
ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ัง้ ประเภทกิจกำร

1 พนักงำนทัว่ไป ช/ญ 4 20-40 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ค่ำแรงขัน้ต่ ำ บจก.  ธนกรพชร ผลิตและจ ำหน่ำยอิฐ
ต.ดอนปร ูอ.ศรปีระจนัต์ จ.สุพรรณบุรี 089-4562048

2 พนักงำนกรำฟิก ช/ญ 1 20-40 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณด์ำ้นกำรออกแบบ บจก.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์  (2014) จ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์
3 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี ช/ญ 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี บัญชี ตำมตกลง มีประสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ ต.โครกครำม อ.บำงปลำมำ้ จ.สุพรรณบุรี 065-960222 , 061-2732221

4 หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี ช/ญ 1 ไม่จ ำกัด ป.ตรี บัญชี ตำมตกลง มีประสบกำรณพิ์จำรณำเปน็พิเศษ

5 พนักงำนขำยหน่วยรถจักรยำนยนต์ ช/ญ 2 20-35 ปี ม.3-ป.ตรี 13,800 บำท/เดือน ตำมกฎหมำยก ำหนด บจก.  ไทยลอดเต้ จ ำหน่ำยหมำกฝรัง่
- ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี 082-4634848

6 พนักงำนขับรถ ช 1 25-40 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง - บจก. พรชัยกำรแพทย์ โรงพยำบำล
7 เจ้ำหน้ำทีห่้องยำ ญ 2 25-40 ปี ม.6-ปวส. ตำมตกลง - ต.ท่ำพ่ีเลี่ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035514444
8 แม่บ้ำน ญ 1 25-50 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -
9 พนักงำนขำยฝ่ำยตำ่งประเทศ ช/ญ 1 25-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง มีทักษะทำงภำษำอังกฤษ บจก.เอกชัยสำลีสุ่พรรณ ผลิตและจ ำหน่ำยขนมไทย

10 พนักงำนบัญชี ญ 1 20-35 ปี ปวช-ป.ตรี ตำมตกลง - ต.ท่ำพ่ีเลี้ยง อ.เมือง.จ.สุพรรณบุรี 035-525111,083-6998869

11 พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ QC ช/ญ 1 25-40 ปี ม.3+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
12 เซล์ลประจ ำส ำนักงำน ช/ญ 1 25-35 ปี ปวช.,ปวส.,ป.ตรี ตำมตกลง จบสำขำกำรตลำด
13 พนักงำนครวั (สำขำวัดปรำสำททอง) ช/ญ 1 25-35 ปี ป.ตร ีคหกรรม ตำมตกลง -
14 พนักงำนขำย ช/ญ 5 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก.มิตซู ช.เอรำวัณสุพรรณบุรี จ ำหน่ำยรถยนต์ 
15 Sale Mamager ช/ญ 1 20-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 098-2688371
16 หัวหน้ำทีมขำย ช/ญ 2 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -
17 ทีมขำยประจ ำพ้ืนที่ ช/ญ 5 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง - บจก.เรียลมูฟ กำรสือ่สำรโทรคมนำคม
18 พนักงำน PC ช/ญ 2 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง - ต.ท่ำระหัด อ.เมือง 086-4162963
19 ทีมขำยอิสระ ช/ญ 10 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง - จ.สุพรรณบุรี
20 เจำ้หน้ำที ่ทรูช็อป (สำขำอู่ทอง) ช/ญ 1 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง -
21 พนักงำนธุรกำร/พนักงำนบญัชี ญ 3 25-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง ประจ ำทีร่ะยอง บจก. สุพรรณรุง่เรืองสตีล อุตสำหกรรมกำรผลิต
22 พนักงำนขับรถสิบล้อ ช 2 25-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง มีใบอนุญำตขับขี่ อ.บำงปลำม้ำ ต.บำงปลำม้ำ จ.สพรรณบุรี 035-440868
23 ธุรกำร ช/ญ 2 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก.โชคอนันต์ไรซ์ (2003) โรงอบข้ำว
24 เจ้ำหน้ำทีไ่อโซ่ ช/ญ 1 25-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง   มีประสบกำรณ์ ต.ศรปีระจนัต์ อ.ศรปีระจนัต์ จ.สุพรรณบุรี 035-582999
25 พนักงำนขำย ช/ญ 1 20-28 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - ชัยสุวรรณยำงยนต์ จ ำหน่ำยยำงรถยนต์
26 พนักงำนธุรกำร ช/ญ 1 20-28 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  ต.ท่ำพ่ีเลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 089-2034383
27 ชำ่งซ่อมชว่งล่ำง/ชำ่งยนต์ ช/ญ 1 20-40 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  -
28 ช่ำงฟิล์ม ช/ญ 1 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง -
29 วิศวกรออกแบบ ช/ญ 1 22-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ระบบ ISO บจก.ด ำรงศิลป์ ซัพพลำย ผลิตเบำะรถยนต์
30 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 6 22-40 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง ถ้ำอยู่แถวสองพ่ีน้อง/อู่ทอง ต.ทุง่คอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบรุี 081-8586497,035-473873

