
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 พนักงานขับรถ ช 2 20-55 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง มใีบอนุญาตขบัขร่ ชนิดที2่ ต.หนองบ่อ อ.สองพีน้่อง จ.สุพรรณบุรี 096-4599789

3 พนักงานบัญชี ช 2 20-40 ปี ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง  - จบสาขาบัญชี การเงนิ

4 พนักงานขาย/เกบ็เงนิ ช 2 20-35 ปี ม.3-ม.6 9,000 บ./ด. - มีใบอนุญาตขับขีร่ถยนต์ บจก.ชีพเกษม ดเีวลลอปเม้นท์ เช่า-ซือ้ทองรูปพรรณ

   และรถจักรยานยนต์ ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 063-6293392

5 พนักงานขาย ช/ญ 5 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง  - มีประสบการณ์ บจก.มติซู ช.เอราวณัสุพรรณบุรี จ าหน่ายรถยนต์ 

ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 098-2688371

6 หัวหน้าแผนกจัดส่งสินค้า ช/ญ 1 30-45 ปี ปวส.-ป.ตรี 15,000 บ./ด  - มีประสบการณ์ บจก.ซีอาร์ซีไทวสัดุ ค้าปลกี-ส่ง วสัดุก่อสร้าง

ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-960300 ต่อ 205

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 ผู้ช่วยกุ๊ก ญ 2 20-50 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  - มีประสบการณ์ ร้านอาหารคุ้มขวญัเจ้าเอย ร้านอาหาร

9 แม่บ้าน ญ 1 20-50 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-9865426

10 พนักงานเสิร์ฟ ญ 2 20-35 ปี ม.3-ปวส. ตามตกลง  - ท างานไป-กลบั

11 พนักงานซ่อมบ ารุง ช 1 25-45 ปี ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง บจก.โตโลโปตี้ ช้อปและโรงแรม

12 รปภ. ช/ญ 4 25-45ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง ผ่านการอบรมจะพจิารณาพเิศษ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 087-1666333

13 ช่าง ช 4 20-35 ปี ปวช.-ปวส. ตามตกลง -มีประสบการณ์ บจก.โปรเจ็คฟิลด์ เคมีเกษตร

-จบช่างอิเล็ก,ช่างไฟฟ้า ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 02-7912999 ต่อ 1210

14 พนักงานครัว ช/ญ 1 25-40 ปี ม.6 , ปวช. 320 บ./ว. -มีประสบการณ์จะพจิารณาพเิศษ บจก.เอกชัยสาลีสุ่พรรณ ผลติและจ าหน่ายขนมของฝาก

ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-525111

15 ผู้ช่วยช่างไม้ ช 2 25-30 ปี ม.3-ปวส. ตามตกลง บจก.เทมโปไอจีที จ าหน่ายนาฬิกาและอุปกรณ์

16 ผู้จัดการพืน้ที ่(บูท) ช/ญ 1 25-40 ปี ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 099-2820111

17 ช่างซ่อมนาฬิกา ช/ญ 5 22-35ปี ป.ตรี ตามตกลง

18 ประสานงาน ญ 1 22-30ปี ม.6-ปวส. ตามตกลง

19 พนักงานบัญชี ญ 1 25-35ปี ป.ตรี 12,000 บ./ด. จบสาขาบัญชี

20 ช่างไฟฟ้า (คุมเคร่ืองจักร) ช 2 30-50 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  - ท างานเป็นกะได้ หจก.ทองวไิล โรงน า้แข็ง

พนักงายบัญชี ญ 2 30-40 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  - จบสาขาบัญชี ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 081-7556780

21 ช่างยนต์ ช 2 20-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง - ท างานเป็นกะได้

22 ผู้จัดการฝ่ายวจิัยและพฒันา ช/ญ 1 30-40ปี ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์การอาหาร บจก.โปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ ผลติน า้ผลไม้ กะทิ

23 ผู้จัดการฝ่ายผลติ ช/ญ 1 35-45ปี ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์การอาหาร ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี และผลิตภัณฑ์เกษตร ส่งออก

24 ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ช/ญ 1 35-45ปี ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์การอาหาร 087-6788028

25 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ช/ญ 1 30-45ปี ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาวทิยาศาสตร์การอาหาร 092-4320081

26 เจ้าหน้าที่ความปลอดภยั (จป.วชิาชีพ) ช 1 30-45ปี ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาอาชีวอนามัย

ต าแหน่งงานว่าง ประจ าเดอืนธันวาคม 2562
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27 พนักงานธุรการ ญ 1 25-40 ปี ปวช. ป.ตรี 10,000 บ./ด. -มีใบอนุญาตขับขี่ บจก.อนิเตอร์โซล่า โซลูช่ัน ติดตั้งกล้องวงจรปิด/ระบบไฟฟ้า

