
ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง ประเภทกจิกำร

1 พนักงำนขำยหน่วยรถจกัรยำนยนต์ ช/ญ 2 20-35 ปี ม.3-ป.ตรี 13,800 บำท/เดือน ตำมกฎหมำยก ำหนด บจก.  ไทยลอดเต้ จ ำหน่ำยหมำกฝร่ัง
- ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 082-4634848

2 พนักงำนขำย ญ 1 20-35 ปี ปวช-ป.ตรี ตำมตกลง - บจก.เอกชัยสำลีสุ่พรรณ ผลิตและจ ำหน่ำยขนมไทย

3 พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ QC ช/ญ 1 25-40 ปี ม.3+ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ ต.ท่ำพี่เลีย้ง อ.เมือง.จ.สุพรรณบุรี 035-525111,083-6998869

4 พนักงำนขำย ช/ญ 5 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก.มติซู ช.เอรำวณัสุพรรณบุรี จ ำหน่ำยรถยนต์ 
ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 098-2688371

5 หัวหน้ำทีมขำย ช/ญ 2 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - บจก.เรียลมูฟ กำรส่ือสำรโทรคมนำคม
6 ทีมขำยประจ ำพืน้ที่ ช/ญ 5 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง - ต.ท่ำระหัด อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 086-4162963
7 พนักงำน PC ช/ญ 2 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง -
8 ทีมขำยอสิระ ช/ญ 10 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง -
9 เจ้ำหน้ำที่ ทรูช็อป (สำขำอู่ทอง) ช/ญ 1 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง -

10 พนักงำนธุรกำร/พนักงำนบัญชี ญ 3 25-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง ประจ ำทีร่ะยอง บจก. สุพรรณรุ่งเรืองสตีล อุตสำหกรรมกำรผลติ
11 พนักงำนขับรถสิบล้อ ช 2 25-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง มีใบอนุญำตขับขี่ อ.บำงปลำม้ำ ต.บำงปลำม้ำ จ.สพรรณบุรี 035-440868
12 ธุรกำร ช/ญ 2 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก.โชคอนันต์ไรซ์ (2003) โรงอบข้ำว

ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 035-582999
13 พนักงำนขำย ช/ญ 1 20-28 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - ชัยสุวรรณยำงยนต์ จ ำหน่ำยยำงรถยนต์
14 พนักงำนธุรกำร ช/ญ 1 20-28 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  ต.ท่ำพี่เลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 089-2034383
15 ช่ำงซ่อมช่วงล่ำง/ช่ำงยนต์ ช/ญ 1 20-40 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  -
16 ช่ำงฟิล์ม ช/ญ 1 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง -
17 วศิวกรออกแบบ ช/ญ 1 22-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ระบบ ISO บจก.ด ำรงศิลป์ ซัพพลำย ผลติเบำะรถยนต์
18 พนักงำนฝ่ำยผลติ ช/ญ 6 22-40 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง ถ้ำอยู่แถวสองพี่น้อง/อู่ทอง ต.ทุ่งคอก อ.สองพีน้่อง จ.สุพรรณบุรี 081-8586497,035-473873

19 พนักงำนบัญชี ญ 1 22-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง จบบัญชีใช้โปรแกรม Express ได้

20 ผู้ช่วยช่ำงไม้ ช 2 25-30 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง - บจก. เทมโป ไอจีที จ ำหน่ำยนำฬิกำและอุปกรณ์

21 พนักงำนพ่นสี ช 2 25-35 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง - ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 083-2432443,092-2711417

22 ช่ำงไฟฟ้ำ (คุมเคร่ืองจักร) ช 2 35-50 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - หจก. ทองวไิล โรงงำนน ำ้แข็ง
23 ช่ำงยนต์ ช 2 20-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - ต.ดอนเจดย์ี อ.ดอนเจดย์ี จ.สุพรรณบุรี 081-7556780

24 เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิ 1 25-45 ปี ป.ตรี 15,000 บำท/เดือน เรียนกำรเงนิ บจก. ตรีป้ันจัน่โมบำย ประกอบยำนยนต์

