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

1 ช่ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ ช 2  มีประสบกำรณ์ หจก.สตำร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ ซัพพลำย ซ่อม/จ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์

2 ช่ำงซ่อมปริน้เตอร์ ช 2 ขบัรถยนตไ์ดพิ้จำรณำพิเศษ ถ.ขนุนแผน ต.ท่ำพ่ีเลีย่ง  อ.เมอืง  จ.สุพรรณบรุี 089-7447709 035-503118

3 ผู้ช่วยผู้จัดกำรทัว่ไป ช/ญ 1 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 23,000 บ./ว.   ท ำงำนฝ่ำยขำย และกำรตลำด บจก.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์ (2014) จ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์
ต.โคกครำม  อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบรุี 035-960222,061-2732221

4 พนักงำนบัญชี ญ 1 20-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 9,150 บ./ด.   มีประสบกำรณ์ เฟืองทองกำรบัญชี บริกำรรับท ำบัญชี
ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 035-525274

5 พนักงำนขำย ช/ญ 1 21-35ปี ม.3-ป.ตรี 13,800 ตำมกฎหมำยก ำหนด บจก.ไทยลอดเต้ จ ำหน่ำยรถ
ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 082-4634848

6 โฟว์แมน ช/ญ 1 25/45ปี ปวส. ตำมตกลง - บจก.พีพี คอนสตรคัชั่น แอนดซิ์สเตม็ รับเหมำก่อสร้ำง
7 รปภ. ช/ญ 2 27-45 ปี ม.3-ม.6 ตำมตกลง  - ต.ท่ำระหัด อ.เมือง.จ.สุพรรณบรุี 035-523889

8 พนักงำนเย็บผ้ำ ช/ญ 50 18-50 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง  - บจก.ไฮ-เทค แอพพำเรล ตัดเย็บเสือ้ผ้ำ
ต.ดอนก ำยำน อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 035-555540

9 เจำ้หน้ำทีห่้องยำ/เลขำ/ธุรกำร ญ 2 18-30 ปี ม.6-ป.ตรี ตำมตกลง   สำมำรถท ำงำนเป็นกะได้ บจก.พรชัยกำรแพทย์ โรงพยำบำล
10 พนักงำนขับรถ ช 1 25-40 ปี ปวส.-ปวส. ตำมตกลง   มีประสบกำรณ์ ต.ท่ำพ่ีเลี้ยง อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 035-514444
11 หัวหน้ำฝ่ำยผลิต ช/ญ 3 25-35ปี ม.6-ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
12 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช 2 20-35ปี ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
13 เจ้ำหน้ำที่QC ญ 5 20-35ปี ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
14 เจ้ำหน้ำทีต่ัดเบลท/์สโตร/์มำรค์งำน ช 10 20-35ปี ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง -
15 เจ้ำหน้ำที ่จป วิชำชีพ ช/ญ 1 22-40 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง  - บจก.เอกชัยสำลีสุ่พรรณ ผลติและจ ำหน่ำยขนมไทย

16 ฝ่ำยผลิต ช/ญ 2 18-45 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง  - ต.ท่ำพ่ีเลี้ยง อ.เมือง.จ.สพุรรณบุรี 035-525111,083-6998869

17 เจ้ำหน้ำที ่RD ช/ญ 1 18-45 ม.6-ป.ตรี ตำมตกลง วิจัยและพัฒนำผลิตภณัฑ์

18 พนักงำนขำย ช/ญ 5 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก.มิตซู ช.เอรำวัณสุพรรณบรุี จ ำหน่ำยรถยนต์ 
ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 098-2688371

19 พนักงำนประจ ำบูท๊ ช/ญ 100 18-35 ปี ม.3-ป.ตรี 345 บ./ว.  ท ำงำน 09.00-18.00 น. บจก.เรียลมูฟ กำรสือ่สำรโทรคมนำคม
ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 086-4162963

20 พนักงำนเขียนแบบ ช/ญ 1 22-40 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง   เขียนแบบ 3 มิติได้ บจก.ซูเปอร์สแตร์ ท ำประตู รำวบนัได สแตนเลส

ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 035-525576
21 พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ ช 2 20-45 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง  - หจก.สุพรรณไวร์เมช แอนดเ์มททัล ผลิตและจ ำหน่ำยตระแกรงไวรเ์มช

ต.ดอนก ำยำน อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 035-413505
22 ธุรกำร ช/ญ 2 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก.โชคอนันต์ไรซ์ (2003) โรงอบข้ำว
23 เจ้ำหน้ำทีไ่อโซ่ ช/ญ 1 25-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง   มีประสบกำรณ์ ต.ศรีประจันต ์อ.ศรีประจันต ์จ.สุพรรณบุรี 035-582999
24 พนักงำรขับรถสิบล้อ ช 2 25-50ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง  - หจก.ภัณฑิลำกำรเกษตร ผลิตปุย๋เคมี

ต.วังลึก อ.สำมชุก จ.สุพรรณบุรี 081-8574775
25 ครูสอนภำษำอังกฤษ ช/ญ 1 22-40 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์ โรงเรยีนสอนภำษำกวดวิชำเอ็น เค โรงเรียนสอนภำษำ

ต.ศรีประจันต ์อ.ศรีประจันต ์จ.สุพรรณบุรี 081-2074271
26 พนักงำนขำย ช/ญ 5 20-35 ปี ม.6-ป.ตรี 9,150 บ./ด.  - บมจ.โรบินสัน ห้ำงสรรพสินค้ำ

ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 035-454333 ต่อ 612
27 พนักงำนขำย ช/ญ 4 20-28 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง  - ชัยสุวรรณยำงยนต์ จ ำหน่ำยยำงรถยนต์
28 พนักงำนธุรกำร ช/ญ 2 20-28 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง  - ต.ท่ำพ่ีเลี้ยง อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 089-2034383
29 ชำ่งซ่อมชว่งล่ำง/ชำ่งยนต์ ช/ญ 1 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง  -

30 ช่ำงฟิล์ม ช 1 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง  -

กำรตัดเย็บถุงจัมโบ้แบ็ค
และพรีสลิง

085-4270022

           ต ำแหน่งงำนว่ำง 

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนมิถุนำยน

20ปขีึ้นไป ปวช. ตำมตกลง

ข่ำวสำรจัดหำงำนสัมพันธ์ มิถุนำยน 2561

บจก.  เจ  อำร์  แพค    
ต.บำงตำเถร  อ.สองพ่ีน้อง

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

31 พนักงำนแผนกอำหำรสด ช/ญ 3 25-35 ปี ป.ตรี 10,000 บ./ด.  - มปีระสบกำรณ์จะพิจำรณำเปน็พิเศษ บมจ.สยำมแม็คโคร ธุรกิจค้ำส่งสินค้ำอุปโภค - บริโภค

32 พนักงำนคอมพิวเตอร์ ช/ญ 1 25-40 ปี ป.ตรี 12,000 บ./ด.  - มปีระสบกำรณ์จะพิจำรณำเปน็พิเศษ ต.สนำมชยั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 035-961251-54

33 พนักงำนแคชเชียร์ ช/ญ 5 20-35 ปี ม.6-ป.ตรี 10,800 บ./ด.  - ท ำงำนเป็นกะ

34 พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ ช 10 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง  - ท ำงำนเป็นกะ

35 พนักงำนขำย ช/ญ 1 20-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก.สพุรรณอินเตอร ์ฟอรค์ จ ำหน่ำยเน้ือสุกร

36 พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 2 20-35 ปี ม.6-ป.ตรี ตำมตกลง  - ต.ดอนก ำยำน อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 035-440949

37 พนักงำนขับรถ ช 2 20-35 ปี ม.6 ตำมตกลง  -

38 พนักงำนคลังสินค่ำ ช/ญ 1 20-35 ปี ม.6 ตำมตกลง  -

39 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 70 18-45 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง  - บมจ.บำงกอกรับเบอร์ ผลิตรองเท้ำส่งออก
ต.วังน้ ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 035-581674

40 วิศวกรเขียนแบบ ช/ญ 1 22-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  มีประสบกำรณ์ บจก.ด ำรงศิลป์ซับพลำย ผลิตเบำะรถยนต์

ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบรุี 081-8586497,035-473873

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

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

43 ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ ช 1 25-35 ปี ปวส. ตำมตกลง  - บจก.เกรียงไกรมอเตอร์เซลล์ ซ่อมและจ ำหน่ำยจักรยำนยนต์

44 ธุรกำร ช/ญ 2 25-35ปี ปวส. ตำมตกลง - ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 035-525727

45 พนักงำนบัญชี ญ 2 25-40ปี ปวส.-ป.ตรีตำมตกลง -

46 โฟว์แมน ช 2 25-40ปี ปวส.-ป.ตรีตำมตกลง -

47 พนักงำนขับรถโม/่รถบรรทุก ช
ไม่

จ ำกัด
20-50 ปี ไม่จ ำกัด 320 บ./ว.   ทีพั่กฟรี บจก.เจ้ำตะวัน รับเหมำก่อสร้ำง

48 วิศวกรควบคุมงำน ช 1 25-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง   มีประสบกำรณ ์มีใบ กว. ต.ดอนมะสังข ์ อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 083-3133113

49 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช 1 25-40 ปี ม.3 ตำมตกลง  -

50 วิศวกร ช 3 22-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์ บจก.ที.ด.ีด.ีก่อสร้ำง รับเหมำก่อสร้ำง

51 โฟร์แมนคุมงำนก่อสร้ำง ช 3 22-40 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์ ต.สวนแตง อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 081-3565620

52 ช่ำงส ำรวจ ช 1 22-40 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์

53 พนักงำนขับรถสิบล้อ ช 1 20-60 ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์

54 พนักงำนบัญชี ช/ญ 5 22-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  มีประสบกำรณ์ 1 ปี บจก.โตโยต้ำเมอืงสุพรรณบรุ ีผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำหน่ำยรถยนต์โตโยต้ำ

55 ช่ำงยนต์ ช 5 22-35 ปี ปวส. ตำมตกลง มใีบอนุญำตขบัขีร่ถยนต์ ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 035-514888

56 ธุรกำร ช/ญ 2 25-35 ปี ป.ตรี 11,000 บ./ด.  มีประสบกำรณ์ บจก.พี.เอ็ม.แมนเนจเม้น บริหำรจัดกำรบุคคล

57 บัญชี ช/ญ 3 25-35 ปี ป.ตรี 11,000 บ./ด.  จบสำขำบัญชี ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบรุี 088-5471488

58 พนักงำนขำย (อู่ทอง) ช/ญ 3 ไม่จ ำกัด ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง มีค่ำคอมมิชชัน่

59 พนักงำนล้ำงรถ (เมือง) ช 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -

60 พนักงำนล้ำงรถ (อู่ทอง) ช 1 ไม่จ ำกัด ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -

61 พนักงำนอไหล่ ช/ญ 1 ไม่จ ำกัด ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง -

62 พนักงำนขำย (เมือง) ช/ญ 5 ไม่จ ำกัด ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง มีค่ำคอมมิชชัน่

63 พนักงำนฝ่ำยบรกิำรลกูค้ำ ช/ญ 2 ไม่จ ำกัด ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง ขับรถเป็น

64 พนักงำนขำย ช 1 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์ บจก.กิจรุง่โรจน์ธุรกิจ จ ำหน่ำยรถยนต์มือสอง

65 เจ้ำหน้ำทีไ่อที ช/ญ 1 20-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์ ต.จรเข้สำมพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 086-1716486

66 พนักงำนประจ ำร้ำน ช/ญ 6 18-35 ปี ม.3-ป.ตรี 10,000-12,000 บ.  - ท ำงำน ทีเ่คเอฟซี บจก.เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟเอเชีย ร้ำนอำหำร

67 ผู้ช่วยผู้จัดกำรร้ำน ช/ญ 1 25-35ปี ป.ตรี ตำมตกลง     สำขำโลตัสอู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 085-3898712