31 พนักงำนบัญชี ญ 1 22-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง จบบัญชีใช้โปรแกรม Express ได้

32 ผู้ช่วยช่ำงไม้ ช 2 25-30 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง - บจก. เทมโป ไอจีที จ ำหน่ำยนำฬิกำและอุปกรณ์

33 พนักงำนพ่นสี ช 2 25-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง - ต.ศรปีระจนัต์ อ.ศรปีระจนัต์ จ.สุพรรณบุรี 083-2432443,092-2711417

34 ช่ำงไฟฟ้ำ (คุมเครือ่งจักร) ช 2 35-50 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - หจก. ทองวิไล โรงงำนน้ ำแข็ง

35 ช่ำงยนต์ ช 2 20-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - ต.ดอนเจดยี์ อ.ดอนเจดยี์ จ.สุพรรณบรุี 081-7556780

36 เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ 1 25-45 ปี ป.ตรี 15,000 บำท/เดือน เรียนกำรเงนิ บจก. ตรีปัน้จัน่โมบำย ประกอบยำนยนต์

37 เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชี 1 25-45 ปี ป.ตรี 15,000 บำท/เดือน เรียนกำรบัญชี ต.โครกครำม อ.บำงปลำมำ้ จ.สุพรรณบุรี 081-7234455

38 เจ้ำหน้ำทีจ่ัดซ้ือ 1 25- 45ปี ปวส.-ป.ตรี 15,000 บำท/เดือน -

39 พนักออกแบบและวิศวกรรม 1 25-45 ปี ป.ตรี 25,000 บำท/เดือน เรียนออกแบบ

40 เจ้ำหน้ำทีค่ลังสินค้ำ 1 25-45 ปี ปวช.-ป.ตรี 25,000 บำท/เดือน -

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน  กันยำยน 2561



ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ัง้ ประเภทกิจกำร
41 โฟว์แมน ช 2 25-40ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -

42 พนักงำนขับรถโม่ ช 3 20-50 ปี ไม่จ ำกัด 320 บ./ว. -

43 วิศวกรโยธำ ช 1 25-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง   มปีระสบกำรณ ์มใีบ กว. บจก.เจ้ำตะวัน รับเหมำก่อสร้ำง

44 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช 3 25-40 ปี ม.3 ตำมตกลง ผลิตเสำเข็ม ต.ดอนมะสังข ์ อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 083-3133113

45 พนักงำนบัญชี ญ 1 25-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง -

46 พนักงำนขบัรถพวง 6ล้อ/10ล้อ ช 1 25-40 ปี ม.3-ปวส. 320บ./ว. -

47 พนักงำนตดัแตง่ชิน้ส่วนสุกร ช 3 20-45 ปี ม.6-ปวส. ตำมตกลง ด่ำนช้ำง/สองพ่ีน้อง บจก. ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ช ำแหละ/ตัดแต่ง

