
                                                
               ต ำแหน่งงำนวำ่ง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนวำ่งเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัสิงหบ์รีุ โทร 0 3650 7202-3
ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง

ที่ (อัตรำ)

1 พนักงำนต้อนรับ หญิง 20-30 ปี ม.3 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง โรงแรมไชยแสงวิลล่ำ

11/1  หมู่ที่ 6  

แม่บ้ำน หญิง 20-50 ปี ไม่จ ำกัดวุฒิ 1 310 บำท/วัน ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000

พนักงำนเสริฟ หญิง 18-25 ปี ม.3 ขึ้นไป 2 310 บำท/วัน โทร. 0 3651 0896

โรงแรม

2 แม่บ้ำน หญิง 25-50 ปี ป.6 ขึ้นไป 3 310 บำท/วัน โรงแรม โกลเด้นดรำก้อนรีสอร์ท

71  หมู่ที่ 11

ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 0 3652 1891

โรงแรม

3 ช่ำงเทคนิค ชำย 20 ปีขึ้นไป ปวส. เคร่ืองกล 5 ตำมตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ำกัด

สำขำที่เกี่ยวข้อง 12  หมู่ที่ 3

ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3651 0787

ผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ

4 หัวหน้ำช่ำงกลโรงงำน ชำย 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท นีโอ ฟำร์มำ เคม จ ำกัด

(มีประสบกำรณ์) สำขำที่เกี่ยวข้อง 54/2  หมู่ที่ 3

พนักงำนขับรถบรรทุก ชำย 30 ปีขึ้นไป ป.6-ปวส. 1 ตำมตกลง ต.บำงระจัน  อ.ค่ำยบำงระจัน

(มีประสบกำรณ์) จ.สิงห์บุรี 16150

โทร. 08 5480 2640

ผลิตอาหารสัตว์

5 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 310 บำท/วัน บริษัท บูรพำอุตสำหกรรม จ ำกัด

114  หมู่ที่ 2

พนักงำนขับรถสิบล้อ ชำย 25-45 ปี ไม่จ ำกัดวุฒิ 1 ตำมตกลง ต.โรงช้ำง  อ.พรหมบุรี

(มีใบขับขี่ประเภท 4) จ.สิงห์บุรี 16120

(ต้องกำรด่วน) โทร. 08 5963 8455

ผลิตกระดาษ

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดสิงห์บุรี เดือนมีนาคม 2562
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

   สถานประกอบการ/           
ที่ตั้ง/ ประเภทกิจการ 



                                                
               ต ำแหน่งงำนวำ่ง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนวำ่งเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัสิงหบ์รีุ โทร 0 3650 7202-3
ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง

ที่ (อัตรำ)

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดสิงห์บุรี เดือนมีนาคม 2562
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

   สถานประกอบการ/           
ท่ีตั้ง/ ประเภทกิจการ 

6 ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 ตำมตกลง บริษัท กำรุณ บรำเธอร์ส จ ำกัด

สำขำที่เกี่ยวข้อง 80/1  หมู่ที่ 4

พนักงำนขับรถผู้บริหำร ชำย 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง ต.บำงน้ ำเชี่ยว  อ.พรหมบุรี

(ช ำนำญเส้นทำงในกรุงเทพ ) จ.สิงห์บุรี 16120

พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 20-35 ปี ม.6-ปวส. 1 ตำมตกลง โทร. 0 3659 9599 ต่อ 807

ขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใชท้างการเกษตร 

7 พ่อบ้ำน ชำย 30 ปีขึ้นไป ป.6-ปวส. 2 330 บำท/วัน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดไพบูลย์ ภัตตำคำร

55/5 หมู่ที่ 1

ต.บำงมัญ อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 0 3651 2132

ร้านอาหาร

8 เจำ้หน้ำทีป่ระกนัภยัรถยนต์ ชำย/หญิง 20-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท สิงห์บุรีฮอนด้ำคำร์ส์ จ ำกัด