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

ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 095-4265936

จ ำหน่ำยรถยนต์  035-431939

ข่ำวสำรจัดหำงำนสัมพันธ์ มิถุนำยน 2561ต ำแหน่งงำนว่ำง

บจก.สยำมยนต์ โมเดิร์น
คำร์ ต.สนำมชัย อ.เมือง 

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

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

ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 092-5616692

70 พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 2 18-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก.ซีโก้แอสฟัล์ท์ ผลิตยำงมะตอยน้ ำ

ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 035-528305-7

71 พนักงำนบัญชี ญ 1 25-40 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - จบสำขำบัญชี บจก.ต.ซิเมนต์โฮมมำร์ท จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง

72 พนักงำนคลังสินค้ำ ช/ญ 3 25-40 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง  - ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 035-511358

73 พนักงำนขำย ช 2 23-40 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง  -

74 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย ช/ญ 1 22-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก.เอ็น.วี.เอ็ม.มอเตอรเ์ซลส์ ศูนยบ์ริกำรและจ ำหน่ำยรถเอ็มจี

พนักงำนกำรตลำด ช/ญ 1 22-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - ต.ทำ่ระหดั อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 035-960351

75 พนักงำนเสิร์ฟ ช/ญ 4 20-35 ปี ม.3-ม.6 ตำมตกลง  - ทีพั่กฟรี ร้ำนอำหำรริมคลองเฮำ้ส์ ร้ำนอำหำร

ต.บำงปลำม้ำ อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 086-3204710

76 รปภ. ฃ 1 20-60 ปี ไม่จ ำกัด 9,000 บ./ด.  - บจก.นิติบุคคลหมู่บ้ำน pp 8 นิติบุคคลหมูบ่้ำนจัดสรร

ต.ไผ่ขวำง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-6334645

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

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

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

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

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

82 พนักงำนรกัษำควำมปลอดภยั ช/ญ 50 20-40 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง  - บจก.รกัษำควำมปลอดภัยพี.ทูเอส.2552 รับเหมำแรงงำน

จ.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี 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 ช 5 18-50 ปี ไม่จ ำกัด ค่ำคอมมชิชัน่   รำยได้เกิดจำกยอดขำย ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 085-2949546

85 พนักงำนรับออเดอร์ ญ 1 25-40 ปี ม.6-ปวส. 320 บ./ว.  - โรงฆ่ำสุกรเจ้ยุหมูอินเตอร์ โรงฆ่ำสัตว์และแปรรูป

86 พนักงำนส่งสินค้ำ ช 5 25-40 ปี ไม่จ ำกัด 320 บ./ว.  - ต.ดอนก ำยำน อ.เมือง จ.สพุรรณบุรี ผลิตภัณฑ์จำกสุกร

87 พนักงำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 4 20-40 ปี ไม่จ ำกัด 320 บ./ว.  - 091-8027595

88 หัวหน้ำพนักงำนขำย ช/ญ 2 25-45ปี ม.6-ป.ตรี 10,000 รักงำนขำย บจก.ไทย-มิลล์กิจพัฒนำ จ ำหน่ำยนมเปรีย้ว

89 พนักงำนขำยนมเปรี้ยวดัชมิลล์ ช/ญ 5 18-34ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง มีค่ำคอทมิชชัน่ ถ.รำษฎรบ์ ำรงุ ต.สองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 0818047314

90 พนักงำนบัญชี ญ 1 23-28 ปี ปวส.-ป.ตรี 400 บ./ว.  - จบสำขำบัญชี บจก.เฟอร์โร คอนสตรัคชัน่โปรดกัส์ ผลิต-และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ก่อสร้ำง

91 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช 1 23-28 ปี ปวส.-ป.ตรี 400 บ./ว.  - จบสำขำช่ำงกล ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบรุี 035-473877,098-2672684

92 พนักงำนขำย ช/ญ 1 23-28 ปี ป.ตรี 400 บ./ว.  - มใีบอนุญำตขบัขีร่ถยนต์

93 ธุรกำรผลิต ช/ญ 1 23-28 ปี ป.ตรี 400 บ./ว.  -

94 พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ช/ญ 1 23-28 ปี ป.ตรี 400 บ./ว.  -

95 ช่ำงไฟฟ้ำ/ไฟฟ้ำก ำลัง ช 2 20-30 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง  - จบสำขำช่ำงไฟฟ้ำ บจก.เจยีมพัฒนำพลังงำนอินเตอรเ์นชัน่แนล ผลิตกระแสไฟฟ้ำ

96 ช่ำงยนต์ ช 5 20-30 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง  - จบสำขำช่ำงยนต์ ต.ศำลำขำว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-5562532

97 วิศวกรไฟฟ้ำ ช 2 25-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์

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

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

ข่ำวสำรจัดหำงำนสัมพันธ์ มิถุนำยน 2561

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

 จ.สุพรรณบุรี
ประดบัยนต ์ 096-9951888
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ต ำแหน่งงำนว่ำง      

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

100 พนักงำนทั่วไป (อิสลำม) ช/ญ 1 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 10,000 บ./ด.   นับถือศำสนำอิสลำม บจก.รีไฟน์ชัยมงคล อุตสำหกรรมน้ ำตำลวังขนำย

101 วิศวกรเคมี ช 2 22-40 ปี ป.ตรี 18,000 บ./ด. ทกุต ำแหน่งจบสำขำทีเ่ก่ียวข้อง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุี 035-551377,035-551309

102 วิศวไฟฟ้ำ ช 10 22-40 ปี ป.ตรี 18,000 บ./ด.  หรอืหำกมปีระสบกำรณ์

103 วิศวเครือ่งกล ช 2 22-40 ปี ป.ตรี 18,000 บ./ด.

104 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช 4 20-35 ปี ปวช.-ปวส ตำมตกลง
105 ช่ำงยนต์ ช 1 22-35 ปี ปวช.-ปวส ตำมตกลง
106 นักวิทยำศำสตร์ ช 1 22-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง
107 พนักงำนส่งของ ช 2 25-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง มีใบขับขีร่ถยนต์ หจก.เทคอนกรีต สุพรรณ จ ำหน่ำยคอนกรีตผสมเสร็จ
108 พนักงำนธุรกำร/พนักงำนบญัชี ญ 2 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง ขบัรถยนตไ์ด้/มีประสบกำรณ์ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี 081-7366473
109 พนักงำนโหลดปูน ช 2 20-40 ปี ม.6 ตำมตกลง   มีประสบกำรณ์
110 โฟว์แมน ช 1 30-50 ปี ไม่จ ำกัด ปวส.-ป.ตรี   มีประสบกำรณ์ 5 ปี
111 รปภ. ช/ญ 2 18-45 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง  - ท ำงำนที่บิ๊กซีสำขำสุพรรณบุรี บจก.ชุบศรรกัษำควำมปลอดภัย รับเหมำแรงงำน รปภ.

ต.นิคมสรำ้งตนเอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี 065-0347438
112 นักรังสีเทคนิค ช/ญ 1 22-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - มใีบประกอบวชิำชพี บจก.ศุภกฤษ์อู่ทอง โรงพยำบำลวิภำวดีปิยรำษฏร์

113 เวรระเบียน ช/ญ 4 20-35 ปี ปวช-ป.ตรี ตำมตกลง - ใช้คอมฯได้เป็นอย่ำงดี ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 035-552724-7 ตอ่ 1131
114 พยำบำลวิชำชีพ ช/ญ 5 22-45 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - มีใบหประกอบวิชำชีพ

115 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 5 21-30 ปี ปวช-ป.ตรี ตำมตกลง   จบสำขำทีเ่ก่ียวข้อง บจก.ต้นคูณ ฟูดส์ ผลิตวุน้เส้น
116 ช่ำงเทคนิค ช 5 21-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง   จบสำขำทีเ่ก่ียวข้อง ต.บำ้นโพธิ ์อ.เมอืง จ.สุพรรณบรุี 095-7632286
117 พนักงำนรกัษำควำมปลอดภยั ช 1 25-40ปี ไม่จ ำกัด ตำมตกลง -

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

ข่ำวสำรจัดหำงำนสัมพันธ์ มิถุนำยน 2561

ต ำแหน่งงำนว่ำงส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ (Part Ttme)

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