48 พนักงำนหน้ำร้ำน ญ 10 18-35 ปี ม.6+ ตำมตกลง อ.เมือง,อ.เดมิบำงนำงบวช ถ.นำงแว่นแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 089-1393893

49 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช 1 20-45 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ บจก.เนินยิง่เจริญ โรงแรมคุ้มสุพรรณ โรงแรมทีพั่ก

50 รปภ. ช 1 20-40 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ ต.ท่ำพ่ีเลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรรบรุี 083-3121966

51 กุ๊ก ช/ญ 1 40-45 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

52 แม่บ้ำน ญ 1 35-55 ปี ไม่จ ำกัด 320 บ./ว.  - สำมำรถท ำงำนครัวได้ด้วย บ้ำนสวนรีสอร์ทจุรีปันสุข รีสอร์ท

53 หมอนวด ญ 1 35-55 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง - ต.รัว้ใหญ่ อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุี 035-969656

54 คนสวน/คนขับรถ ช 1 30-55 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -

55 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช 1 30-55 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -

56 พนักงำนขำย ช/ญ 5 22-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง - บจก.โตโยตำ้เมืองสุพรรณบุร ีผู้จ ำหน่ำยโตโยตำ้ จ ำหน่ำยรถยนต์โตโยต้ำ

57 เจ้ำหน้ำทีลู่กค้ำสัมพันธ์ ช/ญ 1 22-35 ปี ม.6,ปวช. ตำมตกลง - ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-514888

58 พนักงำนบัญชี ญ 2 25-35 ปี ป.ตรี 11,000 บ./ด.  จบสำขำบัญชี บจก.พี.เอ็ม.แมนเนจเม้น บริหำรจัดกำรบุคคล

59 ต.ทุง่คอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบรุี 088-5471488

60 พนักงำนฝ่ำยบรกิำรลกูค้ำ ช/ญ 1 ไม่จ ำกัด ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง แคชเชียร์ บจก.สยำมยนต์ โมเดิร์นคำร์ จ ำหน่ำยรถยนต์  

61 พนักงำนอะไหล่ ช 2 20-30 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง - ต.สนำมชัย อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 035-431939

62 พนักงำนขำย ช/ญ 10 20-40 ปี ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง มีค่ำคอมมิชชัน่

63 พนักงำน ไอที ช/ญ 1 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - บจก.กิจรุง่โรจน์ธุรกิจ จ ำหน่ำยรถยนต์มือสอง

64 แคชเชียร์ ช/ญ 1 ไม่จ ำกัด ม.6-ปวส. 320 บ./ว. - ต.จรเขส้ำมพัน อ.อู่ทอง จ.สพุรรณบุรี 086-1716486

65 พนักงำนเสิร์ฟ ช/ญ 2 18-35 ปี ไม่จ ำกัด 320 บ./ว.  - บจก.บุญพันธุเ์มือง 49 โรงแรมคันทรี่

66 พนักงำนบำริสต้ำ ช/ญ 1 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 12,000-20,000 บ./ด - ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี 095-4265936

67 พนักงำนต้อนรับ ช/ญ 2 18-35 ปี ไม่จ ำกัด 320 บ./ว. อยู่ที่รอบบี/้ทีทักษะทำงภำษำอังกฤษ

68 พนักงำนขับรถสิบล้อเครน ช 1 25 ป+ี ม.3+ ตำมตกลง มีใบขับขี่ บจก.ต.ซิเมนต์โฮมมำร์ท จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง

69 พนักงำนขับรถหกล้อดัมพ์ ช 2 25 ป+ี ม.3+ ตำมตกลง มีใบขับขี่ ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี 035-511358

