
ล าดบั ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ วุฒิฯ ค่าจ้าง เงือ่นไข/สวสัดกิาร สถานประกอบการ/ทีต่ั้ง ประเภทกจิการ

1 พนักงานขาย ญ 2 20-40 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  - มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ บจก.นทีคอนกรีต ผลติคอนกรีต

2 พนักงานบัญชี ช/ญ 2 20-40 ปี ไม่จ ากดั 12,000 บ./ด.   -มีประสบการณ์ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 096-4599789

3 พนักงานขายโครงงาน ช/ญ 1 25-40 ปี ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง  - มีประสบการณ์

4 พนักงานขายหน่วยรถ ช/ญ 5 20-50 ปี ป.6-ป.ตรี 9,000 บ./ด.  - มีประสบการณ์ บจก.สยามชัย เซอร์วสิ จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

5 ขายสินค้าเงนิผ่อน ช/ญ 3 20-50 ปี ป.6-ป.ตรี 9,000 บ./ด. - ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรณณบุรี 081-9262932

6 พนักงานขาย ช/ญ 5 18-35 ปี ไม่จ ากดั 15,000 บ./ด.  - ศูนย์นมดไีลท์ สุพรรณบุรี ศูนย์จ าหน่ายนมดไีลท์

ต.ร้ัยวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 083-0922625

7 พนักงานขาย (ผู้สูงอายุ) ช/ญ 1 60 ปีขึน้ไป ม.3-ป.ตรี ตามตกลง  - สุขภาพแข็งแรง ยืนขายสินค้าได้ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้า

ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-454333

8 ผู้ช่วยช่างไม้ ช 2 25-30 ปี ม.3-ปวส. ตามตกลง - บจก. เทมโป ไอจีที จ าหน่ายนาฬิกาและอุปกรณ์

9 พนักงานบัญชี ญ 3 25-35 ปี ป.ตรี 12,000 บ./ด.  - จบสาขาบัญชี ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 099-2820111

10 ประสานงาน ญ 3 22-30 ปี ป.ตรี ตามตกลง

11 ช่างแอร์ ช 2 22-40 ปี ปวช.-ปวส. ตามตกลง  - มใีบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ บจก.อนิเตอร์โซล่า โซลูช่ัน ติดตั้งกล้องวงจรปิด/ระบบฟ้า

12 ธุรการ ญ 1 25-30 ปี ปวส.-ป.ตรี 10,000 บ./ด.  - ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-7378484

13 พนักงานต้อนรับ ญ 2 20-35 ปี ม.6-ปวช 325 บ./ว. ท างานเป็นกะ วฒันทรัพย์ แมนช่ัน ทีพ่ัก

14 แม่บ้าน ญ 1 25-40 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง ท างานเป็นกะ ต.ท่าพี่เลีย้ง  อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี 085-2965775,035-525326-7

15 พนักงานขาย ช 5 20-40 ปี ม.3-ป.ตรี ตามตกลง  - ร้านสุพรรณเซพตี ้เคร่ืองกรองน า้ จ าหน่ายเคร่ืองกรองน า้

ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 093-4299907

16 พนักงานบรรจุสินค้า ช/ญ 10 18-50 ปี ม.3-ปวส. ตามตกลง  - ร้านแฮปป้ีดริงค์ น า้ดืม่ ผลติน า้ดืม่

ต.จรเข้สามพนั อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 082-1279734

17 พนักงานคุมเคร่ืองจักร ช 1 25-40 ปี ปวช.-ปวส. 12,000 บ./ด.   - มีประสบการณ์ บจก.สุพรรณควิฟู้ดส์ ผลติอาหารและเคร่ืองดื่ม

ต.วงัยาง อ.ศรีประจนัต์ จ.สุพรรณบุรี 035-960283

18 พนักงานขาย ช/ญ 2 25-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 325 บ./ว.  - มีค่าคอมมิชช่ัน วทิย์คอมพิวเตอร์ บริการคอมพิวเตอร์

ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-528541

19 พนักงานขับรถ 6 ล้อ ช 2 25-45ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.ต.แสงซีเมนต์โฮมมาร์ก จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-511358,081-8573733

10 พนักงานขาย ช/ญ 6 18-50 ปี ไม่จ ากดั ค่าคอมมิชช่ัน  - บมจ.ไมด้าแอสเซ็ท จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

21 พนักงานตรวจสอบสินเช่ือ ช 2 22-23 ปี ม.6-ป.ตรี ตามตกลง  - ผ่านการเกณฑ์ทหาร ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 085-2949546

22 พนักงานบัญชี ญ 1 23-32 ปี ปวช.-ป.ตรี 9,000 บ./ด.  -

23 พนักงานติดตามหนีสิ้น ช 1 23-32 ปี ม.3-ป.ตรี ตามตกลง  - มพีาหนะเป็นของตนเอง

ต าแหน่งงานว่าง ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2563
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24 หัวหน้าเบเกอร์ร่ี ช/ญ 1 25-40 ปี ป.ตรี ตามตกลง  - มีประเสบการณ์ 5 ปี บมจ.สยามแม็คโคร ค้าปลกี-ส่ง

25 ผู้จัดการแผนกอาหารแห้ง ช/ญ 1 30-40 ปี ป.ตรี ตามตกลง  - มีประเสบการณ์ 5 ปี ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-961251-4  ต่อ 104

26 หัวหน้าการแผนกบัญชีและการเงนิ ช/ญ 1 25-38 ปี ป.ตรี ตามตกลง  - มปีระสบการณ์บัญชี 3 ปี

27 หัวหน้าแผนกอาหารสด (ปลา) ช/ญ 1 25-40 ปี ป.ตรี ตามตกลง  - มปีระสบการณ์บัญชี 3 ปี

28 หัวหน้าแผนกอาหารสด (หมู) ช 1 ไม่เกนิ 37 ปี ป.ตรี ตามตกลง

29 จัดเรียงอาหารสด (ผักและผลไม้) ช/ญ 5 22-37 ปี ม.3-ป.ตรี 9,750 บ./ด.  - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

30 ช่างเทคนิค ช 1 21-50 ปี ปวช.-ป.ตรี 400 บ./ว.  - มีประสบการณ์ บจก.ไมโคร ไบโอเทค ผลติจุลนิทรีย์ดบักลิน่

ต.ดอนเจดย์ี อ.ดอนเจดย์ี จ.สุพรรณบุรี 095-2475146

31 ฝ่ายผลติ ช/ญ 2 18-37 ปี ม.3-ปวส. 325 บ./ว.  - บจก.ต้นคูณ ฟูด ผลติวุ้นเส้น

32 ช่างซ่อมบ ารุง ช 1 21-35 ปี ปวช.-ปวส. ตามตกลง  - ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-7632286

33 พนักงานบัญชี ช/ญ 2 25-45 ปี ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง - ขับรถยนต์ได้,มีประสบการณ์ บจก.พีพี คอนสตรัคช่ัน อสังหาริมทรัพย์

34 ธุรการ ญ 1 25-30 ปี ป.ตรี ตามตกลง ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 087-6663777

35 พนักงานขาย ช/ญ 10 25-40 ปี ม.3-ป.ตรี ตามตกลง  - บจก.สยามยนต์ โมเดร์ินคาร์ จ าหน่ายรถยนต์  

ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-431939

36 พนักงานท าความสะอาด ช/ญ 1 20-50 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง พกิารทางการเคลื่อนไหว วทิยาลยัเทคโนยสีหวทิย์บริหารธุรกจิ สถานศึกษา

(คนพิการ) ต.ท่าพีเ่ลีย้ง อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี 086-7631936

37 เจ้าหน้าทีฝ่่ายการตลาด ช/ญ 10 25-35 ปี ปวส.ขึน้ไป 10,000-20,000  - บุคลกิภาพด ีมีวนิัย บ.สยามสไมล์ จ ากดั ประกนัภยั

สามารถออกพืน้ทีไ่ด้ ต.ท่าพีเ่ลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 085-6958510

