
ต ำแหนง่งำนว่ำงในจังหวัดสงิหบ์ุรี เดือนมกรำคม 2561 

โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 

ต าแหน่งงานว่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต าแหน่งงานว่างเพ่ิมเติมอยู่เสมอ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี โทร 0 3650 7202-3 

 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน

(อัตรา) 
ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ 

 ประเภทกิจการ
1 แม่บ้าน หญิง 18 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1 300 บาท/วัน บริษัท หงษ์ชวลิต จ ากัด 
  คนสวน ชาย 18-40 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 1 300 บาท/วัน 123  หมู่ที่ 1  ถนนสายเอเชีย 
        ต.บางมัญ อ.เมือง 
               จ.สิงห์บุร ี 16000 
              โทร 0 3650 7545 
              ปั๊มน้ ามัน 
2 เจ้าหน้าท่ีบัญช ี หญิง 25 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี  1 ตามตกลง บริษัท แหลมไทยเซรามิค จ ากัด 
         บัญชี    46 หมู่ที่ 2 
  จป.วิชาชีพ ชาย/หญิง 25 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี  1 ตามตกลง ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี 
         สาขาที่เกี่ยวข้อง    จ.สิงห์บุรี 16120 
  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 6 300 บาท/วัน โทร. 0 3651 0381 
              ผลิตเครื่องเคลือบเซรามคิ 
3 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 10 ตามตกลง บริษัท โตโยต้าสิงห์บรุี จ ากัด 
  เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 5 ตามตกลง 109 หมู่ที่ 1 ต.บางมัญ  อ.เมือง 
  เจ้าหน้าท่ีอะไหล่ ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 5 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16000 
  พนักงานรับรถ ชาย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตามตกลง โทร. 0 3669 9399 
       จ าหน่ายรถยนต์ 

4 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ชาย 18-40 ปี ปวช.-ปวส.  1 ตามตกลง บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จ ากัด 
        ไฟฟ้า      114 หมู่ 2 
  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18-40 ปี ป.6 ข้ึนไป 1 300 บาท/วัน ต.โรงช้าง อ.พรหมบรุ ี
              จ.สิงห์บุรี 16120 
              โทร. 08 5963 8455 
              ผลิตกระดาษ 
5 พนักงานขับรถ 10 ล้อ ชาย 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 1 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปโยสินเจริญ 
             129/10 หมู่ 1 ต.บางมัญ   
              อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 0 3651 1007 
              จ าหน่ายนมสด 
6 พนักงานขาย หญิง 23 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 1 ตามตกลง บริษัท บางกอกแร้นซ์ จ ากัด 
        เครื่องกล    133 หมู่ 4 
  เจ้าหน้าท่ีควบคุมการ ชาย 23 ปีข้ึนไป ป.ตรี สาขา 1 ตามตกลง ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี 
 ผสมอาหารสัตว์   ที่เกี่ยวข้อง   จ. สิงห์บุรี 16120 
       (มีประสบการณ์)    โทร. 0 3651 0428 
              ผลิตอาหารสัตว์ 
7 ช่างเจียใบเลื่อย ชาย 25 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัลไพน์ วู้ด ซัพพลาย 
  พนักงานเลื่อยไม้ ชาย 20 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 3 ตามตกลง 153 หมู่ 4 ต.สิงห์ อ.บางระจัน 
  พนักงานเรียงไม้ ชาย/หญิง 20 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1 ตามตกลง จ. สิงห์บุรี 16130 
  พนักงานอัดน้ ายาไม้ ชาย/หญิง 20 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1 ตามตกลง โทร. 0 3659 1439 
  พนักงานขับรถโฟล์ ชาย 20 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1 ตามตกลง พาเลทไม ้
 คลิฟท์       
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ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน

(อัตรา) 
ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ 

 ประเภทกิจการ
8 คนสวน ชาย/หญิง 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 4 ตามตกลง คุณเทียนชัย  กฤชเพ็ชร ์
             49 หมู่ที่ 1 
              ต.โพทะเล  อ.ค่ายบางระจัน 
              จ.สิงห์บุร ี 16150 
              โทร. 08 6755 4768 
              สวนเกษตรอินทรีย์ 
9 พนักงานตัด ตรวจยาง หญิง 18-30 ปี ม.3 ข้ึนไป 2 300 บาท/วัน บริษัท เอส.ซี.อุตสาหกรรมยาง จ ากัด 
  พนักงานตรวจสอบ หญิง 18-30 ปี ม.3 ข้ึนไป 1 300 บาท/วัน 9/7 หมู่ 5 
  คุณภาพ      ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน 
              จ.สิงห์บุรี 16130 
              โทร. 0 3659 1681 
              ผลิตภัณฑ์ยาง 

10 ช่างเชื่อม ชาย 18-40 ปี ปวส. สาขาท่ี 4 300 บาท/วัน บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์ 
         เก่ียวข้อง     เนชั่นเนล จ ากัด 
  ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ปีข้ึนไป ปวส.ช่างไฟฟ้า 2 ตามตกลง 168  หมู่ที่ 3  ถนนสายเอเชีย 
  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 100 300 บาท/วัน ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี 
  เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ ชาย/หญงิ 20 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง จ.สิงห์บุร ี 16120 
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ชาย/หญิง 20 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง โทร. 0 3669 9365 
  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ชาย/หญิง 20 ปีข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า 
  จป.วิชาชีพ ชาย/หญิง 20 ปีข้ึนไป ป.ตรี สาขา 1 ตามตกลง  
    ที่เกี่ยวข้อง    
  แม่บ้าน หญิง 20 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 1 300 บาท/วัน  

11 ช่างสีและตัวถัง ชาย 20-50 ปี ป.6 ข้ึนไป 6 ตามตกลง บริษัท สิงหบ์ุรี อีซูซุเซลส์ จ ากัด 
        (มีประสบการณ์)    69  หมู่ที่ 10 ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมือง 
  ที่ปรึกษางานบริการ ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตามตกลง จ.สิงห์บุร ี 16000 
              โทร 0 3651 2788 
              จ าหน่ายรถยนต์ 

12 รปภ. ชาย 20-45 ปี ม.3 ข้ึนไป 2 300 บาท/วัน หจก.ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
  แคชเชียร ์ หญิง 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตามตกลง 910   ถนนขุนสรรค ์
  พนักงานจัดเรียงสินค้า ชาย/หญิง 20-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 5 300 บาท/วัน ต.บางพุทรา อ.เมือง 
  เจ้าหน้าท่ีกราฟิค ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 ตามตกลง จ.สิงห์บุร ี 16000 
        โทร 0 3651 2073 
              ห้างสรรพสินค้า 

13 หัวหน้ากะงาน หญิง 22-40 ปี ป.ตรี สาขา 1 ตามตกลง บริษัท ที.ซี.เค.อินเตอร์พลาสต์  จ ากัด 
    ที่เกี่ยวข้อง   88  หมู่ที่ 1 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี 
        (มีประสบการณ์)     จ.สิงห์บุรี 16120 
  ผู้จัดการฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 22-40 ปี ป.ตรี สาขา 1 ตามตกลง โทร. 0 3651 0892-3 
    ที่เกี่ยวข้อง   ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
        (มีประสบการณ์)      
  ช่างไฟฟ้า ชาย 18-35 ปี ปวช.-ปวส.  1 ตามตกลง  
    ไฟฟ้า    
  เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า ชาย 18-40 ปี ม.6 ข้ึนไป 1 ตามตกลง  
  พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18-40 ปี ม.3 - ปวส. 5 300 บาท/วัน  
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ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน

(อัตรา) 
ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ 

 ประเภทกิจการ
14 พนักงานธุรการ-QC ชาย/หญิง 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 1 ตามตกลง บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด 
  พนักงานตรวจสอบ ชาย 18-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 ตามตกลง 8  หมู่ที่ 2 ต.บ้านหม้อ  
  คุณภาพ          อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี 16120 
  คนสวน ชาย 18-50 ปี ป.6 ข้ึนไป 1 300 บาท/วัน โทร 0 3651 0898 
              ผลิตอุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า 

15 พนักงานขับรถ ชาย 20-40 ปี ป.6 ข้ึนไป 2 ตามตกลง บริษัท นีโอฟาร์มาเคม จ ากัด 
  เทรลเลอร ์           54/2  หมู่ที่ 3 
  ช่างเทคนิค ชาย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 2 ตามตกลง ต.บางระจัน  อ.ค่ายบางระจัน 
  เด็กติดรถบรรทุก ชาย 18-40 ปี ป.6 ข้ึนไป 2 300 บาท/วัน จ.สิงห์บุรี 16150 
  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18-40 ปี ป.6 ข้ึนไป 2 300 บาท/วัน โทร. 0 3659 7497 
             ผลิตอาหารสัตว์ 

16 พนักงานขาย ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 5 300 บาท/วัน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
  ช่างเทคนิค ชาย 18-35 ปี ปวส. ไฟฟ้า 1 ตามตกลง 68  หมู่  4 ต.ต้นโพธ์ิ  อ.เมือง 
              จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 09 3329 3615 
              จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

17 พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 25 ปีข้ึนไป ป.6 ข้ึนไป 3 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นันทิญา 
  (มีใบขับข่ีประเภท 2)           33/1  หมู่ที่ 3 
              ต.โรงช้าง  อ.พรหมบุรี 
              จ.สิงห์บุรี 16120 
              โทร. 08 5920 6677 
              กิจการด้านขนส่ง 

18 ไกด์น าเที่ยว ชาย/หญิง 23-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 12,500  บริษัท  กรีนสเตย์ จ ากัด 
       (มีบัตรไกด์)   บาท/เดือน 40/1 หมู่ 4 ต.วิหารขาว  
  คนสวน ชาย 30-45 ปี ป.6 ข้ึนไป 1 300 บาท/วัน อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 
              โทร. 0 3651 0742 
              การท่องเท่ียว 

19 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 ปีข้ึนไป ม.3 - ปวส. 30 300 บาท/วัน บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ากัด 
  ช่างควบคุมเครื่องจักร ชาย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 5 ตามตกลง 12  หมู่ที่ 3 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี 
     ช่างกล   จ.สิงห์บุรี 16120 
        ที่เกี่ยวข้อง     โทร. 0 3651 0787 
              ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

20 ตัวแทนขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ป.6 ข้ึนไป 12 ตามตกลง บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จ ากัด 
        (ผ่านเกณฑ์ทหาร)     76/25-26   หมู่ 5 
  พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ ชาย 20-35 ปี ม.6 ข้ึนไป 10 16,500  ต.ต้นโพธ์ิ  อ.เมือง 
        (ผ่านเกณฑ์ทหาร)   บาท/เดือน  จ.สิงห์บุรี 16000 
  พนักงานเก็บเงิน ชาย 22 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 8 12,000  โทร. 08 9901 1231 
        (ผ่านเกณฑ์ทหาร)   บาท/เดือน  จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 

21 พนักงานขับรถพ่วง ชาย/หญิง 20-45 ปี ป.6 ข้ึนไป 2 ตามตกลง บริษัท เยาวลักษณ์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
 (ใบขับข่ีประเภท 3)          171  หมู่ที่ 6 ต.บ้านหม้อ  
             อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี 16120 
              โทร 08 9909 0778 
              ขนส่งสินค้าทางบก 
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ที ่
ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน

(อัตรา) 
ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ 

 ประเภทกิจการ
 22 พนักงานขับรถแม็คโคร ชาย 20-45 ปี ป.6 ข้ึนไป 3 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16130 

