
               ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงหบ์รีุ โทร 0 3650 7202-3

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/

ที่ (อัตรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกิจกำร

1 หัวหน้ำงำน Packing ชำย/หญิง 22 ปีขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 3 ตำมตกลง บริษัท ครีมเมอร่ีพลัส จ ำกัด

พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ชำย/หญิง 20 ปีขึน้ไป ปวช.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง 998/1  ถนนสิงห์บุรี-ลพบุรี

เจำ้หน้ำทีก่ำรตลำด ชำย/หญิง 22 ปีขึน้ไป ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวขอ้ง 1 ตำมตกลง ต.บำงพุทรำ อ.เมือง

(พูดภำษำจนีได้) จ.สิงห์บุรี 16000

ผู้จดักำรแผนก ชำย 22 ปีขึน้ไป ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวขอ้ง 2 ตำมตกลง โทร. 09 5928 3508

แม่บ้ำน หญิง 40 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1 310 บำท/วัน ผลิตเครื่องส ำอำง

2 ธุรกำร หญิง 22 ปีขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 4 ตำมตกลง บริษัท กำรุณ บรำเธอร์ส จ ำกัด

สำขำทีเ่กีย่วข้อง 80/1  หมูท่ี่ 4

ต.บำงน้ ำเชีย่ว  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3659 9599 ต่อ 807

ขำยส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทำงกำรเกษตร 

3 ธุรกำร หญิง 22 ปีขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 3 340 บำท/วัน บริษัท กิจพูนชยั จ ำกัด

สำขำทีเ่กีย่วข้อง 8  หมูท่ี่ 2

ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3651 0898

ผลิตอุปกรณย์ึดโยงเสำไฟฟ้ำ

4 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 20-37 ปี ม.6 ขึน้ไป 3 ตำมตกลง บริษัท โตโยต้ำสิงห์บุรี จ ำกัด

ชำ่งยนต์ ชำย 20-37 ปี ปวส.ชำ่งยนต์ 3 ตำมตกลง 109  หมูท่ี่ 1 ต.บำงมัญ  อ.เมือง

พนักงำนรับรถ ชำย/หญิง 20-37 ปี ปวส.-ป.ตรี 3 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 0 3669 9399

จ ำหน่ำยรถยนต์

5 จป.วิชำชพี ชำย/หญิง 22 ปีขึน้ไป ป.ตรี สำขำทีเ่กีย่วข้อง 1 ตำมตกลง  บริษทั บเีอช โปร อนิเตอร์เนชั่นเนล จ ำกดั 

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 20 ตำมตกลง 168  หมูท่ี่ 3  ถนนสำยเอเชยี  

พนักงำนเชือ่ม ชำย 20-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 5 ตำมตกลง ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี

พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 25 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 3 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี  16120

โทร. 0 3669 9365

เฟอรนิ์เจอรอ์ลูมิเนียม

6 ชำ่งเทคนิค ชำย 20-35  ปี ปวส.เคร่ืองกล,ไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกัด

สำขำที่เกี่ยวขอ้ง 31/2 หมูท่ี่ 2

พนกังำนฝ่ำยผลิต หญิง 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 200 310 บำท/วัน   ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณภำพ ชำย/หญิง 20 ปีขึน้ไป ม.3 ขึ้นไป 1 310 บำท/วัน   จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3651 0987

ผลิตช้ินส่วนภำยในล ำโพง

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดสิงห์บุรี เดือนพฤศจิกำยน 2561
โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี



ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/

ที่ (อัตรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกิจกำร

7 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 10 ตำมตกลง บริษัท ทองเฮงสโตนโปรดักท์ จ ำกัด

ชำ่งโฟร์แมน ชำย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง 131  หมู ่4 ถนนสำยเอเชยี

ชำ่งก่อสร้ำง ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี  16120

โทร 0 3653 8005

ผลิตหินอ่อนแกรนิต

8 เจำ้หนำ้ที่วิเครำะห์สินเชื่อ ชำย 21-30 ปี ปวส.-ป.ตรี 3 ตำมตกลง บริษัท ศักด์ิสยำมลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน)