223 หมู่ที่ 2 ถนนสำยเอเชีย

ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 0 3669 9306

จ าหน่ายรถยนต์

9 พนักงำนบัญชี หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี บัญชี 1 ตำมตกลง บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จ ำกัด

สำขำที่เกี่ยวข้อง 49  หมู่ที่ 6

พนักงำนจัดซ้ือ ชำย/หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง ต.โพชนไก่ อ.บำงระจัน

สำขำที่เกี่ยวข้อง จ.สิงห์บุรี 16130

ช่ำงเชื่อมประกอบ ชำย 20-45 ปี ปวช.-ปวส. ช่ำงเชื่อม 2 ตำมตกลง โทร. 0 3659 1133

รับเหมางาน  อาคารโรงงาน สิ่งก่อสร้าง

ผู้ช่วยช่ำง ชำย 18-45 ปี ม.3-ปวส. 2 310 บำท/วัน

ช่ำงส ำรวจ ชำย 20-45 ปี ปวส.สำขำที่เกี่ยวข้อง 2 ตำมตกลง



                                                
               ต ำแหน่งงำนวำ่ง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนวำ่งเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัสิงหบ์รีุ โทร 0 3650 7202-3
ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง

ที่ (อัตรำ)

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดสิงห์บุรี เดือนมีนาคม 2562
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

   สถานประกอบการ/           
ท่ีตั้ง/ ประเภทกิจการ 

10 เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 ตำมตกลง บริษัท เกษร ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด

99/3 หมู่ที่ 2

ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 0 3651 0992-3

ค้าปลีก-ค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค

11 ช่ำงเชื่อม ชำย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง บริษัท ชินบุตร เอ็นจเินียร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

(มีประสบกำรณ์พจิำรณำเป็นพเิศษ) 63  หมู่ที่ 12

ช่ำงกลึง ชำย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง ต.ท่ำข้ำม  อ.ค่ำยบำงระจัน

(มีประสบกำรณ์พจิำรณำเป็นพเิศษ) จ.สิงห์บุรี  16150

โทร. 0 3651 0322

โรงกลึง

12 เจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ ชำย/หญิง 20-37 ปี ปวส.-ป.ตรี 5 ตำมตกลง บริษัท โตโยต้ำสิงห์บุรี จ ำกัด
109  หมู่ที่ 1

ช่ำงยนต์ ชำย 20-37 ปี ปวส.ช่ำงยนต์ 5 ตำมตกลง ต.บำงมัญ  อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

พนักงำนขำย ชำย/หญิง 20-37 ปี ม.6 ขึ้นไป 10 ตำมตกลง โทร. 0 3669 9399
จ าหน่ายรถยนต์

13 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี หญิง 22-40 ปี ป.ตรี บัญชี 1 ตำมตกลง บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกัด
สำขำที่เกี่ยวข้อง 31/2 หมู่ที่ 2

ช่ำงออกแบบ ชำย/หญิง 22-40 ปี ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง   ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี
  จ.สิงห์บุรี 16120

พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 12 310 บำท/วัน โทร. 0 3651 0987
ผลิตชิ้นส่วนภายในล าโพง

14 ที่ปรึกษำงำนบริกำร ชำย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท เอ แอนด์ จี ออโต้ จ ำกัด
18/3   หมู่ที่ 3
ต.บำงมัญ อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี  16000
โทร 0 3651 0691

จ าหน่ายรถยนต์



                                                
               ต ำแหน่งงำนวำ่ง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนวำ่งเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัสิงหบ์รีุ โทร 0 3650 7202-3
ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง

ที่ (อัตรำ)

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดสิงห์บุรี เดือนมีนาคม 2562
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