  พนักงานขับรถด้ัมพ์  ชาย 20-45 ปี ป.6 ข้ึนไป 3 ตามตกลง โทร. 0 3659 1133 
  ผู้ช่วยช่าง ชาย 20-45 ปี ม.3 ข้ึนไป 3 ตามตกลง รับเหมางาน  อาคารโรงงาน  
  พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 20-45 ปี ป.6 ข้ึนไป 5 ตามตกลง สิ่งก่อสร้าง 
  เจ้าหน้าท่ีสโตร์ ชาย/หญิง 20-45 ปี ม.6 ข้ึนไป 2 ตามตกลง  

23 ช่างยนต์ ชาย 20 ปีข้ึนไป ปวช.-ปวส.  2 ตามตกลง บริษัท สิงห์บุรีฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด 
        ช่างยนต์      223 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย 
  พนักงานขาย ชาย/หญิง 20 ปีข้ึนไป ม.6 ข้ึนไป 3 ตามตกลง ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง 
              จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 0 3669 9306 
              จ าหน่ายรถยนต์ 

24 พนักงานทั่วไป ชาย 18-40 ปี ม.3 ข้ึนไป 8 300 บาท/วัน บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี  
              (ประเทศไทย) จ ากัด 
  ล่ามภาษาญ่ีปุ่น หญิง 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี  1 ตามตกลง 51 หมู่ 2 ต.น้ าตาล อ.อินทร์บุรี 
        ภาษาญ่ีปุ่น      จ.สิงห์บุรี 16110 
  จป.วิชาชีพ ชาย/หญิง 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี สาขา 1 ตามตกลง โทร. 0 3681 2889 
         ที่เกี่ยวข้อง     ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ 

25 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ ชาย 21-30 ปี ปวส.-ป.ตรี 12 ตามตกลง บริษัท ศักด์ิสยามลิสซิ่ง จ ากัด  
   สินเชื่อ          (มหาชน) 
  พนักงานบัญชี หญิง 22-30 ปี ป.ตรี บัญชี 1 ตามตกลง 258/13  หมู่ที่ 7 ต.บางมัญ   
             อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 08 1379 9931 
              สินเชื่อรถยนต์ 

26 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ปีข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป 20 ตามตกลง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์   
        (ผ่านการเกณฑ์     จ ากัด 
    ทหาร)   99  หมู่ที่ 2 ต.บ้านหม้อ   
  ช่างไฟฟ้า ขาย 18-35 ปี ปวส.ไฟฟ้า 1 ตามตกลง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุี 16120 
              โทร. 0 3659 9753-5 
              ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า 

27 พนักงานขับรถพ่วง ชาย/หญิง 20-45 ปี ป.6 ข้ึนไป 2 ตามตกลง บริษัท เยาวลักษณ์  โลจิสติกส์  
 (ใบขับข่ีประเภท 3)      จ ากัด 
            171  หมู่ที่ 6 
              ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี 
               จ.สิงห์บุร ี 16120 
              โทร 08 9909 0778 
              ขนส่งสินค้าทางบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจังหวัด เดือนมกรำคม 2561 
โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 

               ต าแหน่งงานว่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต าแหน่งงานว่างเพ่ิมเติมอยู่เสมอ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
    ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี โทร 0 3650 7202-3 

 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน

(อัตรา) 
ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ 

 ประเภทกิจการ
1 ผู้จัดการแผนกสินค้า ชาย/หญิง 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี สาขา 1 ตามตกลง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด  
 บริโภค   ที่เกี่ยวข้อง   (มหาชน) 
    (ประสบการณ ์   (แม็คโคร สาขาสิงห์บุรี) 
    อย่างน้อย 5 ปี)   ต.บางงา  อ.ท่าวุ้ง 
 ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด ชาย/หญิง 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี สาขา 1 ตามตกลง จ.ลพบุร ี 15150 
    ที่เกี่ยวข้อง   โทร. 0 3668 6710              
    (ประสบการณ ์   ต่อ 104 
    อย่างน้อย 5 ปี)   ห้างสรรพสินค้า (แม็คโคร) 
 หัวหน้าแผนกเบเกอรี่ ชาย/หญิง 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี สาขา 1 ตามตกลง  
       ที่เกี่ยวข้อง     
     (ประสบการณ ์    
        อย่างน้อย 3 ปี)      
  หัวหน้าแผนกเน้ือสัตว์ ชาย/หญิง 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี สาขา 1 ตามตกลง  
     ที่เก่ียวข้อง    

