
ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดสงิห์บรุี เดือนพฤษภำคม 2561 

โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 
ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี โทร 0 3650 7202-3 
 

ล ำดับ
ที ่

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ 
จ ำนวน 
(อัตรำ) 

ค่ำจ้ำง 
สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง/  

 ประเภทกิจกำร
1 ช่ำงเช่ือม ชำย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง บริษัท ชินบุตร เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
  ช่ำงกลึง ชำย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง 63  หมู่ 12 ต.ท่ำข้ำม  อ.ค่ำยบำงระจัน 
        จ.สิงห์บุรี 16150 
              โทร. 0 3651 0322 
              โรงกลึง 
2 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 4 ตำมตกลง หจก.ไชยแสง ดีพำร์ทเม้นท์สโตร ์
  พนักงำนบัญชี หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี  2 ตำมตกลง 910   ถนนขุนสรรค์ ต.บำงพุทรำ อ.เมือง 
  แคชเชียร ์ หญิง 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี  16000 
  รปภ. ชำย 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง โทร 0 3651 2073   
        ห้ำงสรรพสินค้ำ 
3 วิศวกร ชำย 23 ปีขึ้นไป ป.ตรี  สำขำไฟฟ้ำ, 2 ตำมตกลง บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จ ำกัด 
        สำขำที่เก่ียวข้อง 

 
  64/3 หมู่ที่ 3 ต.โพกรวม  อ.เมือง 

  วิศวกร ชำย 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี.สำขำแมคคำ 2 ตำมตกลง   จ.สิงห์บุรี 16000 
        ทรอนิกส์     โทร. 0 3653 1111 
         สำขำที่เก่ียวข้อง     ผลิตกระดำษ 
4 วิศวกร ชำย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี วิศวะ 2 ตำมตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ำกัด 

    เครื่องกล   12  หมู่ที่ 3 ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี 
        วิศวะพอลิเมอร์     จ.สิงห์บุรี 16120 
  ช่ำงควบคุมเครื่องจักร ชำย 20-35 ปี ปวช.-ปวส.ช่ำงกล 5 ตำมตกลง โทร. 0 3651 0787 
        สำขำที่เก่ียวข้อง     ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก 
  พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 40 ตำมตกลง  
5 พนักงำนขับรถบรรทุก ชำย 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นันทิญำ 
  (มีใบขับขี่ประเภท 2)           33/1  หมู่ที่ 3 ต.โรงชำ้ง  อ.พรหมบุรี 
              จ.สิงห์บุรี 16120 
              โทร. 08 5920 6677 
              กิจกำรด้ำนขนส่ง 
6 วิศวะอิเล็กทรอนิกส์ ชำย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรม 2 ตำมตกลง บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
        สำขำที่เก่ียวข้อง 

 
  31/2 หมู่ที่ 2 

  วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์  ชำย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรม 2 ตำมตกลง   ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 
        สำขำที่เก่ียวข้อง       จ.สิงห์บุรี 16120 
  พนักงำนบัญชี หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี บัญชี 2 ตำมตกลง โทร. 0 3651 0987 
        (มีประสบกำรณ์)     ผลิตชิน้ส่วนภำยในล ำโพง 
  เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ ชำย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวส.- ป.ตร ี 1 ตำมตกลง   
  พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 20 ตำมตกลง   
  พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ชำย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 5 ตำมตกลง   
  พนักงำนขับรถ ชำย 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง   
7 ช่ำง PM ชำย 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. ช่ำงกล 2 ตำมตกลง บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จ ำกัด 
        ช่ำงยนต,์ช่ำงไฟฟ้ำ     66 หมู่ 13 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี 
  พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 6 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16110 
  ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส.  1 ตำมตกลง โทร. 0 3651 0514 
         ช่ำงไฟฟ้ำ     ผลิตคอนกรีตมวลเบำ 
8 พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ชำย 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. ช่ำงกล 2 ตำมตกลง บริษัท กิจพูนชัย จ ำกัด 
        ช่ำงอุตสำหกรรม     8 หมู่ 2 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี 
        (มีประสบกำรณ ์     จ.สิงห์บุรี 16120 
         พิจำรณำเป็นพิเศษ)     โทร. 0 3651 0898 
              ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ยึดโยงสำยไฟ 