   สถานประกอบการ/           
ท่ีตั้ง/ ประเภทกิจการ 

15 —พนักงำนขับรถบรรทุก ชำย 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นันทิญำ
(มีใบขับขี่ประเภท 2) 33/1  หมู่ที่ 3

ต.โรงช้ำง  อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 08 5920 6677
กิจการดา้นขนส่ง

16 พนักงำนแพ็คกิ้ง ชำย 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ไชยแสง ดีพำร์ทเม้นสโตร์

910 ถนนขุนสรรค์
แคชเชียร์ หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 5 ตำมตกลง ต.บำงพุทรำ  อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี  16000
แม่บ้ำน หญิง 25-50 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 310 บำท/วัน โทร 0 3651 2073

ห้างสรรพสินค้า
รปภ. ชำย 25-50 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 310 บำท/วัน

17 ลูกจ้ำงรำยวัน ชำย 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์  จ ำกัด (มหำชน)

(ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร) 99  หมู่ที่ 2
ช่ำงเทคนิค ชำย 18-40 ปี ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี

เคร่ืองกล จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3659 9753-5
ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

18 วิศวกรวำงแผนกำรผลิต ชำย 22-45 ปี ป.ตรี วิศวกรรมสำขำเกีย่วขอ้ง 3 ตำมตกลง บริษัท เวลแมน จ ำกัด
1 หมู่ที่ 3

ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 18-40 ปี ปวช.-ปวส. ช่ำงกลโรงงำน 2 ตำมตกลง   ต.ไม้ดัด  อ.บำงระจัน
ช่ำงไฟฟ้ำ สำขำที่เกี่ยวข้อง   จ.สิงห์บุรี 16130

โทร. 08 1874 6922
ผลิตและจ าหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม

19 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 4 310 บำท/วัน บริษัท ยำมำโมโต้ เฟำน์ดรี (ประเทศไทย) จ ำกัด

51 หมู่ที่ 2
ช่ำงเทคนิค ชำย 20 ปีขึ้นไป ปวส.สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง ต.น้ ำตำล อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0 3681 2889-90

หล่อเหล็ก



                                                
               ต ำแหน่งงำนวำ่ง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนวำ่งเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัสิงหบ์รีุ โทร 0 3650 7202-3
ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง

ที่ (อัตรำ)

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดสิงห์บุรี เดือนมีนาคม 2562
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

   สถานประกอบการ/           
ท่ีตั้ง/ ประเภทกิจการ 

20 พนักงำนขำยน้ ำมะนำว ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 2 ตำมตกลง คุณเทียนชัย  กฤชเพ็ชร์
49  หมู่ที่ 1

ต.โพทะเล อ.ค่ำยบำงระจัน
จ.สิงห์บุรี 16150

โทร. 08 6755 4768
จ าหน่ายน้ ามะนาว

21 ธุรกำร หญิง 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 ตำมตกลง บริษัท พี.ที.เอส.พรีซิชั่น ทูลล่ิง ซิสเต็มส์ จ ำกัด

สำขำที่เกี่ยวข้อง 306/1  หมู่ที่ 1 

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-40 ปี ม.3-ปวส. 6 310 บำท/วัน ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16160

โทร. 0 3681 0329
ผลิตอะไหล่เครื่องจักร

22 พนักงำนประจ ำร้ำน ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บีมอร์16
103/17  หมู่ที่ 1
ต.บำงมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 09 1001 1158
ร้านสะดวกซ้ือ

23 หัวหน้ำงำนแพ็คกิ้ง ชำย/หญิง 25-40 ปี ม.6-ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท ครีมเมอร่ีพลัส จ ำกัด
998/1  ถนนสิงห์บุรี-ลพบุรี

พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง ต.บำงพุทรำ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 09 5928 3508
ผลิตเครื่องส าอาง

24 ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จ ำกัด
สำขำที่เกี่ยวข้อง 66 หมู่ที่ 13

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 3 310 บำท/วัน ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 0 3651 0514
ผลิตคอนกรีตมวลเบา

