
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยิ้มแยม้แจ่มใส  พรอ้มใจใหบ้ริการ 

ขอเป็นส านกังานแรกท่ีประชาชนนกึถึง 
“ส านกังานจัดหางานจังหวดัสิงหบ์ุรี” 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสิงหบ์รีุ 

ฉบับประจ ำเดอืนมิถุนำยน 2561 
2561 



สวัสดีค่ะ...พบกับวำรสำรส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสิงห์บุรี  ฉบับประจ ำเดือน มิถุนำยน      
๒๕61  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี       
มีข่ำวแจ้งให้กับผู้สมัครงำนที่ประสงค์จะหำงำนหรือ
เปลี่ยนงำนขอเชิญสมัครงำนได้ที่ส ำนักงำนฯ ทุก
วันเวลำรำชกำร ส ำหรับในวำรสำรฉบับน้ี   มีอำชีพ
เด็ดน่ำรู้ นำนำสำระ ภำพกิจกรรมเด่น    ในรอบ
เดือนและข่ำวต ำแหน่งงำนว่ำงทั้ งในจังหวัด
สิงห์บุรี ต่ำงจังหวัด และต ำแหน่งงำนว่ำงส ำหรับ
ผู้พิกำร เชิญเปิดอ่ำนด้ำนในได้เลย    

 
 

พระอภัยมณี ถือว่ำเป็นผลงำนชิ้นเอกของท่ำนสุนทรภู่ บำงตอนท่ำนแต่งเพื่อหำเงินประทังชีวิต
ขณะที่ก ำลังตกยำก บำงตอนก็แต่งเพื่อถวำยเจ้ำนำยที่ให้กำรอุปกำระ พระอภัยมณีมีควำมยำวถึง ๖๔ ตอน 
เป็นนิทำนที่มีเน้ือหำสนุกสนำน ตื่นเต้น เต็มไปด้วยจินตนำกำรของท่ำนสุนทรภู่ในเรื่องที่แปลกประหลำด
เหนือจริง เป็นที่ถูกใจผู้ที่ได้ฟังได้อ่ำน อีกทั้งบำงตอนมีข้อคิดสอนใจดังที่จะคัดมำตอนหน่ึงที่มีควำมไพเรำะ
เป็นที่นิยมมำก ดังต่อไปน้ี 

ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ำมหำสมุทร ไม่สิ้นสุดควำมรักสมัครสมำน 

  แม้เกิดในใต้หล้ำสุธำธำร  ขอพบพำนพิศวำสไม่คลำดคลำ 

  แม้เน้ือเย็นเป็นห้วงมหรรณพ  พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉำ 

  แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรำ  เชยผกำโกสุมประทุมทอง 

  เจ้ำเป็นถ้ ำอ ำไพขอให้พี่  เป็นรำชสีห์สมสู่เป็นคู่สอง 

  จะติดตำมทรำมสงวนนวลละออง เป็นคู่ครองพิศวำสทุกชำติไป 

  เป็นสัจจังหวังจิตสนิทถนอม  งำมละม่อมม่ิงขวัญอย่ำหว่ันไหว 

  จงโอนอ่อนผ่อนตำมควำมอำลัย ให้ชื่นใจเสียรู้แล้วเถิดแก้วตำ 

สุภำษิตสอนหญิง มีเน้ือเรื่องเก่ียวกับกำรปฏิบัติตนให้เป็นกุลสตรีของผู้หญิงไทย โดยเริ่มตั้งแต่กำรเลือก
คู่ครอง กำรท ำหน้ำที่ในฐำนะภรรยำที่ดีของสำมี และแม่ที่ดีของลูก ซ่ึงสุภำษิตสอนหญิงน้ีได้รับควำมนิยม      
มำจนถึงปัจจุบันน้ี ดังจะคัดมำตอนหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบำท อย่ำให้ขำดสิ่งของต้องประสงค์ 
  จงใช้น้อยกินน้อยค่อยบรรจง  อย่ำจ่ำยลงให้มำกจะยำกนำน 