28 พนักงานขาย ช/ญ 3 20-40 ปี ม.6-ป.ตรี 12,000 บ./ด. -มีใบอนุญาตขับขี่ ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-7378484

29 พนักงานต้อนรับ ญ 3 25-35 ปี ม.6-ป.ตรี ตามตกลง วฒันทรัพย์ แมนช่ัน ทีพ่ัก

ต.ท่าพีเ่ลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 085-2965775,035-5253267

30 ธุรการทัว่ไป ญ 1 20-35 ปี ปวช.3-ป.ตรี ตามตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี หสม.สุพรรณบุ๊คสเตช่ันเนอร่ี จ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน

31 พนักงานจัดเรียง ช/ญ 3 20-35 ปี ม.3 ตามตกลง  - ต.ท่าพีเ่ลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-431260

32 พนักงานขาย ช/ญ 2 20-40 ปี ปวช.-ปวส. ตามตกลง  -

33 พนักงานเยบ็ ช/ญ 30 18-50 ปี ไม่จ ากดั 320 บ./ว.  - บจก.ไฮ-เทค แอพพาเรล ตัด-เยบ็เส้ือผ้า

34 เจ้าหน้าทีพ่ฒันาระบบการผลติ ช/ญ 3 22-40  ปี ป.ตรี ตามตกลง  - ต.ดอนก ายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-555540

35 พนักงานฝ่ายผลิต ช/ญ 2 25ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั ตามตกลง  -

36 ช่างเทคนิค ช 2 20-40 ปี ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง  - บจก.โตโยต้าเมืองสุพรรณบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ าหน่ายรถยนต์โตโยต้า

37 พนักงานรับรถตัวถังสี ช 2 22-36ปี ปวส.ขึน้ไป ตามตกลง  - ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 03-528541

38 แม่บ้าน ญ 1 18-50 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  - หจก.ศรีเมอืง 12490 ผลิตมะม่วงแปรรูป

39 พนักงานฝ่ายผลิต ญ 5 20-45ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  - ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-7636470

40 แม่บ้าน ญ 1 ไม่จ ากดั ไม่จ ากดั ตามตกลง  - บจก.ต.แสงซีเมนต์โฮมมาร์ก จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

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

41 ช่างคอมพิวเตอร์ ช 2 20-25ปี ปวช.-ปวส. 9,000 บ./ด.  - วทิย์คอมพิวเตอร์ บริการคอมพิวเตอร์

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

42 พนักงานขาย ช/ญ 5 18-50 ปี ไม่จ ากดั ค่าคอมมชิช่ัน  - บมจ.ไมด้าแอสเซ็ท จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

43 พนักงานตรวจสอบสินเช่ือ ช 1 22-23 ปี ม.6-ป.ตรี ตามตกลง  - ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 085-2949546

44 พนักงานเกบ็เงนิ ช 1 20-40 ปี ม.3-ป.ตรี ตามตกลง  - พ้นการเกรณฑ์ทหาร

45 แรงงานผลติ ช/ญ 5 ไม่เกนิ 30 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง -ต้องการ ช.2 คน ร้านแฮปป้ีดริงค์น า้ดืม่ ผลิตและจัดจ าหน่ายน า้ดืม่

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

46 รปภ. ช/ญ 8 20-40 ปี ม.3-ปวส. ตามตกลง  - บจก.รักษาความปลอดภยัพ.ีทูเอส.2553 รับเหมาแรงงาน

47 สายตรวจ รปภ. ช/ญ 5 30-50 ปี ม.6-ป.ตรี 13,500-15,000 บ./ด.  - มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-528610

48 แม่บ้าน ญ 10 20-50 ปี ไม่จ ากดั 320 บ./ว.  -

49 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC ช/ญ 2 20-35 ปี ม.6-ป.ตรี ตามตกลง - บจก. สุพรรณอนิเตอร์  ฟอร์ค จ าหน่ายเนือ้สุกร

50 พนักงานขาย ช/ญ 2 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - ต.ดอนก ายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-440950

51 หัวหน้าฝ่ายผลติ ช/ญ 1 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

52 พนักงาน QA ช/ญ 1 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

53 พนักงานบรรจุสินค้า ช/ญ 1 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

54 พนักงานคลงัสินค้า ช/ญ 1 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -

55 พนักงานขับรถ ช 1 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง  - มใีบอนุญาตขับขี่ประเภท 2
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56 พนักงาน R & D วจิัยและพฒันา ช/ญ 2 23-28 ปี ป.ตรี ตามตกลง - บจก.เฟอร์โร คอนสตรัคช่ันโปรดักส์ ผลติ-และจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 035-473877,098-2672684

