
ต าแหนง่งานว่างในจังหวัดสงิหบ์ุรี เดือนมนีาคม 2561 

โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี 

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

 

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน
(อัตรา) 

ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ ประเภท
กิจการ 

1 คนสวน ชาย 25-40 ป ี ม.6 ขึ้นไป 2 350 บาท/วัน ไร่หยดพิรุฬ 
  แม่บ้าน หญิง 25-40 ป ี ม.3 ขึ้นไป 1 350 บาท/วัน 155  หมู่ 4 ต.บางกระบือ  อ.เมือง 
  ครูผู้ช่วย ชาย/หญิง 25-40 ป ี ป.ตรี 2 400 บาท/วัน  จ.สิงหบ์ุรี 16000 
  

 
      

 
  โทร. 09 2248 0202 

        ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร 
2 พนักงานพรีเซลล์ ชาย/หญิง 21 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี  4 12,000 บาท/เดือน บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 
  พนักงานสายส่ง ชาย 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 4 300 บาท/วัน 201 หมู่ที่ 1 ต.บางมัญ  อ.เมือง 
  พนักงานติดรถ ชาย 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 9,220 บาท/เดือน  จ.สิงหบ์ุรี 16000 
          

 
  โทร. 09 2283 7669 

        ผลิตและจ าหน่ายน้ าอดัลม 
3 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-35 ป ี ม.3 ขึ้นไป 10 ตามตกลง บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จ ากัด 
  เจ้าหน้าที่การตลาด ชาย/หญิง 22-35 ป ี ป.ตรี 5 ตามตกลง 109  หมู่ที่ 1 
  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ ์ ชาย/หญิง 20-35 ป ี ปวช.-ป.ตรี 4 ตามตกลง ต.บางมัญ  อ.เมือง 
  ธุรการ หญิง 20-35 ป ี ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16000 
  ครูฝึกขาย ชาย/หญิง 25-40 ป ี ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง โทร. 0 3669 9399 
        (มีประสบการณ์)     จ าหน่ายรถยนต์ 
4 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18-40 ป ี ป.6 ขึ้นไป 3 300 บาท/วัน บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จ ากัด 
              114 หมู่ 2 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี 
              จ.สิงห์บุรี 16120 
              โทร. 08 5963 8455 
              ผลิตกระดาษ 
5 วิศวกร ชาย 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี  สาขาไฟฟ้า, 5 ตามตกลง บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จ ากัด 
        สาขาที่เก่ียวข้อง 

 
  64/3 หมู่ที่ 3 ต.โพกรวม  อ.เมือง 

  วิศวกร ชาย 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี  สาขา 5 ตามตกลง  จ.สิงหบ์ุรี 16000 
    เคร่ืองกล,   โทร. 0 3653 1111 
        สาขาที่เก่ียวข้อง 

 
  ผลิตกระดาษ 

  ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส. ช่างไฟฟ้า 2 ตามตกลง  
  ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์ ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส.แมคคาทรอนิกส์ 2 ตามตกลง  
        สาขาที่เก่ียวข้อง      
6 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ชาย 22-40 ป ี ป.ตรี สาขาที่ 1 ตามตกลง บริษัท เวลแมน จ ากัด  
    เก่ียวข้อง   1 หมู่ 3 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน 
        (มีประสบการณ์) 

 
  จ. สิงหบ์ุรี 16130 

  วิศวกรเขียนแบบ ชาย/หญิง 22-40 ป ี ป.ตรี สาขาที่ 3 ตามตกลง โทร. 08 2578 5919 
    เก่ียวข้อง   ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
        (มีประสบการณ์)      
  Production Engineer ชาย/หญิง 22-40 ป ี ป.ตรี สาขาที่ 2 ตามตกลง  
    เก่ียวข้อง    
        (มีประสบการณ์)     

   พนักงานควบคุมคุณภาพ ชาย 18-35 ป ี ปวส.-ป.ตรี ช่างเชื่อม 1 ตามตกลง   
        สาขาที่เก่ียวข้อง       
  ช่างเชื่อมประกอบ ชาย 18-40 ป ี ป.6-ปวส. 4 ตามตกลง   
  ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 20-35 ป ี ปวช.-ปวส. ช่างกล 2 ตามตกลง   
        ช่างไฟฟ้า สาขาท่ี       
    เก่ียวข้อง    
  ช่าง CNC ชาย 20-35 ป ี ปวช.-ปวส. ช่างกล 2 ตามตกลง   
        ช่างไฟฟ้า สาขาท่ี     

