ตำแหน่ งงำนว่ ำง ประจำเดือนตุลำคม 2564
ลำดับ

ตำแหน่ งงำน

เพศ

จำนวน

อำยุ

วุฒิฯ

ค่ ำจ้ ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ที่ต้ัง

ประเภทกิจกำร

1 บัญชีการเงิน

ญ

2 25 ปี ขึ้นไป ป.ตรี

ตามตกลง

-

บจก.เค.วี.พี. ไอซ์

ผลิตและจาหน่ายน้ าแข็ง

2 วิศวกร/ช่างโรงงาน

ช

2 22 ปี ขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง

-

ต.หน่องบ่อ อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุพรรณบุรี

098-9213960

3 ขับรถ หกล้อ,สิบล้อ

ช

2

4 พนักงานผลิต

25-45ปี

ช/ญ 5 18 ปี ขึ้นไป

ป.6

ตามตกลง

ใบขับขี่ ท.2

ป.6

325 บ./ด.

เข้ากะได้
เข้ากะได้

5 ช่างเทคนิค

ช

2 18 ปี ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง

6 บัญชีการเงิน

ญ

2 25 ปี ขึ้นไป ป.ตรี

ตามตกลง

-

7 วิศวกร/ช่างโรงงาน

ช

2 22 ปี ขึ้นไป ปวส./ป.ตรี ตามตกลง

-

8 ขับรถ หกล้อ,สิบล้อล้อ

ช

2

9 พนักงานผลิต

25-45ปี

ช/ญ 5 18 ปี ขึ้นไป

ป.6

ตามตกลง

ใบขับขี่ ท.2

ป.6

325 บ./ว.

เข้ากะได้
เข้ากะได้

10 ช่างเทคนิค

ช

2 18 ปี ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง

11 วิศวกรขาย

ช

2 23-45 ปี ปวส.-ป.ตรี

12 พนักงานขาย

ช

1

13 พนักงานตัวแทนขาย
14 พนักงานตรวจสอบ

12,000-15,000

23-45ปี ปวช.-ปวส. 8,000-10,000 -ทาที่สาขาดอนปู

ช/ญ 4 20 ปี ขึ้นไป ไม่จากัด ตามตกลง
ช

-

-

บจก.ทรัพย์อุดมธารา ผลิตและจาหน่ายน้ าแข็ง
ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุ พรรณบุรี

098-9213960

บจก.เดอะ วัน โฮม

จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ต.มดแดง อ.ศรี ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

061-4694466

บจก.ไมด้าแอสเซ็ท

จาหน่ายสินค้า

2 25 ปี ขึ้นไป ม.6ขึ้นไป 15,000-17,000

-

15 พนักงานบัญชี

ช/ญ 1 19-26 ปี ปวช-ปวส. ตามตกลง

-

บจก.สปริ งคิทเช่น

ผลิตไก่พร ้อมปรุง

16 พนักงานฝ่ ายผลิต

ช/ญ 50 ไม่จากัด ไม่จากัด 325บ/ว

-

ต.บ่อสุ พรรณ อ.สองพี่นอ้ ง จ.สุ พรรณบุรี

035-440414

-มีใบขับขี่

บจก.ไมโครลิสซิ่ ง

สิ นเชื่ อ ไฟแนนซ์

17 เจ้าหน้าที่พิจารณาสิ นเชื่ อ ช/ญ 1 ไม่จากัด ม.6ขึ้นไป ตามตกลง

ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี 035-433007,066-1140272

(สามารถทางานต่างจังหวัดได้) ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี 035-526086 , 095-1546614

18 พนักงานเย็บ

ช/ญ 20 ไม่จากัด ไม่จากัด ตามตกลง

-

บจก.ไฮ-เทค แอพพาเรล การตัดเย็บเสื้ อผ้า
ต.ดอนกายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

098-5989650

ลำดับ

ตำแหน่ งงำน

เพศ

จำนวน

อำยุ

วุฒิฯ

ค่ ำจ้ ำง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ที่ต้ัง

ประเภทกิจกำร

19 เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี การเงิน ช/ญ 3 25 ปี ขึ้นไป ป.ตรี 12,000+

-

บริ ษทั เทมโป ไอจีที จากัด

ศูนย์ซ่อมนาฬิกา

20 ช่างซ่อมนาฬิกา

-

ต.วังยาง อ.ศรี ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

099-2820111

21 พนักงานฝ่ ายผลิต
22 ช่างไฟฟ้า

ช

4 20-35 ปี ไม่จากัด ตามตกลง

ช/ญ 50 18-35 ปี ไม่จากัด 325 บ./ว.
ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง

- มีประสบการณ์

ป.ตรี ตามตกลง

-

24 พนักงานควบคุมคุณภาพ QMR ช/ญ 1 25 ปี ขึ้นไป ไม่จากัด ตามตกลง

-

25 คนขับรถ

-

23 บัญชี

26 พนักงานขาย

ช

1 22-25 ปี

- ค่าน้ ามันวันละ 30 บาท

ช/ญ 1

ช

22 ปี ขึ้นไป

1 ไม่จากัด ไม่จากัด ตามตกลง

ช/ญ 10

18ปี ขึ้นไป

ไม่จากัด ตามตกลง

-

บจก.เจอาร์แพค ผลิตถุงบิ๊กแบ็ค/ถุงจัมโบ้
ต.บางตาเถร อ.สองพีน่ อ้ ง จ.สุ พรรณบุรี

096-6424462

โรงแรมคุม้ สุพรรณ

โรงแรม

ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี

035-522273

เซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ปตท.บางลี่

ร้านสะดวกซื้ อ

ต.สองพีน่ ้อง อ.สองพีน่ ้อง จ.สุ พรรณบุรี

092-8276225

27 ช่างเซอร์วิสไฟฟ้า

ช

1 20 ปี ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10,000-13,000

-

บจก.เจียมพัฒนาพลังงาน ผลิตเครื่ องปั่ นไฟ

28 ช่างเชื่อม

ช

4 20 ปี ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 10,000-13,000

-

ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

092-5369161

29 ช่างเครื่ องยนต์

ช

2 20 ปี ขึ้นไป ปวส.

12,000-20,000

-

30 ช่างไฟฟ้ากาลัง/ช่างอิเล็กทรอนิ กส์ ช

2 20 ปี ขึ้นไป ปวส.

12,000-20,000

-

31 พนักงาน

ช

2 25 ปี ขึ้นไป

ม.3

ตามตกลง

- มีใบขับขี่

โรงพยาบาลวิภาวดี ปิ ยราษฎร์

โรงพยาบาล

32 พนักงานซักฟอก

ญ

2 22 ปี ขึ้นไป

ม.3

ตามตกลง

ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

061-6493989

33 พนักงานยกของในโกดัง

ช

2 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 325 บ./ว.

-

บจก.เจริ ญรักษ์สตีล

ขายส่ งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะ

34 พนักงานขับรถ

ช

1

ยกของได้

ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุ พรรณบุรี จ.สุ พรรณบุรี

088-7571648

35 ช่างเชื่อม

ช

1 18-35 ปี ม.6,ปวช. ตามตกลง

-

บจก.ต้นคูณฟู้ด

ผลิตและจัดจาหน่ายวุน้ เส้น

36 พนักงานฝ่ ายผลิต

ช

1 18-35 ปี ม.6,ปวช. ตามตกลง

-

ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

02-1071447

37 ช่างซ่อมบารุ งทัว่ ไป

ช

1 18-35 ปี ม.6,ปวช. ตามตกลง

-

30 ปี ม.3 ขึ้นไป 325 บ./ว.

ตำแหน่ งงำน

ลำดับ

38 พนักงานฝ่ ายผลิตและโยธา

39 ช่างปูน

เพศ
ช

ช

จำนวน

อำยุ

วุฒิฯ

ค่ ำจ้ ำง

2 22 ปี ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง

4

40 ปี

ไม่จากัด ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ที่ต้ัง
-

-

40 ผูจ้ ดั การแผนกอาหารสด

ช/ญ 1 30 ปี ขึ้นไป ป.ตรี

25,000+ มีประสบการณ์ 3 ปี

41 พนักงานส่งเสริ มการขาย

ญ

10,000

1 20 ปี ขึ้นไป ป.ตรี

42 หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน ช/ญ 1 25 ปี ขึ้นไป ป.ตรี

เข้ากะได้

ประเภทกิจกำร

ต.แสงพัฒนาคอนกรี ต โรงงานแผ่นพื้นซี แพค
ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

092-5986339

ช่างแมว(นครปฐม)

งานช่าง

ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุ พรรณบุรี จ.สุ พรรณบุรี

092-3999632

บจก.สยามแม็คโคร

ค้าส่งและค้าปลีก

ต.ท่าพีเ่ ลี้ยง อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี

035-961251 ต่อ 104

บจก.ตรี ป้ ันจัน่ โมบาย

ผลิตและจาหน่ายปั้นจัน่ ตอกเสาเข็ม

ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุ พรรณบุรี

035-586503

15,000+ มีประสบการณ์ 3 ปี

43 หัวหน้าแผนกอุปโภค-บริ โภค ช/ญ 2 30 ปี ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง มีประสบการณ์ 3 ปี
44

พนักงานจัดเรี ยงสิ นค้าชายอาหารสด

ช

2 20-38 ปี

45 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ช/ญ 1

46 พนักงานขาย

47 พนักงานยกสิ นค้า

ไม่เกิน 30 ปี

ม.6

9,750 บ/ด

-

ป.ตรี ตามตกลง

-

ช/ญ 10 ไม่จากัด ปวส.ขึ้นไป ตามตกลง

ช

1 25-45 ปี ไม่จากัด 325 บ./ว.