       
(ประสบการณ์
อย่างน้อย 3 ปี)     

  เจ้าหน้าท่ีพัฒนาลูกค้า ชาย/หญิง 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี การตลาด 1 ตามตกลง  
        (ขับรถยนต์ได้ )     
  พนักงานจัดเรียงสินค้า ชาย/หญิง 18 ปีข้ึนไป ม.6-ปวส. 10 300 บาท/วัน  
2 พนักงานอัดกระดาษ ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 1 ตามตกลง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น  
       ซิสเทม จ ากัด 
             (เทสโก้ โลตัส สาขาสิงห์บรุี) 
              189  หมู่ที่ 7 ต.บางงา 
             อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  15150 

              
โทร. 0 3668 0100-19            

ต่อ 303 
              ห้างสรรพสินค้า (เทสโก้ โลตัส) 
3 พนักงานเสริฟ หญิง 20-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 2 9,000 บาท/เดือน ร้านอาหารกังหันลม 
  พนักงานล้างจาน ชาย/หญิง 20-40 ปี ป.6 ข้ึนไป 1 9,000 บาท/เดือน 186  หมู่ที่ 7 ถนนสายเอเชีย 
  พนักงานขายหมูปิ้ง ชาย/หญิง 20-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 1 9,000 บาท/เดือน ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง 
  แม่บ้าน หญิง 20-50 ปี ป.6 ข้ึนไป 1 9,000 บาท/เดือน จ.ลพบุรี 15150 
        โทร. 0 3651 0249 
              ร้านอาหาร 
4 หัวหน้าช่างไฟฟ้า ชาย 20 ปีข้ึนไป ปวส.ไฟฟ้า 1 ตามตกลง บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส ์ จ ากัด 
  เจ้าหน้าท่ีส านักงาน หญิง 22 ปีข้ึนไป ป.ตรี  1 ตามตกลง 63 หมู่ที่ 11 
        (ประสบการณ์)    ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง 
        จ.ลพบุรี 15180 
       โทร. 0 3648 9116 
       สิ่งทอ 

               



 -2- 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน

(อัตรา) 
ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ 

 ประเภทกิจการ
5 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 20-45 ปี ป.6 ข้ึนไป 4 305 บาท/วัน บริษัท เล้งเฮง อกริฟู้ดส์ จ ากัด 
              59/1  หมู่ที่ 1 ต.ห้วยไผ่  
             อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 
              โทร. 0 3594 9836-7 
              ผักและผลไม้แปรรูป 
6 — พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 - 35 ปี ไม่จ ากัดวุฒิ 55 300 บาท/วัน บริษัท แบงกอกดอมเท็กส์ จ ากัด 
              49  หมู่ที่ 8 
              ต.คูบางหลวง  อ.ลาดหลุมแก้ว 
             จ.ปทุมธานี 12140 
              โทร. 0 2598 1339-40 
              อุตสาหกรรมสิง่ทอ 
7 พนักงานฝ่ายผลิต  ชาย 18 ปีข้ึนไป ไม่จ ากัดวุฒิ 24 300 บาท/วัน บริษัท เสาวภา ซิสเต็ม  
 (ช่างเชื่อม)      เมเนจเมนท์ จ ากัด 
             33/15  หมู่ 14 
              ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 
              จ.ปทุมธานี  12120 
              โทร. 0 2198 2134 
              จัดหาคนงาน 