      
  

  
 

  
   

        



-2- 
ล ำดับ

ที ่
ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(อัตรำ) 

ค่ำจ้ำง 
สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง/  

 ประเภทกิจกำร
9 ผู้ช่วยวิศวกรตรวจสอบคุณภำพ ชำย 20-30 ปี ปวส.ช่ำงเช่ือม  1 ตำมตกลง บริษัท เวลแมน จ ำกัด  
    ช่ำงกล   1 หมู่ 3 ต.ไม้ดัด อ.บำงระจัน 
    กำรผลิต,สำขำที ่   จ. สิงห์บุรี 16130 
        เก่ียวข้อง     โทร. 08 2578 5919 
  พนักงำนเขียนแบบ ชำย/หญิง 22-40 ปี ปวส.-ป.ตรี สำขำท่ี 2 ตำมตกลง ผลิตเคร่ืองจักรอตุสำหกรรม 
        เกี่ยวข้อง       
  วิศวกรผลิต ชำย 22-30 ปี ป.ตรี วิศวะ 1 ตำมตกลง  
 (Production engineer)   เครื่องกล    
  

 
    อุตสำหกำร,     

     กำรผลิต    
  ช่ำงเช่ือมประกอบ ชำย 18-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง   

10 ผู้ช่วยผู้จัดกำร ชำย 25- 50 ปี ปวส.-ป.ตร ี 1 ตำมตกลง บริษัท หงษ์ชวลิต จ ำกัด 
  ผู้จัดกำรหน้ำลำน ชำย 25-50 ปี ปวส.-ป.ตร ี 1 ตำมตกลง 123  หมู่ 1 ต.บำงมัญ อ.เมือง 
  พนักงำนหน้ำลำน ชำย 25-50 ปี ไม่จ ำกัดวุฒิ 2 ตำมตกลง จ.สิงห์บุร ี16000 
  คนสวน ชำย 25-50 ปี ไม่จ ำกัดวุฒิ 3 320 บำท/วัน โทร. 0 3650 7545 
        ปั๊มน้ ำมัน 

11 เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ หญิง 22-35 ปี ป.ตรี สำขำ 1 ตำมตกลง บริษัท ซีอีโอ อกรีฟู้ด จ ำกัด 
      

 
 ที่เกี่ยวข้อง     135  หมู่ 4 

  ช่ำงเทคนคิ ชำย 20-35 ปี ปวส.-ป.ตร ี 2 ตำมตกลง ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี 
        สำขำที่เก่ียวข้อง     จ.สิงห์บุรี 16120 
  ผู้ช่วยช่ำงเทคนิค ชำย 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 2 310 บำท/วัน โทร. 0 3651 0955 
  รปภ. ชำย 30-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 310 บำท/วัน ผลิตน้ ำมันร ำสกดั 

12 พนักงำนฝ่ำยขำย ชำย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สำขำ 1 12,000  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เกษตรสุนทร 
      

 
 ที่เกี่ยวข้อง    บำท/เดือน 154/26  หมู่ 7 ต.บำงมัญ อ.เมือง 

              จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 08 6330 2208 
              ขำยอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร 

13 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ข้ึนไป 14 ตำมตกลง  บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนช่ันเนล จ ำกัด  
  คนสวน ชำย 20 ปีขึ้นไป ป.6 ข้ึนไป 1 ตำมตกลง 168  หมู่ที่ 3  ถนนสำยเอเชีย   
  จป.วิชำชีพ ชำย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สำขำ 1 ตำมตกลง ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 
    ที่เกี่ยวข้อง   จ.สิงห์บุรี  16120 
  ช่ำงเช่ือมอำร์กอน ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 4 ตำมตกลง โทร. 0 3669 9365 
  ช่ำงเจียรงำน ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง เฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม 
  พนักงำนออกแบบ ชำย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง  

14 พนักงำนเช่ือม (TIG) ชำย 20 ปีขึ้นไป ม.3 ข้ึนไป 10 ตำมตกลง บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จ ำกัด) 
      

