
ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วฒิุฯ ค่ำจำ้ง เง่ือนไข/สวสัดิกำร สถำนประกอบกำร/ท่ีตั้ง ประเภทกิจกำร
1 ผูป้ระสำนงำนช่ำงซ่อมนำฬิกำ ช/ญ 2 18-45 ปี ม.3 ข้ึนไป ตำมตกลง - บจก.เทมโป ไอจีที ร้ำนขำยปลีกนำฬิกำแวน่ตำ

2 ช่ำงซ่อมนำฬิกำ ช/ญ 2 18-45 ปี ม.3 ข้ึนไป ตำมตกลง ท ำงำนนอกสถำนท่ีได้ ต.วงัยำง อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี 099-2820111
3 เจำ้หนำ้ท่ีประจ ำหนำ้ร้ำน ช/ญ 1 18-45 ปี ม.3 ข้ึนไป ตำมตกลง

4 ธุรกำร ญ 1 18-45 ปี ม.3 ข้ึนไป ตำมตกลง

5 แมบ่ำ้นลำ้งจำน ญ 1 ไม่จ  ำกดั ไมจ่  ำกดั ตำมตกลง ขยนั อดทน ร้ำนอำหำรเอมโอช ร้ำนอำหำร
6 พนกังำนเสริฟ ญ 1 ไม่จ  ำกดั ไมจ่  ำกดั ตำมตกลง มีประสบกำรณ์  ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 086-9969970
7 พนกังำนฝ่ำยผลิต ช 2 ไม่เกิน 35 ปี ม.3 ข้ึนไป 340 บ./ว. - บจก.ตน้คูณฟดู จ ำหน่ำยวุน้เส้น
8 เจำ้หนำ้ท่ีส่ือโซเชียล ช/ญ 1 ไม่เกิน 35 ปี ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์ ต. บำ้นโพธ์ิ อ. เมือง จ. สุพรรณบรีุ  02-1071447
9 ฝ่ำยบุคคล ช/ญ 1 ไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์

10 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช. 1 ไม่เกิน 35 ปี ปวช.-ปวส. ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์
11 พนกังำนขบัรถ ช 1 25-35 ปี ม.3-ป.ตรี 12,000 บ./ด. - ขยนั มีควำมรับผิดชอบ หจก.พรนะ 2559 ตวัแทนจ ำหน่ำยยโูร่

มีใบอนุญำตขบัข่ีรถยนต์ ต.บำงปลำมำ้ อ.บำงปลำมำ้ จ.สุพรรณบรีุ 081-8265112
12 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 2 18-35 ปี ไมจ่  ำกดั 380-600 บ./ว. - มีประสบกำรณ์ บจก.บีบีเคเอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส ผลิตโครงสร้ำงท่ีใช้ในงำนก่อสร้ำง

13 ผูช่้วยช่ำง ช/ญ 2 18-35 ปี ไมจ่  ำกดั 380-600 บ./ว. - มีประสบกำรณ์ ต.ไผข่วำง อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 081-4503676
14 ช่ำงทัว่ไป ช/ญ 2 18-35 ปี ไมจ่  ำกดั 380-600 บ./ว. - มีประสบกำรณ์
15 โฟวแ์มน ช 1 23-35 ปี ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง - บจก.เจำ้ตะวนั ผลิตเสำขม็
16 พนกังำนขบัรถบรรทุก ช 23-35 ปี ไมจ่  ำกดั 340 บ./ว.  - ต.ดอนมะสงัข ์อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 082-8441177
17 พนกังำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 23-35 ปี ไมจ่  ำกดั 340 บ./ว.  -
18 แมบ่ำ้น ญ 1 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง มีท่ีพกัให้ ร้ำนศรีทบัทิม จ ำหน่ำยสินคำ้ทัว่ไป