     เก่ียวข้อง    
        
        



-2- 
ล าดับ

ที่ 
ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน

(อัตรา) 
ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ ประเภท

กิจการ 
7 พนักงานประจ าร้าน ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 3 ตามตกลง บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด 
  แคชเชียร์ ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 ตามตกลง 910  ถนนขุนสรรค์ 
        ต.บางพุทรา อ.เมือง 
              จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 0 3652 4304 
              ร้านอาหาร KFC ห้างไชยแสง ฯ 
8 ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. ไฟฟ้า 1 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอสเอส วอเตอร์  
        สาขาที่เก่ียวข้อง     12/1 หมู่ 3 
  พนักงานขับรถ ชาย 30 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 ตามตกลง ต.ชีน้ าร้าย อ.อินทร์บุรี 
              จ.สิงห์บุรี 16110 
              โทร. 08 9003 7241 
      

 
      ผลิตและจ าหน่ายน้ าดื่ม 

9 ช่างเชื่อม ชาย 18-40 ป ี ปวส. สาขาที่ 8 300 บาท/วัน  บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนชั่นเนล จ ากัด  
    เก่ียวข้อง   168  หมู่ที่ 3  ถนนสายเอเชีย   
  คนสวน ชาย 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 300 บาท/วัน ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี 
  ช่างไฟฟ้า ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส.ช่างไฟฟ้า 2 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี  16120 
  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 16 300 บาท/วัน โทร. 0 3669 9365 
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาที่ 2 ตามตกลง ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า 
    เก่ียวข้อง    
  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาที่ 1 ตามตกลง  
    เก่ียวข้อง    
  ธุรการ หญิง 22 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี  3 ตามตกลง  
  จป.วิชาชีพ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาที่ 1 ตามตกลง  

    เก่ียวข้อง    

10 พนักงานประจ าร้าน ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 9,400 บาท/เดือน หจก.วันชัย (1994) 
          

 
  955/39-40 ถนนขุนสรรค์ 

              ต.บางพุทรา อ.เมือง 
          

 
  จ.สิงห์บุรี  16000 

              โทร 0 3651 1885 
              ร้าน 7-11 ตลาดโตรุ้่ง 

11 พนักงานขาย ชาย/หญิง 18-35 ป ี ม.3 ขึ้นไป 5 ตามตกลง หจก.ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
  แคชเชียร์ หญิง 20-35 ป ี ปวช.-ปวส. 3 ตามตกลง 910   ถนนขุนสรรค์ 
  แม่บ้าน หญิง 20-45 ป ี ป.6 ขึ้นไป 1 300 บาท/วัน ต.บางพุทรา อ.เมือง 
  รปภ. ชาย/หญิง 20-45 ป ี ป.6 ขึ้นไป 2 300 บาท/วัน จ.สิงห์บุรี  16000 
        โทร 0 3651 2073   
              ห้างสรรพสินค้า 

12 ช่างเทคนิค ชาย 18-35 ป ี ปวช.-ปวส. ช่างไฟฟ้า 2 ตามตกลง บริษัท ที.ซี.เค.อินเตอร์พลาสต์  จ ากัด 
        เครื่องกล สาขาที ่     88  หมู่ที่ 1 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี 
         เก่ียวข้อง     จ.สิงห์บุรี 16120 
              โทร. 0 3651 0892-3 
              ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

13 พนักงานอบยาง ชาย 18-30 ป ี ป.6 ขึ้นไป 4 300 บาท/วัน บริษัท เอส.ซี.อุตสาหกรรมยาง จ ากัด 
              9/7 หมู่ 5 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน 
              จ.สิงห์บุรี 16130 
              โทร. 0 3659 1681 
              ผลิตภณัฑ์ยาง 

