
ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง ประเภทกจิกำร

1 ผู้จดักำรโรงงำน(ฝ่ำยผลติ) ช 1 20-50 ปี ป.ตรี ขึน้ไป ตำมตกลง บจก.รสเทพ ผลติเฟอร์นิเจอร์

2 Foreman ช 1 20-50 ปี ปวส.ขึน้ไป ตำมตกลง ต.โพธ์ิพระยำ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 099-0123444

3 สถำปนิก วศิวกร มัณฑนำกร ช/ญ 2 20-50 ปี ปวส.ขึน้ไป ตำมตกลง

4 ช่ำงเขียนแบบ ช/ญ 1 20-50 ปี ปวส.ขึน้ไป ตำมตกลง

5 ช่ำงถ่ำย+ตัดต่อ VDO ช 1 20-50 ปี ปวส.ขึน้ไป ตำมตกลง

6 ช่ำงเช่ือม,ช่ำงประกอบ ช 2 20-50 ปี ปวส.ขึน้ไป ตำมตกลง

7 บัญชี-กำรเงิน ช/ญ 1 20-50 ปี ปวส.ขึน้ไป ตำมตกลง

8 ช่ำงเช่ือมเหลก็ ช 1 ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดั 450 บ./ว ร้ำนพรเจริญ ผลติเฟอร์นิเจอร์

9 ช่ำงขัดไม้ - ทำสี ช 1 ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดั 350 บ./ว ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 814342609

10 ไรเดอร์ ช/ญ 15 ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดั ตำมตกลง มีใบขับขี่ บจก.เดลเิวอร่ี ฮีโร่ (ฟู้ดแพนด้ำ) บริกำรด้ำนอำหำร

ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 066-0973326

11 ผู้จัดกำรแผนกปลำและอำหำรทะเล ช/ญ 1 30 ปีขึน้ไป ป.ตรี 25,000+ บจก.สยำมแม็คโคร  ค้ำส่งและค้ำปลกี

12 ผู้จดักำรแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 1 28 ปีขึน้ไป ป.ตรี 25,000+  ต.ท่ำพีเ่ลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-961251 ต่อ 104

13 ผู้จดักำรแผนกสินค้ำบริโภค ช/ญ 1 28 ปีขึน้ไป ป.ตรี 25,000+

14 หัวหน้ำแผนกผกัและผลไม้ ช/ญ 1 28 ปีขึน้ไป ปวช.ขึน้ไป 18,000

15 พนักงำนแผนกประชำสัมพนัธ์ ช/ญ 1 25 ปีขึน้ไป ม.6 11,000

16 พนกังำนส่งเสริมกำรขำยทำงโทรศัพท์ ช/ญ 1 25 ปีขึน้ไป ม.6 11,000

17 พนักงำนส่งพสัดุโดยรถยนต์ ช/ญ 5 22 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป ตำมตกลง ค่ำคอมมิชช่ัน บจก.ทีเอสเอม็ เอก็ซ์เพรส (J&T) ขนส่งพสัดุ

18 พนักงำนส่งพสัดุโดยรถจักรยำนยนต์ ช/ญ 5 22 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป ตำมตกลง ค่ำคอมมิชช่ัน ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 034/108818

19 พนักงำนคดัแยกพสัดุ ช/ญ 5 22 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 9,900 ขึน้ไป ค่ำ kpi

20 พนักงำนส่งเสริมกำรขำย ช/ญ 3 21-35 ปี ปวช./ม.6 ขึน่ไป 9,000 ขึน้ไป มีประสบกำรณ์ขำย ใบขับขี้ บจก.เอม็ จ ีที แพลนท์โกรท จ ำหน่ำบเคมีเกษตร

21 พนักงำนขับรถส่งของ 6 ล้อ ช 1 25-40 ปี ป.6 ขึน้ไป 325 บ./ว ขึน้ไป ยกของหนักได้ ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-502825

22 นักกำรตลำด ช/ญ 2 22-35 ปี ป.ตรี กำรตลำด 9,500 ขึน้ไป มีประสบกำรณ์ Trade

มปีระสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง ประจ ำเดือนมนีำคม 2564