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

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

27 พนักออกแบบและวศิวกรรม 1 25-45 ปี ป.ตรี 25,000 บำท/เดือน เรียนออกแบบ

28 เจ้ำหน้ำทีค่ลงัสินค้ำ 1 25-45 ปี ปวช.-ป.ตรี 25,000 บำท/เดือน -

29 โฟว์แมน ช 2 25-40ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - บจก.เจ้ำตะวนั รับเหมำก่อสร้ำง

30 พนักงำนขับรถโม่ ช 3 20-50 ปี ไม่จ ำกดั 320 บ./ว. - ต.ดอนมะสังข์  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 083-3133113

31 วศิวกรโยธำ ช 1 25-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง   มีประสบกำรณ์ มีใบ กว.

32 พนักงำนฝ่ำยผลติ ช 3 25-40 ปี ม.3 ตำมตกลง ผลติเสำเข็ม

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

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

35 แม่บ้ำน ญ 1 35-55 ปี ไม่จ ำกดั 320 บ./ว.  - สำมำรถท ำงำนครัวได้ด้วย บ้ำนสวนรีสอร์ทจุรีปันสุข รีสอร์ท

36 คนสวน/คนขับรถ ช 1 30-55 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง - ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-969656

37 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช 1 20-45 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ บจก.เนินยิง่เจริญ โรงแรมคุ้มสุพรรณ โรงแรมทีพ่ัก

38 รปภ. ช 1 20-40 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ ต.ท่ำพี่เลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรรบุรี 083-3121966

ต ำแหน่งงำนว่ำงประจ ำเดือนมีนำคม
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39 พนักงำนขำย ช/ญ 5 22-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง - บจก.โตโยต้ำเมืองสุพรรณบุรี ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำหน่ำยรถยนต์โตโยต้ำ

40 พนักงำนล้ำงรถ ช/ญ 1 22-35 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง - ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-514888

41 พนักงำนบัญชี ญ 2 25-35 ปี ป.ตรี 11,000 บ./ด.  จบสำขำบัญชี บจก.พ.ีเอม็.แมนเนจเม้น บริหำรจัดกำรบุคคล
ต.ทุ่งคอก อ.สองพีน้่อง จ.สุพรรณบุรี 088-5471488

42 พนักงำนบัญชี ช/ญ 2 25-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก. เคทีเอชวู๊ด จ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์

43 พนักงำนทัว่ไป ช/ญ 3 25-35 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง  - ต.บ้ำนแหลม อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 081-8804490

44 พนักงำนออกแบบ ช/ญ 2 25-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  -

45 หัวหน้ำงำนบัญชี ญ 1 25-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์ บจก.เฟืองทองกำรบัญชี บริกำรรับท ำบัญชี

46 พนักงำนบัญชี ญ 2 20-35 ปี ปวส. ตำมตกลง  - จบสำขำบัญชี ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-525274

47 พนักงำนคลงัสินค้ำ ช 1 25-45 ปี ม.3+ ตำมตกลง มีใบขับขี่ บจก.ต.ซิเมนต์โฮมมำร์ท จ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง

48 พนักงำนขำย ญ 20-35 ปี ม.3+ ตำมตกลง มีใบขับขี่ ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-511358

49 พนักงำนขำย ญ 2 25-45 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง มีใบขับรถยนต์ บจก. ฟ้ำอรุณ พืชผลเพ่ือไทย  จ ำหน่ำยและผลติปุ๋ย

มีทีพ่ัก+อำหำร ต.จระเข้สำมพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 083-0512345

50 ผู้ช่วยผู้จดักำรร้ำนฝึกหัด ช/ญ 3 22-28 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - บจก. โออชิิ กรุ๊ป ร้ำนชำบูชิ

ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 093-4914236

51 ช่ำงแอร์รถยนต์ ช 1 18-40 ปี ไม่จ ำกดั 12,000-15,000 มีประสบกำรณ์   ร้ำน ไอ-สไตล์ ออโต้ ช้อป       ประดบัยนต์  096-9951888

