
ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ วุฒิฯ ค่าจ้าง เงือ่นไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ที่ตั้ง ประเภทกิจการ

1 พนกังานดูแลคลงัสินคา้ ช/ญ 1 ไม่เกิน35ปี ปวส-ป.ตรี ตามตกลง ใชค้อมพิวเตอร์ได้ บจก.เต็กฮง (1989) จ าหน่ายรถจกัรยานยนต์

2 พนกังานขดั,ลา้ง,พน่สี ช 1 ไม่เกิน35ปี ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง - ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 085-9446861

3 พนกังานขายรถยนต์ ช/ญ 5 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - บจก.โตโยตา้สุพรรณบุรี ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้

4 ช่างเทคนิค ช 3 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้ 035-523001

5 พนกังานรับรถ ช 1 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

6 ช่างตกแต่งรถใหม(่VDQI) ช 1 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง -

7 ช่างเช่ือม ช 1 ไม่จ  ากดั ปวช.-ปวส. ตามตกลง - บจก. ats หนองโอ่ง ก่อสร้าง

8 ช่างไฟฟ้า ช 1 ไม่จ  ากดั ปวช.-ปวส. ตามตกลง - ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 086-0143851

9 ช่างประปา ช 3 ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง -

10 ช่างก่อปูน ช 4 ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง -

11 แรงงานทัว่ไป ช 3 ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั ตามตกลง -

12 IT,กราฟิกดีไซน์ ช/ญ 1 ไม่เกิน 40 ปี ไม่จ  ากดั 12,000 บ/ด - บจก.รดาดาว กรุ๊ป ดูแลผูสู้งอายุ

13 แม่บา้น ช/ญ 2 ไม่เกิน 40 ปี ไม่จ  ากดั 10,000 บ/ด - ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-528282

14 แม่ครัว ช/ญ 2 ไม่เกิน 40 ปี ไม่จ  ากดั 10,000 บ/ด -

15 แคชเชียร์ ญ 1 18 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง - บจก.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินคา้

16 พนกังานขายหนา้ร้าน ช/ญ 1 18 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง - ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-494966

17 พนกังานแผนกผกัผลไม้ ช/ญ 1 18 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป ตามตกลง -

18 เจา้หนา้ท่ีขายประจ าหน่วยรถ ช/ญ 10 22-40 ปี ม.6 ข้ึนไป 12,000บ/ด. - บจก.เซริเซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑดู์แลเส้มผม

ต.วงัน ้าซบั อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบรีุ 081-3922616

ต าแหน่งงานว่าง ประจ าเดอืนมกราคม 2565



ล าดับ ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ วุฒิฯ ค่าจ้าง เงือ่นไข/สวสัดิการ สถานประกอบการ/ที่ตั้ง ประเภทกิจการ

19 พนกังานประจ า Counter หลงัคา ช 1 25 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป ตามตกลง - หจก.ต.แสงอุปกรณ์โฮมมาร์ท ร้านวสัดุก่อสร้าง

20 พนกังานประจ ารถส่งของ ช 1 30 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง - ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-8573773

21 พนกังานยกของ ช 3 25 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง -

22 พนกังานแคชเชียร์ ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ม.6 ตามตกลง - แฮปป้ีฟาร์ม หมูอนามยั จ าหน่ายเน้ือหมู

23 ผูจ้ดัการ(สาขาโพธ์ิพระยา) ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ 2 ปี ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 063-0376978

24 จป.วิชาชีพ ช/ญ 1 ไม่จ  ากดั ป.ตรี ตามตกลง จบอาชีวอนามยั  บจก.อรัญคอนกรีต จ าหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีต

ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ 098-7422838

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

26 หวัหนา้แผนกอุปโภค-บริโภค ช/ญ 2 30 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง มีประสบการณ์ 3 ปี  ต.ท่าพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-961251 ต่อ 104

27 พนกังานจดัเรียงสินคา้ ช 2 20-38 ปี ม.6 9,750 บ/ด -

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

29 พนกังานส่งพสัดุโดยรถจกัรยานยนต์ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตามตกลง ค่าคอมมิชชัน่ ต.ท่าระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 080-0252953

30 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 30 ไม่เกิน 40 ปี ม.3 ข้ึนไป 320 บ./ว มีโอที บจก.เอสทีเอส เซอร์วิส พาร์ทเนอรส์ โรงงานผลิตสายไฟ

ต.พงัตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 064-9318494

31 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 20 ปีข้ึนไป ม.3 ตามตกลง - บจก.เอส ซี เปเปอร์-แพค็ ผลิตกล่องกระดาษ

ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ 035-571174

32 บญัชีการเงิน ญ 2 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง - บจก.เค.วี.พี. ไอซ์ ผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็

33 วิศวกร/ช่างโรงงาน ช 2 22 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง - ต.หน่องบ่อ อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบุรี 098-9213960

34 ขบัรถ หกลอ้,สิบลอ้ ช 2 25-45ปี ป.6 ตามตกลง ใบขบัข่ี ท.2

35 พนกังานผลิต ช/ญ 5 18 ปีข้ึนไป ป.6 325 บ./ด. เขา้กะได้

36 ช่างเทคนิค ช 2 18 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง เขา้กะได้
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37 บญัชีการเงิน ญ 2 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง - บจก.ทรัพยอุ์ดมธารา ผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็