(ท ำงำนต่ำงจงัหวัดได้) 258/13  หมูท่ี่ 7

 ต.บำงมัญ  อ.เมือง

 จ.สิงห์บุรี 16000 

โทร. 08 1379 9931

สินเช่ือรถยนต์

9 ชำ่งเขยีนแบบ ชำย 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท ส่งเสริมคอมเมอร์เชยีล รีฟรีเจอร์เรชัน่ จ ำกัด

สำขำที่เกี่ยวขอ้ง 103 หมู ่3 

ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3669 9445-7

ผลิตเครื่องท ำควำมเย็น

10 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ชำย/หญิง 25 ปีขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 4 ตำมตกลง บริษัท สิงห์บุรีฮอนด้ำคำร์ส์ จ ำกัด

223 หมูท่ี่ 2 ถนนสำยเอเชยี

เจ้ำหน้ำที่บัญชี หญิง 25 ปีขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี บัญชี 2 ตำมตกลง ต.ม่วงหมู ่อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000

รปภ. ชำย 35 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1 ตำมตกลง โทร. 0 3669 9306

จ ำหน่ำยรถยนต์

11 เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หญิง 18 ปีขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี บัญชี 1 ตำมตกลง บริษทั เมืองไทย แคปปติอล จ ำกดั (มหำชน)

กำรเงินกำรธนำคำร 154/154-155  หมู ่7

ต.บำงมัญ อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 06 5525 7467

บรกิำรด้ำนสินเช่ือ

12 ตัวแทนขำย ชำย/หญิง 20-35 ปี ป.6 ขึน้ไป 3 ตำมตกลง บริษัท ไมด้ำ แอสเซ็ท จ ำกัด
(ผ่ำนเกณฑ์ทหำร) 76/25-26   หมู ่5

พนักงำนตรวจสอบสินเชื่อ ชำย 20-35 ปี ม.6 ขึน้ไป 2 16,500 บำท/เดือน ต.ต้นโพธ์ิ  อ.เมือง
(ผ่ำนเกณฑ์ทหำร) จ.สิงห์บุรี 16000

พนักงำนเก็บเงิน ชำย 22 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2 12,000 บำท/เดือน โทร. 08 9901 1231
(ผ่ำนเกณฑ์ทหำร) จ ำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/

ที่ (อัตรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกิจกำร
13 พนักงำนประจ ำร้ำน ชำย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 2 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บีมอร์16

103/17  หมู ่1 ต.บำงมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 09 1001 1158
รำ้นสะดวกซ้ือ

14 ชำ่งเทคนิค ชำย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. ชำ่งไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง บริษัท ที.ซี.เค.อินเตอร์พลำสต์  จ ำกัด
เคร่ืองกล สำขำทีเ่กี่ยวขอ้ง 88  หมูท่ี่ 1

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึน้ไป 5 300 บำท/วัน ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3651 0892-3
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก

15 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 6 300 บำท/วัน คุณเทียนชยั  กฤชเพ็ชร์
49  หมูท่ี่ 1

ต.โพทะเล อ.ค่ำยบำงระจัน
จ.สิงห์บุรี 16150

โทร. 08 6755 4768
จ ำหน่ำยน้ ำมะนำว

16 ชำ่งติดต้ัง ชำย 20 ปีขึน้ไป ม.3-ปวส. 1 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี เอ ซี ซิสเต็มส์
186/22 หมู ่1 ต.บำงมัญ อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0 3651 1614
ติดต้ังกล้องวงจรปิด

17 —พนักงำนขบัรถบรรทุก ชำย 25 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 2 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นันทิญำ
(มีใบขบัขีป่ระเภท 2) 33/1  หมูท่ี่ 3 ต.โรงชำ้ง  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 08 5920 6677

กิจกำรด้ำนขนส่ง
18 ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 25 ปีขึน้ไป ปวส.ชำ่งไฟฟ้ำ 1 ตำมตกลง บริษัท นีโอ ฟำร์มำ เคม จ ำกัด