57 ช่างเทคนิค ช 5 21-50 ปี ปวช-ป.ตรี 400 บ./ว.  - มีประสบการณ์ บจก.ไมโคร ไบโอเทค ผลติจุลนิทรีย์ดบักลิน่

58 วศิวกรอุตสาหการ ช/ญ 1 25-40 ปี ป.ตรี 18,000 บ./ด.  - มีประสบการณ์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 095-2475146

59 ช่างไฟฟ้า ช 1 21-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง - บจก.ต้นคูณ ฟูดส์ ผลติวุ้นเส้น

60 ช่างเช่ือม ช 1 21-35 ปี ปวช.-ปวส. ตามตกลง  - ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-7632286

61 ช่างซ่อมบ ารุง ช 1 21-35 ปี ปวช.-ปวส. ตามตกลง  -

62 พนักงานฝ่ายผลติ ช 2 21-35 ปี ไม่จ ากดั 320 บ./ว.  -

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

64 พนักงานขาย ช/ญ 2 25-45 ปี ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง - ขับรถยนต์ได้ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 087-6663777

65 โฟร์แมน ช/ญ 2 25-45 ปี ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง

66 รปภ. ช 2 25-40 ปี ไม่จ ากัด ตากตกลง

67 พนักงานขาย ช/ญ 6 25-40 ปี ม.3-ป.ตรี ตามตกลง  - บจก.สยามยนต์ โมเดร์ินคาร์ จ าหน่ายรถยนต์  

68 ผู้ช่วยกุ๊ก ช/ญ 2 25-40 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  - ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-9155789

69 กุ๊ก ช/ญ 2 25-50 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  -

70 พนักงานขับรถ ช 1 20-40 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง  - มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 บจก.รุ่งแสงเหลก็ไทย (ฟังเจียอี)้ จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง

ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 084-1230204

71 แม่บ้าน ญ 1 20-45ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง วทิยาลยัเทคโนยสีหวทิย์บริหารธุรกจิ สถานศึกษา

ต.ท่าพีเ่ลีย้ง อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี 086-7631936

72 ช่างซ่อมบ ารุง ช 2 20-40ปี ปวส.ขึน้ไป ตามตกลง -จบ ช่างไฟฟ้า,เคร่ืองกล บจก.โปรแจ็คฟิลด์ ผลติเคมีเกษตร

,อเิลก็ทรอนิก,วศิวะ ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 02-7912999 ต่อ 1210

73 พนักงานผู้ช่วยกุ๊ก ช/ญ 3 30ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั ตามตกลง -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ ร้าน ซีญาอะเกน ร้านอาหาร

74 พนักงานเสิร์ฟ ช/ญ 10 20-40 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ ต.เขาพระ อ.เดมิบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 093-1687254

75 พนักงานแม่บ้าน ญ 1 30 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั ตามตกลง

76 พนักงานการตลาด ช/ญ 5 25-45 ปี ม.6-ป.ตรี 10,000 บ./ด. - แหนมชฎาพร ตราหมูยิม้ ผลติและจ าหน่ายแหนม

ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 086-3688789

77 พนักงานบัญชี ญ 2 22-35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง  - พัฒนาอะไหล่ยนต์ จ าหน่ายอะไหล่รถยนต์

78 พนักงานคอมพิวเตอร์ ญ 2 22-35 ปี ป.ตรี ตามตกลง  -  ท างานออกแบบและตัดต่อ ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 062-7982499

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

80 พนักงานฝ่ายผลติ ช/ญ 4 18-45 ปี ม.3-ป.ตรี ตามตกลง  - ต.พหิารแดง อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี 092-2807477 ต่อ 15

81 ช่างไฟ/ช่างเช่ือม ช 1 20-50ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์ บ้านสวนริมน า้รีสอร์ท ทีพ่ัก ร้านอาหาร

82 ช่างไฟ/ช่างเช่ือม ช 1 20-50ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง มีประสบการณ์ ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-8800298

83 พนักงานขาย ช/ญ 1 20-35 ปี ม.3-ป.ตรี 10,000 บ./ด. - มีใบอนุญาตขับขี่ บจก.ไทยลอตเต้ จ าหน่ายหมากฝร่ัง

ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 082-4634848
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ล าดบั ต าแหน่งงาน เพศ จ านวน อายุ วุฒิฯ ค่าจ้าง เงือ่นไข/สวสัดกิาร สถานประกอบการ/ทีต่ั้ง ประเภทกจิการ

84 หัวหน้าฝ่ายผลติ ช/ญ 2 30-45ปี ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ บจก.คงิเบลโปรดวิเซอร์ แปรรูปอาหารกระป๋อง

