
ล ำดับ ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดิกำร สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง ประเภทกิจกำร

1 ช่างเช่ือม ช 1 18-35ปี ม.6,ปวช. ตามตกลง - บจก.ตน้คูณฟู้ด ผลิตและจดัจ าหน่ายวุน้เส้น

2 ช่างซ่อมบ ารุงทัว่ไป ช 1 18-35ปี ม.6,ปวช. ตามตกลง - ต.บา้นโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 02-1071447

3 ฝ่ายผลิต ช/ญ 10 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั 325 บ/ว. OT ทุกวนั บจก.ปราณีฟู้ดส์  ผลิตเน้ือปลาบด เน้ือปลาปรุงรส

4 ฝ่ายบรรจุ ช/ญ 10 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั 325 บ/ว. OT ทุกวนั ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 065-3591624

5 พนกังานฝ่ายผลิตและโยธา ช 2 22 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง - ต.แสงพฒันาคอนกรีต โรงงานแผน่พ้ืนซีแพค

ต.ตะค่า อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรีุ 092-5986339

6 พนกังานขบัรถ ช 1 25-50 ปี ไม่จ  ากดั 9,600 บ/ด. ขบัรถยนต ์ บจก.สีสุพรรณ จ าหน่าววสัดุก่อสร้าง

และรถบรรทุกได้ ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-8436444

แบกหามได้

7 พนกังานบญัชี ญ 1 20-30 ปี ปวส. ข้ึนไป 10,000 บ/ด. ตรวจรายงานภาษีซ้ือ

บญัชีเจา้หน้ี

8 โฟร์แมน ช 2 25-39 ปี ปวส. ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี 6เดือน บจก.ชชัชยั เอน็จิเนียร่ิง  2019 ก่อสร้าง

9 วิศวกรรมโยธา ช 1 25-39 ปี ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 1 ปี 6เดือน ต.ดอนเจดีย ์อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 065-5171616

10 พนกังานครัว ญ 1 25-40 ปี ปวช.ปวส. ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.เอกชยั สาล่ีสุพรรณ ผลิตและจ าหน่ายขนมหวาน

11 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 3 18-40 ปี ป.6 ข้ึนไป ตามตกลง - ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 083-6998869

12 พนกังานจดัซ้ือ ช 1 20 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง -

13 วิทยากร ช/ญ 1 ไม่จ  ากดั ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง ใชค้อมพิวเตอร์ได้ บจก.นาเฮียใช ้ ศูนยเ์รียนรู้วิถีชีวิต

มีทกัษะในการพดู ต.บา้นโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 096-4171454

14 ไรเดอร์ ช/ญ 20 ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั  ตามตกลง มีใบขบัข่ี บจก.เดลิเวอร่ี ฮีโร่ (ฟู้ดแพนดา้) บริการดา้นอาหาร

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

ต ำแหน่งงำนว่ำง ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564
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15 ผูจ้ดัการแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 1 28 ปีข้ึนไป ป.ตรี 25,000+ มีประสบการณ์ 5 ปี บจก.สยามแมค็โคร  คา้ส่งและคา้ปลีก

16 หวัหนา้แผนกผกัและผลไม้ ช/ญ 1 28 ปีข้ึนไป ป.ตรี 15,000+ มีประสบการณ์ 3 ปี  ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-961251 ต่อ 104

17 หวัหนา้แผนกบญัชีการเงิน ช/ญ 1 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี 15,000+ มีประสบการณ์ 3 ปี

18 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช/ญ 3 20-38 ปี ม.6 9,750 บ/ด มีประสบการณ์ 3 ปี

19 ธุรการขาย ญ 2 20-35 ปี ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.ทรัพยอุ์ดมธารา โรงงานผลิตน ้าแขง็

20 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 5 20-40 ปี ไม่จ  ากดั 325 บ/ว มี OT ท างานเป็นกะได้ ต. บางปลามา้ อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 098-9213960,035-588792

21 พนกังานขบัรถปูน ช 2 25 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง -มีใบขบัข่ี บจก.ทีเอสเอส วสัดุภณัฑค์อนกรีต การขายส่งวสัดุก่อสร้าง