14 คนสวน ชาย/หญิง 30-50 ป ี ป.6 ขึ้นไป 3 310 บาท/วัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพล 78 
              120/1  หมู่ที่ 6 ต.บ้านหม้อ   
              อ.พรหมบุรี จ.สิงหบ์ุรี 16120 
              โทร. 08 9890 6611 
      

 
      รับเหมาแรงงาน 

        
        
        



-3- 
ล าดับ

ที่ 
ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน

(อัตรา) 
ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ ประเภท

กิจการ 
15 พนักงานขาย ชาย/หญิง 18-35 ป ี ม.3 ขึ้นไป 4 300 บาท/วัน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
              68  หมู ่ 4 ต.ต้นโพธิ์  อ.เมือง 
              จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 09 3329 3615 
              จ าหน่ายวัสดุกอ่สร้าง 

16 พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 4 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นันทิญา 
  (มีใบขับขีป่ระเภท 2)           33/1  หมู่ที่ 3 ต.โรงช้าง   
              อ.พรหมบุรี จ.สิงหบ์ุรี 16120 
              โทร. 08 5920 6677 
              กิจการด้านขนส่ง 

17 พนักงานบัญชี หญิง 18-40 ป ี ปวช.-ป.ตรี บัญชี 2 10,000 บาท/เดือน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจสุพรรณ  
    สาขาที่เก่ียวข้อง   การเกษตร     
  ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18-40 ป ี ปวช.-ปวส.  1 10,000 บาท/เดือน 19/1 หมู่ 3 ต.โพทะเล 
     ช่างยนต์   อ.ค่ายบางระจัน 
      

 
ช่างกล สาขาที่   

 
จ.สิงห์บุรี 16150 

         เก่ียวข้อง     โทร. 06 1289 4655 
              โรงสีข้าว 

18 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 50 ตามตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ากัด 
  ช่างควบคุมเคร่ืองจักร ชาย 20-35 ป ี ปวช.-ปวส.ช่างกล 6 ตามตกลง 12  หมู่ที่ 3 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี 
     สาขาที่เก่ียวข้อง   จ.สิงห์บุรี 16120 
  วิศวกร ชาย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี วิศวะ 2 ตามตกลง โทร. 0 3651 0787 
     เคร่ืองกล   ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
        วิศวะพอลิเมอร์      

19 ตัวแทนขาย ชาย/หญิง 20-35 ป ี ป.6 ขึ้นไป 6 ตามตกลง บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จ ากัด 
        (ผ่านเกณฑ์ทหาร)     76/25-26   หมู่ 5 
  พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ ชาย 20-35 ป ี ม.6 ขึ้นไป 2 16,500 บาท/เดือน ต.ต้นโพธิ์  อ.เมือง 
        (ผ่านเกณฑ์ทหาร)     จ.สิงห์บุรี 16000 
  พนักงานเก็บเงิน ชาย 22 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 12,000 บาท/เดือน โทร. 08 9901 1231 
        (ผ่านเกณฑ์ทหาร)     จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 

20 พนักงานบัญชี หญิง 20-35 ป ี ปวส.-ป.ตรี บัญชี 2 ตามตกลง บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จ ากัด 
  วิศวกร ชาย 22-45 ป ี ป.ตรี  วิศวกรโยธา 2 ตามตกลง 49  หมู่ที่ 6 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน 
  ช่างยนต์ ชาย 20-35 ป ี ปวส. ช่างยนต์ 2 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16130 
  โฟร์แมน ชาย 25-45 ป ี ปวส. 2 ตามตกลง โทร. 0 3659 1133 
  พนักงานขับรถด้ัมพ์  ชาย 20-45 ป ี ป.6 ขึ้นไป 2 ตามตกลง รับเหมางาน  อาคารโรงงาน  
  ผู้ช่วยช่าง ชาย 20-45 ป ี ม.3 ขึ้นไป 4 ตามตกลง สิ่งก่อสร้าง 
  พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 20-45 ป ี ป.6 ขึ้นไป 6 ตามตกลง  
  ช่างส ารวจ ชาย 20-45 ป ี ปวส. 2 ตามตกลง  
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หญิง 20-35 ป ี ปวช.-ป.ตรี 1 ตามตกลง  

21 พนักงานขาย ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 6 500 บาท/วัน คุณเทียนชัย  กฤชเพ็ชร์ 
      

