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

1 พนักงำนขับรถ 6 ลอ้/10 ลอ้ ช 2 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีใบอนุญำติขับขี่ บจก.  ธนกรพชร ผลิตและจ ำหน่ำยอิฐ
2 พนักงำนทัว่ไป ช/ญ 4 20-40 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง ค่ำแรงขัน้ต่ ำ ต.ดอนปร ูอ.ศรปีระจนัต์ จ.สุพรรณบุรี 089-4562048
3 ผู้ช่วยผู้จัดกำรทัว่ไป ช/ญ 1 20-40 ปี ป.ตร ีกำรตลำด 23,000บำท/เดอืน มีประสบกำรณ์ฝ่ำยขำยและกำรตลำด บจก.เมเจอรเ์ฟอรนิ์เจอรม์อลล์  (2014) จ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์
4 พนักงำนประกอบ ช 2 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ ต.โครกครำม อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบรุี 065-960222 , 061-2732221

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

6 พนักงำนขับรถเครน ช 2 30-45 ปี ม.3-ปวส. 10,000 บำท/เดือน - บจก. สำมชุก แบบเหล็ก (สำขำสุพรรณ) ใหเ้ชำ่รถ/ใหเ้ชำ่แบบเหลก็
ต.ท่ำพ่ีเลี่ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 0819524165

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

11 พนักงำนัญชี ญ 1 20-35 ปี ปวช-ป.ตรี ตำมตกลง - ต.ท่ำพ่ีเลี้ยง อ.เมือง.จ.สพุรรณบุรี 035-525111,083-6998869

12 หวัหน้ำฝ่ำย RD (วิจัยและพัฒนำผลิตภณัฑ์) ช/ญ 1 25-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง เรียนสำขำโภชนำกำร
16 พนักงำนขำย ช/ญ 5 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก.มิตซู ช.เอรำวัณสุพรรณบรุี จ ำหน่ำยรถยนต์ 

ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 098-2688371
17 หัวหน้ำทีมขำย ช/ญ 2 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -
18 ทีมขำยประจ ำพ้ืนที่ ช/ญ 5 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง - บจก.เรียลมูฟ กำรสือ่สำรโทรคมนำคม
19 พนักงำน PC ช/ญ 2 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง - ต.ท่ำระหัด อ.เมือง 086-4162963
20 ทีมขำยอิสระ ช/ญ 10 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง - จ.สุพรรณบุรี
21 เจ้ำหน้ำที ่ทรูพ้อย ช/ญ 1 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง -
22 พนักงำนธุรกำร/พนักงำนบญัชี ญ 2 25-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง ประจ ำทีร่ะยอง บจก. สุพรรณรุง่เรืองสตีล อุตสำหกรรมกำรผลิต
23 ช่ำงยนต์ ช 2 25-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง ประจ ำทีร่ะยอง อ.บำงปลำม้ำ ต.บำงปลำม้ำ จ.สพรรณบุรี 035-440868
24 ธุรกำร ช/ญ 2 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก.โชคอนันต์ไรซ์ (2003) โรงอบข้ำว
25 เจ้ำหน้ำทีไ่อโซ่ ช/ญ 1 25-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง   มีประสบกำรณ์ ต.ศรีประจันต ์อ.ศรีประจันต ์จ.สุพรรณบุรี 035-582999
26 พนักงำนขำย ช/ญ 1 20-28 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง  - ชัยสุวรรณยำงยนต์ จ ำหน่ำยยำงรถยนต์
27 พนักงำนธุรกำร ช/ญ 2 20-28 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง  - ต.ท่ำพ่ีเลี้ยง อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 089-2034383
28 ชำ่งซ่อมชว่งล่ำง/ชำ่งยนต์ ช/ญ 1 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง  -
29 ช่ำงฟิล์ม ช/ญ 1 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง -
30 พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 1 19-40 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง สำมำรถใช้โปรแกรม Excel ได้ บจก.ซีโก้แอสฟัล์ท์ ผลิตยำงมะตอยน้ ำ

สำมำรถขับรถยนต์ได้ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี
ตำมตกลง

31 เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรขำย ช/ญ 1 22-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง ใช้คอมพิวเตอร์ได้
32 Part  Time (เดก็ทวิภำคี) ช/ญ 30 16-20 ปี ปวช.-ปวส. 160 - 200 บำท/วัน 50 % ของค่ำแรงขั้นต่ ำ บจก.ด ำรงศิลป์ซับพลำย ผลิตเบำะรถยนต์
33 วิศวกนออกแบบ ช/ญ 1 22-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบรุี 081-8586497,035-473873