 
      104  หมู่ 3 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16120 
              โทร. 0 3669 9381-2 
              ผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลส 

15 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง บริษัท สิงห์บุรี ฮอนด้ำคำร์ส์ จ ำกัด 
  เจ้ำหน้ำที่บัญชี หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตร ี 3 ตำมตกลง 223  หมู่ที่ 2  ถนนสำยเอเชีย 
  พนักงำนรับรถ ชำย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตร ี 2 ตำมตกลง ต.ม่วงหมู ่ อ.เมือง 
              จ.สิงห์บุรี  16000 
        โทร 0 3669 9306 
              จ ำหน่ำยรถยนต ์

16 ช่ำงเทคนคิ ชำย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง บริษัท ที.ซี.เค.อินเตอร์พลำสต์  จ ำกัด 
        เครื่องกล สำขำ     88  หมู่ที่ 1 
    ที่เก่ียวข้อง   ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี 
  พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 10 300 บำท/วัน จ.สิงห์บุรี 16120 
              โทร. 0 3651 0892-3 

              ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก 

               
        



-3- 
ล ำดับ

ที ่
ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(อัตรำ) 

ค่ำจ้ำง 
สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง/  

 ประเภทกิจกำร
17 พนักงำนเตรียมยำง ชำย 18-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 300 บำท/วัน บริษัท เอส.ซี.อุตสำหกรรมยำง จ ำกัด 
              9/7 หมู่ 5 ต.โพชนไก่ อ.บำงระจัน 
              จ.สิงห์บุรี 16130 
              โทร. 0 3659 1681 
              ผลิตภัณฑ์ยำง 

18 พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 20-50 ปี ป.6 ขึ้นไป 4 310 บำท/วัน คุณนะทธิ ์ สุนทรแสง 
              13  หมู่ 8 ต.โพชนไก่  อ.บำงระจัน 
              จ.สิงห์บุรี 16130 
              โทร. 08 5211 3611 
      

 
      รับซื้อของเก่ำ 

19 — พนักงำนขำย ชำย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 6 300 บำท/วัน บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด 
              68  หมู่  4 ต.ต้นโพธิ ์ อ.เมือง 
              จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 09 3329 3615 
              จ ำหน่ำยวัสดุกอ่สร้ำง 

20 พนักงำนบัญชี หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี บัญชี 2 ตำมตกลง บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จ ำกัด 
  วิศวกร ชำย 22-45 ปี ป.ตรี  วิศวกรโยธำ 2 ตำมตกลง 49  หมู่ที่ 6 
  ช่ำงยนต ์ ชำย 20-35 ปี ปวส. ช่ำงยนต ์ 2 ตำมตกลง ต.โพชนไก่ อ.บำงระจัน 
  โฟร์แมน ชำย 25-45 ปี ปวส. 2 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16130 
  พนักงำนขับรถดั้มพ์  ชำย 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง โทร. 0 3659 1133 
  ผู้ช่วยช่ำง ชำย 20-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 4 ตำมตกลง รับเหมำงำน  อำคำรโรงงำน สิ่งก่อสร้ำง 
  พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 6 ตำมตกลง  
  ช่ำงส ำรวจ ชำย 20-45 ปี ปวส. 2 ตำมตกลง  
  เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตร ี 1 ตำมตกลง  

21 ไกด์น ำเที่ยว ชำย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตร ี 4 12,500  บริษัท กรีนสเตย์ จ ำกัด 
        สำขำที่เก่ียวข้อง    บำท/เดือน 40/1  หมู่ 4 
  คนสวน ชำย 25-50 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 300 บำท/วัน ต.วิหำรขำว อ.ท่ำชำ้ง 
              จ.สิงห์บุรี 16140 
              โทร. 0 3651 0742 
              ธุรกิจน ำเที่ยว 

22 วิศวกร ชำย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สำขำไฟฟ้ำ, 4 ตำมตกลง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์  จ ำกัด 
        เครื่องกล     99  หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 
  ลูกจ้ำงรำยวัน ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ข้ึนไป 20 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16120 
        (ผ่ำนกำรเกณฑ์     โทร. 0 3659 9753-5 
         ทหำร)     ผลิตลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้ำ 