85 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ญ 2 18-45ปี ม.3-ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 035-446599

86 พนักงานบัญชี ช/ญ 1 25-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 12,000 บ./เดือน  - มีประสบการณ์ บจก.ซอยส่ี เซอร์วสิ เรสซิเด้นท์ โรงแรม

87 แม่บ้าน ญ 1 40-55 ปี ไม่จ ากดั ตสมตกลง  - ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-4249644

88 พนักงานบัญชี ญ 1 25ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. ตามตกลง -มีประสบการณ์ บจก.กจิเศรษฐีอะไหล่ยนต์ การขายรถบรรทุก

ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 091-1155558

89 คนขับรถเครน ช 1 25ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั ตามตกลง หจก.ส.ทรัพย์เจริญ คอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ

ต.พหิารแดง อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี 084-3162288

90 รปภ. ช 1 ไม่เกนิ 45 ปี ไม่จ ากดั ตามตกลง บ.พรชัยการแพทย์จ ากดั โรงพยาบาล

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

91 พนักงานยกของ/ยกสินค้า ช/ญ 2 20ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั ตามตกลง -มีสวสัดกิารสังคมฟรี บ.เอทีเอชวู๊ด จ ากดั ประกอบกจิการ

92 พนักงานขดัเฟอร์นิเจอร์ไม้ ช 2 20ปีขึน้ไป ป.ตรี ตามตกลง  - ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เฟอร์นิเจอร์ไม้ 

93 ช่างไม้ ช 1 20ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั ตามตกลง -มีประสบการณ์ 081-8804490

94 ช่างกล ช 5 20-40ปี ปวช. ขึน้ไป ตามประสบการณ์ - บจก.ศักดิ์พัฒนาการเกษตร ประกอบรถเกีย่วข้าว

95 ช่างยนต์ ช 2 20-40ปี ปวช. ขึน้ไป ตามประสบการณ์ - ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 092-8936141

96 ช่างเช่ือม ช 5 20-40ปี ปวช. ขึน้ไป ตามประสบการณ์ -

97 ช่างซ่อมบ ารุง ช 3 20-40ปี ปวช. ขึน้ไป ตามประสบการณ์ -

98 ช่างเช่ือม ช 3 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั 320 บ./ว. มีประสบการณ์ ภาณุลกัษณ์การเกษตร เคร่ืองมือการเกษตร

ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 087-1675209

99 ครูผู้ช่วยสอน ญ 1 23-40ปี ปวส.ขึน้ไป ตามตกลง รักเดก็ อยู่กบัเดก็ได้ โรงเรียนไอแมดจินตคณิต สอนพิเศษ 

จะพิจารณาเป็นพิเศษ ถ.ดาบฟ้าฟ้ืน ต.ท่าพีเ่ลีย้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 063-5162336

100 พนักงานขายประจ าบูธ ช 5 20ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั ตามตกลง ประจ าจ.กาญจนบุรี บจก.เกรียงไกรมอเตอร์เซลล์ จ าหน่ายรถจักรยานยนต์

101 พนักงานขายประจ าบูธ ช 5 20ปีขึน้ไป ไม่จ ากดั ตามตกลง ประจ าจ.สุพรรรบุรี ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-525727

102 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

103 เจ้าหน้าที่ส ารวจที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ช/ญ 5 20-40 ปี ม.6-ป.ตรี 12,000 บ./ด.  - สามารถท างานต่างจังหวดัได้ อ.สองพีน้่อง บริการรับส ารวจ

. ต.วงัลกึ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 092-6080859

104 เจ้าหน้าทีก่ารตลาด ช/ญ 2 20-40 ปี ตามตกลง ตามตกลง - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี บจก.โชคน าชัยออโต้เพรสซ่ิง ผลติแม่พิมพ์รถยนต์

105 ช่างกลงึ ช 2 20-45 ปี ม.3-ป.ตรี 9,600 บ./ด.  - ต.บางปลาม้า อ.บางปลม้า จ.สุพรรณบุรี 035-514222

106 พนักงานควบคุมเคร่ืองซีเอน็ซี ช 2 20-45 ปี ม.3-ป.ตรี 9,600 บ./ด.  -

107 พ่อบ้าน ช 2 20-45 ปี ไม่จ ากดั 9,600 บ./ด.  -

108 พนักงานขับรถ ช 2 20-45 ปี ม.3-ป.ตรี 9,600 บ./ด.  -

109 ผู้ดุแลผู้สงอายุ ญ 1 20-35 ปี ไม่จ ากดั 9,000 บ./ด.  - อาหารฟรี 3 มือ้ หจก.ธันยาภทัร์ เนอร์สซ่ิงโฮม บริการ

ต.ดอนก ายาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 080-4362536

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