชนั ขายแผงโซล่าเซลล์

34 พนกังานการตลาด ช/ญ 1 20ปีขึนไป ปวช.ขึนไป ตามตกลง - ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 065-9255654

35 ฝ่ายขาย ช/ญ 1 20ปีขึนไป ปวช.ขึนไป ตามตกลง -

36 ช่างไฟฟ้า ช 1 20ปีขึนไป ปวช.ขึนไป ตามตกลง -

37 ช่างก่อสร้าง ช 1 20ปีขึนไป ปวช.ขึนไป ตามตกลง -

38 ช่างติดตงัโซล่าเซลล์ ช 1 20ปีขึนไป ปวช.ขึนไป ตามตกลง -

39 พนกังานเติมนาํมนั ช/ญ 10 18 ปีขึนไป ไมจ่าํกดัวฒิุ 325บ./ว. - บจก.โอลิมปัส ออยล(์ปัมPT) ปัมนาํมนั

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

40 แม่บา้น ญ 1 30-50 ปี ไมจ่าํกดัวฒิุ 325บ./ว. ขบัไดร้ถยนต/์รถจกัรยานยนต์ คุณโสภา ส่วนบุคคล

ซือของ , ทาํงานบา้น  ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 083-5574716

กวาด,ถู,ซักผา้

41 ผูบ้ริหารช่องทางการขาย(AE) ช/ญ 2 25-35 ปี ป.ตรี 15,000-25,000 วเิคราะห์การตลาด/การขาย  ทรู ดิสทริบิวชนั แอนด ์เซลส์ การสือสาร

42 เจา้หนา้ทีฝ่ายอบรม ช/ญ 1 25-35 ปี ป.ตรี 15,000-25,000 จดัฝึกอบรมพนกังาน  ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 086-3624564

43 พนกังานขายและดูแลลูกตา้ ช/ญ 10 18-35 ปี ม.6 ขึนไป 10,000-25,000 -

44 เจา้หนา้ทีสรรหาร้านคา้ ช/ญ 5 18-35 ปี ม.6 ขึนไป 10,000-20,000 -

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

46 พนกังานขายรถยนต์ ช/ญ 5 22-35ปี ปวส.ขนึไป ตามตกลง - บจก.โตโยตา้สุพรรณบุรี ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้

47 ช่างเทคนิค ช 3 22-35ปี ปวส.ขนึไป ตามตกลง - ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ 035-523001

48 ช่างตกแต่งรถใหม่(VDQI) ช 1 22-35ปี ปวส.ขนึไป ตามตกลง -  ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
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49 พนกังานแพค็สินคา้ ช/ญ 10 ไม่เกิน 50 ปี ไม่จาํกดั 350-500 บ./ว - บจก.เซริเซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑดู์แลเส้มผม

ต.วงันาํซบั อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี 092-3128956

50 พนกังานประจาํ Counter หลงัคา ช 1 25 ปีขึนไป ปวส.ขนึไป ตามตกลง - หจก.ต.แสงอุปกรณโ์ฮมมาร์ท จาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง

51 พนกังานขบัรถส่งของ ช 1 30 ปีขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง - ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-8573773

52 พนกังานยกของ ช 3 25 ปีขึนไป ไม่จาํกดั ตามตกลง -

53 พนกังานรักษาความปลอดภยั ช/ญ 2 ไม่จาํกดั ไม่จาํกดั ตามตกลง สุขภาพแขง็แรง บจก.แฮปปีฟาร์ม อะกริบิสซิเนส จาํหน่ายเนือหมู

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 065-9425647

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

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

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

57 พนกังานส่งพสัดุโดยรถยนต์ ช/ญ 5 22 ปีขึนไป ม.3 ขึนไป ตามตกลง ค่าคอมมิชชนั บจก.ทีเอสเอม็ เอก็ซ์เพรส (J&T) ขนส่งพสัดุ

58 พนกังานส่งพสัดุโดยรถจกัรยานยนต์ ช/ญ 5 22 ปีขึนไป ม.3 ขึนไป ตามตกลง ค่าคอมมิชชนั ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 080-0252953

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

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

60 บญัชีการเงิน ญ 2 25 ปีขึนไป ป.ตรี ตามตกลง - บจก.เค.ว.ีพ.ี ไอซ์ ผลิตและจาํหน่ายนาํแขง็

61 วศิวกร/ช่างโรงงาน ช 2 22 ปีขึนไป ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง - ต.หน่องบ่อ อ.สองพนีอ้ง จ.สุพรรณบุรี 098-9213960

62 ขบัรถ หกลอ้,สิบลอ้ ช 2 25-45ปี ป.6 ตามตกลง ใบขบัขี ท.2

63 พนกังานผลิต ช/ญ 5 18 ปีขึนไป ป.6 325 บ./ด. เขา้กะได้

64 ช่างเทคนิค ช 2 18 ปีขึนไป ปวช.ขึนไป ตามตกลง เขา้กะได้

*ตาํแหน่งงานวา่งอาจมีการเปลียนแปลง หากมีขอ้สงสัยใหส้อบถามที สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5388 ต่อ 102