ชำ่งยนต์ ชำย 25 ปีขึน้ไป ปวส.ชำ่งยนต์ 1 ตำมตกลง 54/2 หมูท่ี่ 3
พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1 350 บำท/วัน ต.บำงระจัน  อ.ค่ำยบำงระจัน
พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ชำย/หญิง 20 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี  16150
คนสวน,พ่อบ้ำน ชำย 40 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1 310 บำท/วัน โทร. 095-4577675

ผลิตอำหำรสัตว์
19 วิศวกรผลิต ชำย 22-35 ปี ป.ตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล 2 ตำมตกลง บริษัท เวลแมน จ ำกัด

อุตสำหกำร 1 หมูท่ี่ 3
วิศวกรควบคุมคุณภำพ ชำย 22-35 ปี ป.ตรี เทคโนโลยีงำนเชือ่ม 1 ตำมตกลง   ต.ไม้ดัด  อ.บำงระจัน

สำขำที่เกี่ยวขอ้ง   จ.สิงห์บุรี 16130
ผู้ชว่ยวิศวกรควบคุมคุณภำพ ชำย 20-35 ปี ปวส. ชำ่งเชือ่ม 1 ตำมตกลง โทร. 08 1874 6922

สำขำที่เกี่ยวขอ้ง ผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องจักรอุตสำหกรรม
ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. ช่ำงกลโรงงำน 2 ตำมตกลง

ช่ำงไฟฟ้ำ สำขำทีเ่กีย่วข้อง

ชำ่ง CNC ชำย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. ช่ำงกลโรงงำน 2 ตำมตกลง
สำขำทีเ่กีย่วข้อง

ชำ่งเชือ่ม-ชำ่งประกอบ ชำย 20-35 ปี ป.6 ขึน้ไป 2 ตำมตกลง

ช่ำงม้วน-พับ-ตัด งำนโลหะ ชำย 20 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1 ตำมตกลง
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/

ที่ (อัตรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกิจกำร
20 วิศวกร ชำย 22 ปีขึน้ไป ป.ตรี สำขำไฟฟ้ำ, 3 ตำมตกลง บริษทั เอเชียน อนิซูเลเตอร์  จ ำกดั (มหำชน)

เคร่ืองกล 99  หมูท่ี่ 2
ลูกจ้ำงรำยวัน ชำย 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึ้นไป 10 ตำมตกลง ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี

(ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร) จ.สิงห์บุรี 16120
ชำ่งเทคนิค ชำย 18 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ 4 ตำมตกลง โทร. 0 3659 9753-5

เคร่ืองกล ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ำ
จป.วิชำชพี ชำย/หญิง 22 ปีขึน้ไป ป.ตรี สำขำอำชีวอนำมัย 1 ตำมตกลง

สำขำทีเ่กีย่วข้อง

21 ชำ่งเทคนิค ชำย 20 ปีขึน้ไป ปวส. เคร่ืองกล 5 ตำมตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ำกัด
สำขำที่เกี่ยวขอ้ง 12  หมูท่ี่ 3

พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 18 ปีขึน้ไป ม.3-ปวส. 20 ตำมตกลง ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3651 0787
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก

22 แม่บ้ำน หญิง 25-40 ปี ป.6 ขึน้ไป 10 ตำมตกลง หจก.ไชยแสง ดีพำร์ทเม้นท์สโตร์
910   ถนนขนุสรรค์

พนักงำนขำย ชำย/หญิง 20-30 ปี ม.3 ขึน้ไป 3 ตำมตกลง ต.บำงพุทรำ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี  16000

โทร 0 3651 2073  
ห้ำงสรรพสินค้ำ

23 ชำ่งเทคนิค ชำย 18 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส.ชำ่งกล 3 ตำมตกลง บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จ ำกัด

ชำ่งอุตสำหกรรม 66 หมู ่13

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปีขึน้ไป ม.3-ปวส. 5 310 บำท/วัน ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 0 3651 0514
ผลิตคอนกรตีมวลเบำ