ท ำอำหำรได้ ต.ด่ำนชำ้ง อ.ด่ำนชำ้ง จ.สพรรณบรีุ 084-6683322
19 พนกังำนทัว่ไป ช/ญ 10 ไม่จ  ำกดั ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง - บจก.เคทีเอช วูด๊ ธุรกิจคำ้ไมทุ้กประเภท
20 ช่ำงไม้ ช 2 ไม่จ  ำกดั ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง - ต บำ้นแหลม อ.บำงปลำมำ้ จ.สุพรรณบรีุ 081-8804490
21 พนกังำนแพค็และส่งสินคำ้ ช 2 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ำกดัวฒิุ 15,000 บ./ด ขบัรถไดพิ้จำรณำเป็นพิเศษ ร้ำนอิมเมจ โฮม เฟอร์นิเจอร์ ร้ำนเฟอร์นิเจอร์

ต.สนำมชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 080-9443637
22 พนกังำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 10 18 ปีข้ึนไป ป.6 ตำมตกลง - บจก.เอกชยั สำล่ีสุพรรณ ศูนยจ์  ำหน่ำยของฝำก
23 พนกังำนท ำขนมไทย ญ 1 20-35 ปี ม.3 ตำมตกลง มีใจรักกำรท ำขนม สะอำด  ต.ทำ่ระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 035-525111,083-6998869

24 รปภ. ช 1 20-40 ปี ป.6 340 บ./ว. เขำ้กะได้
25 พนกังำนเติมน ้ำมนั ช/ญ 10 18 ปีข้ึนไป ไม่จ  ำกดัวฒิุ 340 บ./ว. - บจก.โอลิมปัส ออยล ์(ป้ัมPT) ป้ัมน ้ำมนั
26 ผูบ้ริหำรช่องทำงกำรขำย (AE) ช/ญ 2 25-35 ปี ป.ตรี 15,000-25,000 วิเครำะห์กำรตลำด/กำรขำย  ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ 086-3624564
27 เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยอบรม ช/ญ 1 25-35 ปี ป.ตรี 15,000-25,000 จดัฝึกอบรมพนกังำน  ต.ทำ่ระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ

28 พนกังำนขำยและดูแลลูกคำ้ ช/ญ 10 18-35 ปี ม.6 ข้ึนไป 10,000-25,000 -
29 เจำ้หนำ้ท่ีสรรหำร้ำนคำ้ ช/ญ 5 18-35 ปี ม.6 ข้ึนไป 10,000-20,000 -
30 ช่ำงเทคนิค ช/ญ 3 22-30 ปี ปวส.ไฟฟ้ำ 15,000-20,000 -
31 พนกังำนขำยรถยนต์ ช/ญ 4 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตำมตกลง - บจก.โตโยตำ้สุพรรณบรีุ ผูจ้  ำหน่ำยโตโยตำ้ ผูจ้  ำหน่ำยโตโยตำ้
32 ช่ำงเทคนิค ช 1 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตำมตกลง -  ต.ทำ่ระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 035-523001
33 ช่ำงตกแต่งรถใหม่(VDQI) ช 1 22-35ปี ปวส.ข้ึนไป ตำมตกลง -
34 พนกังำนประจ ำ Counter หลงัคำ ช 1 25 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป ตำมตกลง - หจก.ต.แสงอุปกรณ์โฮมมำร์ท จ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง
35 ธุรกำรคลงัสินคำ้ ญ 1 25 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตำมตกลง - ต.ท่ำระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-8573773