38 พนักงานขาย ญ 2 20-35 ปี ม.3-ป.ตรี ตามตกลง  - มีประสบการณ์ บจก.แฟนซีเวลิด์ จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม

39 พนักงานฝ่ายผลติ ช/ญ 4 18-45 ปี ม.3-ป.ตรี ตามตกลง  - ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 092-2807477 ต่อ 15

40 พนักงานควบคุมคุณภาพ ช/ญ 2 25-40 ปี ป.ตรี ตามตกลง  - จบสาขาวทิยาศาสตร์

 เทคโนโลยอีาหาร หรือทีเ่กี่ยวข้อง

41 พ.ขายของหน้าร้าน ช/ญ 4 20-40 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  -ค่าอาหาร/ทีพ่ัก ฟรี ร้านสหฟาร์ม ร้านค้าขายช้ินส่วนไก่

42 พ.เกบ็ของ-เช็คสต๊อก ช/ญ 2 20-40 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  -ค่าอาหาร/ทีพ่ัก ฟรี ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ไส้กรอก-ลูกช้ิน 

43 พนักส่งของ-เติมของ ช 2 20-40 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  -ค่าอาหาร/ทีพ่ัก ฟรี 061-5989941

44 แม่บ้าน ญ 1 30-50 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  -ค่าอาหาร/ทีพ่ัก ฟรี

45 พ.บัญชี ญ 1 25-45 ปี ปวช.ขึน้ไป ตามตกลง  -ค่าอาหาร/ทีพ่ัก ฟรี

46 พนักงานโหลดปูน ช/ญ 2 30-45 ปี ม.6 ขึน้ไป 325 บ./ว.  - เคคอนกรีต สุพรรณบุรี การผลติผลติภณัฑ์

47 พนักงานส่งของ ช 1 25-45 ปี ม.6 ขึน้ไป 325 บ./ว. -มีใบขับขี่ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี คอนกรีตเพือ่ใช้ใน
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48 ธุรการบัญชี ญ 2 30-45 ปี ปวส.ขึน้ไป 9,000 บ./ด.  - งานก่อสร้าง

49 ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ ช 2 30-50 ปี ปวส.ช่างยนต์ 12,000 บ./ด.  - มีประสบการณ์ 081-7366473

50 พ.ขับรถโม่ปูน ช 2 25-45 ปี ม.6 ขึน้ไป ตามตกลง  -

51 ธุรการ-เสมียน ญ 1 20-45 ปี ปวช.-ปวส. ตามตกลง -ทีพ่ัก/น า้ไฟ ฟรี ร้าน ทรัพย์ทวพีลาสติก การผลติ โฟมพลาสตกิ

52 พ.ขับรถใหญ่ ช 1 20-45 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง -ทีพ่ัก/น า้ไฟ ฟรี ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 081-8589353

53 ช่วยเหลอืสัตวแพทย์ ญ 5 20-45 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์อุ้มรัก สถานพยาบาลสัตว์

54 พนักงานส่งของ ญ 5 30-50 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง ต.ท่าพีเ่ลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-525090

55 ผู้ช่วยเหลอืผู้ป่วย ญ 1 18-35 ปี ม.6 ตามตกลง  - ท างานเป็นกะ โรงพยาบาลพรชัย โรงพยาบาล

ต.ท่าพีเ่ลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-514444

56 พนักงานปล่อยข้าว ช/ญ 1 20-40 ปี ไม่จ ากดั 325 บ./ว.  - เป็นคนพืน้ที่ ต.ศรีประจันต์ บจก.โชคอนันต์ไรซ์ โรงสีข้าว

57 พนักงานทัว่ไป ช/ญ 1 20-40 ปี ไม่จ ากดั 325 บ./ว.  - เป็นคนพืน้ที่ ต.ศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 035-582999

58 ช่างไฟฟ้า ช 2 20 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั ตามตกลง  - บจก.สุพรรณรุ่งเรืองสตีล ดดัเหลก็

59 ช่างกลงึ ช 2 20 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั ตามตกลง -มีใบขับขี่ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 035-440868,087-1521622

60 ช่างเช่ือม ช 2 20 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั ตามตกลง  -

61 สัตวบาล ญ 2 22-35 ปี ป.ตรี ตามตกลง  - จบสาขาสัตวศาสตร์ บจก.เจริญพันธ์สามชุก ฟีดมิลล์ ฟาร์มสุกร

ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรณณบุรี 090-5600190

62 ช่างเช่ือม ช 5 20-45 ปี ปวช.-ปวส. ตามตกลง - บจก. ตรีป้ันจัน่โมบาย ผลติและจ าหน่าย เสาเข็ม

63 ช่างกลโรงงาน,ช่างยนต์ ช 2 25-40 ปี ไม่จ ากดั 325 บ./ว. - ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 035-586503

64 พนักงานขับรถ 6 ล้อ ช 1 30-50 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  - มใีบอนุญาตขับขี่ประเภท 3 บจก.พรเจริญไอซ์ โรงน า้แข็ง

65 พนักงานขับรถ 10 ล้อ ช 1 30-50 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  - มใีบอนุญาตขับขี่ประเภท 3 ต.วดัสิง อ.วดัสิง จ.ชัยนาท 035-531086

66 พนักงานขับรถส่งของ ช 1 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตามตกลง  - มใีบอนุญาตขับขี่ประเภท 2

67 ทีป่รึกษาการขาย ช/ญ 30 23 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป ตามตกลง  - บจก. พี มอเตอร์ กรุ๊ป ตัวแทนจ าหน่ายรถฟอร์ด

(ฟอร์ดสุพรรณบุรี) 035-5694657

68 พนักงานขาย ช/ญ 2 18-40 ปี ม.6 ขึน้ไป 11,000 บ./ด - สามารถเดนิทางไป บจก.ฟู้ดสตาร์ ผลติและจ าหน่ายน า้ผลไม้ตรา "ดีโด้"

67 พนักงานขับรถ ช 1 21-40 ปี ม.3 ขึน้ไป 10,000 บ./ด  ต.วงัน า้ซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 093-5642614

70 พนักงานขับรถส่งของ ช 3 25 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั ตามตกลง - มีใบขับขีป่ระเภท 1,2 สุพรรณไวร์เมช แอนด์ เมททัล ผลติ และจ าหน่าย

71 พนักงานติดรถส่งของ ช 2 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง  - ต.ดอนก ายาย อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี สินค้าเกี่ยวธุจกจิก่อสร้างต่างๆ

72 พนักงานฝ่ายผลติ ช/ญ 2 22 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั ตามตกลง  - 035-446615

73 ช่างเทคนิค ช 1 22 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. ตามตกลง  -

74 พนักงานขับรถส่งของ ช 2 20-45 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  - มีใบอนุญาตขับขีร่ถจักรยานยนต์ บุญเสิร์ฟ เดลเิวอร่ี บริการส่งอาหาร

ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 095-9616338
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ล าดบั ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ วุฒิฯ ค่าจ้าง เงือ่นไข/สวสัดกิาร สถานประกอบการ/ทีต่ั้ง ประเภทกจิการ

75 พนักงานแนะน าสินค้า ช/ญ 2 18-40 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  - สามารถท างานต่างจังหวดัได้ บจก.ฟ้าอรุณพืชผลเพือ่ไทย จ าหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอนิทรีย์

ต.จรเข้สามพนั อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 098-8235273

76 ช่างกลโรงงาน ช 1 25-35 ปี ปวช.-ปวส. 12,000-15,000  - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ใต้ร่มบุญ ผลติอาหารพร้อมบริโภค

77 พนักงานคุมเคร่ืองจักร ช 1 25-35 ปี ปวช.-ปวส. ตามตกลง  -  094-9522299

78 พนักงานทัว่ไป ญ 1 21-45 ปี ไม่จ ากดั 325 บ./ว. -มีอาหารกลางวนั ร้านอรุณพาณิชย์ จ าหน่ายเคร่ืองสังฆภัณฑ์