70 พนักงำนขำย ช/ญ 2 25-45 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบขับรถยนต์ บจก. ฟ้ำอรุณ พืชผลเพ่ือไทย  จ ำหน่ำยและผลิตปุย๋

มีทีพั่ก+อำหำร ต.จระเขส้ำมพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุี 083-0512345

71 พนักงำนไอที ญ 1 20-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - บจก. กิจรุง่โรจน์ธุรกิจ จ ำหน่ำยรถยนต์มือสอง

ต.จระเขส้ำมพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุี 089-8290552

72 ผู้ช่วยผู้จัดกำรร้ำนฝึกหัด ช/ญ 3 22-28 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - บจก. โออิชิ กรุป๊ ร้ำนชำบูชิ

ต.รัว้ใหญ่ อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุี 093-4914236

73 ช่ำงแอร์รถยนต์ ช 1 18-40 ปี ไม่จ ำกัด 12,000-15,000 มีประสบกำรณ์

74 พนักงำนฝึกหัด ช 3 18-40 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

75 ช่ำงฟิล์ม ช 3 18-40 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

76 เสมียร/ธุรกำร ช/ญ 1 18-40 ปี ม.6,ปวช.,ปวส. ตำมตกลง -

77 แม่บ้ำน ญ 1 18-40 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง

  ร้ำน ไอ-สไตล์ ออโต้ ช้อป 
      ต.ท่ำระหัด อ.เมือง     

จ.สุพรรณบุรี

2

ประดับยนต์  
096-9951888



ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ัง้ ประเภทกิจกำร

78 พนักงำนบญัชแีละคอมพิวเตอร์ ญ 1 20-35 ปี ปวช-ปวส. ตำมตกลง - โรงสีทรัพย์แสงทอง โรงสีข้ำว

79 พนักงำนขับรถพ่วง ช 10 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบขับขี่ ต.บำ้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี 099-1469141

80 พนักงำนนวด ญ 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 40 % ของรำคำนวด มีใบประกำศรับรองกำรนวดแผนไทย เทสโก้โลตัส สำขำอู่ทอง ห้ำงสรรพสินค้ำ

ประกันมือ 300 บำท อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 095-9142941

มีเสื้อพนักงำน/ทิปรบัตรงจำกลูกค้ำ

81 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 5 18-40 ปี ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง - บจก. สมำร์ท อินดัสตรี่ ท ำรองเท้ำ

ต.ทุง่คอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบรุี 035-473901

82 พนักงำนรกัษำควำมปลอดภยั ช/ญ 40 20-40 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง  - บจก.รักษำควำมปลอดภัยพี.ทูเอส.2552 รับเหมำแรงงำน

จ.รัว้ใหญ่ อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุี 035-500446

83 พนักงำนตรวจสอบสินเชื่อ ช 2 23-35 ปี ม.6-ป.ตรี 9,000-16,000  ประจ ำสำขำดำ่นช้ำง,สำขำเดมิบำง บมจ.ไมด้ำแอสเซ็ท จ ำหน่ำยเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ

84 พนักงำนขำย/พนักงำนเก็บเงิน ช 5 18-50 ปี ไม่จ ำกัด ค่ำคอมมชิชัน่   รำยไดเ้กิดจำกยอดขำย ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 085-2949546

85 หัวหน้ำฝ่ำยผลิต ช/ญ 1 20-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - บจก. สพุรรณอินเตอร์  ฟอร์ค เน้ือสุกร

86 พนักงำนขับรถ ช 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง - ต.ดอนก ำยำน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-440950

87 พนักงำนขำย ช/ญ 1 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

88 พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ QC ช/ญ 1 20-35 ปี ม.6+ ตำมตกลง -

89 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช 1 23-28 ปี ปวส.-ป.ตรี 400 บ./ว. - บจก.เฟอร์โร คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ ผลิต-และจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ก่อสรำ้ง