  ไม่ควรซ้ือก็อย่ำไปพิไรซ้ือ  ให้เป็นม้ือเป็นครำวทั้งคำวหวำน 

  เม่ือพ่อแม่แก่เฒ่ำชรำกำล  จงเลี้ยงท่ำนอย่ำให้อดรันทดใจ 

  ด้วยชนกชนนีน้ันมีคุณ  ได้กำรุณเลี้ยงรักษำมำจนใหญ่ 
  อุ้มอุทรป้อนข้ำวไปเท่ำไร  หมำยจะได้พึ่งพำธิดำดวง 

บริการทันใจ  ให้คนไทยมีงานท า 
          

           
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

         
        

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบญั 
                                                            หน้า  

*  สถานการณ์ตลาดแรงงาน ๑ 
   ประจ าเดือนพฤษภาคม  2561 

*  อำชีพเด็ด...น่ำรู้  
   “อำชีพคนสิงห์บุรีถ่ำนอัดแท่ง เพิ่มกลิ่นหอม สร้ำงรำยได้”   2 - 3 

*  นำ นำ สำระ   
    “3 ทักษะจุดแข็งมนุษย์เงินเดือน ขั้นเทพกว่ำหุ่นยนต์แย่งงำน”  4 – 5   

*  ภาพกิจกรรมเด่นในรอบเดือน                               6 – 7 

*  ต าแหน่งงานว่าง          8 – ๑4 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์ท่านสุนทรภู่ 
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  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 

(คน) 

แผนภูมิ  ควำมต้องกำรแรงงำน  ผู้สมัครงำน 
            และกำรบรรจุงำน เดือน พฤษภำคม  2561 

1. ด้ำนควำมต้องกำรแรงงำน 

 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิ งห์บุรี ได้รับแจ้ ง       
ควำมต้องกำรแรงงำนจำกนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร 
จ ำนวน 282 อัตรำ เป็นชำย จ ำนวน 31 อัตรำ เป็นหญิง 
จ ำนวน 30 อัตรำ และไม่ระบุเพศ จ ำนวน  221 อัตรำ ส่วนใหญ่
ต้องกำรแรงงำนที่มีอำยุระหว่ำง 18-24 ปี จ ำนวน 121 อัตรำ 
ร้อยละ 42.91 รองลงมำอำยุระหว่ำง 25-29 ปี จ ำนวน 
78 อัตรำ ร้อยละ 27.66 
 ระดับกำรศึกษำที่นำยจ้ำงต้องกำรมำกที่สุดคือ         
มัธยมศึกษำ จ ำนวน 110 อัตรำ ร้อยละ 39.01 รองลงมำ
คือปวส. จ ำนวน 59 อัตรำ ร้อยละ 20.92 
 ควำมต้องกำรแรงงำนจ ำแนกตำมประเภทอำชีพ 
และอุตสำหกรรมที่นำยจ้ำงต้องกำร 3 อันดับแรก ได้แก่      
แรงงำนทั่วไป จ ำนวน 88 อัตรำ ร้อยละ 31.21 แรงงำน
ด้ำนกำรผลิต จ ำนวน 70 อัตรำ ร้อยละ 24.82  พนักงำนขำย
และเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน แคชเชียร์ จ ำนวน 11 อัตรำ ร้อยละ 3.90 

2. ด้ำนผู้สมัครงำน 

 ผู้สมัครงำนมำใช้บริกำรจดัหำงำน จ ำนวน 335 คน  
เป็นชำย จ ำนวน 156 คน เป็นหญิง จ ำนวน 179 คน 
 เป็นผู้สมัครงำนรำยใหม่ จ ำนวน 186 คน เป็นชำย 
จ ำนวน 87 คน ร้อยละ 46.77 เป็นหญิง จ ำนวน 99 คน 
ร้อยละ 53.23 เมื่อพิจำรณำผู้สมัครงำนตำมช่วงอำยุพบว่ำ
ผู้สมัครงำนมีอำยุระหว่ำง 18-24 ปี มำกที่สุด จ ำนวน 73 คน 
ร้อยละ 39.25 รองลงมำคืออำยุระหว่ำง 15-17 ปี จ ำนวน 
39 คน ร้อยละ 20.97 