24 วิศวกร ชำย 22 ปีขึน้ไป ป.ตรี วิศวกรรม 1 ตำมตกลง บริษทั พี.ท.ีเอส.พรีซิชั่น ทลูล่ิง ซิสเต็มส์ จ ำกดั

สำขำที่เกี่ยวขอ้ง 306/1  หมูท่ี่ 1 
พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปีขึน้ไป ม.3-ปวส. 4 310 บำท/วัน ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16160
โทร. 0 3681 0329
ผลิตอะไหล่เครื่องจักร

25 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 5 310 บำท/วัน บริษทั บรูพำอตุสำหกรรม จ ำกดั

114  หมูท่ี่ 2
ต.โรงชำ้ง  อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 08 5963 8455
ผลิตกระดำษ
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               ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงหบ์รีุ โทร 0 3650 7202-3

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/

ที่ (อัตรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกิจกำร
1 ผู้จัดกำรฝึกหัด (ESSO) ชำย/หญิง 22 ปีขึน้ไป ปวส. ขึน้ไป 15 19,000 บำท/เดือน บริษัท เพียวพลังงำนไทย จ ำกัด

ประจ ำสถำนีบริกำรน้ ำมันทัว่ประเทศ 86 อำคำรสัมมำกรเพลส ชัน้ 2 
พนักงำนบริกำรหน้ำลำน (ESSO) ชำย/หญิง 18-55 ปี ป.6-ปวส. 45 ตำมตกลง ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสูง
ประจ ำสถำนีบริกำรน้ ำมันทัว่ประเทศ เขตสะพำนสูง  กรุงเทพ ฯ  10240

โทร. 0 2515 9000
ธุรกิจค้ำปลีกน้ ำมัน

2 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 20 320 บำท/วัน บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ำกัด

89 หมู ่1 นิคมอุตสำหกรรมไฮเทค 
ต.บ้ำนเลน  อ.บำงปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยำ  13160
โทร. 0 3535 0080-3 
ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

3 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 16 310 บำท/วัน บริษัท  นันยำงเท็กซ์ไทล์  จ ำกัด
ชำ่งเทคนิค ชำย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. 4 ตำมตกลง 89 หมูท่ี่ 11 
พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ หญิง 18 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 3 310 บำท/วัน ต.ไร่ขงิ อ.สำมพรำน
พนักงำนขบัรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 18 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 3 310 บำท/วัน จ.นครปฐม 73210
โฟร์แมนไฟฟ้ำ ชำย 20 ปีขึน้ไป ปวส. ไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง โทร. 09 5653 2263

ป่ันด้ำย
4 ชำ่งตีเกลียวเส้นด้ำย ชำย 30 ปีขึน้ไป ปวช.-ปวส. 4 ตำมตกลง บริษัท น ำรุ่ง เรย่อน จ ำกัด

83  หมูท่ี่ 5 ต.บำงเจ้ำฉำ่ อ.โพธ์ิทอง
จ.อ่ำงทอง 14120

โทร. 08 9797 3471
ป่ันด้ำย

5 —พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 25 308 บำท/วัน บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์  จ ำกัด
ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 25 ปีขึน้ไป ปวส.ไฟฟ้ำก ำลัง 4 ตำมตกลง 25  หมูท่ี่ 1 ต.เชยีงรำกน้อย
หัวหน้ำงำนฝ่ำยผลิต ชำย 25 ปีขึน้ไป ป.ตรี สำขำส่ิงทอ 4 ตำมตกลง   อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ

สำขำที่เกี่ยวขอ้ง โทร. 08 5155 5562
อุตสำหกรรมป่ันเส้นด้ำย

6 พนักงำนขบัรถ ชำย 27 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 15 21,000 บำท/เดือน บริษัท นครชยั 21 จ ำกัด
พนักงำนต้อนรับบนรถ หญิง 18 ปีขึน้ไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 20 13,800 บำท/เดือน 1540-42  ถนนมิตรภำพ

