
               ตําแหนงงานวาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือมีตําแหนงงานวางเพิ่มเติมอยูเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี โทร 0 3650 7202-3

ลําดับ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จํานวน คาจาง

ที่ (อัตรา)

1 พนักงานขายหนาลาน ชาย 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 3 315 บาท/วัน บริษัท เอเชียเอ็นเนอรจี คอรปอเรชั่น จํากัด

106 หมูที่ 3

แคชเชียร ชาย/หญิง 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 1 315 บาท/วัน ต.บานหมอ อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี 16120

พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 21-45 ป ม.3 ขึ้นไป 5 ตามตกลง โทร. 09 4515 1117

จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง

2 พนักงานทั่วไป ชาย 24-40 ป ม.3-ปวส. 2 315 บาท/วัน บริษัท การุณบราเธอรส จํากัด

80/1  หมูที่ 4

ชางเชื่อม ชาย 24-40 ป ม.3-ปวส. 2 330 บาท/วัน ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี 16120

โทร. 0 3659 9599

จําหนายอุปกรณในฟารมปด  Evap

3 พนักงานฝายผลิต หญิง 18-35 ป ม.6 ขึ้นไป 100 346 บาท/วัน บริษัท  ไทยชิบาอุระเด็นชิ  จํากัด

51 หมูที่ 3

ต.น้ําตาล อ.อินทรบุรี

จ.สิงหบุรี 16110

โทร. 0 3681 2870

ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

4 ชางไฟฟา ชาย 18-40 ป ปวช.-ปวส. ไฟฟา 2 315 บาท/วัน บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จํากัด

66 หมูที่ 13

พนักงานฝายผลิต ชาย 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 315 บาท/วัน ต.ทองเอน อ.อินทรบุรี

จ.สิงหบุรี 16110

โทร. 0 3651 0514

ผลิตคอนกรีตมวลเบา

ตําแหนงงานวางในจังหวัดสิงหบุรี เดือนเมษายน 2563
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี

   สถานประกอบการ/           

ท่ีตั้ง/ ประเภทกิจการ 



               ตําแหนงงานวาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือมีตําแหนงงานวางเพิ่มเติมอยูเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี โทร 0 3650 7202-3

ลําดับ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จํานวน คาจาง

ที่ (อัตรา)

ตําแหนงงานวางในจังหวัดสิงหบุรี เดือนเมษายน 2563
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี

   สถานประกอบการ/           

ท่ีตั้ง/ ประเภทกิจการ 

5 พนักงานคลังสินคา ชาย 18-35 ป ม.6-ปวส. 1 315 บาท/วัน บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จํากัด

76 หมูที่ 6  

พนักงานฝายผลิต ชาย 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 10 315 บาท/วัน ต..โพกรวม  อ.เมือง

จ.สิงหบุรี 16000

โทร. 09 2246 3883

ผลิตเครื่องสําอางค

6 หัวหนาแผนกจัดซื้อ ชาย/หญิง 22-40 ป ป.ตรี 1 ตามตกลง  บริษัท บีเอช โปร อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด 

168  หมูที่ 3  ถนนสายเอเชีย  

เจาหนาที่วางแผนการผลิต ชาย/หญิง 20-40 ป ปวช.-ป.ตรี 1 ตามตกลง ต.บานหมอ  อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี  16120

เจาหนาที่คอมพิวเตอร ชาย/หญิง 22-40 ป ป.ตรี คอมพิวเตอร 1 ตามตกลง โทร. 0 3669 9365

สาขาที่เกี่ยวของ ผลิตตูควบคุมไฟฟา

จป.วิชาชีพ ชาย/หญิง 22-40 ป ป.ตรี อาชีวอนามัย 1 ตามตกลง

สาขาที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่บัญชี หญิง 20-40 ป ปวส.-ป.ตรี บัญชี 1 ตามตกลง

พนักงานฝายผลิต ชาย/หญิง 18-40 ป ป.6 ขึ้นไป 15 315 บาท/วัน

7 พนักงานชาง ชาย 20-40 ป ม.6 ขึ้นไป 2 ตามตกลง หางหุนสวนจํากัด กิตติเครื่องเย็น

152/152-153 หมูที่ 7

ต.บางมัญ  อ.เมือง

จ.สิงหบุรี  16000

โทร. 0 3651 2173

จําหนายเครื่องทําความเย็น

8 ชางเทคนิค ชาย 20-35 ป ปวส. เครื่องกล 3 ตามตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จํากัด

สาขาที่เกี่ยวของ 12  หมูที่ 3

ต.หัวปา อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี 16120

โทร. 0 3651 0787

ผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก



               ตําแหนงงานวาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือมีตําแหนงงานวางเพิ่มเติมอยูเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี โทร 0 3650 7202-3

ลําดับ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จํานวน คาจาง

ที่ (อัตรา)

ตําแหนงงานวางในจังหวัดสิงหบุรี เดือนเมษายน 2563
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี

   สถานประกอบการ/           

ท่ีตั้ง/ ประเภทกิจการ 

9 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-37 ป ปวช.-ป.ตรี 6 ตามตกลง บริษัท โตโยตาสิงหบุรี จํากัด

109  หมูที่ 1

ชางยนต ชาย 20-35 ป ปวส. ชางยนต 2 ตามตกลง ต.บางมัญ  อ.เมือง

จ.สิงหบุรี 16000

พนักงานสโตร ชาย/หญิง 20-35 ป ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง โทร. 0 3669 9399

จําหนายรถยนต

ชางเตรียมพื้น,พนสี ชาย 20 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5 ตามตกลง

10 พนักงานฝายผลิต ชาย 21-40 ป ม.3 ขึ้นไป 5 315 บาท/วัน บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จํากัด

114  หมูที่ 2

ต.โรงชาง  อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี 16120

โทร. 0 3669 0206

ผลิตกระดาษ

11 พนักงานฝายผลิต ชาย 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 3 315 บาท/วัน บริษัท พี.ที.เอส.พรีซิชั่น ทูลลิ่ง ซิสเต็มส จํากัด

306/1 หมูที่ 1

พนักงานธุรการ ชาย/หญิง 18-35 ป ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี 16120

โทร. 0 3681 0329

ผลิตเครื่องมือเครื่องจักร

12 ตัวแทนขาย ชาย/หญิง 20-35 ป ป.6 ขึ้นไป 2 ตามตกลง บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด

76/25-26   หมูที่ 5

ต.ตนโพธิ์  อ.เมือง

จ.สิงหบุรี 16000

โทร. 08 9901 1231

จําหนายเครื่องใชไฟฟา



               ตําแหนงงานวาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือมีตําแหนงงานวางเพิ่มเติมอยูเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี โทร 0 3650 7202-3
ลําดับ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จํานวน คาจาง

ที่ (อัตรา)

1 เจาหนาที่ควบคุมระบบการผลิต ชาย 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 30 10,500 บาท/เดือน บริษัท ปญจพลไฟเบอรคอนเทนเนอร  จํากัด

110/4  หมูที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1

ชางซอมบํารุง ชาย 20 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส. 2 11,500 บาท/เดือน ต.บานเกาะ  อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร 74000

พนักงานขับรถโฟลคลิฟท ชาย 30 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 12,000 บาท/เดือน โทร. 0 3446 8019

ผลิตกระดาษคราฟท

2 ทีมบริหารงานหนาราน ชาย/หญิง 25-35 ป ป.ตรี 5 18,000 บาท/เดือน บริษัท อาฟเตอร ยู จํากัด (มหาชน)

1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ

พนักงานประจําราน ชาย/หญิง 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 5 13,000 บาท/เดือน  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

(ประจําสาขางามวงควาน) กรุงเทพมหานคร 10250

พนักงานประจําราน ชาย/หญิง 20 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 20 13,000 บาท/เดือน โทร. 0 2318 4488 ตอ 251

(ประจําสาขาสามยานมิตรทาวน) ขนมหวาน เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม

3 ชางซอมบํารุงรถโดยสาร ชาย 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 2 11,600 บาท/เดือน บริษัท นครชัยทัวร จํากัด

1536-38  ถนนมิตรภาพ

เจาหนาที่อะไหล ชาย 20 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 9,800 บาท/เดือน  ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา  30000

เจาหนาที่กิจการรถโดยสาร ชาย 22 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 9,800 บาท/เดือน โทร. 0 4426 1555 ตอ 123

บริการขนสงดวยรถยนตโดยสาร

เจาหนาที่ธุรการ ชาย 22 ปขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 10,800 บาท/เดือน

พนักงานตอนรับบนรถ ชาย/หญิง 18-30 ป ม.3 ขึ้นไป 1 14,000 บาท/เดือน

เจาหนาที่บริการลูกคา ชาย/หญิง 18-30 ป ม.3 ขึ้นไป 2 12,500 บาท/เดือน

4 พนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 5 325 บาท/วัน บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี่ การด  จํากัด

19/12  ซอยนวมินทร 28

แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม

กรุงเทพ ฯ 10240

โทร. 0 2734 7553-4

ระบบรักษาความปลอดภัย

ตําแหนงงานวางตางจังหวัด เดือนเมษายน 2563
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี

   สถานประกอบการ/ท่ีตั้ง/  

         ประเภทกิจการ 



               ตําแหนงงานวาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือมีตําแหนงงานวางเพิ่มเติมอยูเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี โทร 0 3650 7202-3
ลําดับ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จํานวน คาจาง

ที่ (อัตรา)

1 � พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-45 ป ป.6 ขึ้นไป 1 315 บาท/วัน  บริษัท บีเอช โปร อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด 

 - พิการทางรางกายหรือ 168  หมูที่ 3  ถนนสายเอเชีย  

การเคลื่อนไหว ต.บานหมอ  อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี  16120

โทร. 0 3669 9365

ผลิตตูควบคุมไฟฟา

ตําแหนงงานวางคนพิการ เดือนเมษายน 2563
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี

   สถานประกอบการ/ท่ีตั้ง/  

         ประเภทกิจการ 
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