ต ำแหน่งงำนว่ำง ประจ ำเดือนตุลำคม 2565



ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วฒิุฯ ค่ำจำ้ง เง่ือนไข/สวสัดิกำร สถำนประกอบกำร/ท่ีตั้ง ประเภทกิจกำร
36 รปภ. ช/ญ 2 ไม่จ  ำกดั ไมจ่  ำกดั ตำมตกลง สุขภำพแขง็แรง บจก.แฮปป้ีฟำร์ม อะกริบิสซิเนส จ ำหน่ำยเน้ือหมู
37 ผูจ้ดักำรฝ่ำยวิเครำะห์ขอ้มูล ช/ญ 1 ไม่จ  ำกดั ป.ตรี ตำมตกลง มีทกัษะในกำรส่ือสำร ต.ท่ำระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 065-9425647
38 เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยควบคุมคุณภำพ ช/ญ 1 ไม่จ  ำกดั ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
39 ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย (กลุ่มเน้ือหม)ู ช/ญ 1 ไม่จ  ำกดั ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
40 Business Analytic Manager ญ 1 ไม่จ  ำกดั ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
41 ผูจ้ดักำรเขตพ้ืนท่ีสำขำ (ธุรกิจคำ้ปลีก) ช/ญ 1 ไม่จ  ำกดั ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
42 ผูจ้ดักำรฝ่ำยควบคุมคุณภำพ ช/ญ 1 ไม่จ  ำกดั ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
43 เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรตลำด ญ 3 ไม่จ  ำกดั ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์
44 พนกังำนฝ่ำยบุคคล ญ 2 22-30 ป.ตรี ตำมตกลง จบสำขำท่ีเก่ียวขอ้ง
45 ผูจ้ดักำรแผนกเบเกอร่ี ช/ญ 1 ไม่เกิน 40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 3 ปี บมจ.สยำมแมค็โคร  คำ้ส่งและคำ้ปลีก
46 เจำ้หนำ้ท่ีกำรตลำด ช/ญ 1 ไม่เกิน 40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ 3 ปี  ต.สนำมชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 035-961251 ต่อ 104
47 เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนวิชำชีพ ช/ญ 1 ไม่เกิน 40 ปี ป.ตรี ตำมตกลง จบสำขำท่ีเก่ียวขอ้ง
48 แคชเชียร์ ช/ญ 1 21-38ปี ม.6 ตำมตกลง ผ่ำนกำรเกณฑท์หำร
49 พนกังำนจดัเรียงสินคำ้อำหำรแหง้ ช 1 21-38ปี ม.3 ตำมตกลง ผ่ำนกำรเกณฑท์หำร
50 พนกังำนจดัเรียงสินคำ้อำหำรสด (แผนกปลำ) ช/ญ 1 21-38ปี ม.3 ตำมตกลง ผ่ำนกำรเกณฑท์หำร
51 พนกังำนส่งพสัดุโดยรถยนต์ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตำมตกลง มีค่ำคอมมิชชัน่ บจก.ทีเอสเอ็ม เอ็กซ์เพรส (J&T) ขนส่งพสัดุ
52 พนกังำนส่งพสัดุโดยรถจกัรยำนยนต์ ช/ญ 5 22 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป ตำมตกลง มีค่ำคอมมิชชัน่ ต.ท่ำระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 080-0252953
53 ผูช่้วยช่ำง ช 2 24-35 ปี ไมจ่  ำกดั 350 บ./ว. จำ้งรำยวนั ท ำงำน นิวฒัน์ เซอวิส รับติดตั้งกลอ้งวงจรปิด

วนัจนัทร์-วนัเสำร์ ต.ดอนเจดีย ์อ.ดอนเจดีย ์จ.สุพรรณบรีุ 082-2474147

54 บญัชีกำรเงิน ญ 2 25 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตำมตกลง - บจก.เค.วี.พี. ไอซ์ ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำแข็ง
55 วิศวกร/ช่ำงโรงงำน ช 2 22 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี ตำมตกลง - ต.หน่องบ่อ อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบุรี 098-9213960
56 ขบัรถ หกลอ้,สิบลอ้ ช 2 25-45ปี ป.6 ตำมตกลง มีใบขบัข่ี ท.2
57 พนกังำนผลิต ช/ญ 5 18 ปีข้ึนไป ป.6 340 บ./ว. เขำ้กะได้
58 ช่ำงเทคนิค ช 2 18 ปีข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตำมตกลง เขำ้กะได้
59 ช่ำงท ำพ้ืน ช 10 20-35 ปี ไมจ่  ำกดั 9,000-10,000 สำมำรถขบัรถยนตไ์ดมี้ใบขบัข่ี บจก. เจ เอส ที ฟลอร่ิง แอนด ์เอน็จิเนียร์ร่ิง ท ำพ้ืนอุตสำหกรรม