23 ตัวแทนขำย ชำย/หญิง 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 8 ตำมตกลง บริษัท ไมด้ำ แอสเซ็ท จ ำกัด 
        (ผ่ำนเกณฑ์ทหำร)     76/25-26   หมู่ 5 
  พนักงำนตรวจสอบสินเช่ือ ชำย 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 5 16,500  ต.ต้นโพธิ ์ อ.เมือง 
        (ผ่ำนเกณฑ์ทหำร)    บำท/เดือน จ.สิงห์บุรี 16000 
  พนักงำนเก็บเงิน ชำย 22 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 12,000  โทร. 08 9901 1231 
        (ผ่ำนเกณฑ์ทหำร)    บำท/เดือน จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

24 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์สินเช่ือ ชำย 21-30 ปี ปวส.-ป.ตร ี 4 ตำมตกลง บริษัท ศักดิ์สยำมลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
  (ท ำงำนต่ำงจังหวัดได้)       

 
  258/13  หมู่ที่ 7 ต.บำงมัญ  อ.เมือง 

  พนักงำนบัญชี หญิง 20-40 ปี ปวส.-ป.ตรี บัญชี 1 ตำมตกลง  จ.สิงห์บุรี 16000  
        โทร. 08 1379 9931 
              สินเชื่อรถยนต ์

25 พนักงำนอะไหล่ ชำย 20-35 ปี ปวส.-ป.ตร ี 2 ตำมตกลง บริษัท โตโยต้ำสิงห์บุรี จ ำกัด 
  เจ้ำหน้ำที่ประกันภัย ชำย/หญิง 20-40 ปี ปวส.-ป.ตร ี 2 ตำมตกลง 109  หมู่ที่ 1 
  เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ชำย/หญิง 22-37 ปี ป.ตร ี 2 ตำมตกลง ต.บำงมัญ  อ.เมือง 
  พนักงำนขำย ชำย/หญิง 20-37 ปี ม.6 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16000 
  ช่ำงยนต ์ ชำย 20-37 ปี ปวส.ช่ำงยนต ์ 2 ตำมตกลง โทร. 0 3669 9399 
              จ ำหน่ำยรถยนต ์
        
        



-4- 
ล ำดับ

ที ่
ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(อัตรำ) 

ค่ำจ้ำง 
สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง/  

 ประเภทกิจกำร
26 ช่ำงติดตั้ง ชำย 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 4 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิตติเครื่องเย็น 
        (มีประสบกำรณ์) 

 
  152/152 -153 หมู่ 7 

  พนักงำนธุรกำร-บุคคล ชำย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี บัญชี 2 ตำมตกลง ถนนริมคลองชลประทำน  ต.บำงมัญ  
        กำรจัดกำร     อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี 16000 
  พนักงำนบัญชี หญิง 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี กำรบัญชี 1 ตำมตกลง โทร. 0 3651 2173 
  แม่บ้ำน หญิง 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง จ ำหน่ำยและตดิตั้งเคร่ืองท ำควำมเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจังหวัด เดือนพฤษภำคม 2561 

โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 

ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี โทร 0 3650 7202-3 

ล ำดับ
ที ่

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ 
จ ำนวน 
(อัตรำ) 

ค่ำจ้ำง 
สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง/  

 ประเภทกิจกำร
1 ผู้จัดกำรฝึกหัด (ESSO) ชำย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 18 19,000 บำท/เดือน บริษัท เพียวพลังงำนไทย จ ำกัด 
  ประจ ำสถำนีบริกำรน้ ำมัน           86 อำคำรสัมมำกรเพลส ชั้น 2  
 ทั่วประเทศ      ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสูง 
  พนักงำนบริกำรหน้ำลำน  ชำย/หญิง 18-55 ป ี ป.6-ปวส. 24 ตำมตกลง เขตสะพำนสูง  กรุงเทพ ฯ  10240 
 (ESSO)      โทร. 0 2515 9000 
  ประจ ำสถำนีบริกำรน้ ำมัน           ธุรกิจคำ้ปลกีน้ ำมัน 
  ทั่วประเทศ       