38 วิศวกร/ช่างโรงงาน ช 2 22 ปีข้ึนไป ปวส./ป.ตรี ตามตกลง - ต.บางปลามา้ อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรีุ 098-9213960

39 ขบัรถ หกลอ้,สิบลอ้ลอ้ ช 2 25-45ปี ป.6 ตามตกลง ใบขบัข่ี ท.2

40 พนกังานผลิต ช/ญ 5 18 ปีข้ึนไป ป.6 325 บ./ว. เขา้กะได้

41 ช่างเทคนิค ช 2 18 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง เขา้กะได้

42 พนกังานบญัชี ช/ญ 1 19-26 ปี ปวช-ปวส. ตามตกลง - บจก.สปริงคิทเช่น ผลิตไก่พร้อมปรุง

43 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 50 ไม่จ  ากดั ไม่จ  ากดั 325บ/ว - ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบรีุ 035-440414

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

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

45 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 50 18-35 ปี ไม่จ  ากดั 325 บ./ว.  - ค่าน ้ามนัวนัละ 30 บาท บจก.เจอาร์แพค ผลิตถุงบ๊ิกแบค็/ถุงจมัโบ้

46 ช่างไฟฟ้า ช 1 22-25 ปี ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง - มีประสบการณ์ ต.บางตาเถร อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบรีุ 096-6424462

47 บญัชี ช/ญ 1 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง -

48 พนกังานควบคุมคุณภาพ QMR ช/ญ 1 25 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง -

49 ช่างปูน ช 4 40 ปี ไม่จ  ากดั ตามตกลง - ช่างแมว(นครปฐม) งานช่าง

ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมืองสุพรรณบรีุ จ.สุพรรณบรีุ 092-3999632

50 พนกังานบญัชี ญ 1 20 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง - บจก.โชคอนนัตไ์รซ์ (2003) โรงสีขา้ว

51 พนกังานทัว่ไป ช 1 18 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง - ต.ศรีประจนัต ์อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบรีุ 035-582999

52 พนกังานรับรอบรถบรรทุกพ่วง ช 5 25 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง ใบขบัข่ีประเภท 3

53 พนกังานฝ่ายผลิต ช/ญ 10 20 ปีข้ึนไป ม.3 ตามตกลง - บจก.เอส ซี เปเปอร์-แพค็ ผลิตกล่องกระดาษ

ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ 035-571174
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54 เจา้หนา้ท่ี จป. ช/ญ 2 25-35 ปี ป.ตรี ตามตกลง - บจก.ฟ้าอรุณพืชผลเพ่ือไทย การขายส่งปุ๋ ยและเคมีภณัฑ์

55 กราฟิกดีไซน์ ช/ญ 1 20 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง .- ต.จรเขส้ามพนัอ.อู่ทอง.จ.สุพรรณบุรี 035-969696

56 เจา้หนา้ท่ีบญัชี ญ 2 22-35 ปี ป.ตรี 12,000 บ/ด+ มีประสบการณ์ดา้นจ่าย-รับ บจก.โชคน า ชยั ออโตเ้พรสซ่ิง ผลิตแม่พิมพร์ถยนต์

57 เจา้หนา้ท่ีการเงิน ช 1 22-35 ปี ป.ตรี 12,000 บ/ด+ สามารถขบัรถได้ ต.ตะค่า อ.บางปลามา้ จ.สุพรรณบรีุ 035-964006

58 เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ ญ 1 22-35 ปี ป.ตรี 12,000 บ/ด+

59 ผูช่้วยสตัวแพทย์ ญ 2 20-35 ปี ม.3-ป.ตรี ตามตกลง - คลินิกอู่ทองสตัวแพทย์ คลินิกสตัว์

ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สพรรณบุรี 089-0048516,098-2966591

60 พนกังานขาย ช/ญ 2 ไม่เกิน 40 ปวช.-ม.6 ตามตกลง - บจก ถาวรหลกัเมืองออโตไ้ทร์ จ าหน่ายยางรถยนต์

61 พนกังานช่าง ช 1 ไม่เกิน 40 ปวช.ช้ึนไป ตามตกลง - ต.พ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  035-450151

62 แม่บา้น ญ 1 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั ตามตกลง -

63 พนกังานทัว่ไป ช 2 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดั 9,500-15,000 - ร้านอิมเมจโฮม จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์

ต.สนามชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ  080-9443637

64 หน.แผนกจุลชีววิทยา(ฝ่ายQC) ช/ญ 1 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตามตกลง - บจก.แฟนซีเวิลด์ จ าหน่ายสินคา้เคร่ืองด่ืม

65 พนกังานซ่อมบ ารุง ช 1 18 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตามตกลง - ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 092-2807477ต่อ15

66 คนสวน ช 1 18 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป ตามตกลง -

67 พนกังานธุรการ ญ 1 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 7,000-9,000 - บจก.เด่น มอเตอร์ไบค์ จ าหน่ายรถมอเตอร์ไซค์

ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย ์จ.สุพรรณบุรี 095-1215242

*ต าแหน่งงานว่างอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หากมข้ีอสงสัยให้สอบถามที่ ส านักงานจัดหางานจังหวดัสุพรรณบุรี โทร . 0-3553-5388 ต่อ 102