79 ท างานบ้าน/ท าความสะอาด ญ 1 21-45 ปี ไม่จ ากดั 325 บ./ว. -มีอาหารกลางวนั เทศบาลเมืองสองพีน้่อง อ.สองพีน้่อง 035-531456

80 ช่างเทคนิค ช 1 ไม่เกนิ 35 ปี ปวช. ขึน้ไป ตามตกลง -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ  เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์  จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์

ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 094-3279490

81 กุ๊กแผนกเทปัน ช 1 20-40 ปี ม.3 12,000 บ./ด. - ร้านอาหารฟูจิ สาขาสาขาโรบินสันสุพรรณบุรี ร้านอาหาร

82 กุ๊กแผนกซูชิ ช 2 20-35 ปี ม.3 12,000 บ./ด. - โรบินสันสุพรรณบุรี 035-454287

83 กุ๊กแผนกครัวร้อน ช/ญ 2 20-35 ปี ม.3 12,000 บ./ด. -

84 พนักงานแผนกบาร์ ญ 2 20-35 ปี ม.3 11,000 บ./ด. -

85 พนักงานขาย(สาขาศรีประจันต์) ช/ญ 2 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 9,800 บ./ด. - คูโบต้าสรรค์วทิย2ุ009 สุพรรณบุรี จ าหน่ายเคร่ืองจักรกล

86 พนักงานขายพืน้ที(่สาขาศรีประจันต์) ช/ญ 2 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 9,800 บ./ด. -มีใบขับขี่ อ.ศรีประจันต์ ทางการเกษตร

87 พนักงานขายอะไหล่ (สาขาอู่ทอง) ช/ญ 2 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 9,800 บ./ด. - 098-8241437

88 พรักงานขาย ช/ญ 1 20 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป ตามตกลง - ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พรนะ 2559 ขายส่งสินค้าทัว่ไป

89 ผู้ช่วย(ขับรถ) ช 1 20 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป ตามตกลง - อ.เมืองสุพรรณบุรี 081-8265112

90 พนกังานขาย(รถสามล้อ) ช/ญ 1 20 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป ตามตกลง - ต.ทับตีเหลก็

91 พนักงานขับรถตัก ช 1 25-50 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง -มีประสบการณ์ 1-2 ปี บจก. เอม็บีเอน็เนอร์จี ผลิตและจ าหน่ายไม้แปรรูป

92 ช่างซ่อมบ ารุง ช 1 20 - 40 ปี ม.3-ปวส. ตามตกลง -มีประสบการณ์ 1-2 ปี อ.เมืองสุพรรณบุรี 086-3084546

93 รปภ. ช 2 20-50 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง เข้ากะเช้า - กลางคนืได้ ต.สวนแตง

94 ช่างซ่อมบ ารุงโดรน ช/ญ 2 20 ปีขึน้ไป ม.6 ตามตกลง -ขับรถได้ เจเจไฮเทคเซ็นเตอร์ โดรนการเกษตร

95 พนักงานขาย ญ 2 20 ปีขึน้ไป ม.6 ตามตกลง -ขับรถได้ อ.เมืองสุพรรณบุรี 065-5855210

96 พนักงานบัญชี ญ 1 20-35 ปี ปวช.-ปวส. ตามตกลง - บริษทั สีสุพรรณ จ ากดั จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

อ.เมืองสุพรรณบุรี 081-8436444

97 ช่างซ่อมบ ารุง ช 1 25-40 ปี ปวส. 14,000 บ./ด. - ต.แสงอุปกรณ์โฮมมาร์ท จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

061-8959295

98 ขับเรือดูดทราย 1 1 20 ปีขึน้ไป ป.6 ตามตกลง - บจก. น ่าเฮงคอนกรีต (1992) การขุดกรวดและทราย

ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ 035-697513

*ต าแหน่งงานว่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีข้อสงสัยให้สอบถามที่ ส านักงานจัดหางานจังหวดัสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5388 ต่อ 102
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