 
   

2 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 10,000 บำท/เดือน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ ำกัด  
 (ท ำงำนที่ห้ำงเทสโก้          (บรรจุแล้ว  (มหำชน) 
  โลตัสสิงห์บุรี)     11,000 บำท/เดือน) 130-132  อำคำรสินธรทำวเวอร์ 3  
 ผู้จัดกำรขำย ชำย/หญิง 20-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 25,000 บำท/เดือน ชั้น 14,16,27,28 และ 29 
  (ท ำงำนที่ห้ำงเทสโก้          (บรรจุแล้ว  ถนนวิทย ุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
  โลตัสสิงห์บุรี)          33,000  กรุงเทพ ฯ  10330 
       บำท/เดือน) โทร. 09 5164 9713 
              ประกันชีวติ 
3 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 26 310 บำท/วัน บริษัท  นันยำงเท็กซ์ไทล์  จ ำกัด 
  ช่ำงเทคนคิ ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 5 ตำมตกลง 89 หมู่ที่ 11  
  พนักงำนตรวจสอบ หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 4 310 บำท/วัน ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน 
  คุณภำพ       

 
  จ.นครปฐม 73210 

  พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 4 310 บำท/วัน โทร. 09 5653 2263 
  โฟร์แมนไฟฟ้ำ ชำย 20 ปีขึ้นไป ปวส. ไฟฟ้ำ 3 ตำมตกลง ปั่นด้ำย 
4 ช่ำงตีเกลียวเส้นด้ำย ชำย 30 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 6 ตำมตกลง บริษัท น ำรุ่ง เรย่อน จ ำกัด 
              83  หมู่ที่ 5 ต.บำงเจ้ำฉ่ำ อ.โพธิ์ทอง 
  

 
      

 
  จ.อ่ำงทอง 14120 

        
 

    โทร. 08 9797 3471 
              ปั่นด้ำย 
5 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15 308 บำท/วัน บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์  จ ำกัด 
  ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 25 ปีขึ้นไป ปวส.ไฟฟ้ำก ำลัง 3 ตำมตกลง 25  หมู่ที่ 1 
  หัวหน้ำงำนฝ่ำยผลิต ชำย 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี สำขำสิ่งทอ 5 ตำมตกลง ต.เชียงรำกน้อย  อ.บำงปะอิน 
        สำขำที่เก่ียวข้อง     จ.พระนครศรีอยุธยำ  
        โทร. 08 5155 5562 
        อุตสำหกรรมปั่นเส้นด้ำย 
6 พนักงำนขับรถ ชำย 27 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 50 21,000 บำท/เดือน บริษัท นครชัย 21 จ ำกัด 
  พนักงำนต้อนรับบนรถ หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 60 13,800 บำท/เดือน 1540-42  ถนนมิตรภำพ 
         ต.ในเมือง อ.เมือง 
              จ.นครรำชสีมำ  30000 
              โทร. 0 4425 7997 ต่อ 123 
              บริกำรขนส่งด้วยรถยนต์โดยสำร 
7 ผู้จัดกำรและผู้ช่วย ชำย/หญิง 28-35 ปี ป.ตรี  10 ตำมตกลง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ๊ป จ ำกัด  
 ผู้จัดกำร      (มีประสบกำรณ์)    (มหำชน) 
  หัวหน้ำแผนก ชำย 25-30 ปี ป.ตรี  15 ตำมตกลง 1839-1839/1  ถนนพหลโยธิน 
        (มีประสบกำรณ์)    แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 
  พนักงำนบริกำรลูกค้ำ ชำย/หญิง 18-25 ปี ป.ตร ี 30 13,000 บำท/เดือน กรุงเทพ ฯ 10900 
  พนักงำนประจ ำห้องฉำย ชำย 22-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ไฟฟ้ำ 2 14,000 บำท/เดือน โทร. 0 2515 5300 
        คอมพิวเตอร ์   

 
กิจกำรด้ำนควำมบนัเทิง 

     ,อิเล็กทรอนิกส ์     
        



-2- 
ล ำดับ

ที ่
ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(อัตรำ) 