8 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-35 ปี ป.6ข้ึนไป 85 300 บาท/วัน บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่น 
 ช่างเทคนิค ชาย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 5 9,500 บาท/เดือน แนล จ ากัด 
  วิศวกร ชาย 18-35 ปี ป.ตรี วิศวะ 3 15,000  4 หมู่ 7 ต.บางปลา  อ.บางเลน 
       ไฟฟ้า,    บาท/เดือน จ.นครปฐม 73130 
  พนักงานคลังสินค้า ชาย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ข้ึนไป 7 300 บาท/วัน โทร. 0 3496 2428-32 
              ผลิตยางรถยนต์ 
9 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6ข้ึนไป 65 300 บาท/วัน บริษัท ยูเน่ียนอุตสาหกรรม 
 ช่างซ่อมบ ารงุ ชาย 18-30 ปี ปวช.-ปวส.  12 ตามตกลง สิ่งทอ จ ากัด 
  ช่างไฟฟ้า ชาย 18-30 ปี ปวช.-ปวส.  10 ตามตกลง 205  หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท 
        ต.บางปูใหม่  อ.เมือง 
              จ.สมุทรปราการ  10280 
        โทร. 0 2383 1085-86 
              สิ่งทอ 

10 พนักงานขาย ชาย 22-35 ปี ม.6-ป.ตรี 10  20,000  บริษัท เดอเบล จ ากัด 
            บาท/เดือน 139  หมู่ 20 
  พนักงานขับรถขาย ชาย 22-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 6 18,000  ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 
   หน่วยรถ         บาท/เดือน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
  พนักงานคลังสินค้า ชาย 22-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 4 12,000  โทร. 02 9091180 
             บาท/เดือน จ าหน่ายสินค้าในเครือเครื่องด่ืม 
       กระทิงแดง 

 
 
 
 
 
 



ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร เดือนมกรำคม 2561 
โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 

               ต าแหน่งงานว่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต าแหน่งงานว่างเพ่ิมเติมอยู่เสมอ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
    ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี โทร 0 3650 7202-3 

 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน

(อัตรา) 
ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ 

 ประเภทกิจการ
1 พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ข้ึนไป 1 300 บาท/วัน บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์ 
  - พิการทางร่างกายหรือ      เนชั่นเนล จ ากัด 
      การเคลื่อนไหว           168  หมู่ที่ 3  ถนนสายเอเชีย 
            ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุร ี
              จ.สิงห์บุร ี 16120 
              โทร. 0 3669 9364 
              ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า 
2 พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-40 ปี ป.6 ข้ึนไป 1 300 บาท/วัน บริษัท แหลมไทยเซรามิค  
   - พิการทางร่างกายหรือ           จ ากัด 
     การเคลื่อนไหว           46 หมู่ที่ 2 ต.บ้านหม้อ   
             อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุี 16120 
              โทร. 0 3651 0381 
              ผลิตเครื่องเคลือบเซรามคิ 
3 พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ข้ึนไป 1 300 บาท/วัน บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ  
  - พิการทางร่างกายหรือ      จ ากัด 
     การเคลื่อนไหว          51  หมู่ที่ 3 ต.น้ าตาล   
             อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
              โทร. 0 3681 2870 
              ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
4 พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-40 ปี ป.6 ข้ึนไป 1 300 บาท/วัน บริษัท ลัคกี ้สปินน่ิง จ ากัด 
   - พิการทางร่างกายหรือ           88  หมู่ที่  2 ต.บา้นหม้อ    
     การเคลื่อนไหว           อ.พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี  
              16120 
              โทร. 0 3659 8131 
              ปั่นด้าย 
5 พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ข้ึนไป 1 ตามตกลง บริษัท เวลแมน จ ากัด 
   - พิการทางร่างกายหรือ           1 หมู่ 3 
     การเคลื่อนไหว           ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน 
              จ. สิงห์บุรี 16130 
              โทร. 08 1874 6922 
              ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

 