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

-

บจก.โตโยต้าเมืองสุ พรรณบุรี จาหน่ายและซ่อมรถยนต์
ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี

035-514888

บจก.ต.แสงซิเมนต์โฮมมาร์ ท

จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี 035-511358,081-8573773

48 พนักงานส่งพัสดุโดยรถยนต์ ช/ญ 5 22 ปี ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง

ค่าคอมมิชชัน่

บจก.ทีเอสเอ็ม เอ็กซ์เพรส (J&T)

ขนส่งพัสดุ

49

ค่าคอมมิชชัน่

ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี

080-0252953

พนักงานส่งพัสดุโดยรถจักรยานยนต์

ช/ญ 5 22 ปี ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ตามตกลง

50 แคชเชียร์

ญ

1 18 ปี ขึ้นไป ม.3 ขึน้ ไป ตามตกลง

-

บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ห้างสรรพสินค้า

51 เซลล์แมน

ช/ญ 1 18 ปี ขึ้นไป ม.3 ขึน้ ไป ตามตกลง

-

ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี

035-494966

52 พนักงานฝ่ ายผลิต

ช/ญ 30

มีโอที

บจก.เอสทีเอส เซอร์วิส พาร์ทเนอรส์

โรงงานผลิตสายไฟ

ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

064-9318494

ไม่เกิน 40 ปี

ม.3 ขึ้นไป 320 บ./ว

ตำแหน่ งงำน

ลำดับ

53 เสมียน

เพศ

จำนวน

อำยุ

วุฒิฯ

ค่ ำจ้ ำง

ช/ญ 1 20 ปี ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป ตามตกลง

เงื่อนไข/สวัสดิกำร สถำนประกอบกำร/ที่ต้ัง

ประเภทกิจกำร

-

บจก.โชคอนันต์ไรซ์ (2003)

โรงสีขา้ ว

54 ขับรถบรรทุก

ช

1 20 ปี ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง

-

ต.ศรี ประจันต์ อ.ศรี ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

035-582999

55 ช่างเชื่อม

ช

4 ไม่เกิน 56 ไม่จากัด ตามตกลง

-

บจก.เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชัน่ แนล

การผลิตมอเตอร์

56 ช่างเซอร์วิสไฟฟ้า

ช

1 ไม่เกิน 35 ปวช.- ปวส. ตามตกลง

-

ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

035-969641

57 เจ้าหน้าที่การเงิน

ญ

1 22 ปี ขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง

-

หจก. ส.ทรัพย์เจริ ญ คอนกรี ต

จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง

58 เจ้าหน้าที่บญั ชี

ญ

1 22 ปี ขึ้นไป ป.ตรี ตามตกลง

59 พนักงานฝ่ ายผลิต

ช/ญ 10 20 ปี ขึ้นไป

ม.3

ตามตกลง

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ นพิเศษ ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี

-

063-9941999

บจก.เอส ซี เปเปอร์ -แพ็ค ผลิตกล่องกระดาษ
ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

035-571174

60 หัวหน้างานฝ่ ายผลิต

ช/ญ 1 ไม่จากัด ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง

-

บจก.สุพรรณอินเตอร์พอร์ค จาหน่ายชิ้นส่วนหมู

61 หัวหน้างานขนส่ง

ช/ญ 1 ไม่จากัด ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง

-

ต.ดอนกายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

62 พรักงานรับออเดอร์

ช/ญ 1 ไม่จากัด ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง

-

63 พนักงานขาย

ช/ญ 1 ไม่จากัด ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง

-

64 พรนักงาน QC

ช/ญ 3 ไม่จากัด ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง

-

65 พนักงานแพ็คกิ้ง

ช/ญ 1 ไม่จากัด ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง

-

66 พนักงาน QA

ช/ญ 1 ไม่จากัด ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง

-

67 พนักงานสโตร์

ช/ญ 1 ไม่จากัด ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง

-

68 พนักงานขับรถ

ช/ญ 2 ไม่จากัด ม.6 ขึ้นไป ตามตกลง

-

69 เจ้าหน้าที่บญั ชี

ญ

2 22-35 ปี

ป.ตรี

12,000 บ/ด+ มีประสบการณ์ดา้ นจ่าย-รับ บจก.โชคนา ชัย ออโต้เพรสซิ่ง

70 เจ้าหน้าที่การเงิน

ช

1 22-35 ปี

ป.ตรี

12,000 บ/ด+

71 เจ้าหน้าที่จดั ซื้ อ

ญ

1 22-35 ปี

ป.ตรี

12,000 บ/ด+

สามารถขับรถได้

ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

099-1494099

ผลิตแม่พิมพ์รถยนต์
035-964006

*ตำแหน่ งงำนว่ำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง หำกมีข้อสงสัยให้ สอบถำมที่ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสุ พรรณบุรี โทร . 0-3553-5388 ต่ อ 102