ค่ำจ้ำง 
สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง/  

 ประเภทกิจกำร
  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรและกำรเงิน หญิง 25-30 ปี ป.ตรี สำขำบัญชี 3 15,000 บำท/เดือน   
    ,กำรเงิน    
        สำขำที่เก่ียวข้อง   

 
  

  เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ชำย/หญิง 24-30 ปี ป.ตรี ทุกสำขำ 6 ตำมตกลง   
8 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 200 308 บำท/วัน บริษัท ฟูจิครุะ อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย)  
       จ ำกัด 
              1/80 หมู่ 5 ถนนโรจนะ 
  

 
      

 
  ต.คำนหำม  อ.อุทัย 

              จ.พระนครศรีอยุธยำ  13210 
  

 
      

 
  โทร. 0 3522 6901-5 

              ผลิตชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส ์
9 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6ขึ้นไป 40 300 บำท/วัน บริษัท ยเูนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด 
  ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 18-30 ปี ปวช.-ปวส.  3 ตำมตกลง 205  หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท 
  ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 18-30 ปี ปวช.-ปวส.  3 ตำมตกลง ต.บำงปูใหม่  อ.เมือง 
              จ.สมุทรปรำกำร  10280 
        โทร. 0 2383 1085-86 
              สิ่งทอ 

10 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-35 ปี ป.6ขึ้นไป 20 300 บำท/วัน บริษัท ดสีโตน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 
  ช่ำงเทคนคิ ชำย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 5 9,500 บำท/เดือน 4  หมู่ 7 ถ.  
  วิศวกร ชำย 18-35 ปี ป.ตรี วิศวะไฟฟ้ำ, 2 15,000 บำท/เดือน ต.บำงปลำ  อ.บำงเลน 
  พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย/หญิง 18-40 ป ี ม.3 ขึ้นไป 2 300 บำท/วัน จ.นครปฐม 73130 
        โทร. 0 3496 2428-32 
              ผลิตยำงรถยนต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพกิำร เดือนพฤษภำคม 2561 

โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 
ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่ง งำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงหฺบุรี โทร 0 3650 7202-3 
 

ล ำดับ
ที ่

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ 
จ ำนวน 
(อัตรำ) 

ค่ำจ้ำง 
สถำนประกอบกำร/ที่ตั้ง/  

 ประเภทกิจกำร

1 พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 300 บำท/วัน  บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนช่ันเนล จ ำกัด  

   - พิกำรทำงร่ำงกำยหรือ           168  หมู่ที่ 3  ถนนสำยเอเชีย   

  กำรเคลื่อนไหว         
 

ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี  16120 

              โทร. 0 3669 9364 

              ผลิตตูค้วบคมุไฟฟ้ำ 

2 พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 300 บำท/วัน บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จ ำกัด 

   - พิกำรทำงร่ำงกำยหรือ           104 หมู่ที่ 3 

  กำรเคลื่อนไหว            ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 

          
 

   จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 0 36699381 

              เคร่ืองใช้และอปุกรณ์สแตนเลส 

3 พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง บริษัท ที.ซี.เค.อินเตอร์พลำสต์  จ ำกัด 

   - พิกำรทำงร่ำงกำยหรือ           88  หมู่ที่ 1 

  กำรเคลื่อนไหว           ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 0 3651 0892-3 

              ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก 

4 ธุรกำร เอกสำร ชำย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตร ี 1 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นันทิญำ 

   - พิกำรทำงร่ำงกำยหรือ           33/1  หมู่ที่ 3 

  กำรเคลื่อนไหว           ต.โรงช้ำง  อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 08 5920 6677 

              กิจกำรด้ำนขนส่ง 

5 พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 300 บำท/วัน 
บริษัท โคโตบูกิ ไดคำสติง้ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 

   - พิกำรทำงร่ำงกำยหรือ   
 

      67  หมู่ที่ 2  

  กำรเคลื่อนไหว           ต.น้ ำตำล  อ.อินทร์บุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16110 

              โทร. 036-812678-82 

              ผลิตชิน้ส่วนส ำหรับรถยนต ์
 

 

 