25 วิศวกร ชำย/หญิง 22-35 ปี ป.ตรี วศิวกรรม เคร่ืองกล 5 15,000 บำท/เดือน บริษัท  ไทยชิบำอุระ เด็นชิ  จ ำกัด
ไฟฟ้ำและสำขำที่เกี่ยวข้อง 51 หมู่ที่ 3

ล่ำมภำษำญีปุ่่น,ล่ำมภำษำอังกฤษ ชำย/หญิง 22-35 ปี ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 3 15,000 บำท/เดือน ต.น้ ำตำล อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี 16110

พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 30 346 บำท/วัน โทร. 0 3681 2870
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์



               ต ำแหน่งงำนวำ่ง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนวำ่งเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัสิงหบฺรีุ โทร 0 3650 7202-3
ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง

ที่ (อัตรำ)
1 พนักงำนขับรถ ชำย 27 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 2 23,000 บำท/เดือน บริษัท นครชัย 21 จ ำกัด

1540-42  ถนนมิตรภำพ
พนักงำนต้อนรับบนรถ หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 4 15,800 บำท/เดือน  ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครรำชสีมำ  30000
เจ้ำหน้ำที่ขำยต๋ัว หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 2 14,500 บำท/เดือน โทร. 0 4425 7997 ต่อ 123

บริการขนส่งดว้ยรถยนตโ์ดยสาร

2 พนักงำนขำยมือถือ ชำย/หญิง 19-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 2 9,300 บำท/เดือน บริษัท บิก๊ คำเมร่ำ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

115,115/1  ถนนสวัสดิกำร 1
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

กรุงเทพมหำนคร  10160
โทร. 06 3202 6986

จ าหน่ายกล้องและอุปกรณก์ารถ่ายภาพ

3 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 20 315 บำท/วัน บริษัท เล้งเฮง อกรีฟู้ดส์ จ ำกัด
59/1 หมู่ที่ 1  

นักวิทยำศำสตร์ ชำย/หญิง 22-40 ปี ป.ตรี วิทยำศำสตร์อำหำร 2 ตำมตกลง ต.ห้วยไผ่  อ.แสวงหำ
จ.อ่ำงทอง  13160

โทร. 0 3594 9836-7
ผักและผลไม้แปรรูป

4 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5 310 บำท/วนั บริษัท  นันยำงเท็กซ์ไทล์  จ ำกัด
89 หมู่ที่ 11 

ช่ำงเทคนิค ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 2 ตำมตกลง ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน
จ.นครปฐม 73210

พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 310 บำท/วนั โทร. 09 5653 2263
ปัน่ดา้ย

5 —พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 12 308 บำท/วัน บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์  จ ำกัด
25  หมู่ที่ 1

ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 25 ปีขึ้นไป ปวส.ไฟฟ้ำก ำลัง 2 ตำมตกลง ต.เชียงรำกน้อย  อ.บำงปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยำ 

โทร. 08 5155 5562
อุตสาหกรรมปัน่เส้นดา้ย

ต าแหน่งงานว่างต่างจังหวัด เดือนมีนาคม 2562
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

   สถานประกอบการ/ที่ตั้ง/  
         ประเภทกิจการ 



               ต ำแหน่งงำนวำ่ง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนวำ่งเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัสิงหบฺรีุ โทร 0 3650 7202-3
ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง

ที่ (อัตรำ)

ต าแหน่งงานว่างต่างจังหวัด เดือนมีนาคม 2562
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

   สถานประกอบการ/ที่ตั้ง/  
         ประเภทกิจการ 

6 ผู้จัดกำรฝึกหัด (ESSO) ชำย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 6 19,000 บำท/เดือน บริษัท เพียวพลังงำนไทย จ ำกัด
ประจ ำสถำนบีริกำรน้ ำมันทั่วประเทศ 86 อำคำรสัมมำกรเพลส ชั้น 2 
พนักงำนบริกำรหน้ำลำน (ESSO) ชำย/หญิง 18-55 ปี ป.6-ปวส. 25 ตำมตกลง ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสูง
ประจ ำสถำนบีริกำรน้ ำมันทั่วประเทศ เขตสะพำนสูง  กรุงเทพ ฯ  10240