ระดับกำร ศึกษำของผู้สมัครงำนอยู่ ในระดับ
มัธยมศึกษำมำกที่สุด จ ำนวน 110 คน ร้อยละ 59.14 
รองลงมำคือระดับปวช. จ ำนวน 26 คน ร้อยละ 13.98  

ต ำแหน่งงำนที่มีผู้สมัครงำนมำกที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ แรงงำนทั่วไป จ ำนวน 101 คน ร้อยละ 54.30 แรงงำน
ด้ำนกำรผลิต จ ำนวน 94 คน ร้อยละ 50.54 พนักงำน
ธุรกำร  จ ำนวน 12 คน ร้อยละ 6.45  

3. ด้ำนกำรบรรจุงำน 

 ผู้สมัครงำนที่ได้รับกำรบรรจุงำนจ ำนวน 303 คน  
เป็นชำย จ ำนวน 126 คน เป็นหญิง จ ำนวน 177 คน 
เมื่อพิจำรณำตำมช่วงอำยุจะเห็นว่ำผู้สมัครงำนที่มีอำยุ
ระหว่ำง  30-39 ปี ได้รับกำรบรรจุงำนมำกที่สุด จ ำนวน 
89 คน ร้อยละ 29.37 รองลงมำคืออำยุระหว่ำง 18-24 ปี 
จ ำนวน 57 คน ร้อยละ 18.81 
 ในด้ำนกำรศึกษำพบว่ำผู้ที่จบกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำได้รับกำรบรรจุงำนมำกที่สุด จ ำนวน 157 คน    
ร้อยละ 51.82 รองลงมำคือประถมศึกษำ จ ำนวน 38 คน 
ร้อยละ 12.54  
 ต ำแหน่งงำนที่ได้รับกำรบรรจุงำน 3 อันดับแรก  
ได้แก่ แรงงำนทั่วไป จ ำนวน 101 คน ร้อยละ 33.33 
แรงงำนด้ำนกำรผลิต จ ำนวน 94 คน ร้อยละ 31.02 
พนักงำนธุรกำร จ ำนวน 12 คน ร้อยละ 3.96 

 

สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนจังหวัดสิงห์บุรีสถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนจังหวัดสิงห์บุรี  
ประจ ำเดือน ประจ ำเดือน พฤษภำคมพฤษภำคม  25256161 
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ต ำรวจเอำถ่ำน!! ดำบตร. ภ.จว.สิงห์บุรี ใช้เวลำหลังว่ำงจำกงำนรำชกำร ท ำถำ่นอัดแท่งกลิ่นใบเตย                             
กลิ่นมะกรูดไล่ยุง เพ่ิมกลิ่นหอม สร้ำงรำยได้อยำ่งงำม 

ดำบต ำรวจต ำแหน่งพลขับของ รอง ผบก. ไม่อำยท ำกินใช้เวลำว่ำงจำกงำนรำชกำรหำรำยได้พิเศษท ำถ่ำนอัดแท่งขำยเพิ่ม
มูลค่ำโดยคิดค้นผสมมะกรูดตำกแหง้และใบเตยเข้ำกับเนื้อถ่ำนตอนอัดแท่งท ำให้ขณะใช้ปิ้งย่ำงสำมำรถไล่ยุงและเพิ่มกลิ่นหอมให้กับ
อำหำรที่ปรุงได้ เปิดใจไม่เคยอำยท ำกินเพรำะใช้เวลำว่ำงหำรำยได้เสริมที่สุจริต ด.ต.วุฒิพร ระวิงทอง ผบ.หมู่งำนป้องกันและ
ปรำบปรำม ภ.จว.สิงห์บุรี อยู่บ้ำนเลขที่ 11/1 ม.11 ต.ท่ำข้ำม อ.ค่ำยบำงระจัน จ.สิงห์บุรี  ก ำลังท ำถ่ำนอัดแท่งจำกอุปกรณ์
เครื่องจักร โดยมี นำงณัฐนันท์ ระวิงทอง ส.อบต.ท่ำข้ำม อ.ค่ำยบำงระจัน จ.สิงห์บุรี ผู้เป็นภรรยำ เป็นลูกมือคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ 