สำมำรถไปต่ำงจงัหวดัได ้ อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 098-2844587
60 พนกังำนบญัชี ช/ญ 2 22-35 ปี ปวช./ปวส. 9,000-15,000 มีประสบกำรณ์ท ำงำนมำอยำ่งนอ้ย1ปี ธนภทัรกำรบญัชี รับท ำบญัชี

ต.ท่ำพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 062-8799889,066-0617889

61 Admin ช/ญ 1 22-35 ปี ปวช.ข้ึนไป ตำมตกลง ใชค้อมพิวเตอร์ไดค้ล่อง บจก.เกรียงไกรมอเตอร์ เซลส์ จ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์
62 ฝ่ำยขำย ช/ญ 1 20-40 ปี ปวช.ข้ึนไป ตำมตกลง ขบัรถยนตไ์ดพิ้จำณำพิเศษ  ต. ท่ำระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-7419325
63 ฝ่ำยขำย (สำขำด่ำนชำ้ง) ช/ญ 1 25-45 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง ตำมโครงสร้ำงของบริษทั

64 ธุรกำรกำรเงิน  (สำขำด่ำนชำ้ง) ญ 1 25-45 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง ตำมโครงสร้ำงของบริษทั

65 ช่ำงบริกำร (สำขำด่ำนชำ้ง) ช 1 25-45 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง ตำมโครงสร้ำงของบริษทั

66 ฝ่ำยขำย (สำขำดอนเจดีย)์ ช/ญ 1 25-45 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง ตำมโครงสร้ำงของบริษทั

67 ธุรกำรกำรเงิน  (สำขำดอนเจดีย์ ญ 1 25-45 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง ตำมโครงสร้ำงของบริษทั

68 ช่ำงบริกำร (สำขำดอนเจดีย)์ ช 1 25-45 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง ตำมโครงสร้ำงของบริษทั

69 ฝ่ำยขำย (สำขำสองพ่ีนอ้ง) ช/ญ 2 25-45 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง ตำมโครงสร้ำงของบริษทั

ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วฒิุฯ ค่ำจำ้ง เง่ือนไข/สวสัดิกำร สถำนประกอบกำร/ท่ีตั้ง ประเภทกิจกำร



70 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช 1 25-45 ปี ปวช.-ปวส. 340 บ./ว.  - มีประสบกำรณ์ บจก.เนินยิง่เจริญ โรงแรม
ต.ท่ำพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-522274

71 พนกังำนขบัรถแบค็โฮว์ ช 5 20ปีข้ึนไป ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง ประกนัสงัคม บจก. น ่ำเฮง คอนกรีต (1992) ธุรกิจก่อสร้ำง
72 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช - 20ปีข้ึนไป ปวช. ตำมตกลง ชุดพนกังำน บำ้นพกั ต.สำวร้องไห ้อ.วิเศษชยัชำญ จ.อ่ำงทอง 035-679513
73 ช่ำงเคร่ืองยนต์ ช - 20ปีข้ึนไป ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง โบนสัประจ ำปี
74 ช่ำงเช่ือม ช - 20ปีข้ึนไป ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง มีประสบกำรณ์พิจำรณำพิเศษ

75 หวัหนำ้ฝ่ำยขำย ช/ญ 1 25-45 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง ประกนัชีวิต โบนสักระกนัอุบติัเหตุ หจก.ไทย-มิลลกิ์จพฒันำ จ ำหน่ำยนมดชัมิลล์
76 พนกังำนขำยพำร์ตไทม์ ช/ญ 10 25-45 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ 9,000 บ./ด. ชุดยนิูฟอร์ม ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 087-6660404
77 พนกังำนขบัรถ ช ไม่จ  ำกดั 20-40 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง ตำมตกลง บจก. วำยวีเค กรุ๊ป จ ำกดั กิจกำรลำ้งเคร่ืองยนต์