52 พนักงำนฝึกหัด ช 3 18-40 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ ต.ท่ำระหัด อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี

53 ช่ำงฟิล์ม ช 3 18-40 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง มีประสบกำรณ์

54 เสมียร/ธุรกำร ช/ญ 1 18-40 ปี ม.6,ปวช.,ปวส. ตำมตกลง -

55 แม่บ้ำน ญ 1 18-40 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง

56 พนกังำนบัญชีและคอมพิวเตอร์ ญ 1 20-35 ปี ปวช-ปวส. ตำมตกลง - โรงสีทรัพย์แสงทอง โรงสีข้ำว

57 พนักงำนขับรถพ่วง ช 10 ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดั ตำมตกลง มีใบขับขี่ ต.บ้ำนโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 099-1469141

58 พนักงำนฝ่ำยผลติ ช/ญ 5 18-40 ปี ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง - บจก. สมำร์ท อนิดสัตร่ี ท ำรองเท้ำ

ต.ทุ่งคอก อ.สองพีน้่อง จ.สุพรรณบุรี 035-473901

59 พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ช/ญ 40 20-40 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง  - บจก.รักษำควำมปลอดภยัพ.ีทูเอส.2552 รับเหมำแรงงำน

จ.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-500446

60 พนักงำนตรวจสอบสินเช่ือ ช 2 23-35 ปี ม.6-ป.ตรี 9,000-16,000  ประจ ำสำขำด่ำนช้ำง,สำขำเดิมบำง บมจ.ไมด้ำแอสเซ็ท จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

61 พนักงำนขำย/พนักงำนเกบ็เงนิ ช 5 18-50 ปี ไม่จ ำกดั ค่ำคอมมชิช่ัน   รำยได้เกดิจำกยอดขำย ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 085-2949546

62 หัวหน้ำฝ่ำยผลติ ช/ญ 1 20-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - บจก. สุพรรณอนิเตอร์  ฟอร์ค เนือ้สุกร

63 พนักงำนขับรถ ช 2 ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดั ตำมตกลง - ต.ดอนก ำยำน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-440950

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

65 พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ QC ช/ญ 1 20-35 ปี ม.6+ ตำมตกลง -

66 ช่ำงไฟฟ้ำ/ไฟฟ้ำก ำลงั ช 1 20-30 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง  - จบสำขำช่ำงไฟฟ้ำ บจก.เจียมพฒันำพลงังำนอนิเตอร์เนช่ันแนล ผลติกระแสไฟฟ้ำ

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

68 ช่ำงเทคนิค ช 10 20-30 ปี ม.3,ม.6,ปวช. ตำมตกลง ขบัรถโฟล์คคลฟิ,ขบัรถสิบล้อ(สระบุรี)

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

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

71 พนักงำนฝ่ำยผลติ ช/ญ 10 ไม่เกนิ 40 ปี ม.3+ 320 บ./ว - บจก.ต้นคูณ ฟูดส์ ผลติวุ้นเส้น

72 ช่ำงซ่อมบ ำรุง,ช่ำงเช่ือม ช 3 ไม่เกนิ 40 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง ต.บ้ำนโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-7632286

73 พนักงำนขับรถแบคโฮ ช 2 30-40 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง - บจก.รุ่งเรืองทรำยทอง บ่อทรำย

ต.จรเข้ใหญ่ อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 094-4466566
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง ประเภทกจิกำร

74 พนักงำนบัญชี ช/ญ 2 25-45 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง มปีระสบกำรณ์พจิำรณำ บจก.พีพี คอนสตรัคช่ัน อสังหำริมทรัพย์

75 พนักงำนขำย ช/ญ 2 25-45 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง มปีระสบกำรณ์พจิำรณำ ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 087-6663777

76 รปภ. ช 3 25-45 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง -

77 พนักงำนขับรถโม่ปูน ช 1 22-35 ปี ม.3+ ตำมตกลง - บจก.ทีเอสเอส วสัดุภัณฑ์ คอนกรีต ผลติปูน