ด.ต.วุฒิพร เล่ำว่ำ ตนอยำกหำรำยได้เสริมจำกกำรรับรำชกำรต ำรวจแต่ครั้งแรกยังนึกไม่ออกว่ำจะท ำอะไร  จนมำวันหนึ่ง
ขณะที่ตนมีต ำแหน่งเป็นสำยตรวจ จยย. ออกตรวจตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ ได้ไปเห็นชำวบ้ำนเขำเผำถ่ำนและเห็นน ำถ่ำนป่นไปทิ้งจึงไป
ถำมว่ำทิ้งท ำไม ชำวบ้ำนบอกว่ำท ำประโยชน์อะไรไม่ได้ ตนจึงกลับมำคิดว่ำเรำจะน ำถ่ำนป่นมำรีไซเคิลใหม่โดยกำรบด อัดเป็นถ่ำน
แท่งขำยเพื่อหำอำชีพเสริมให้กับตัวเอง หลังจำกนั้นก็เริ่มผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรข้ึนมำเองโดยกำรศึกษำจำกหนังสือบ้ำง ปรึ กษำ
เพื่อนๆ บ้ำง หำซื้อเหล็กเก่ำๆ รำคำถูกหรืออุปกรณ์มือสองน ำมำต่อผสมผสำน เช่ือมเองทุกอย่ำง และใช้เวลำหลังจำกเลิกงำนแล้ว
และในวันเสำร์-อำทิตย์ โดยมีภรรยำและลูกมำช่วยบ้ำง เป็นอุตสำหกรรมเล็กๆ ในครอบครัวที่ท ำกันเองไม่ได้จ้ำงลูกน้องแต่อย่ำงใด 
ในกำรผลิตถ่ำนบดอัดแท่งนั้น ตนจะรับซื้อถ่ำนป่นจำกชำวบ้ำนมำในรำคำที่ถูกแล้วน ำมำผสมกับถ่ำนกะลำที่ตนน ำมำเผำเองโดยซื้อ
กะลำจำกชำวบ้ำนที่เขำทิ้งแล้วน ำมำเผำโดยวิธีชีวมวลซึ่งเตำเผำชีวมวลตนก็ผลิตข้ึนมำเอง ข้อดีคือในขณะเผำจะไม่มีควันไปรบกวน
ชำวบ้ำน เมื่อผสมกันแล้วจะท ำเพิ่มคุณภำพให้ถ่ำนอัดแท่งนั้นมีควำมร้อนที่สูงและทนกว่ำถ่ำนปกติทั่วไปได้ถึง 2-3 ชม. 
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และคิดสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของถ่ำนอัดแท่งโดยกำรใส่ใบเตยเข้ำไป ผลที่ออกมำคือนอกจำกจะน ำถ่ำนอัดแท่งมำใช้ในกำรหุงต้ม 

ปิ้ง ย่ำง ยังมีกลิ่นหอมของใบเตย ท ำให้ชวนรับประทำนมำกยิ่งข้ึน เหมำะส ำหรับน ำมำย่ำงบำร์บีคิว และเนื้อสัตว์ต่ำงๆ ด้วย ส่วน
มะกรูดตนจะน ำลูกมะกรูดไปตำกแห้งก่อนแล้วจึงน ำมำผสมกับถ่ำนในขณะบดเวลำน ำถ่ำนอัดแท่งไป ปิ้ง ย่ำง ก็จะไล่ยุงได้ดีและมี
กลิ่นหอมเพิ่มข้ึน 