 
      49 หมู่ที่ 1 ต.โพทะเล   

              อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี  16150 
              โทร. 08 6755 4768 
              จ าหน่ายน้ ามะนาวพร้อมดื่ม 

22 ไกด์น าเที่ยว ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 2 12,500 บาท/เดือน บริษัท กรีนสเตย์ จ ากัด 
        สาขาที่เก่ียวข้อง     40/1  หมู่ 4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง 
  คนสวน ชาย 25-50 ป ี ป.6 ขึ้นไป 2 300 บาท/วัน จ.สิงห์บุรี 16140 
              โทร. 0 3651 0742 
              ธุรกิจน าเที่ยว 

23 ไกด์น าเที่ยว ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 2 12,500 บาท/เดือน บริษัท กรีนสเตย์ จ ากัด 
       สาขาที่เก่ียวข้อง     40/1  หมู่ 4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง 
 คนสวน ชาย 25-50 ป ี ป.6 ขึ้นไป 2 300 บาท/วัน จ.สิงห์บุรี 16140 
             โทร. 0 3651 0742 
             ธุรกิจน าเที่ยว 
              



-4- 
ล าดับ

ที่ 
ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน

(อัตรา) 
ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ ประเภท

กิจการ 
24 ผู้จัดการสาขา ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาที่ 1 ตามตกลง บริษัท เมเจอร ์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด  

    เก่ียวข้อง   (มหาชน) 
        (ประสบการณ์ 3-5 ปี)     910 ถนนขุนสรรค์ 
  หัวหน้าแผนก ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาที่ 2 ตามตกลง ต.บางพุทรา อ.เมือง 
    เก่ียวข้อง   จ.สิงห์บุรี 16000 
        (ประสบการณ์ 2-3 ปี)     โทร. 08 4439 1361 
  ธุรการ/การเงิน หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาบัญช ี 3 ตามตกลง โรงภาพยนตร ์(ห้างไชยแสง ฯ) 
        ,การเงิน       
  เจ้าหน้าที่ห้องฉาย ชาย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขา 3 ตามตกลง   
    อิเล็กทรอนิกส์    
        คอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า,       

        เทคโนโลยี
สารสนเทศ       

  พนักงานบริการประจ า ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.6-ป.ตร ี 6 ตามตกลง   
  พนักงานท าความสะอาด หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 5 300 บาท/วัน   

25 ไกด์น าเที่ยว ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 2 12,500 บาท/เดือน บริษัท กรีนสเตย์ จ ากัด 
        สาขาที่เก่ียวข้อง     40/1  หมู่ 4ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง 
  คนสวน ชาย 25-50 ป ี ป.6 ขึ้นไป 2 300 บาท/วัน จ.สิงห์บุรี 16140 
              โทร. 0 3651 0742 
              ธุรกิจน าเที่ยว 

26 วิศวกร ชาย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาไฟฟ้า, 4 ตามตกลง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์  จ ากัด 
        เครื่องกล     99  หมู่ที่ 2 ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี 
  พนักงานรายเดือน ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส. ไฟฟ้าก าลัง, 1 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16120 
        เครื่องกล     โทร. 0 3659 9753-5 
  ลูกจ้างรายวัน ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15 ตามตกลง ผลิตลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้า 

        
(ผ่านการเกณฑ์

ทหาร)      
27 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ชาย 21-30 ป ี ปวส.-ป.ตรี 15 ตามตกลง บริษัท ศักด์ิสยามลิสซิ่ง จ ากัด  

 (ท างานต่างจังหวัดได้)      (มหาชน) 
  

 
      

 
  258/13 หมู่ที่ 7 ต.บางมัญ  อ.เมือง 

          
 

   จ.สิงหบ์ุรี 16000  
              โทร. 08 1379 9931 
              สินเชื่อรถยนต์ 

28 ช่าง PM ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. ช่างกล 2 ตามตกลง บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จ ากัด 
        ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า     66 หมู่ 13 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี 
  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 10 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16110 
              โทร. 0 3651 0514 
              ผลิตคอนกรตีมวลเบา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหนง่งานว่างต่างจังหวัด เดือนมนีาคม 2561 

โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี 

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

 

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน
(อัตรา) 

ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ ประเภท
กิจการ 

1 ผู้จัดการฝึกหัด (ESSO) ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 35 19,000 บาท/เดือน บริษัท เพียวพลังงานไทย จ ากัด 
  ประจ าสถานีบริการน้ ามันท่ัวประเทศ           86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 2  
  พนักงานบริการหน้าลาน (ESSO) ชาย/หญิง 18-55 ป ี ป.6-ปวส. 45 ตามตกลง ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง 
  ประจ าสถานีบริการน้ ามันท่ัวประเทศ           เขตสะพานสูง  กรุงเทพ ฯ  10240 
  

 
      

 
  โทร. 0 2515 9000 

              ธุรกิจค้าปลีกน้ ามัน 
2 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-35 ป ี ม.3 ขึ้นไป 1 10,000 บาท/เดือน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ ากัด  
 (ท างานที่ห้างเทสโก้ โลตัสสิงห์บุรี)         (บรรจุแล้ว 11,000 บาท/เดือน) (มหาชน) 

  ผู้จัดการขาย ชาย/หญิง 20-45 ป ี ม.3 ขึ้นไป 1 25,000 บาท/เดือน 130-132  อาคารสินธรทาวเวอร์ 3  
  (ท างานที่ห้างเทสโก้ โลตัสสิงห์บุรี)         (บรรจุแล้ว 33,000 บาท/เดือน) ชั้น 14,16,27,28 และ 29 
        ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
              กรุงเทพ ฯ  10330 
              โทร. 09 5164 9713 
              ประกันชีวติ 
3 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 50 310 บาท/วัน บริษัท  นันยางเท็กซ์ไทล์  จ ากัด 
  ช่างเทคนิค ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 10 ตามตกลง 89 หมู่ที่ 11  
  พนักงานตรวจสอบคุณภาพ หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 310 บาท/วัน ต.ไร่ขิง อ.สามพราน 
  พนักงานขับรถโฟล์คลฟิท ์ ชาย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 310 บาท/วัน จ.นครปฐม 73210 
  โฟร์แมนไฟฟ้า ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส. ไฟฟ้า 2 ตามตกลง โทร. 09 5653 2263 
  

 
      

 
  ปั่นด้าย 

4 ช่างตีเกลียวเส้นด้าย ชาย 30 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 ตามตกลง บริษัท น ารุ่ง เรย่อน จ ากัด 
              83  หมู่ที่ 5 
  

 
      

 
  ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง 

        
 

    จ.อ่างทอง 14120 
              โทร. 08 9797 3471 
              ปั่นด้าย 
5 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 40 308 บาท/วัน บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์  จ ากัด 
              25  หมู่ที่ 1 
  ช่างไฟฟ้า ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวส.ไฟฟ้าก าลงั 3 ตามตกลง ต.เชียงรากน้อย  อ.บางปะอิน 
        

 
    จ.พระนครศรีอยุธยา  

  หัวหน้างานฝ่ายผลิต ชาย 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาสิ่งทอ 3 ตามตกลง โทร. 08 5155 5562 
        สาขาที่เก่ียวข้อง     อุตสาหกรรมปั่นเส้นด้าย 
  ผู้จัดการฝ่ายผลิต ชาย 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาสิ่งทอ 1 ตามตกลง   
6 พนักงานขับรถ ชาย 27 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 30 21,000 บาท/เดือน บริษัท นครชัย 21 จ ากัด 
  พนักงานต้อนรับบนรถ หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 50 13,800 บาท/เดือน 1540-42  ถนนมิตรภาพ 
         ต.ในเมือง อ.เมือง 
              จ.นครราชสีมา  30000 
              โทร. 0 4425 7997 ต่อ 123 
              บริการขนส่งด้วยรถยนต์โดยสาร 
7 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-45 ป ี ป.6ขึ้นไป 35 300 บาท/วัน บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากัด 
  ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18-30 ป ี ปวช.-ปวส.  8 ตามตกลง 205  หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท 
  ช่างไฟฟ้า ชาย 18-30 ป ี ปวช.-ปวส.  5 ตามตกลง ต.บางปูใหม ่ อ.เมือง 
              จ.สมุทรปราการ  10280 
        โทร. 0 2383 1085-86 
              สิ่งทอ 
        