90 พนักงำน R & D วิจัยและพัฒนำ ช 1 23-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - ต.ทุง่คอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบรุี 035-473877,098-2672684

91 พนักงำน QC ช 1 23-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -

92 พนักงำนขำย ช 5 22-28 ปี ป.ตรี ตำมตกลง -

93 ช่ำงไฟฟ้ำ/ไฟฟ้ำก ำลัง ช 1 20-30 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง  - จบสำขำช่ำงไฟฟ้ำ บจก.เจียมพัฒนำพลังงำนอินเตอร์เนชัน่แนล ผลิตกระแสไฟฟ้ำ

94 ช่ำงยนต์ ช 6 20-30 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง  - จบสำขำช่ำงยนต์ ต.ศำลำขำว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-5562532

95 ช่ำงเทคนิค ช 10 20-30 ปี ม.3,ม.6,ปวช. ตำมตกลง ขบัรถโฟล์คคลิฟ,ขบัรถสิบล้อ(สระบรุี)

96 พนักงำนส ำรวจข้อมูล ช/ญ 20 20-30 ปี ปวส.-ป.ตรี 10,000 บ./ด.  - บจก.เมอร์เคเทอร์ ส ำรวจและน ำเข้ำข้อมูลภูมิศำสตร์

97 พนักงำนน ำเข้ำข้อมูล ช/ญ 10 20-30 ปี ป.ตรี 10,000 บ./ด.  - ต.ท่ำพ่ีเลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-545878,062-6042280

98 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 10 ไม่เกิน 40 ปี ม.3+ 320 บ./ว - บจก.ต้นคูณ ฟูดส์ ผลิตวุน้เส้น

99 ช่ำงซ่อมบ ำรุง,ช่ำงเชือ่ม ช 3 ไม่เกิน 40 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง ต.บำ้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี 095-7632286

100 แม่บ้ำน ญ 3 ไม่เกิน 60 ปี ไม่จ ำกัด 320 บ./ว

101 พนักงำนขับรถแบคโฮ ช 2 30-40 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง - บจก.รุง่เรืองทรำยทอง บ่อทรำย

102 ต.จรเข้ใหญ่ อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบรุี 094-4466566

103 โฟร์แมน ช/ญ 1 25-45 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณพิ์จำรณำ บจก.พีพี คอนสตรัคชัน่ อสังหำริมทรัพย์

104 พนักงำนบัญชี ช/ญ 2 25-45 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณพิ์จำรณำ ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี 087-6663777

105 พนักงำนขำย ช/ญ 2 25-45 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -

106 รปภ. ช 3 25-45 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -

107 พนักงำนขับรถโม่ปูน ช 1 22-35 ปี ม.3+ ตำมตกลง - บจก.ทีเอสเอส วัสดภุัณฑ์ คอนกรตี ผลิตปูน

108 ช่ำงเทคนิค ช 2 22-35 ปี ม.3+ ตำมตกลง - ต.ดอนก ำยำน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 096-2459164,035-440808

109 ผู้ช่วยช่ำงเทคนิค ช 2 22-35 ปี ม.3+ ตำมตกลง -

110 พนักงำนบัญชี ญ 1 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง จบสำขำบัญชี บจก.เพียวเนเจอร ์คอสเมติก จัดจ ำหน่ำยเครือ่งส ำอำง

111 บัญชีทัว่ไป(ธุรกำร) ญ 1 25-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง มีควำมสำมำรถในกำรใช้ Facebook,Line ต.ดอนเจดยี์ อ.ดอนเจดยี์ จ.สุพรรณบรุี 082-2911809,035-591058

มีควำมรู้ด้ำนขำยสินค้ำออนไลน์
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ัง้ ประเภทกิจกำร