22 วิศวกร ช 1 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง - ต.ดอนก ายาน อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี 063-3673399

23 เจา้หนา้ท่ีบญัชีเจา้หน้ี ญ 1 ไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี ตามตกลง - บจก.เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์

ต.โคกคราม อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรีุ 094-3279490,035-960222

24 พนกังานประจ าโรงสี ช/ญ 2 25ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง - บจก.สุธาทิพยฟ์าร์ม โรงสีขา้ว

25 ช่างซ่อมบ ารุง ช 2 ไม่จ  ากดั ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง - ต.บางตาเถร อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบุรี 061-3616592

26 พนกังานขาย ช 2 ไมจ่  ำกดั ไม่จ  ำกดั ตามตกลง มีประสบการณ์ขาย ร้านทิดหม่องทะเลไทย ขายปลีกสินคา้

ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพนนณบุรี 089-6034920

27 พนกังานขาย ช/ญ 5 22-35 ปี ปวส-ป.ตรี 9,000 -ข้ึนไป - บจก.โตโยตา้เมืองสุพรรณบุรี จ าหน่ายและซ่อมรถยนต์

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-516888

28 พนกังานยกสินคา้ ช 1 25-45 ปี ไม่จ  ากดั 325 บ./ว.  - บจก.ต.แสงซีเมนตโ์ฮมมาร์ท จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

29 พนกังานบญัชี ช/ญ 1 25-35 ปี ปวส. ตามตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-511358,081-8573773

30 พนกังานส่งพสัดุโดยรถยนต์ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ค่าคอมมิชชัน่ บจก.ทีเอสเอ็ม เอ็กซ์เพรส (J&T) ขนส่งพสัดุ

31 พนกังานส่งพสัดุโดยรถจกัรยานยนต์ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ค่าคอมมิชชัน่ ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 034-108818

32 พนกังานคดัแยกพสัดุ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 9,900 ข้ึนไป ค่า kpi
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33 พนกังานส่งเสริมการขาย ช/ญ 3 21-35 ปี ปวช./ม.6 ข้ึนไป 9,000 ข้ึนไป มีประสบการณ์ขาย ใบขบัข่ี บจก.เอ็ม จี ที แพลนทโ์กรท จ าหน่ายเคมีเกษตร

34 พนกังานขบัรถส่งของ 6 ลอ้ ช 1 25-40 ปี ป.6 ข้ึนไป 325 บ./ว ข้ึนไป ยกของหนกัได้ ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-502825

35 นกัการตลาด ช/ญ 2 22-35 ปี ป.ตรี การตลาด 9,500 ข้ึนไป มีประสบการณ์ Trade

36 พนกังำนบญัชี ญ 2 22-30 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์ 1- 2 ปี บจก.ซิตโตเ้มล็ดพนัธุ์ จ ำหน่ำยพนัธข์ำ้วปลูก

ใชร้ะบบ GMP และ HPCCP ได้ ต.ตล่ิงชนั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-446506

37 พนกังำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 50 18-35 ปี ไม่จ  ำกดั 325 บ./ว.  - ค่ำน ้ำมนัวนัละ 30 บำท บจก.เจอำร์แพค ผลิตถุงบ๊ิกแบค็/ถุงจมัโบ้

38 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 1 22-25 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์ ต.บำงตำเถร อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบรีุ 096-6424462

39 วิศวอุตสำหกำร ช 1 25-45 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์

40 เจำ้หนำ้ท่ีบญัชี กำรเงิน ช/ญ 3 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี 12,000+ - บริษทั เทมโป ไอจีที จ ำกดั ศูนยซ่์อมนำฬิกำ

41 ช่างเทคนิค ช 1 23 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป 10,000+ - ต.วงัยาง อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี 099-2820111

42 คนสวน ช/ญ 1 30 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั 350 บ/ว. -

43 พนกังานฝ่ายขาย ช/ญ 1 22-35 ปี ไม่จ  ากดั 10,000-15,000 - บริษทั เกรียงไกรโมโตไบค ์จ  ากดั จ าหน่ายและซ่อมรถ

44 ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ ช 1 20-35 ปี ช่างยนต์ ตามตกลง ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-450-159 