78 ช่ำงเทคนิค ช 2 22-35 ปี ม.3+ ตำมตกลง - ต.ดอนก ำยำน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 096-2459164,035-440808

79 ผู้ช่วยช่ำงเทคนิค ช 2 22-35 ปี ม.3+ ตำมตกลง -

80 พนักงำนคงัสินค้ำ ญ 1 25-35 ปี ม.3.-ป.ตรี ตำมตกลง จบสำขำบัญชี บจก.เพยีวเนเจอร์ คอสเมติก จัดจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำง

81 พนักงำนขำย ญ 1 25-35 ปี ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง มคีวำมสำมำรถในกำรใช้ Facebook,Line ต.ดอนเจดย์ี อ.ดอนเจดย์ี จ.สุพรรณบุรี 082-2911809,035-591058

มีควำมรู้ด้ำนขำยสินค้ำออนไลน์

82 ช่ำงเช่ือมสแตนเลส ช 1 18-45 ปี ไม่จ ำกดั 320 บ./ว. - บจก.เจ.เค.ซี.สแตนเลส รับท ำประตู มุ้งลวด เหลก็ดดั

ต.โคกครำม อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 081-8579085

83 ผู้ช่วยผู้จัดกำร ช/ญ 1 ไม่จ ำกดั ไม่จ ำกดั 20,000 บำท - บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป โรงภำพยนตร์

ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 084-4391361,081-7552950

84 แม่บ้ำน ญ 2 25-45 ปี ไม่จ ำกดั 320 บ./ว.  - บจก.บุญพันธ์ุเมือง 49 โรงแรม

ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-4265936

85 แม่บ้ำน ช/ญ 2 20-50 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง รักงำนบริกำร บ้ำนสวนริมน ำ้รีสอร์ท รีสอร์ท

86 พนักงำนบริกำร ช/ญ 2 20-50 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง - ต.บ้ำนโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 062-5948855

87 รปภ. ช/ญ 2 20-50 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง -

88 พนักงำนขำย (ผู้สูงอำยุ) ญ 1 60-65 ปี ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง  - เป็นผู้สูงอำยทุีแ่ข็งแรง สำมำรถขำยสินค้ำได้ บจก.ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน ห้ำงสรรพสินค้ำ

89 แคชเชียร์ ญ 1 20-35 ปี ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง  - ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 089-5280792

90 พนักงำนทัว่ไป ช/ญ 3 18-35 ปี ไม่จ ำกดั 320 บ./ว.  - ทุกต ำแหน่งหยุดทุกวนัอำทิตย์ บจก.ณ ร่วมค้ำ ตัดเยบ็เส้ือผ้ำ

91 พนักงำนคลงัสินค้ำ ช/ญ 3 18-65 ปี ไม่จ ำกดั 320 บ./ว.   และท ำงำน 08.00-17.00 น. ต.บ้ำนโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 097-1939664

92 พนักงำนเยบ็ ช/ญ 40 18-65 ปี ไม่จ ำกดั 320 บ./ว.

93 พนักงำนฝึกหัด ช/ญ 10 18-45 ปี ไม่จ ำกดั 320 บ./ว.

94 พนักงำนแนะน ำกำรลงทุน ช/ญ 1 22-30 ปี ป.ตรี-ป.โท ตำมตกลง - มีใบอนุญำตผู้แนะน ำกำรลงทุน บจก.หลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บริหำรหลกัทรัพย์

  จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สำขำสุพรรณบุรี 035-451714-17

95 แม่บ้ำน ญ 1 20-50 ปี ไม่จ ำกดั ตำมตกลง  - พกักบันำยจ้ำง หรือไปกลบั กไ็ด้ บจก.พี บี เมทัลเวร์ิค ผลติสำยพำนล ำเลยีง

ต.สำล ีอ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 035-588969

96 พนักงำนกำรตลำด ช/ญ 1 18-40 ปี ปวช.-ป.ครี ตำมตกลง  - บจก.ไมโครลสิซ่ิง บริกำรสินเช่ือรถยนต์