112 คนสวน ช 2 18-45 ปี ไม่จ ำกัด 320 บ./ว. - บจก.แฟนซีเวิลด์ ผลิตเครือ่งดืม่

ต.รัว้ใหญ่ อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุี 035-450550

113 ช่ำงเชือ่มสแตนเลส ช 1 18-45 ปี ไม่จ ำกัด 320 บ./ว. - บจก.เจ.เค.ซี.สแตนเลส รบัท ำประตู มุง้ลวด เหล็กดัด

ต.โคกครำม อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 081-8579085

114 พนักงำนเสิร์ฟ ช/ญ 3 18-35 ปี ม.6-ป.ตรี ตำมตกลง - ครัวลำยน้ ำ ร้ำนอำหำร

115 พนักงำนต้อนรับ ช/ญ 2 ไม่เกิน 40 ปี ม.6-ป.ตรี 12,000-15,000 บ. มีควำมรูภ้ำษำอังกฤษ ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี 095-4265936

116 แคชเชียร์ ช/ญ 1 ไม่เกิน 40 ปี ม.6-ป.ตรี 9,000-10,000 บ. -

117 บำริสต้ำ ช/ญ 3 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 12,000-20,000 บ. มปีระสบกำรณ์ดำ้นบำริสตำ้

118 ผู้ช่วยผู้จัดกำร ช/ญ 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 20,000 บำท - บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ โรงภำพยนตร์

ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 084-4391361,081-7552950

119 แม่บ้ำน ช/ญ 2 20-50 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง รักงำนบริกำร บ้ำนสวนรมิน้ ำรสีอรท์ รีสอร์ท

120 พนักงำนบริกำร ช/ญ 2 20-50 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง - ต.บำ้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี 062-5948855

121 รปภ. ช/ญ 2 20-50 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -

ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ัง้ ประเภทกิจกำร
1 ผู้ช่วยช่ำง ช 2 18-22 ปี ปวช-ปวส. 320 บ./ว.  - เจ.เค.ซี.สแตนเลส รบัท ำประตู มุง้ลวด เหล็กดัด

ต.โคกครำม อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 081-8579085
2 ผู้ช่วยวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์ ช/ญ 5 18-22 ปี ม.6-ป.ตรี 320 บ./ว.  - บจก.สปริงคิทเช่น ผลิตไก่แปรรูป
3 ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยผลิต ช/ญ 15 18-22 ปี ม.6-ป.ตรี 320 บ./ว.  - ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบรุี 089-2543683
4 พนักงำนออกแบบ ช/ญ 3 18-22 ปี ม.3-ป.ตรี 320 บ./ว.  - สำมำรถออกแบบกรำฟิกได้ บจก.ทพิยเ์กสร เฮริ์บ แอนด ์เฮลท์ ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ต.ศรปีระจนัต์ อ.ศรปีระจนัต์ จ.สุพรรณบุรี 062-3197899

5 พนักงำนท ำขนม ช/ญ 2 18-22 ปี ม.6-ปวส. 320 บ./ว.  - ขนมเปีย๊ะมงคล ท ำขนมเปีย๊ะ ขนมโก๋

ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุี 082-2466442

6 พนักงำนบริกำรลูกค้ำ ช/ญ 3 18-22 ปี ม.6-ป.ตรี 40 บ./ชม.  - เมื่อเปดิภำคเรียนแล้วสำมำรถ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ โรงภำพยนตร์
  ท ำงำนตอ่เน่ืองช่วงว่ำงจำกเรียนได้ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 084-4391361,081-7552950

7 Part  Time (เดก็ทวิภำคี) ช/ญ 30 16-20 ปี ปวช.-ปวส. 160 - 200 บำท/วัน 50 % ของค่ำแรงขัน้ต่ ำ บจก.ด ำรงศิลป์ซับพลำย ผลิตเบำะรถยนต์
ต.ทุง่คอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบรุี 081-8586497,035-473873

*ต ำแหน่งงำนว่ำงอำจมีกำรเปลีย่นแปลง หำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมที ่ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร . 0-3553-5388 ต่อ 102

ต ำแหน่งงำนว่ำงส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ (Part Ttme)
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