        
              



-2- 
ล าดับ

ที่ 
ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน

(อัตรา) 
ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ ประเภท

กิจการ 
8 ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ ชาย/หญิง 28-35 ป ี ป.ตรี  8 ตามตกลง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด  
     (มีประสบการณ์)   (มหาชน) 
  หัวหน้าแผนก ชาย 25-30 ป ี ป.ตรี  12 ตามตกลง 1839-1839/1  ถนนพหลโยธิน 
        (มีประสบการณ์)    แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
  พนักงานบริการลูกค้า ชาย/หญิง 18-25 ป ี ป.ตรี 25 13,000 บาท/เดือน กรุงเทพ ฯ 10900 
  พนักงานประจ าห้องฉาย ชาย 22-30 ป ี ปวส.-ป.ตรี ไฟฟ้า 4 14,000 บาท/เดือน โทร. 0 2515 5300 
         คอมพิวเตอร์   

 
กิจการด้านความบันเทิง 

    ,อิเล็กทรอนิกส์    
 เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน หญิง 25-30 ป ี ป.ตรี สาขาบัญช ี 6 15,000 บาท/เดือน  
     ,การเงิน     
        สาขาที่เก่ียวข้อง   

 
  

  เจ้าหน้าที่การตลาด ชาย/หญิง 24-30 ป ี ป.ตรี ทุกสาขา 10 ตามตกลง   
9 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-35 ป ี ป.6ขึ้นไป 56 300 บาท/วัน บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

  ช่างเทคนิค ชาย 18-35 ป ี ปวช.-ปวส. 3 9,500 บาท/เดือน 4  หมู่ 7  
  วิศวกร ชาย 18-35 ป ี ป.ตรี วิศวะไฟฟ้า, 2 15,000 บาท/เดือน ต.บางปลา  อ.บางเลน 
    

 
    

 
  จ.นครปฐม 73130 

  พนักงานคลังสินค้า ชาย/หญิง 18-40 ป ี ม.3 ขึ้นไป 6 300 บาท/วัน โทร. 0 3496 2428-32 
              ผลิตยางรถยนต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าแหนง่งานว่างคนพกิาร เดือนมนีาคม 2561 

โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี 

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

 

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน
(อัตรา) 

ค่าจ้าง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ ประเภท
กิจการ 

1 พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-45 ป ี ป.6 ขึ้นไป 3 300 บาท/วัน  บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนชั่นเนล จ ากัด  

   - พิการทางร่างกายหรือ           168  หมู่ที่ 3  ถนนสายเอเชีย   

  การเคลื่อนไหว         
 

ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี  16120 

              โทร. 0 3669 9364 

              ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า 

2 พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-40 ป ี ป.6 ขึ้นไป 1 300 บาท/วัน บริษัท แหลมไทยเซรามิค จ ากัด 

   - พิการทางร่างกายหรือ           46 หมู่ที่ 2 

  การเคลื่อนไหว            ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี 

          
 

   จ.สิงหบ์ุรี 16120 

              โทร. 0 3651 0381 

              ผลิตเครื่องเคลือบเซรามิค 

3 พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-40 ป ี ป.6 ขึ้นไป 1 ตามตกลง บริษัท ที.ซี.เค.อินเตอร์พลาสต์  จ ากัด 

   - พิการทางร่างกายหรือ           88  หมู่ที่ 1 

  การเคลื่อนไหว           ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 0 3651 0892-3 

              ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

4 พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-40 ป ี ม.3 ขึ้นไป 1 ตามตกลง บริษัท เวลแมน จ ากัด 

   - พิการทางร่างกายหรือ           1 หมู่ 3 

  การเคลื่อนไหว           ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน 

              จ. สิงหบ์ุรี 16130 

              โทร. 08 1874 6922 

              ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

5 พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-40 ป ี ม.3 ขึ้นไป 1 300 บาท/วัน บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จ ากัด 

   - พิการทางร่างกายหรือ   
 

      51  หมู่ที่ 3 

  การเคลื่อนไหว           ต.น้ าตาล  อ.อินทร์บุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16110 

              โทร. 0 3681 2870 

              ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนกิส ์
 