97 พนักงำนเร่งรัดหนีสิ้น ช 1 18-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง  - ต.สนำมชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-526087

98 พนักงำนขำย ช 2 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 12,000 บ./ด.  - บจก.เกรียงไกรยนต์ มอเตอร์เซลล์ จ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์

99 พนักงำนบัญชี ญ 1 20-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 10,000 บ./ด.  - ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-525727

100 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 2 23-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 9,000 บ./ด.  - สำมำรถออกนอกสถำนที่ได้ บจก.เอสซีเซ็นเตอร์ ตดิตั้งออกแบบเคร่ืองช่ังน ำ้หนัก

101 พนักงำนขำย ช/ญ 2 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 9,000 บ./ด.  - สำมำรถออกนอกสถำนที่ได้ ต.สระยำยโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 098-0689552,063-9499292

102 พนักงำนบัญชี ช/ญ 1 22-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  - จบสำขำบัญชี บจก.เชนคทิเช่นฟู้ดส์ อุตสำหกรรมอำหำร

103 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 1 22-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง  - จบสำขำทีเ่กีย่วข้อง อ.อู่ทอง  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 090-1389229

104 หัวหน้ำฝ่ำยผลติ ช/ญ 1 22-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์

105 เจ้ำหน้ำทีส่ิ่งแวดล้อม ช/ญ 2 25-35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก.อุตสำหกรรมน ำ้ตำลสุพรรณบุรี ผลติน ำ้ตำล

106 เจ้ำหน้ำทีส่่งเสริมไร่ ช/ญ 2 25-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - ต.ย่ำนยำว อ.สำมชุก จ.สุพรรณบุรี 035-434223

107 พนักงำนขำย ช/ญ 2 23-40 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง  - บจก. คูโบต้ำสรรค์วทิยุ 2009 สุพรรณบุรี จ ำหน่ำยรถแทรกเตอร์

ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 035-581889
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ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วุฒิฯ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง ประเภทกจิกำร

108 หัวหน้ำประชำสัมพันธ์ ช/ญ 1 25-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - มีประเสบกำรณ์ 3 ปี บมจ.สยำมแม็คโคร ค้ำปลกี-ส่ง

109 ประชำสัมพันธ์ ช/ญ 1 20-35 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง  - ต.สนำมชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-961251-4  ต่อ 104

110 ผู้จัดกำรแผนกอำหำรแห้ง ช/ญ 1 30-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - มีประเสบกำรณ์ 5 ปี

111 หัวหน้ำแผนกแคชเชียร์ ช/ญ 1 25-37 ปี ม.6-ป.ตรี ตำมตกลง  - มีประเสบกำรณ์ 3 ปี

112 พนักงำนแคชเชียร์ ช/ญ 6 20-37 ปี ม.6-ป.ตรี ตำมตกลง   - มีคนค ำ้ประกนั

113 พนักงำนคลงัสินค้ำ ช 2 22-37 ปี ม.6-ป.ตรี ตำมตกลง  -

114 จัดเรียงสินค้ำอำหำรสด ช/ญ 3 22-37 ปี ม.3-ป.ตรี ตำมตกลง  -

115 จดัเรียงสินค้ำอำหำรแห้ง ช 2 22-37 ปี ม.6-ป.ตรี ตำมตกลง  -

116 เจ้ำหน้ำทีก่ำรตลำด ช/ญ 1 22-37 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - มียำนพำหนะ มีใบอนุญำตขบัขี่

117 พนักงำนส่งเสริมกำรขำย ช/ญ 6 22-37 ปี ม.6-ป.ตรี ตำมตกลง  -

118 พนักงำนรับสมัครสมำชิก ช/ญ 2 22-37 ปี ม.6-ป.ตรี ตำมตกลง  - มียำนพำหนะ มีใบอนุญำตขบัขี่