34 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 6 22-40 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง ถ้ำอยูแ่ถวสองพ่ีน้อง/อู่ทอง

พิจำรณำเป็นพิเศษ
35 นักเรียนซ่อมนำฬิกำ ช/ญ ไม่จ ำกัด 22-35 ปี ป.6-ปวส. ตำมตกลง ต้องผ่ำนเกณฑ์ทหำร/รกัในกำรเปน็ชำ่ง บจก. คิวไทม์  เซอรืวิส

กำรเรยีนอยำ่งน้อย 3เดอืน/ที่พักฟรี ต.ศรีประจันต ์อ.ศรีประจันต ์จ.สุพรรณบุรี

36 ผู้ช่วยช่ำงไม้ ช 2 25-30 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง - บจก. เทมโป ไอจีที
37 พนักงำนพ่มสี ช 2 25-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง - ต.ศรีประจันต ์อ.ศรีประจันต ์จ.สุพรรณบุรี

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือน  สิงหำคม 2561



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

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

40 วิศวกรโยธำ ช 1 25-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง   มีประสบกำรณ ์มีใบ กว. บจก.เจ้ำตะวัน รับเหมำก่อสร้ำง

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

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

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

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

45 พนักงำนท ำเอกสำร ญ 1 20-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - ถ.นำงแว่นแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 089-1393893

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

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

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

49 กุ๊ก ช/ญ 1 40-45 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง   มีประสบกำรณ์ ต.ทำ่พ่ีเลีย้ง อ.เมอืง จ.สุพรรรบรุี 083-3121966

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

51 หมอนวด ญ 1 35-55 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง - ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 035-969656

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

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

54 พนักงำนขำย ช/ญ 5 22-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง -
บจก.โตโยต้ำเมืองสุพรรณบุร ี

ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ
จ ำหน่ำยรถยนต์โตโยต้ำ

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

55 พนักงำนบัญชี ญ 2 25-35 ปี ป.ตรี 11,000 บ./ด.  จบสำขำบัญชี บจก.พี.เอ็ม.แมนเนจเม้น บริหำรจัดกำรบุคคล
ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบรุี 088-5471488

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

57 พนักงำนอะไหล่ ช 2 20-30 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง - ต.สนำมชยั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 035-431939

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

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

ต.จรเข้สำมพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 086-1716486

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

61 พนักงำนบำริสต้ำ ช/ญ 2 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 12,000-20,000 บ./ด - ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 095-4265936

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

63 พนักงำนต้อนรับ ช/ญ 1 20-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง บริกำร Room เซอร์วสิ

64 พนักงำนขำย ช 2 23-40 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง  - บจก.ต.ซิเมนต์โฮมมำร์ท จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง

ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 035-511358

65 พนักงำนบัญชี ญ 1 25-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  จบสำขำบัญชี บจก. เอเวอร์น่ำ  ออยส์ ผลติน้ ำมันและไขมันจำกสตัว์

ต.บำงกุ้ง อ.เมอืง จ.สุพรรรบรุี 081-0111202

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

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

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

68 เจ้ำหน้ำทีบ่ัญชี 1 25-45 ปี ป.ตรี 15,000 บำท/เดือน เรียนกำรบัญชี ต.โครกครำม อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบรุี 081-7234455

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

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

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



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

72 พนักงำนไอที ญ 1 20-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - บจก. กิจรุง่โรจน์ธุรกิจ

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

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

ต.บำ้นโพธิ ์อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 099-1469141

74 พนักงำนนวด ญ 11 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด 40 % ของรำคำนวด มีใบประกำศรบัรองกำรนวดแผนไทย เทสโก้โลตัส สำขำอู่ทอง ห้ำงสรรพสินค้ำ

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

มีเสือ้พนักงำน/ทิปรบัตรงจำกลูกค้ำ

75 พนักงำนออฟฟิต ญ 1 20-35 ปี ม.6-ป.ตรี 9,000-15,000 บำท/เดอืน - บจก. ออนเน็ต  เซอร์วิส จ ำหน่ำยกล้องวงจรปิด

ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 061-8959295

76 วิศวะอุตสำหกำร(ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต) ช/ญ 1 25-70 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - บจก. สมำร์ท อินดัสตรี่ ท ำรองเท้ำ

77 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 5 18-40 ปี ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง - ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบรุี 035-473901