โทร. 0 2515 9000
ธุรกิจค้าปลีกน้ ามัน

7 ผู้จัดกำรและผู้ช่วยผู้จัดกำร ชำย/หญิง 28-35 ปี ป.ตรี (มีประสบกำรณ์) 2 ตำมตกลง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)

1839-1839/1  ถนนพหลโยธิน
หัวหน้ำแผนก ชำย 25-30 ปี ป.ตรี (มีประสบกำรณ์) 5 ตำมตกลง แขวงลำดยำว เขตจตุจักร

กรุงเทพ ฯ 10900
พนักงำนบริกำรลูกค้ำ ชำย/หญิง 18-25 ปี ป.ตรี 10 13,000 บำท/เดือน โทร. 0 2515 5300

กิจการดา้นความบนัเทิง
พนักงำนประจ ำห้องฉำย ชำย 22-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ไฟฟ้ำ 1 14,000 บำท/เดือน

คอมพิวเตอร์,อเิล็กทรอนิกส์

เจำ้หน้ำที่ธรุกำรและกำรเงิน หญิง 25-30 ปี ป.ตรี สำขำบัญช,ีกำรเงิน 2 15,000 บำท/เดือน

สำขำที่เกี่ยวข้อง
เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ชำย/หญิง 24-30 ปี ป.ตรี ทุกสำขำ 2 ตำมตกลง

8 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 40 308 บำท/วนั บริษัท ฟูจคุิระ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

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

จ.พระนครศรีอยุธยำ  13210
โทร. 0 3522 6901-5

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
9 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6ขึ้นไป 35 300 บำท/วนั บริษัท ยเูนีย่นอตุสำหกรรมส่ิงทอ จ ำกดั

205  หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท

— ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 18-30 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตำมตกลง ต.บำงปูใหม่  อ.เมือง
จ.สมุทรปรำกำร  10280

— ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 18-30 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตำมตกลง โทร. 0 2383 1085-86
สิ่งทอ

10 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-35 ปี ป.6ขึ้นไป 25 300 บำท/วนั บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด

— ช่ำงเทคนิค ชำย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 3 9,500 บำท/เดือน 4  หมู่ที่ 7 
— 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 ขึ้นไป 3 300 บำท/วนั โทร. 0 3496 2428-32

ผลิตยางรถยนต์



               ต ำแหน่งงำนวำ่ง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนวำ่งเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัสิงหบฺรีุ โทร 0 3650 7202-3
ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง

ที่ (อัตรำ)

1 — พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 310 บำท/วัน  บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนชั่นเนล จ ำกัด 

 - พิการทางรา่งกายหรอื 168  หมู่ที่ 3  ถนนสำยเอเชีย  

การเคลื่อนไหว ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี  16120

โทร. 0 3669 9364

ผลิตตูค้วบคุมไฟฟ้า

2 — พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 3 310 บำท/วัน บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

 - พิการทางรา่งกายหรอื 97-97/1 หมู่ที่ 3 

การเคลื่อนไหว ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 08 9194 2915

ผลิตเครื่องท าความเย็น

3 — พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง บริษัท  ไทยชิบำอุระ เด็นชิ  จ ำกัด

 - พิการทางรา่งกายหรอื 51 หมู่ที่ 3

การเคลื่อนไหว ต.น้ ำตำล อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 0 3681 2870

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ต าแหน่งงานว่างคนพิการ เดือนมีนาคม 2562
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

   สถานประกอบการ/ที่ตั้ง/  
         ประเภทกิจการ 