เงือ่นไข/สวสัดกิาร
ขึน้อยูก่บัขอ้ตกลง 

ถา้มปีระสบการณ์ใน
งานทีเ่ก ีย่วขอ้ง และ
ขบัรถยนตไ์ดจ้ะพิ
จรณาเป็นพเิศษ 

มปีระสบการณ์
พจิารณาเป็นพเิศษ 

มใีบขบัขี ่
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23 พนักงำนเสริฟ ญ 1 20-30 ปี ไม่จ ำกดั 300 บ./ว.  - อำหำรฟรี 1 มื้อ ร้ำนแอมโอช ร้ำนอำหำร

24 ผู้ช่วยงำนครัว ญ 1 25-45 ปี ไม่จ ำกดั 400 บ./ว.  - อำหำรฟรี  2 มื้อ ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 086-9969970

25 พนักงำนยกสินค้ำ ช 1 25-45 ปี ไม่จ ำกดั 325 บ./ว.  - บจก.ต.แสงซีเมนต์โฮมมำร์ก จ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง

26 พนักงำนกรำฟฟิค ช/ญ 1 25-35 ปี ปวส. ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-511358,081-8573773

27 พนักงำนบัญชี ญ 2 22-30 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์ 1- 2 ปี บจก.ซิตโต้เมลด็พนัธ์ุ จ ำหน่ำยพนัธ็ข้ำวปลูก

ใช้ระบบ GMP และ HPCCP ได้ ต.ตลิง่ชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-446506

28 พนักงำนฝ่ำยผลติ ช/ญ 50 18-35 ปี ไม่จ ำกดั 325 บ./ว.  - ค่ำน ำ้มันวนัละ 30 บำท บจก.เจอำร์แพค ผลติถุงบ๊ิกแบ็ค/ถุงจัมโบ้

29 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 1 22-25 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์ ต.บำงตำเถร อ.สองพีน้่อง จ.สุพรรณบุรี 096-6424462

30 วศิวอุตสำหกำร ช 1 25-45 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์

31 พนักงำนต้อนรับ ช/ญ 2 18-40 ปี ม.6-ป.ตรี 325 บ./ว. - ท ำงำนเป็นกะได้ โรงแรมวฒันะทรัพย์ปำร์ค โรงแรม

32 แม่บ้ำน ญ 2 25-60 ปี ไม่จ ำกดั 325 บ./ว. - ท ำงำนเป็นกะได้ ต.ท่ำพีเ่ลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-525326-7

33 เสมียน/ธุรกำร ญ 1 22-25 ปี ปวส. 10,000 บ./ด.  - มีประสบกำรณ์ บจก.บ้ำนสระพรีเมียมไรซ์ โรงสีข้ำว

ต.บ้ำนสระ อ.สำมชุก จ.สุพรรณบุรี 084-4207777

34 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช 1 18-30 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง  - หจก.ต.ทวรุ่ีงเรือง (1992) โรงสีข้ำว

35 พนักงำนผลติ ช 5 18-30 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้ ต.สระยำยโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 089-4094688

36 พนักงำนวเิครำะห์และควบคุมคุณภำพ ช/ญ 3 18-45ปี ป.6 ขึน้ไป 325 บ/ว. บจก.อุตสำหกรรมน ำ้ตำลสุพรรณบุรี ผลติน ำ้ตำล

37 พนักงำนหม้อป่ัน ช/ญ 3 18-60ปี ป.6 ขึน้ไป 325 บ/ว. ต.วงัยำว อ.สำมชุก จ.สุพรรณบุรี 035-434223

38 พนักงำนลูกหีบ ช/ญ 1 18-60ปี ป.6 ขึน้ไป 325 บ/ว.

39 พนักงำนผลติไฟฟ้ำ ช/ญ 2 18-60ปี ป.6 ขึน้ไป 325 บ/ว.

40 หัวหน้ำฝ่ำยผลติ ช/ญ 2 ไม่จ ำกดั ป.ตรี ตำมตกลง - บจก.สปริงคทิเช่น ช ำแหละสัตว์ปีก

41 QC ช/ญ 2 ไม่จ ำกดั ป.ตรี ตำมตกลง - ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพีน้่อง จ.สุพรรณบุรี 035-440414

42 พนักงำนบัญชี ญ 1 ไม่จ ำกดั ป.ตรี ตำมตกลง -

43 พนักงำนเยบ็ผ้ำ ช/ญ 20 ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดั ตำมตกลง - บจก.เจ อำร์ แพค กำรผลติพลำสติกส ำเร็จรูป

ต.บำงตำเถร อ.สองพีน้่อง จ.สุพรรณบุรี 035-461603

44 พนักงำนขำย ญ 2 ไม่จ ำกดั ปวส.ขึน้ไป ตำมตกลง - ร้ำนลำนปันสุข จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

ต.ท่ำพีเ่ลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 062-9651566

สำมำรถท ำงำนล่วงเวลำและวนัหยุดได้
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45 พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ ช/ญ 10 18-35 ปี ม.3 ขึน้ไป ตำมตกลง - ร้ำนสุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอร่ี จ ำหน่ำยเคร่ืองเขียน

46 พนักงำนขำย ญ 1 20-35 ปี ปวช ขึน้ไป ตำมตกลง - ต.ท่ำพีเ่ลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-431260

47 คดัแยกขยะรีไซเคลิ ช/ญ 2 ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดั ตำมตกลง ยนิดรัีบเป็นครอบครัว วงพำณชิ รับซ้ือของเก่ำ

มีที่พกัให้ ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 065-6536156

48 พนักงำนบัญชี - ธุรกำร ญ 2 22-25 ปี ปวช.-ปวส ตำมตกลง - ส ำนักงำนเพ่ือนบัญชี จัดท ำบัญชี

065-6982649

49 ผู้ควบคุมคุณภำพวตัถุดบิและผลิตภัณฑ์อำหำร ช/ญ 3 18-25 ปี ปวช. 8,450.00 - บจก.เพยีวฟู้ดส์ จ ำกัด กำรผลิตซอสและเคร่ืองปรุงอำหำร

50 ผู้ควบคุมเคร่ืองผลิตซอสและเคร่ืองปรุงรสจำกพืช ช/ญ 15 18-25 ปี ม.6,ปวช 8,450-9,400 - ต.วงัลึก อ.สำมชุก จ.สุพรณณบุรี 035-572061,098-9099575

51 ผู้ขนส่งสินค้ำ ญ 2 18-25 ปี ม.6 8,450.00 -

52 พนักงำนฝ่ำยบุคคล ญ 1 22-25 ปี ปวส-ป.ตรี 12,000 บ./ด.  - มีประสบกำรณ์ บจก.โชคน ำชัยไฮ-เทค เพรสซ่ิง ผลติช้ินส่วนรถยนต์

ต.ตะค่ำ อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 035-514222,090-9496025

53 พนักงำนต้อนรับ ญ 1 20-25 ปี ปวส.-ป.ตรี 325 บ./ว.  - บ้ำนสวนรีสอร์ทจุรีปันุสข รีสอร์ท

ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 925616692

54 พนักงำนขำย/ยกของ ช 2 ไม่เกนิ 40 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง ไม่จ ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์ บจก.เจริญรักษ์สตีล ขนส่งวสัดุก่อสร้ำง

ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-569480

55 เลขำนุกำร ญ 1 22-25 ปี ปวช. 9,000 มีอำหำรหลำงวนั หจก.กติติกำนต์พูนทรัพย์ ขำยปลกีของใช้ในครัวเรือน

56 ธุรกำร ญ 1 22-25 ปี ปวช. 9,000 มีอำหำรหลำงวนั ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 091-8645597

57 เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล ญ 1 22-25 ปี ปวช. 9,000 มีอำหำรหลำงวนั

58 พนักงำนขำย ช/ญ 7 22-25 ปี ปวช. 6,000+ค่ำคอม มีอำหำรหลำงวนั

59 หัวหน้ำหน่วยอำวุโสไฟฟ้ำ ช/ญ 1 ไม่จ ำกดั ป.ตรี ตำมตกลง - บจก.ไทย ฟู้ดส์ อำหำรสัตว์ ผู้ผลติและขำยส่งอำหำรสัตว์

60 จป. วชิำชีพ ช/ญ 2 ไม่จ ำกดั ป.ตรี ตำมตกลง -จบสำขำอนำมัย ต.สระพงัลำน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 035-559499

61 นักบินโดรน ช 2 22-30 ปี ปวส.-ป.ตรี 12,000-25,000 ฉีกพ่นสำรเคมีส ำหรับกำรเกษตร อำร์ เค เอส เคมีคอล เคมีเกษตร

62 ผู้ช่วยน้กบินโดรน ช 2 22-30 ปี ม.3-ปวช. 10,000-18,000 - ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 098-8321800

63 พนักงำนซ่อมบ ำรุงโดรน ช 1 22-30 ปี ปวช-ป.ตรี 12,000-25,000 พืน้ฐำนเคร่ืองกล-ไฟฟ้ำ
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64 พนักงำนบัญชี ช/ญ 1 22-35 ปี ปวส-ป.ตรี 10,000 -ขึน้ไป - บจก.โตโยต้ำสุพรรณบุรี จ ำหน่ำยและซ่อมรถยนต์

65 พนักงำนขำย ช/ญ 5 22-35 ปี ปวส-ป.ตรี 9,000 -ขึน้ไป - ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-523001

66 พนักงำนรับรถ ช 2 22-35 ปี ปวส-ป.ตรี 10,000 -ขึน้ไป -

67 เลขำนุกำร ญ 1 20-30 ปี ป.ตรี 12,000 ขึน้ไป  - มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ ชัยสุวรรณยำงยนต์ จ ำหน่ำยยำงล้อรถยนต์

68 ช่ำงยนต์/ช่ำงซ่อมช่วงล่ำง ช 1 20-30 ปี ปวช ขึน้ไป 9,000 ขึน้ไป  - มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ ต.ท่ำพีเ่ลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 086-3882526

69 ช่ำงยำง ช 1 20-30 ปี ปวช ขึน้ไป 9,000 ขึน้ไป  - มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

70 เจ้ำหน้ำที่วำงแผนกำรผลติ ช/ญ 1 20 ปีขึน้ไป ปวส-ป.ตรี ตำมตกลง - บจก.ไฮ-เทค แอพพำเรล เยบ็ผ้ำ

ต.ดอนก ำยำน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-555540

71 หัวหน้ำขนส่ง ช 1 20 ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป ตำมตกลง - บจก.สุพรรณอนิเตอร์ พอร์ค จ ำหน่ำยเนื้อสุกร

ต.ดอนก ำยำน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-440950

72 พนักงำนขับรถแทรกเตอร์ ช/ญ 5 18 ปีขึน้ไป ปวข. ขึน้ไป 335-365 บ/ว - บจก.น ำ้ตำลมิตรผล ผลติน ำ้ตำลจำกอ้อย

73 พนักงำนขับรถตัดอ่อย ช/ญ 5 18 ปีขึน้ไป ปวข. ขึน้ไป 11,000 - ต.หนองมะค่ำโมง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 035-418103

74 พนักงำนฝ่ำยผลติ ช/ญ 10 18 ปีขึน้ไป ปวข. ขึน้ไป -

75 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำด ช/ญ 10 25-35 ปี ปวส.ขึน้ไป 10,000-20,000  - บุคลกิภำพด ีมีวนิัย บจก.สยำมสไมล์ จ ำกดั ประกนัภัย

สำมำรถออกพืน้ที่ได้ ต.ท่ำพีเ่ลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 085-6958510

76 ช่ำงเช่ือมประกอบงำน ช 2 25 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกดั ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ บจก.ดซีีเอช เซอร์วสิ ผลติเคร่ืองมือทำงกำรเกษตร

77 เสมียน ช/ญ 1 25 ปีขึน้ไป ปวส.ขึน้ไป ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ ต.หนองมะค่ำโมง อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี 063-2374759

78 ข่ำงกลงึ ช 1 30 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกดั ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

79 ช่ำงมิลลิ่ง  ช 1 30 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกดั ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำเป็นพิเศษ

80 พนักงำนกรำฟฟิค ช/ญ 1 25 ปีขึน้ไป ปวส.ขึน้ไป ตำมตกลง - หจก.ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบุรี จ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง

81 พนักงำนยกสินค้ำ ช 2 26 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป ตำมตกลง - ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-511358

82 พนักงำนต้อนรับ ญ 2 20 ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป ตำมตกลง -ท ำงำนเป็นกะได้ วฒันทรัพย์แมนช่ัน ที่พกั

ต.ท่ำพีเ่ลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-525326

83 พนักงำน Live สด ขำยสินค้ำ ช/ญ 1 21-35 ปี ม.6 ขึน้ไป 9,750 ขึน้ไป -ท ำงำนเป็นกะได้ โรบินสัน สุพรรณบุรี  ห้ำงสรรพสินค้ำ

84 พนักงำนขำยสินค้ำ ญ 2 21-35 ปี ม.6 ขึน้ไป 9,750 ขึน้ไป -ท ำงำนเป็นกะได้ ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 065-9290482

*ต ำแหน่งงำนว่ำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง หำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมที่ ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5388 ต่อ 102