78 พนักงำนฝ่ำยบุคคล ญ 1 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -

79 พนักงำนจัดซ้ือ ช/ญ 1 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง -

80 หัวหน้ำช่ำงประดับยนต์ ช 1 18-40 ปี ไม่จ ำกัด 15,000-18,000  มีประสบกำรณ์

81 ช่ำงแอร์รถยนต์ ช 2 18-40 ปี ไม่จ ำกัด 12,000-15,000  มีประสบกำรณ์

82 พนักงำนฝึกหัด ช 5 18-40 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง   มีประสบกำรณ์

83 ช่ำงฟิล์ม ช 2 18-40ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -

84 เสมียร/ธุรกำร ช/ญ 2 18-40ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -

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

จ.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 035-500446

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

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

88 หัวหน้ำฝ่ำยผลิต ช/ญ 1 20-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - บจก. สพุรรณอินเตอร ์ ฟอรค์ เน้ือสุกร

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

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

91 พนักงำนบัญชี ญ 1 20-35 ปี ป.ตรี - -

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

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

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

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

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

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

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

99 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช 2 21-30 ปี ปวช-ป.ตรี ตำมตกลง - บจก.ต้นคูณ ฟูดส์ ผลิตวุน้เส้น

ต.บำ้นโพธิ ์อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 095-7632286

100 หัวหน้ำพนักงำนขำย ช/ญ 1 25-45 ปี ม.6-ป.ตรี 10,000 รักงำนขำย บจก.ไทย-มิลล์กิจพัฒนำ ผลิตวุน้เส้น

101 พนักงำนขำยนมเปรี้ยวดัชมิลล์ ช/ญ 10 18-34 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีค่ำคอมมิชชัน่ ถ.รำษฏร์บ ำรุง ต.สองพ่ีน้อง

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

 จ.สุพรรณบุรี

ประดับยนต์  
096-9951888



ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เงือ่นไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ัง้ ประเภทกิจกำร
1 พนักงำนแคชเชียร์ ช/ญ 5 18-22 ปี ม.6-ป.ตรี 50 บ./ชม.  - ท ำวันละ 4 ชัว่โมง บจก.เอก-ชยั ดสีทริบวิชัน่ซิสเทม ธุรกิจค้ำปลีก
2 พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ ช 2 18-22 ปี ม.6-ป.ตรี 320 บ./ว.  - 22.00-07.00 น. ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 035-502001-6
3 พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ ช/ญ 2 18-22 ปี ม.6-ป.ตรี 40 บ./ชม.  - บจก.ซีเจเอ็กเพลส กรุป๊ ค้ำปลกี (ซีเจ สำขำอู่ทอง)

ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 081-9443628
4 พนักงำนทัว่ไป ช/ญ 5 16-22 ปี ม.3.-ป.ตรี 320 บ./ว.  - บจก.แฟนซีเวิลด์ ผลิตเครือ่งดืม่

ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 035-450550
5 พนักงำนเสิร์ฟ ช/ญ 2 18-22 ปี ม.6-ป.ตรี 40 บ./ชม.  - สวนอำหำรบ้ำนตอไม้ ร้ำนอำหำร

ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 081-6586996
6 ผู้ช่วยช่ำง ช 2 18-22 ปี ปวช-ปวส. 320 บ./ว.  - เจ.เค.ซี.สแตนเลส รับท ำประต ูมุ้งลวด เหล็กดดั

ต.โคกครำม อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 081-8579085
7 ผู้ช่วยวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์ ช/ญ 5 18-22 ปี ม.6-ป.ตรี 320 บ./ว.  - บจก.สปริงคิทเช่น ผลิตไก่แปรรูป
8 ผู้ช่วยหัวหน้ำฝ่ำยผลิต ช/ญ 15 18-22 ปี ม.6-ป.ตรี 320 บ./ว.  - ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 089-2543683
9 พนักงำนเสิร์ฟ ช/ญ 2 18-22 ปี ม.6-ป.ตรี 40 บ./ชม.  - ร้ำนแซบเวอร์ ร้ำนอำหำร

ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 082-7215656
10 พนักงำนออกแบบ ช/ญ 3 18-22 ปี ม.3-ป.ตรี 320 บ./ว.  - สำมำรถออกแบบกรำฟิกได้ บจก.ทพิย์เกสร เฮิรบ์ แอนด ์เฮลท์ ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร

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

11
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

12 พนักงำนเสิร์ฟ ช/ญ 3 15-22 ปี ม.3-ป.ตรี 320 บ./ด.  - ครัวลำยน้ ำ ร้ำนอำหำร
ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 095-4265936

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

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