 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครรำชสีมำ  30000

โทร. 0 4425 7997 ต่อ 123
บรกิำรขนส่งด้วยรถยนต์โดยสำร

7 ผู้จัดกำรและผู้ชว่ยผู้จัดกำร ชำย/หญิง 28-35 ปี ป.ตรี (มีประสบกำรณ์) 3 ตำมตกลง บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)

หัวหน้ำแผนก ชำย 25-30 ปี ป.ตรี (มีประสบกำรณ์) 8 ตำมตกลง 1839-1839/1  ถนนพหลโยธิน
พนักงำนบริกำรลูกค้ำ ชำย/หญิง 18-25 ปี ป.ตรี 16 13,000 บำท/เดือน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร
พนักงำนประจ ำห้องฉำย ชำย 22-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ไฟฟ้ำ 3 14,000 บำท/เดือน กรุงเทพ ฯ 10900

คอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0 2515 5300
เจำ้หน้ำทีธุ่รกำรและกำรเงิน หญิง 25-30 ปี ป.ตรี สำขำบญัชี,กำรเงิน 4 15,000 บำท/เดือน กิจกำรด้ำนควำมบันเทิง

สำขำที่เกี่ยวขอ้ง
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ชำย/หญิง 24-30 ปี ป.ตรี ทุกสำขำ 5 ตำมตกลง

ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจังหวัด เดือนพฤศจิกำยน  2561
โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี



ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/

ที่ (อัตรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกิจกำร
8 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 160 308 บำท/วัน บริษัท ฟูจคุิระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

1/80 หมู ่5 ถนนโรจนะ
ต.คำนหำม  อ.อุทัย

จ.พระนครศรีอยุธยำ  13210
โทร. 0 3522 6901-5
ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

9 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6ขึน้ไป 35 300 บำท/วัน บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมส่ิงทอ จ ำกัด

205  หมูท่ี่ 4 ถนนสุขมุวิท
— ชำ่งซ่อมบ ำรุง ชำย 18-30 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตำมตกลง ต.บำงปูใหม่  อ.เมือง

จ.สมุทรปรำกำร  10280
— ชำ่งไฟฟ้ำ ชำย 18-30 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตำมตกลง โทร. 0 2383 1085-86

สิง่ทอ
10 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-35 ปี ป.6ขึน้ไป 25 300 บำท/วัน บริษทั ดีสโตน อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั

— ชำ่งเทคนิค ชำย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 3 9,500 บำท/เดือน 4  หมู ่7 ถ. 
— วิศวกร ชำย 18-35 ปี ป.ตรี วิศวะไฟฟ้ำ, 2 15,000 บำท/เดือน ต.บำงปลำ  อ.บำงเลน

จ.นครปฐม 73130
— พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึน้ไป 3 300 บำท/วัน โทร. 0 3496 2428-32

ผลิตยำงรถยนต์
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               ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงหบรีุ โทร 0 3650 7202-3

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/

ที่ (อัตรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกิจกำร

1 — พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึน้ไป 2 310 บำท/วัน  บริษทั บเีอช โปร อนิเตอร์เนชั่นเนล จ ำกดั 

 - พิกำรทำงร่ำงกำยหรือ 168  หมูท่ี่ 3  ถนนสำยเอเชยี  

กำรเคลือ่นไหว ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี  16120

โทร. 0 3669 9364

ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้ำ

2 — พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึน้ไป 5 310 บำท/วัน บริษทั ซันเด้น อินเตอร์คูล(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

 - พิกำรทำงร่ำงกำยหรือ 97-97/1 หมู ่3 

กำรเคลือ่นไหว ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 08 9194 2915

ผลิตเครื่องท ำควำมเย็น

3 — พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึน้ไป 1 ตำมตกลง บริษัท ส่งเสริมอินเตอร์คูลสเตนเลส จ ำกัด

 - พิกำรทำงร่ำงกำยหรือ 105 หมู ่3 

กำรเคลือ่นไหว ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3669 9440

ผลิตเครื่องท ำควำมเย็น

ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร เดือนพฤศจิกำยน  2561
โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี


