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สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำเดือน มิถุนำยน 2561
1. ด้ำนควำมต้องกำรแรงงำน
ส ำนั ก งำนจั ด หำงำนจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ไ ด้ รั บ แจ้ ง
ควำมต้อ งกำรแรงงำนจำกนำยจ้ ำง/สถำนประกอบกำร
จ ำนวน 288 อั ตรำ เป็ นชำย จ ำนวน 26 อั ตรำ เป็ นหญิ ง
จำนวน 14 อัตรำ และไม่ระบุเพศ จำนวน 248 อัตรำ ส่วนใหญ่
ต้องกำรแรงงำนที่มีอำยุระหว่ำง 18-24 ปี จำนวน 135 อัตรำ
ร้อยละ 46.88 รองลงมำอำยุระหว่ำง 25-29 ปี จ ำนวน
64 อัตรำ ร้อยละ 22.22
ระดั บ กำรศึก ษำที่ น ำยจ้ำ งต้ อ งกำรมำกที่ สุ ด คื อ
มัธยมศึกษำ จำนวน 118 อัตรำ ร้อยละ 40.97 รองลงมำ
คือปวส. จำนวน 57 อัตรำ ร้อยละ 19.79
ควำมต้องกำรแรงงำนจำแนกตำมประเภทอำชีพ
และอุตสำหกรรมที่ นำยจ้ำงต้อ งกำร 3 อันดับแรก ได้แก่
แรงงำนทั่วไป จ ำนวน 60 อั ตรำ ร้อยละ 20.83 ช่ำงประกอบ
อุป กรณ์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ จ ำนวน 55 อั ตรำ ร้ อยละ 19.10
แรงงำนด้ำนกำรผลิต จำนวน 43 อัตรำ ร้อยละ 14.93
2. ด้ำนผู้สมัครงำน
ผู้สมัครงำนมำใช้บริกำรจัดหำงำน จำนวน 320 คน
เป็นชำย จำนวน 141 คน เป็นหญิง จำนวน 179 คน
เป็นผู้สมัครงำนรำยใหม่ จำนวน 113 คน เป็นชำย
จำนวน 53 คน ร้อยละ 46.90 เป็นหญิง จำนวน 60 คน
ร้อยละ 53.10 เมื่อพิจำรณำผู้สมัครงำนตำมช่วงอำยุพบว่ำ
ผู้สมัครงำนมีอำยุระหว่ำง 18-24 ปี มำกที่สุด จำนวน 38 คน
ร้อยละ 33.63 รองลงมำคืออำยุระหว่ำง 25-29 ปี จำนวน
33 คน ร้อยละ 29.20
ระดั บ กำรศึ ก ษำของผู้ ส มั ค รงำนอยู่ ใ นระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษำมำกที่ สุ ด จ ำนวน 57 คน ร้ อ ยละ 50.44
รองลงมำคือระดับปริญญำตรี จำนวน 29 คน ร้อยละ 25.66
ตำแหน่งงำนที่มีผู้สมัครงำนมำกที่สุด 3 อันดับแรก
คือ แรงงำนด้ำนกำรประกอบ จำนวน 42 คน ร้อยละ 37.17
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนอื่นๆ จำนวน 14 คน ร้อยละ 12.39
พนักงำนขำย จำนวน 7 คน ร้อยละ 6.19

3. ด้ำนกำรบรรจุงำน
ผู้สมัครงำนที่ได้รับกำรบรรจุงำนจำนวน 238 คน
เป็น ชำย จำนวน 110 คน เป็นหญิง จ ำนวน 128 คน
เมื่ อ พิ จ ำรณำตำมช่ว งอำยุ จ ะเห็ น ว่ ำผู้ ส มั ครงำนที่ มี อ ำยุ
ระหว่ำง 30-39 ปี ได้รับกำรบรรจุงำนมำกที่สุด จำนวน
97 คน ร้อยละ 40.76 รองลงมำคืออำยุระหว่ำง 25-29 ปี
จำนวน 74 คน ร้อยละ 31.09
ในด้ ำ นกำรศึ ก ษำพบว่ ำ ผู้ ที่ จ บกำรศึ ก ษำระดั บ
มัธยมศึกษำได้รับกำรบรรจุงำนมำกที่สุด จำนวน 133 คน
ร้อยละ 55.88 รองลงมำคือปวส. จำนวน 43 คน ร้อยละ
18.07
ตำแหน่ง งำนที่ ได้รับ กำรบรรจุง ำน 3 อันดับ แรก
ได้ แก่ แรงงำนด้ำนกำรผลิ ต จ ำนวน 67 คน ร้อยละ 28.15
แรงงำนทั่ วไป จ ำนวน 31 คน ร้อยละ 13.03 ช่ำงประกอบ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 คน ร้อยละ 5.88
(คน)



แผนภูมิ ควำมต้องกำรแรงงำน ผู้สมัครงำน
และกำรบรรจุงำน เดือน มิถุนำยน 2561
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แฟรนไชส์กล้วยทอด โอ้ว...บานาน่า
ขายง่าย กาไรดี อีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์
ที่น่าสนใจ

กล้วยทอด เป็นขนมไทยชนิดหนึ่งซึ่งปรุงโดยกำรนำกล้วยตัดเป็นแผ่นหรือหั่นคริ่งแล้วมำชุบนำแป้งซึ่งมีส่วนผสมของแป้งข้ำว
เจ้ำ มะพร้ำวขูดขำว งำคั่ว นำตำล และกะทิ แล้วจึงนำไปทอดในนำมันร้อนในกระทะ ใช้รับประทำนเป็นอำหำรว่ำง แหล่งที่มีกล้วย
แขกขึนชื่อ คือ ถนนนครสวรรค์จนกระทั่งถึงแยกหลำนหลวง และถนนจักรพรรดิพงษ์ในกรุงเทพมหำนคร ที่มีกำรทอดและขำยกล้วย
แขกกันมำอย่ำงยำวนำนริมถนน
ปัจจุบันกล้วยทอดถือเป็นอีกหนึ่ง ธุรกิจSmesที่น่ำสนใจ เป็นอย่ำงมำก ด้วยแนวทำงกำรตลำดและกลยุทธ์กำรขำยในปัจจุบันที่
พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ทำให้อำหำรว่ำงทำนเล่นที่พวกเรำซือกินเป็นประจำอย่ำง “กล้วยทอด” กลำยเป็น ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่น่ำจับ
ตำมอง
วันนีเรำจะพำทุกท่ำนไปทำควำมรู้จักกับธุรกิจSmesน้องใหม่ ที่ก้ำวเข้ำมำสู่รูปแบบของแฟรนไชส์อย่ำงเต็มตัว ธุรกิจที่ว่ำนีก็คือ
แฟรนไชส์กล้วยทอด “โอ้ว…บำนำน่ำ” นั่นเองค่ะ ซึ่งกล้วยทอดร้ำนนีมีรสชำติที่กรอบ อร่อย เรียกได้ว่ำโดนใจคนที่ชื่นชอบ
รับประทำนอย่ำงมำก ด้วยลักษณะพิเศษของแป้งที่นำมำทอด บวกกับกล้วยน้หว้
ำ ำที่สุกกำลังพอดี จึงทำให้ร้ำนกล้วยทอดโอ้ว …บำนำ
น่ำ อร่อยจนทำให้ลูกค้ำหลำยคนติดอกติดใจกันเลยทีเดียว
อีกทังยังเป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่ลงทุนไม่แพง เหมำะสำหรับทุกท่ำนที่ต้องกำรมีอำชีพเสริม รำยได้เสริม หำกลงทุนเปิดร้ำนขำย
กล้วยทอดรับรองว่ำกำไรดีมำกๆ วันนีเรำได้นำบทสัมภำษณ์เจ้ำของธุรกิจSmesกล้วยทอด โอ้ว บำนำน่ำ มำให้เพื่อนๆ ได้อ่ำนกัน
เรำไปทำควำมรู้จักกับเธอคนนีกันเลยค่ะ

-๓คุณ อังคณา อิ่มจาด (ชื่อเล่น นุย้ ) อายุ 33 ปี ปัจจุบนั ทางานประจาอยูท่ ี่บริ ษทั นาเข้ารถบรรทุกจากประเทศอิตาลี ตาแหน่งผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายการตลาด และเป็ นเจ้าของธุรกิจSmes แฟรนไชส์กล้วยทอด”โอ้ว บานาน่า” แนวความคิดและรู ปแบบของแฟรนไชส์น้ ี คือ ไม่
เน้นขายแฟรนไชส์แพง เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีเงินลงทุนน้อย เพราะคุณนุย้ จาหน่ายแป้ งกล้วยทอดด้วย
ตอนนี้เธอมีสาขาตัวอย่างอยูใ่ กล้ออฟฟิ ต โดยปกติแล้วเธอจะให้แม่บา้ นไปขายช่วงเช้าถึงบ่ายโมง และกิจวัตรประจาวัน คือตื่น
ขึ้นมาตั้งแต่ 7 โมงเช้า จากนั้นคุณนุย้ ก็จะแวะที่ร้านกล้วยทอดก่อนจนถึงเวลา 08.30 น. เธอก็จะเข้าออฟฟิ ตทางานตามปกติ และ
ทุกๆ สัปดาห์เธอก็ยงั รับนัดลูกค้ามาเรี ยนทอดกล้วยอีกด้วย (เฉพาะวันอาทิตย์หรื อนขัตฤกษ์เท่านั้น) บางสัปดาห์ที่ไม่ได้รับนัด
ลูกค้า เธอก็จะไปโรงทาน งานบุญหรื อไปออกงาน ออกบูท เช่น ตลาดสวนมิ่งมงคล
อยากขายกล้วยทอด โอ้ว…บานาน่ า ต้ องทาอย่ างไร

เริ่ มต้นต้องพาตัวเองมาเรี ยนทอดกล้วยก่อนค่ะ ที่นี่เราสอนฟรี ทุกวันอาทิตย์ ไม่มีค่าแฟรนไชส์ เพราะสอนเพียงเทคนิคการทอด
และการทาธุรกิจไม่ได้สอนสู ตรค่ะ สู ตรอยูใ่ นตัวแป้ งกล้วยทอดสาเร็ จรู ปอยูแ่ ล้ว เพียงแค่ท่านนาไปปรุ งเพิ่มนิดหน่อยด้วยมะพร้าว
ขูด กะทิ และน้ าเท่านั้น
ถ้าหากสั่งซื้ อแป้ งแล้วไม่ได้มาเรี ยนทอด เราจะยา้ ลูกค้ าว่ า หากไม่ มาเรี ยน จะไม่ จาหน่ ายค่ ะ ยกเว้นคนที่เคยมีร้านกล้วยทอดอยูแ่ ล้ว
แต่ตอ้ งการซื้ อแป้ งไปแทนของเดิม หรื อที่เคยผสมเองอาจมีทกั ษะการทอดอยูแ่ ล้วบ้าง ก็จะสอนทอดทางโทรศัพท์ แต่ไม่ค่อย
แนะนาจะพยายามให้มาเรี ยนค่ะ เพราะเทคนิคที่บางท่านเคยเรี ยนรู ้มา อาจจะคนละอย่างกับ โอ้ว …บานาน่าก็ได้ค่ะ
ร้ านกล้ วยทอด โอ้ ว…บานาน่า สาขาตัวอย่างตั ้งอยู่ที่บริเวณ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (พิกดั GPS 14°38’12.6″N
101°07’51.1″E) หากท่านใดสนใจอยากแวะไปอุดหนุนกล้ วยทอดอร่อยๆ จากร้ านโอ้ ว …บานาน่า ก็ลองแวะไปได้ เลยนะค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คุณ อังคณา อิ่มจาด
เรี ยบเรี ยงเนื้อหาโดย : www.siamarcheep.com (สยาม
อาชีพ)
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1. แผนการเกษียณอายุเป็ นการป้องกันชีวิตตัวเองตกต่า ไม่ ให้ ตกถึงขีดสุ ด
การวางแผนชีวิตตัวเองเรื่ องการเกษียณคล้ายๆ กับการทาประกันชีวิต ถ้าวันหนึ่งคุณไม่อยูใ่ นสภาพที่จะทางานได้อีกต่อไป
คุณจะทายังไง คุณจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงตัวในวันที่คุณทางานไม่ได้ คนส่ วนใหญ่ทางานทั้งชีวิต พอตอนเกษียณก็ตอ้ งทนใช้
ชีวิตกินอาหารถูกๆเพราะเดี๋ยวเงินหมด แถมเงินเฟ้ อก็ยงั ทาให้ค่าเงินของคุณลดมูลค่าไปราวๆ 2-4% ต่อปี สุ ดท้ายถ้าคุณเงินหมด
ในวัยเกษียณ คุณก็ตอ้ งหางานทาหรื อไม่กต็ อ้ งสร้างธุรกิจใหม่อยูด่ ี แล้วการเกษียณมันจะต่างอะไรจากตอนที่ไม่ เกษียณ
2. ดอกเบี้ยและสภาพร่ างกายเปลี่ยนไปได้ ตามกาลเวลา
การทาอะไรซ้ าๆ กันวันละ 8 ชัว่ โมงเพื่อล้มพับหรื อรอเสพสุ ขตอนแก่เป็ นเรื่ องที่ไม่ฉลาดเป็ นอย่างยิง่ เราไม่ควรทางานหนัก
เพื่อสะสมความสุ ขยามเกษียณหรอก แถมประสิ ทธิภาพของคุณก็ข้ ึนๆลงๆ คุณควรพักผ่อนและทางานเฉพาะตอนที่คุณกาลังมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดเพื่อสร้างผล ออกดอกและมีความสุ ขยิง่ กว่า
3. ทาน้ อยไม่ ได้ แปลว่ าขี้เกียจ
การทางานเยอะแต่ส่วนใหญ่เป็ นงานที่ไร้คุณภาพเป็ นที่ยอมรั บมากกว่าคนที่ทางาน น้อยแต่มีประสิ ทธิภาพ บางคนเอา
คุณภาพงานมาวัดด้วยเวลา ยิง่ นานแสดงว่ายิง่ ขยัน การทาน้อยหลายๆครั้งสามารถสร้างผลงานได้มากกว่าการทาเยอะๆด้วยซ้ า
เศรษฐีมิติใหม่แม้จะทางานในออฟฟิ ตน้อยกว่า แต่สามารถสร้างคุณค่าได้มากกว่าคนที่ทางานเยอะ 10 คน เน้นทาตัวให้มี
ประสิ ทธิภาพ ไม่ใช่ทาตัวให้ยงุ่
4. จังหวะที่ดีที่สุดไม่ มีในโลก
ถ้าคุณอยากทาอะไรก็ลงมือเลย ติดขัดอะไรก็แก้ไขระหว่างทาง อย่ารอให้วนั ดีๆมาหาคุณโดยที่คุณไม่ได้ทาอะไร โลกไม่ได้
กลัน่ แกล้งคุณแต่กไ็ ม่ได้เอาความสาเร็ จใส่ พานมาให้คุณด้วย การรอโอกาสและใช้คาว่า “ซักวันหนึ่ง” มันจะทาให้คุณเอาความ
ฝันลงหลุมไปพร้อมกับคุณ
5. ทาไปก่ อนค่อยมาขอโทษทีหลัง
ถ้าคุณลงมือทาตามใจที่คุณอยากทาแล้วไม่มีคนอื่นเดือดร้อน ไม่มีใครที่จะต้องเจ็บตัวจากการตัดสิ นใจของคุณ ทาไปเลย
ไม่ตอ้ งขออนุ ญาติใคร อย่ารอให้วนั เวลาผ่านไปโดยไม่ลงมือทา อย่าให้ใครมาห้ามคุณได้ คนส่ วนใหญ่จะห้ามคุณไม่ให้คุณเร่ ง
เครื่ อง ถ้าคุณมัน่ ใจ คุณก็ไม่ควรหยุด ไว้เครื่ องพังเมื่อไหร่ กค็ ่อยขอโทษก็ได้

-๕6. เน้ นเพิ่มจุดแข็ง ไม่ ต้องสนใจจุดอ่ อน
คนส่ วนใหญ่เก่งอยูไ่ ม่กี่ดา้ น นอกนั้นห่วยหมด หลายคนเก่งคิดและทาไม่ได้เรื่ อง ถ้ามันยุง่ ยากนักก็จา้ งคนอื่นทาให้แทนเลย
สิ การเน้นจุดแข็งมีประโยชน์มากกว่าอุดรู รั่ว เน้นใช้อาวุธไม้ตายดีกว่าทาอะไรที่ไม่ถนัดครึ่ งๆกลางๆ
7. อะไรที่มากเกินไปมักกลายเป็ นสิ่ งที่ตรงกันข้ าม
ของดีๆ ถ้ามีมากเกินไปก็จะไม่ดี โดยเฉพาะเรื่ องของวัตถุกบั เวลา เยอะไป มากไป หรื อบ่อยไปก็ไม่ดี เพราะมันจะกลายเป็ น
พิษร้ายสาหรับคุณ บางคนทางานหนักเพื่อซื้ อสิ่ งที่มนั ไม่จาเป็ นต่อชีวิตเขา เป็ นหนี้หวั โต กลายเป็ นชีวิตต้องทางานเพื่อวัตถุ
เครี ยดว่าจะหาเงินมาผ่อนเดือนชนเดือนทันหรื อเปล่า
8. เงินเพียงอย่างเดียวไม่ ใช่ ทางออก
คาว่า “ถ้ามีเงินเยอะกว่านี้” เป็ นคาพูดของคนที่ชอบผลัดผ่อน เป็ นการเลื่อนการตัดสิ นใจทาสิ่ งสาคัญๆต่อชีวิตไปในภายภาค
หน้า หลายๆเรื่ องมันเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งลงมือทาเดี๋ยวนี้ แต่การใช้คานี้ทาให้เหตุผลที่จะไม่ลงมือทาดูสวยงามทันที การพยายามทา
อะไรซ้ าไปซ้ ามา ทาชีวิตให้ยงุ่ เข้าไว้แล้วโกหกตัวเองว่าทั้งหมดทาเพื่ออนาคตเป็ นเรื่ องที่ ไม่เข้าท่า เป็ นภาพลวงตา หลอกตัวเอง
สิ้ นดี มันเป็ นเกมส์ที่ทาให้เราไม่ตอ้ งคิดเรื่ องยากๆ ปัญหาจึงไม่ได้อยูท่ ี่เรื่ องเงิน แต่อยูท่ ี่คุณ
9. คิดถึงรายได้ ที่เพียงพอทาให้ คุณบรรลุเป้าหมาย
เศรษฐีมิติใหม่ไม่ได้สนใจเงินก้อนโต แต่เขาสนใจรายได้ที่จะทาให้เขาบรรลุเป้ าหมายด้วยเวลาทางานที่นอ้ ยทีส่ ุ ด และที่
สาคัญเขาสนใจคุณภาพของรายได้มากกว่าปริ มาณ อย่างเช่นนาย ก ทางาน 8 ชัว่ โมงต่อวัน ได้เงิน 50,000 ต่อเดือน กับนาย ข ได้
เงิน 25,000 ต่อเดือน แต่ทางานวันละชัว่ โมง กรณี อย่างนี้ถือว่านาย ข รวยกว่า เพราะถ้าเอาเวลาที่ใช้ไปมาหารกับรายได้นอ้ ยกว่า
นาย ข จะมีเวลาทาเงินและทาอย่างอื่นเพื่อบรรลุเป้ าหมายตัวเองด้วย
10. ความเครี ยดคือยาเสริมและยาพิษ
คนที่หลีกหนีคาตาหนิท้ งั หมดจะเป็ นคนที่ไม่มีวนั ประสบความสาเร็ จในชีวิต หลายๆครั้งถ้าไม่มีแรงกดดันชีวิตก็ไม่
ก้าวหน้า ยิง่ เราสามารถสร้างความเครี ยดที่ดีเพื่อส่ งเสริ มชีวิตตัวเองได้มากเท่าไหร่ เรายิง่ มีโอกาสที่ชีวิตจะเติบโตและไปถึงฝั่ งฝัน
ได้มากขึ้นเท่านั้น อย่าพยายามหนีความเครี ยดด้วยการไม่ทาอะไรเลย ถ้าคุณแยกความเครี ยดที่ดีและเอามาใช้ประโยชน์ได้ ชีวิต
คุณจะก้าวไปข้างหน้าเยอะเลย

อ้างอิง : www.bejame.com
: Tim Ferrise ผูเ้ ขียน The 4 Hour work week
ภาพจาก : pixabay.com

-8ตำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดสิงห์บรุ ี เดือนกรกฎำคม 2561
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี
ตำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีตำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี โทร 0 3650 7202-3
ลำดับ
ที่
1

ตำแหน่งงำนว่ำง
ช่ำงกลึง

เพศ

อำยุ

วุฒิกำรศึกษำ

จำนวน
(อัตรำ)

ค่ำจ้ำง

สถำนประกอบกำร/ที่ตัง/
ประเภทกิจกำร

ชำย

18 ปีขึนไป

ป.6 ขึนไป

2

ตำมตกลง

บริษัท ชินบุตร เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

2

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล
พนักงำนขำย
แม่บ้ำน
รปภ.

หญิง
ชำย/หญิง
หญิง
ชำย

22 ปีขึนไป
18 ปีขึนไป
18 ปีขึนไป
20-40 ปี

ป.ตรี
ม.3 ขึนไป
ม.3 ขึนไป
ป.6 ขึนไป

2
3
3
5

ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง

3

เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม
วิศวกรไฟฟ้ำ

ชำย/หญิง
ชำย

22-35 ปี
22-35 ปี

ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง

1
1

ตำมตกลง
ตำมตกลง

ชำย

22 ปีขึนไป

ป.ตรี วิศวะเครื่องกล
วิศวะพอลิเมอร์

2

ตำมตกลง

เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำ
พนักงำนฝ่ำยผลิต

ชำย/หญิง
หญิง

20-35 ปี
20 ปีขึนไป

ปวส.สำขำที่เกี่ยวข้อง

ม.3-ปวส.

1
12

ตำมตกลง
ตำมตกลง

5

พนักงำนขับรถบรรทุก
(มีใบขับขี่ประเภท 2)

ชำย

25 ปีขึนไป

ป.6 ขึนไป

2

ตำมตกลง

6

ช่ำงเทคนิค

ชำย

18 ปีขึนไป

2

ตำมตกลง

วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์

ชำย

22 ปีขึนไป

ปวส.เครื่องกล,ไฟฟ้ำ
สำขำที่เกี่ยวข้อง
ป.ตรี วิศวกรรม
สำขำที่เกี่ยวข้อง

1

ตำมตกลง

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
คุณภำพ

ชำย/หญิง

20 ปีขึนไป

ปวส.-ป.ตรี

1

ตำมตกลง

เจ้ำหน้ำที่จัดซือ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย
พนักงำนฝ่ำยผลิต
พนักงำนขับรถ
ช่ำงเทคนิค

ชำย/หญิง
ชำย/หญิง
หญิง
ชำย
ชำย

22 ปีขึนไป
22 ปีขึนไป
20 ปีขึนไป
20 ปีขึนไป
18 ปีขึนไป

ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง
ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง

ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง

พนักงำนฝ่ำยผลิต

ชำย

18 ปีขึนไป

ม.3-ปวส.
ม.3 ขึนไป
ปวช.-ปวส.ช่ำงกล
ช่ำงอุตสำหกรรม
ม.3-ปวส.

1
1
60
1
2
6

310 บำท/วัน

พนักงำนตรวจสอบ
คุณภำพ
ธุรกำร/เสมียน

ชำย/หญิง

18-45 ปี

ปวช.-ป.ตรี

3

ตำมตกลง

หญิง

18-35 ปี

ปวช.-ปวส.
สำขำที่เกี่ยวข้อง

1

ตำมตกลง

4

7

8

วิศวกร

ป.ตรี วิศวะไฟฟ้ำ
สำขำที่เกี่ยวข้อง

63 หมู่ 12 ต.ท่ำข้ำม อ.ค่ำยบำงระจัน
จ.สิงห์บุรี 16150
โทร. 0 3651 0322
โรงกลึง
หจก.ไชยแสง ดีพำร์ทเม้นท์สโตร์
910 ถนนขุนสรรค์ ต.บำงพุทรำ
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร 0 3651 2073
ห้ำงสรรพสินค้ำ
บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
64/3 หมู่ที่ 3 ต.โพกรวม อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0 3653 1111
ผลิตกระดำษ
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
12 หมู่ที่ 3 ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3651 0787
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นันทิญำ
33/1 หมู่ที่ 3 ต.โรงช้ำง อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 08 5920 6677
กิจกำรด้ำนขนส่ง
บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด
31/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3651 0987
ผลิตชิน้ ส่วนภำยในลำโพง

บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จำกัด
66 หมู่ 13 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0 3651 0514
ผลิตคอนกรีตมวลเบำ
บริษัท กิจพูนชัย จำกัด
8 หมู่ 2 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3651 0898
ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ยึดโยงสำยไฟ

-9ลำดับ
ที่
9

ตำแหน่งงำนว่ำง

เพศ

อำยุ

วุฒิกำรศึกษำ

จำนวน
(อัตรำ)

ค่ำจ้ำง

สถำนประกอบกำร/ที่ตัง/
ประเภทกิจกำร

ชำย/หญิง

22 ปีขึนไป

4

12,500 บำท/เดือน

ชำย

25-50 ปี

ปวช.-ป.ตรี
สำขำที่เกี่ยวข้อง
ป.6 ขึนไป

2

300 บำท/วัน

ที่ปรึกษำงำนบริกำร

ชำย/หญิง

20 ปีขึนไป

ม.6-ป.ตรี

1

ตำมตกลง

เจ้ำหน้ำที่อะไหล่

ชำย/หญิง

20 ปีขึนไป

1

ตำมตกลง

บริษัท กรีนสเตย์ จำกัด
40/1 หมู่ 4 ต.วิหำรขำว อ.ท่ำช้ำง
จ.สิงห์บุรี 16140
โทร. 0 3651 0742
ธุรกิจนำเที่ยว
บริษัท เอ แอนด์ จี ออโต้ จำกัด
232/1 หมู่ 1 ถนนสำยเอเชีย
ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0 3651 0691
จำหน่ำยรถยนต์
บริษัท ส่งเสริมอินเตอร์คูลสเตนเลส จำกัด
105 หมู่ 3 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3669 9440
ผลิตเครื่องทำควำมเย็น
บริษัท บำงกอกแร้นซ์ จำกัด (มหำชน)
133 หมู่ 4 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3651 0428
ผลิตอำหำรสัตว์

ไกด์นำเที่ยว
คนสวน

10

(มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ)

ม.6-ป.ตรี
(มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ)

11

พนักงำนฝ่ำยผลิต
จป.วิชำชีพ

12

วิศวกร

ชำย
ชำย/หญิง

18 ปีขึนไป
22-40 ปี

ม.3-ปวส.
ป.ตรี
สำขำที่เกี่ยวข้อง

6
1

ตำมตกลง
ตำมตกลง

ชำย

22 ปีขึนไป

ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล

2

ตำมตกลง

1
1
3

ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง

1
30
1
5
3
1

ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง

สำขำที่เกี่ยวข้อง

13

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล
วิศวกร

ชำย/หญิง
ชำย/หญิง
ชำย

22 ปีขึนไป
22 ปีขึนไป
22 ปีขึนไป

เจ้ำหน้ำที่บัญชี
พนักงำนฝ่ำยผลิต
แม่บ้ำน
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย
เจ้ำหน้ำที่บัญชี
เจ้ำหน้ำที่รับรถ

หญิง
ชำย/หญิง
หญิง
ชำย/หญิง
หญิง
ชำย/หญิง

22 ปีขึนไป
18 ปีขึนไป
20-50 ปี
25 ปีขึนไป
25 ปีขึนไป
25 ปีขึนไป

ชำย

18-35 ปี

ปวช.-ปวส. ช่ำงไฟฟ้ำ
เครื่องกล สำขำที่
เกี่ยวข้อง

2

ตำมตกลง

พนักงำนฝ่ำยผลิต

ชำย/หญิง

18-40 ปี

ม.3 ขึนไป

5

300 บำท/วัน

16

พนักงำนอบยำง

ชำย

19-35 ปี

ป.6 ขึนไป

5

ตำมตกลง

17

วิศวกร

ชำย

22 ปีขึนไป

ป.ตรี วิศวกรรม
สำขำที่เกี่ยวข้อง

1

ตำมตกลง

บริษัท พี.ที.เอส.พรีซิชั่น ทูลลิง่ ซิสเต็มส์ จำกัด

ธุรกำร
พนักงำนฝ่ำยผลิต

หญิง
ชำย

18 ปีขึนไป
18 ปีขึนไป

ปวส.-ป.ตรี

1
4

ตำมตกลง
310 บำท/วัน

306/1 หมู่ที่ 1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16160
โทร. 0 3681 0329
ผลิตอะไหล่เครื่องจักร

เจ้ำหน้ำที่วำงแผนกำรผลิต

14

15

ช่ำงเทคนิค

ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง
ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง

ป.ตรี วิศวกรรม
สำขำที่เกี่ยวข้อง
ป.ตรี บัญชี
ม.3 - ปวส.
ป.6 ขึนไป
ปวส.-ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี บัญชี
ปวส.-ป.ตรี

ม.3-ปวส.

บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

168 หมู่ที่ 3 ถนนสำยเอเชีย
ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3669 9365
เฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม
บริษัท สิงห์บุรีฮอนด้ำคำร์ส์ จำกัด
223 หมู่ที่ 2 ถนนสำยเอเชีย
ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0 3669 9306
จำหน่ำยรถยนต์
บริษัท ที.ซี.เค.อินเตอร์พลำสต์ จำกัด
88 หมู่ที่ 1 ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3651 0892-3
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก
บริษัท เอส.ซี.อุตสำหกรรมยำง จำกัด
9/7 หมู่ 5 ต.โพชนไก่ อ.บำงระจัน
จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 0 3659 1681
ผลิตภัณฑ์ยำง

-10ลำดับ
ที่

ตำแหน่งงำนว่ำง

เพศ

อำยุ

วุฒิกำรศึกษำ

จำนวน
(อัตรำ)

ค่ำจ้ำง

สถำนประกอบกำร/ที่ตัง/
ประเภทกิจกำร
บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จำกัด
68 หมู่ 4 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 09 3329 3615
จำหน่ำยวัสดุกอ่ สร้ำง
บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด
49 หมู่ที่ 6 ต.โพชนไก่ อ.บำงระจัน
จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 0 3659 1133
รับเหมำงำน อำคำรโรงงำน สิ่งก่อสร้ำง

18

พนักงำนขำย

ชำย/หญิง

18-35 ปี

ม.3 ขึนไป

5

ตำมตกลง

19

20

พนักงำนบัญชี
เจ้ำหน้ำที่จัดซือ
ช่ำงยนต์
ช่ำงสำรวจ
พนักงำนขับรถดัมพ์
ผู้ช่วยช่ำง
พนักงำนประจำร้ำน

หญิง
หญิง
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย
ชำย/หญิง

20-35 ปี
20-35 ปี
20-35 ปี
20-45 ปี
20-45 ปี
20-45 ปี
18 ปีขึนไป

ปวส.-ป.ตรี บัญชี
ปวช.-ป.ตรี
ปวส. ช่ำงยนต์
ปวส.
ป.6 ขึนไป
ม.3 ขึนไป
ม.3 ขึนไป

1
1
2
2
2
2
2

ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง

21

วิศวกร

ชำย

22 ปีขึนไป

2

ตำมตกลง

ลูกจ้ำงรำยวัน

ชำย

18 ปีขึนไป

ป.ตรี สำขำไฟฟ้ำ,
เครื่องกล
ม.3 ขึนไป
(ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร)

8

ตำมตกลง

ตัวแทนขำย

ชำย/หญิง

20-35 ปี

ป.6 ขึนไป

4

ตำมตกลง

2

16,500 บำท/เดือน

2

12,000 บำท/เดือน

22

(ผ่ำนเกณฑ์ทหำร)
พนักงำนตรวจสอบ
สินเชื่อ

ชำย

พนักงำนเก็บเงิน

ชำย

20-35 ปี

ม.6 ขึนไป
(ผ่ำนเกณฑ์ทหำร)

22 ปีขึนไป

ม.3 ขึนไป
(ผ่ำนเกณฑ์ทหำร)

23

เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์
สินเชื่อ
(ทำงำนต่ำงจังหวัดได้)

ชำย

21-30 ปี

ปวส.-ป.ตรี

4

ตำมตกลง

24

พนักงำนขำย
ช่ำงยนต์
เจ้ำหน้ำที่แอดมิน

ชำย/หญิง
ชำย
ชำย/หญิง

20-37 ปี
20-37 ปี
20-37 ปี

ม.6 ขึนไป
ปวส.ช่ำงยนต์
ปวช.-ป.ตรี

10
5
5

ตำมตกลง
ตำมตกลง
ตำมตกลง

25

พนักงำนทั่วไป

ชำย/หญิง

20-50 ปี

ป.6 ขึนไป

3

310 บำท/วัน

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีมอร์16
103/17 หมู่ 1 ต.บำงมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 09 1001 1158
ร้ำนสะดวกซื้อ
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด
99 หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3659 9753-5
ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ำ
บริษัท ไมด้ำ แอสเซ็ท จำกัด
76/25-26 หมู่ 5
ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 08 9901 1231
จำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
บริษัท ศักดิ์สยำมลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
258/13 หมู่ที่ 7 ต.บำงมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 08 1379 9931
สินเชื่อรถยนต์
บริษัท โตโยต้ำสิงห์บุรี จำกัด
109 หมู่ที่ 1 ต.บำงมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0 3669 9399
จำหน่ำยรถยนต์
คุณนะทธิ์ สุนทรแสง
13 หมู่ 8 ต.โพชนไก่ อ.บำงระจัน
จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 08 5211 3611
รับซื้อของเก่ำ

-11ตำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจังหวัด เดือนกรกฎำคม 2561
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี
ตำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีตำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี โทร 0 3650 7202-3
ลำดับ
ที่

ตำแหน่งงำนว่ำง

เพศ

อำยุ

วุฒิกำรศึกษำ

จำนวน
(อัตรำ)

ค่ำจ้ำง

สถำนประกอบกำร/ที่ตัง/
ประเภทกิจกำร

1

ผู้จัดกำรฝึกหัด(ESSO)
ประจำสถำนีบริกำร
นำมันทั่วประเทศ
พนักงำนบริกำร
หน้ำลำน (ESSO)
ประจำสถำนีบริกำร
นำมันทั่วประเทศ
พนักงำนขำย

ชำย/หญิง

22 ปีขึนไป

ปวส. ขึนไป

15

19,000 บำท/
เดือน

ชำย/หญิง

18-55 ปี

ป.6-ปวส.

45

ตำมตกลง

บริษัท เพียวพลังงำนไทย จำกัด
86 อำคำรสัมมำกรเพลส ชัน 2
ถนนรำมคำแหง แขวงสะพำนสูง
เขตสะพำนสูง กรุงเทพ ฯ 10240
โทร. 0 2515 9000
ธุรกิจค้ำปลีกน้ำมัน

ชำย/หญิง

20-35 ปี

ม.3 ขึนไป

1

10,000 บำท/เดือน

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)

(บรรจุแล้ว

130-132 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 3

2

(ทำงำนที่ห้ำงเทสโก้ โลตัส
สิงห์บุรี)

ผู้จัดกำรขำย

11,000 บำท/เดือน)
25,000 บำท/เดือน
(บรรจุแล้ว
33,000 บำท/เดือน)

ชำย/หญิง

20-45 ปี

ม.3 ขึนไป

1

พนักงำนฝ่ำยผลิต
ช่ำงเทคนิค
พนักงำนตรวจสอบ
คุณภำพ
พนักงำนขับรถโฟล์
คลิฟท์
โฟร์แมนไฟฟ้ำ
ช่ำงตีเกลียวเส้นด้ำย

ชำย/หญิง
ชำย/หญิง
หญิง

18 ปีขึนไป
18 ปีขึนไป
18 ปีขึนไป

ป.6 ขึนไป
ปวช.-ปวส.
ป.6 ขึนไป

16
4
3

310 บำท/วัน

ชำย

18 ปีขึนไป

ป.6 ขึนไป

3

310 บำท/วัน

ชำย
ชำย

20 ปีขึนไป
30 ปีขึนไป

ปวส. ไฟฟ้ำ
ปวช.-ปวส.

2
4

ตำมตกลง
ตำมตกลง

5

พนักงำนฝ่ำยผลิต
ช่ำงไฟฟ้ำ
หัวหน้ำงำนฝ่ำยผลิต

ชำย/หญิง
ชำย
ชำย

18 ปีขึนไป
25 ปีขึนไป
25 ปีขึนไป

ม.3 ขึนไป
ปวส.ไฟฟ้ำกำลัง
ป.ตรี สำขำสิ่งทอ
สำขำที่เกี่ยวข้อง

25
4
4

308 บำท/วัน
ตำมตกลง
ตำมตกลง

6

พนักงำนขับรถ
พนักงำนต้อนรับบนรถ

ชำย
หญิง

27 ปีขึนไป
18 ปีขึนไป

ไม่จำกัดวุฒิ
ไม่จำกัดวุฒิ

15
20

21,000 บำท/เดือน
13,800 บำท/เดือน

7

ผู้จัดกำรและผู้ช่วย
ผู้จัดกำร
หัวหน้ำแผนก

ชำย/หญิง

28-35 ปี

3

ตำมตกลง

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) 1839-1839/1

ชำย

25-30 ปี

8

ตำมตกลง

พนักงำนบริกำรลูกค้ำ
พนักงำนประจำห้องฉำย

ชำย/หญิง
ชำย

18-25 ปี
22-30 ปี

ป.ตรี
(มีประสบกำรณ์)
ป.ตรี
(มีประสบกำรณ์)
ป.ตรี
ปวส.-ป.ตรี ไฟฟ้ำ

16
3

13,000 บำท/เดือน
14,000 บำท/เดือน

ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร
กรุงเทพ ฯ 10900
โทร. 0 2515 5300
กิจกำรด้ำนควำมบันเทิง

(ทำงำนที่ห้ำงเทสโก้ โลตัส
สิงห์บุรี)

3

4

คอมพิวเตอร์
,อิเล็กทรอนิกส์

ตำมตกลง
310 บำท/วัน

ชัน 14,16,27,28 และ 29
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ 10330
โทร. 09 5164 9713
ประกันชีวติ
บริษัท นันยำงเท็กซ์ไทล์ จำกัด
89 หมู่ที่ 11
ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน
จ.นครปฐม 73210
โทร. 09 5653 2263
ปั่นด้ำย
บริษัท นำรุ่ง เรย่อน จำกัด
83 หมู่ที่ 5
ต.บำงเจ้ำฉ่ำ อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่ำงทอง 14120
โทร. 08 9797 3471
ปั่นด้ำย
บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จำกัด
25 หมู่ที่ 1 ต.เชียงรำกน้อย
อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ
โทร. 08 5155 5562
อุตสำหกรรมปั่นเส้นด้ำย
บริษัท นครชัย 21 จำกัด
1540-42 ถนนมิตรภำพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครรำชสีมำ 30000
โทร. 0 4425 7997 ต่อ 123
บริกำรขนส่งด้วยรถยนต์โดยสำร

-12ลำดับ
ที่

8

ตำแหน่งงำนว่ำง

เพศ

อำยุ

วุฒิกำรศึกษำ

จำนวน
(อัตรำ)

ค่ำจ้ำง

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรและ
กำรเงิน

หญิง

25-30 ปี

ป.ตรี สำขำบัญชี
,กำรเงิน

4

15,000 บำท/เดือน

เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด
พนักงำนฝ่ำยผลิต

ชำย/หญิง
ชำย/หญิง

24-30 ปี
18 ปีขึนไป

5
160

ตำมตกลง

สำขำที่เกี่ยวข้อง
ป.ตรี ทุกสำขำ
ม.3 ขึนไป

308 บำท/วัน

สถำนประกอบกำร/ที่ตัง/
ประเภทกิจกำร

บริษัท ฟูจิครุ ะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1/80 หมู่ 5 ถนนโรจนะ
ต.คำนหำม อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยำ 13210
โทร. 0 3522 6901-5
ผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
9

10

พนักงำนฝ่ำยผลิต
ช่ำงซ่อมบำรุง
ช่ำงไฟฟ้ำ

ชำย/หญิง
ชำย
ชำย

18-45 ปี
18-30 ปี
18-30 ปี

ป.6ขึนไป
ปวช.-ปวส.
ปวช.-ปวส.

35
3
3

300 บำท/วัน
ตำมตกลง
ตำมตกลง

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จำกัด

พนักงำนฝ่ำยผลิต
ช่ำงเทคนิค
วิศวกร
พนักงำนคลังสินค้ำ

ชำย/หญิง
ชำย
ชำย
ชำย/หญิง

18-35 ปี
18-35 ปี
18-35 ปี

ป.6ขึนไป
ปวช.-ปวส.
ป.ตรี วิศวะไฟฟ้ำ,
ม.3 ขึนไป

25
3
2
3

300 บำท/วัน
9,500 บำท/เดือน
15,000 บำท/เดือน
300 บำท/วัน

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

18-40 ปี

205 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท
ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปรำกำร 10280
โทร. 0 2383 1085-86
สิ่งทอ
4 หมู่ 7 ต.บำงปลำ อ.บำงเลน
จ.นครปฐม 73130
โทร. 0 3496 2428-32
ผลิตยำงรถยนต์

-13-

ตำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร เดือนกรกฎำคม 2561
โดย สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี
ตำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีตำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี โทร 0 3650 7202-3
ลำดับ ตำแหน่งงำนว่ำง
ที่
1 พนักงำนทั่วไป

เพศ

อำยุ

วุฒิกำรศึกษำ

จำนวน
(อัตรำ)

ค่ำจ้ำง

สถำนประกอบกำร/ที่ตัง/
ประเภทกิจกำร

ชำย/หญิง

18-45 ปี

ป.6 ขึนไป

2

300 บำท/วัน

บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

- พิกำรทำงร่ำงกำย
หรือกำรเคลื่อนไหว

2

พนักงำนทั่วไป
- พิกำรทำงร่ำงกำย

ชำย/หญิง

18-45 ปี

ป.6 ขึนไป

1

300 บำท/วัน

หรือกำรเคลื่อนไหว

3

พนักงำนทั่วไป

168 หมู่ที่ 3 ถนนสำยเอเชีย
ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3669 9364
ผลิตตูค้ วบคุมไฟฟ้ำ
บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด
104 หมู่ที่ 3
ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 36699381
เครื่องใช้และอุปกรณ์สแตนเลส

ชำย/หญิง

18-45 ปี

ป.6 ขึนไป

1

ตำมตกลง

บริษัท ส่งเสริมอินเตอร์คูลสเตนเลส จำกัด

- พิกำรทำงร่ำงกำย

105 หมู่ 3

หรือกำรเคลื่อนไหว

ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3669 9440
ผลิตเครื่องทำควำมเย็น

4

ธุรกำร เอกสำร

ชำย/หญิง

25 ปีขึนไป

ปวช.-ป.ตรี

1

ตำมตกลง

- พิกำรทำงร่ำงกำย

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด นันทิญำ
33/1 หมู่ที่ 3

หรือกำรเคลื่อนไหว

ต.โรงช้ำง อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 08 5920 6677
กิจกำรด้ำนขนส่ง

5

พนักงำนทั่วไป

ชำย/หญิง

18-45 ปี

ป.6 ขึนไป

2

ตำมตกลง

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด

- พิกำรทำงร่ำงกำย

99 หมู่ที่ 2

หรือกำรเคลื่อนไหว

ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3659 9753-5
ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ำ

สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 0 3650 7202-3
www.doe.go.th/singburi