ต.ท่ำระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 090-6482708
78 ช่ำงแอร์ ช 1 25-40 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ 400-500 บ./ว. มีประสบกำรณ์ พชร แอร์ รับติดตั้งแอร์บำ้น
79 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 1 25-40 ปี ปวส. 400-500 บ./ว. มีประสบกำรณ์/มีใบขบัข่ี ต.ดอนก ำยำน อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 061-5940573
80 ช่ำงเคร่ืองยนต์ ช 1 22-35 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง มีใบขบัข่ีรถยนต/์ขบัรถได้ บจก.เจียมพฒันำพลงังำนอินเตอร์เนชนัแนล กำรผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ำและเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ

81 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 1 ไม่เกิน 35 ปี ปวช.ข้ึนไป ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ในงำนท่ีรับ ต.ศำลำขำว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-969641-3
ท ำงำนต่ำงจงัหวดัได ้

82 พนกังำนส่งพสัดุ ช 10 18 - 40 ปี ม.3-ป.ตรี 340 บ./ว.  - มียำนพำหนะของตนเอง บจก.ทีเอสเอ็มเอ็กซ์เพรส (สนง.ใหญ่.) บริกำรขนส่งสินคำ้แบรนดเ์จแอนดที์

(ท ำงำนสำขำสุพรรณบุรี)  - มีค่ำน ้ำมนัให้ ต.หว้ยจรเข ้อ.เมือง จ.นครปฐม 034-108818
83 พนกังำนขบัรถบรรทกุ 10 ลอ้ ช 10 ไม่เกิน 50 ปี - 12,000 บ./ด. เบ้ียเล้ียง100 บ./ว. ไมร่วม OT บจก.วิจิตรภณัฑ ์ก่อสร้ำงจ ำกดั ก่อสร้ำง
84 พนกังำนขบัรถแทรคเตอร์ ช 4 ไม่เกิน 40 ปี - 13,000 บ./ด. เป็นพนกังำนรำยเดือนเพ่ิม1500บ./เดือน เขตหว้ยขวำง จ.กรุงเทพมหำนคร 081-6376442
85 พนกังำนขบัรถขดุดิน ช 3 ไม่เกิน 40 ปี - 13,000 บ./ด. เบ้ียเล้ียง 100 บ./ว. ไม่รวม OT 

86 ช่ำงเทคนิคโยธำ ช 3 20-40 ปี ปวช./ปวส. 12,000-15,000 ค่ำครองชีพ 1,500 บ./ด.
87 ช่ำงเทคนิคเคร่ืองกล ช 3 20-40 ปี ปวช./ปวส. 12,000-15,000 ทกุต ำแหน่งหยดุวนัอำทิตย ์มีโอที

88 พ่ีเล้ียงเด็ก ญ 1 20-40 ปี ม.3ข้ึนไป ตำมตกลง ประกนัสงัคม ดวงแกว้เนอสเซอร่ี สถำนรับเล้ียงเด็ก
ต.ท่ำพ่ีเล้ียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-521895

89 เจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร ช/ญ 2 25ข้ึนไป ปวส.,ป.ตรี 10,000 บ./ด. - บจก.ธญักิจปุ๋ ยภณัฑ์ ผลิตปุ๋ ย
90 พนกังำนขบัรถพว่ง ช 2 25ข้ึนไป ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมท่ีตกลง - ต.จรเขส้ำมพนั อ. อู่ทอง จ.สุพรรณบรีุ 064-9746163
91 หวัหนำ้แผนก ญ 2 22-25ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี ตำมท่ีตกลง ประกนัสงัคม บจก.เฟืองทองกำรบญัชี บญัชี
92 พนกังำนบญัชี ญ 4 22-25ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี ตำมท่ีตกลง ประกนัสงัคม ต.ท่ำระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 081-8411493
93 พนกังำนน ำเขำ้ขอ้มลู ช/ญ 10 20-35 ปี ป.ตรี 11,000 บ./ด.  - ใชง้ำนคอมพิวเตอร์ไดค้ล่อง บจก.เมอร์เคเทอร์ ส ำรวจและน ำเขำ้ขอ้มูลแผนท่ี

ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 062-6042280
94 พนกังำนขำย และดูแลตน้ไม้ ช/ญ 3 18-60 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง ขบัรถยนตไ์ดจ้ะไดพิ้จำรณำเป็นพิเศษ สวนพนัธ์ไมท้รำย จ ำหน่ำยตน้ไม้
95 ฝ่ำยผลิต ช/ญ 3 18-60 ปี ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง ขบัรถยนตไ์ดจ้ะไดพิ้จำรณำเป็นพิเศษ ต.ร้ัวใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบรีุ 092-9926521
96 พนกังำนไอที ช 2 21-45 ปี ปวส.-ป.ตรี 12,000-18,000 บ./ด.  - มีประสบกำรณ์ บจก.ซีเอน็ซีดี-เท็คซ์ ผลิตแมพิ่มพร์ถยนต์
97 วิศวกร ช/ญ 3 21-45 ปี ป.ตรี 15,000-20,000 บ./ด.  - มีประสบกำรณ์  ต.ตะค่ำ อ.บำงปลำมำ้ จ.สุพรรณบุรี 096-2654497
98 พนกังำนฝ่ำยผลิต ช 5 21-45 ปี ปวช.-ปวส. 10,000-14,000 บ./ด.  - 035-964006
99 พนกังำนท ำควำมสะอำด ช 1 35-50 ปี ไมจ่  ำกดั 10,000-12,000 บ./ด.  -



ล ำดบั ต ำแหน่งงำน เพศ จ ำนวน อำยุ วฒิุฯ ค่ำจำ้ง เง่ือนไข/สวสัดิกำร สถำนประกอบกำร/ท่ีตั้ง ประเภทกิจกำร
100 คนงำนทัว่ไป ช 3 20-60 ปี ไมจ่  ำกดั ขั้นต ่ำ -400 บำท/วนั ใชต้ะไบ ใชเ้คร่ืองเจียรเป็น ร้ำนมีด ตวั ต. ผลิตและจ ำหน่ำย มีด เหรียญ จอบ ทุกชนิด

ต.ศรีประจนัต ์อ.ศรีประจนัต ์จ.สุพรรณบุรี 087-747-9292
101 ช่ำงไฟฟ้ำ ช 5 20-40 ปี ปวช.ข้ึนไป ตำมตกลง มีประสบกำรณ์ บริษทั อินเตอร์โซล่ำ โซลูชัน่ จ  ำกดั ติดตั้งและบริกำรระบบไฟฟ้ำ

102 พนกังำนธุรกำร ช/ญ 1 20ปี ข้ึนไป ปวช.ข้ึนไป ตำมตกลง ต.สนำมชยั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

103 ช่ำงทัว่ไป ช 5 20-40 ปี ปวช.ข้ึนไป ตำมตกลง 035-440729/065-9255654

104 Staff ซ่อมบ ำรุง ญ 1 23 ปีข้ึนไป ป.ตรี 11,000-12,000 มีควำมรู้เก่ียวกบัวำงแผนและโครงกำร โชคน ำชยัออโตเ้พรสซ่ิง จ  ำกดั ผลิตช้ินส่วนรถยนต์
105 Engineer ช 1 23 ปีข้ึนไป ปวส. 16000 บ./ด. สร้ำงแม่พิมพ ์งำนซ่อมบ ำรุง ต.ตะค่ำ อ.บำงปลำมำ้ จ.สุพรรณบรีุ 035-946006
106 พนกังำนสำขำ ช/ญ 2 20 ปีข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป 12,000+ค่ำคอม รักงำนขำย งำนบริกำร AEON ธนสินทรัพย์ สินเช่ือ

ต.ท่ำระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-5452959
107 พนกังำนบญัชี ญ 1 20-30 ปี ปวส-ป.ตรี 10,000 มีประสบกำรณ์ ธนดล กำรบญัชี รับท ำบญัชี

ต.ท่ำระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 035-521721
108 ช่ำงซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ช 10 ไม่จ  ำกดั ไมจ่  ำกดั ตำมตกลง ยนิดีรับนกัศึกษำจบใหม่ บจก.เอม็พลสั ไทยสินทรัพย์ กำรขำยปลีกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ

มีควำมรู้ดำ้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ต.หนองขำม อ.หนองหญำ้ไซ จ.สุพรรณบุรี 065-9747469
109 หวัหนำ้ฝ่ำยผลิต ช/ญ 15 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตำมตกลง  - จบวิศวอุตสำหกรรม บจก.สปริงคิทเช่น  โรงงำนแปรรูปเน้ือไก่
110 เจำ้หนำ้ท่ีระบบมำตรฐำนคุณภำพ ช/ญ 1 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตำมตกลง  - จบเทคโนโลยอีำหำร ต.บอ่สุพรรณ อ.สองพ่ีนอ้ง จ.สุพรรณบรีุ 095-5548677
111 เจำ้หนำ้ท่ีควบคุมคุณภำพ ช/ญ 15 202 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตำมตกลง  - จบเทคโนโลยอีำหำร
113 เจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยั (จป.) ช/ญ 1 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี ตำมตกลง - จบชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั

112 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ช/ญ 5 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ป.ตรี ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์
114 พนกังำน QC ช/ญ 30 20 ปีข้ึนไป ไม่จ  ำกดัวฒิุ ตำมตกลง - มีประสบกำรณ์
115 พนกังำนคลงัสินคำ้ ช/ญ 30 20 ปีข้ึนไป ไมจ่  ำกดั ตำมตกลง  -
116 พนกังำนฝ่ำยผลิต ช/ญ 30 20 ปีข้ึนไป ไมจ่  ำกดั ตำมตกลง  -
117 พนกังำนขำย ญ 2 21-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 13,000 บ./ด.  - มีประสบกำรณ์ บจก.เอ ดี เทเลคอม จ ำหน่ำยโทรศพัท์

ต.ท่ำระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 062-4595599
118 ช่ำงซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ช 10 ไม่จ  ำกดั ไมจ่  ำกดั ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์ บจก.เอม็พลสั ไทยสินทรัพย์ จ ำหน่ำยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ

ต.หนองขำม อ.หนองหญำ้ไซ จ.สุพรรณบุรี 065-9747469
119 แมบ่ำ้น 1 ญ 20-50 ปี ไมจ่  ำกดั ตำมตกลง  - ท ำงำนไป-กลบั คุณกนกพร ส่วนบุคคล

ต.ท่ำระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 089-7440399
120 พนกังำนบริกำรประจ ำร้ำน 2 ช/ญ 18-22 ปี ม.6- ป.ตรี 40 บ./ชม.  - รับนกัเรียน/นกัศึกษำ บจก.เดอะคิวเอสอำร์ ออฟเอเชีย ร้ำนเคเอฟซี สำขำสวนแตง

พำร์ตไทม์ ท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบึรี 098-5408863
121 พนกังำนบริกำรประจ ำร้ำน 2 ช/ญ 18-20 ปี ม.6- ป.ตรี 43 บ./ชม.  - รับนกัเรียน/นกัศึกษำ บจก.เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป ร้ำนเคเอฟซี สำขำด่ำนชำ้ง

พำร์ตไทม์ ท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน ต.ด่ำนช้ำง อ.ด่ำงช้ำง จ.สุพรรณบุรี 063-6295455
122 แคชเชียร์ 1 ญ 20-22 ปี ปวช.- ป.ตรี ตำมตกลง  - มีประสบกำรณ์ บจก.บญุพนัธ์เมือง 49 โรงแรม ท่ีพกั
123 พนกังำนบริกำรลูกคำ้ 2 ช/ญ 18-20 ปี ม.6- ป.ตรี ตำมตกลง  - รับนกัเรียน/นกัศึกษำ ต.ท่ำระหดั อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 095-4265936

พำร์ตไทม์ ท ำงำนช่วงวนัศุกร์-วนัอำทิตย์

*ต ำแหน่งงำนว่ำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลง หำกมีขอ้สงสยัใหส้อบถำมท่ี ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสุพรรณบรีุ โทร. 0 3553 5388 ต่อ 102