45 หวัหนา้ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ ช 1 29-40 ปี ช่างยนต์ ตามตกลง ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์

46 พนกังานการตลาดออนไลน์ ช/ญ 1 20-25 ปี ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -ท างานดา้นกราฟิกดีไซน์

47 ผูช่้วยนกับินโดรน ช 2 22-30 ปี ม.3-ปวช. 10,000-18,000 - อาร์ เค เอส เคมีคอล เคมีเกษตร

ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 098-8321800

48 แคชเชียร์ ญ 2 ไม่เกิน 35 ปี ม.6 ข้ึนไป ตำมตกลง -ยนิดีรับเด็กจบใหม่ ธนมิตรชยัอนนัต์ คำ้ปลีก-ส่ง

49 จดัเรียง ช/ญ 5 ไม่เกิน 35 ปี ม.3 ข้ึนไป ตำมตกลง -ยนิดีรับเด็กจบใหม่ ต.สองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 097-0254250

50 พนกังำนขบัรถ forklift ช 1 ไม่เกิน 35 ปี ม.6 ตำมตกลง -ยนิดีรับเด็กจบใหม่

51 QC ช 1 22-30 ปี ป.ตรี ตามตกลง -มีทกัษะ ภาษาองักฤษ บจก. โชคน าชยั ออโตเ้พรสซ่ิง ผลิตแม่พิมพร์ถยนต์

ต.ตะค่า อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรีุ 035-964006 ต่อ 198
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52 เจา้หนา้ท่ีพิจารณาสินเช่ือ ช/ญ 1 ไมจ่  ากดั ม.6ข้ึนไป ตามตกลง -มีใบขบัข่ี บจก.ไมโครลิสซ่ิง สินเช่ือ ไฟแนนซ์

ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-526086 , 095-1546614

53 พนกังานเยบ็ ช/ญ 20 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง - บจก.ไฮ-เทค แอพพาเรล การตดัเยบ็เส้ือผา้

ต.ดอนก ายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 098-5989650

54 ช่างเทพ้ืนปูน ช/ญ 2 18-35 ปี ไม่จ  ากดั ตามตกตง - บจก.โตวอ่งไว ผลิตผลิตภณัฑจ์ากคอนกรีต

ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ

55 ช่างเช่ือม ช 10 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง - บจก.ตรีป้ันจัน่ โมบาย ผลิตและจ าหน่ายรถป้ันจัน่ตอกเสาเขม็

ต.โคกคราม อ.อบางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 035-586503

56 ช่างซ่อมบ ารุง ช 10 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง - บจก.เอ็ม บี เอ็นเนอร์จี การขายส่งไมแ้ละไมแ้ปรรูป

ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 094-2656535

57 พนกังานขาย ช/ญ 10 18ปี ข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง - เซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ปตท.บางล่ี ร้านสะดวกซ้ือ

ต.สองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 092-8276225

58 ฝ่ายผลิต ช/ญ 3 18-55ปี ไม่จ  ากดั 325 - บจก.กรีน ไทย (2019) ผลิตขนมปังกรอบ

59 ฝ่ายแพค็ ญ 1 18-55ปี ไม่จ  ากดั 325 - ต.ไผข่วาง อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 035-966663

60 พนกังานคุมเคร่ืองจกัร ช 5 ไม่เกิน 35 ปี ไม่จ  ากดั ตามตกลง - หจก.ต.ทวีรุ่งเรือง (1992) โรงสีขา้ว

- ต.วดัดาว อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 061-5654479

61 ช่างไฟฟ้าโรงงาน ช 2 ไมจ่  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง -มีประสบการณ์ บจก.ซี.แอล.เอ็ม. เซลลูลาร์ ก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั

ต.จรเขใ้หญ่ อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 087-2515567

62 System engineer ช 1 20-35 ปี ป.ตรี 15,000-17,000 - บจก.เมอร์เคเทอร์ ส ารวจและน าเขา้ขอ้มูลแผนท่ี

ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-408206

*ต ำแหน่งงำนว่ำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลง หำกมข้ีอสงสัยให้สอบถำมที่ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัสุพรรณบุรี โทร . 0-3553-5388 ต่อ 102