119 ผู้จัดกำรฝ่ำยวจิัยและพฒันำ ช/ญ 1 30-40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - จบสำขำวทิยำศำสตร์กำรอำหำร บจก.โปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ ผลติน ำ้ผลไม้ กะทิ 

120 ผู้จัดกำรฝ่ำยผลติ ช/ญ 1 35-45 ปี ป..ตรี ตำมตกลงต  - จบสำขำวทิยำศำสตร์กำรอำหำร และผลติภัณฑ์เกษตร ส่งออก

121 ผู้จัดกำรแผนกควบคุมคุณภำพ ช/ญ 1 35-45 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - จบสำขำวทิยำศำสตร์กำรอำหำร 087-6788028,092-4320081

122 หัวหน้ำแผนกควบคุณภำพ ช/ญ 1 30-45 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - จบสำขำวทิยำศำสตร์กำรอำหำร

123 เจ้ำหน้ำที่ควำทปลอดภยั (จป.วชิำชีพ) ช 1 30-45 ปี ป.ตรี ตำมตกลง  - จบสำขำอำชีวอนำมัย

124 หัวหน้ำแผนกคลงัสินค้ำ ช/ญ 1 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  -

125 หัวหน้ำแผนกผลติกะทิ ช 1 30-45 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  -

126 ช่ำงซ่อมบ ำรุงทัว่ไป ช 2 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 320 บ./.ว  - จบสำขำไฟฟ้ำก ำลัง/ช่ำงกล

127 เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบัญชี ญ 1 20-35 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง  - จบสำขำบัญชี

128 เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจัดซ้ือ ช/ญ 1 30-45 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง  -

ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วฒิุฯ ค่ำจ้ำง เง่ือนไข/สวสัดกิำร สถำนประกอบกำร/ทีต่ั้ง ประเภทกจิกำร

1 พนักงำนฝ่ำยผลติ ช 8 18-20 ปี ม.3-ปวส. 320 บ./ว. - บจก.แฟนซีเวลิด์ ผลติเคร่ืองด่ืม
ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-450550

2 พนักงำนบรรจุห่อ ช/ญ 10 18-20 ปี ม.3-ปวส. ตำมตกลง  - หจก.ช้ำงบินฟู้ดส์ โปรดกัส์ ผลติแหนม
ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-7324688

3 ผู้ช่วยช่ำง ช 2 18-22 ปี ปวช-ปวส. 320 บ./ว.  - เจ.เค.ซี.สแตนเลส รับท ำประตู มุ้งลวด เหลก็ดดั

ต.โคกครำม อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี 081-8579085
4 พนักงำนออกแบบ ช/ญ 3 18-22 ปี ม.3-ป.ตรี 320 บ./ว.  - สำมำรถออกแบบกรำฟิกได้ บจก.ทิพย์เกสร เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์ ผลติผลติภณัฑ์สมุนไพร

ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 062-3197899
5 พนักงำนท ำขนม ช/ญ 2 18-22 ปี ม.6-ปวส. 320 บ./ว.  - ขนมเป๊ียะมงคล ท ำขนมเป๊ียะ ขนมโก๋

ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 082-2466442
6 พนักงำนเสิร์ฟ ญ 1 18-22 ปี ม.3-ป.ตรี 40 บ./ชม.  - ท ำงำน 11.00-15.00 น. บจก.บุญพันธ์ุเมือง 49 โรงแรม

ต.ท่ำระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-4265936
7 พนักงำนประจ ำร้ำน ช/ญ 5 18-22 ปี ม.3-ป.ตรี 40 บ./ว.  - บจก.เดอะ ควิ เอส เอ เคเอฟซี

ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 064-1586533
8 พนักงำนบริกำรลูกค้ำ ช/ญ 3 18-22 ปี ม.6-ป.ตรี 40 บ./ชม.  - เม่ือเปิดภำคเรียนแล้วสำมำรถ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป โรงภำพยนตร์

  ท ำงำนต่อเน่ืองช่วงว่ำงจำกเรียนได้ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 084-4391361,081-7552950

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

ต ำแหน่งงำนว่ำงส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ (Part Ttme)
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