ถ้ำท่ำนใดต้องกำรซื้อถ่ำนอัดแท่งที่มีคุณภำพดี ไร้กลิ่น ไร้ควัน ไม่แตก ให้ควำมร้อนยำวนำน 2-3 ช่ัวโมง หรือจะเป็นถ่ำน
อัดแท่งกลิ่นใบเตย ถ่ำนอัดแท่งกลิ่นมะกรูด มำซื้อได้ที่บ้ำนของตนเลขที่ 11/1 ม.11 ต.ท่ำข้ำม อ.ค่ำยบำงระจัน จ.สิงห์บุรี เบอร์
โทร. 089-4144724 หรือ FB: เอ๋ ถ่ำนแท่ง 

 
**ขอขอบคุณข้อมูลจำก http://www.tnews.co.th 
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3 ทกัษะจุดแข็งมนุษย์เงินเดอืน 
ขั้นเทพกว่ำหุน่ยนตแ์ย่งงำน 

 
 
 
 
 
 
อย่ำไปกลัว! ช้ี 3 ข้อดีส ำคัญที่จะยงัเป็นเหตุให้มนุษยเ์หนอืกว่ำหุ่นยนต์ส ำหรับในกำรด ำเนินกำร พร้อมเปิดเผย      

3 สำยงำน ที่หุ่นยนต์จะเข้ำมำช่วยสง่เสรมิรปูแบบกำรท ำงำนของมนุษย์ให้ดีข้ึน… 
ผู้รำยงำนข่ำวกล่ำวว่ำ จ๊อบไทยดอทคอม เว็บหำงำนสมัครงำน ก ำหนด 3 สำยงำนส ำคัญทีหุ่่นยนต์จะมำช่วยส่งเสริม

หลักกำรท ำงำนของมนุษย์ได้อย่ำงมีคุณภำพเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ได้แก่  
1. อำชีพด้ำนบริกำร เพรำะว่ำหุ่นยนต์จะมำช่วยมนุษย์ให้กำรด ำเนินกำรง่ำยดำยมำกยิง่ข้ึน ผู้ใหบ้รกิำรรวมทั้งลูกค้ำทีม่ำใช้

บริกำร  
2. อำชีพเฉพำะทำง ได้แก่ ผู้ช่วยหมอ เนือ่งจำกว่ำหุ่นยนต์มคีวำมเที่ยงตรงสงู รวมทัง้สำมำรถด ำเนินกำรได้โดย   ไม่มี

ข้อจ ำกัดเรื่องช่วงเวลำกำรท ำงำน  
3. อำชีพให้ค ำแนะน ำ ได้แก่ ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีควำมเที่ยงตรงสูง ช่วยลบจุดบกพร่อง รวมทั้งควำมไม่

เสมอภำคในบำงเหตุกำรณ์ที่จ ำต้องตกลงใจของผู้คน 
อย่ำงไรก็ดี มี 3 ควำมถนัด จุดเด่นส ำคัญทีท่ ำให้มนุษย์ยังเหนือกว่ำหุ่นยนต์ ดังนี้  
1. ควำมถนัดด้ำนสังคม (Social Skills)  
2. ควำมสำมำรถทำงอำรมณ์ (Emotional Intelligence)  
3. ควำมช ำนำญทำงควำมคิดริเริม่สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)  
อันเป็นควำมถนัดด้ำนกำรเรียนทรำบโดยธรรมชำติของผู้คนเป็นทุนเดิม ด้วยเหตุดังกล่ำว มนุษย์กเ็ลยจะต้องศึกษำรวมทัง้

ปรับปรงุตัวเองอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อโลกกำรท ำงำนในอนำคตของอีกทัง้มนุษย์รวมทั้งหุ่นยนต์สำมำรถด ำเนินงำน    และกอ็ยู่ร่วมกัน
ได้อย่ำงมีควำมสุข 
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นำงสำวแสงจันทร์ ตั้งธรรมสถิตย์ ผูร้่วมจัดต้ังแล้วกห็ัวหน้ำผูบ้รหิำรด้ำนท ำกำร เว็บจ๊อบไทยดอทคอม บอกว่ำ ควำม

เจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีตลอดหลำยปีมำแล้ว ไม่สำมำรถที่จะปฏิเสธได้ว่ำท ำให้โลกธุรกจิมีกำรเปลี่ยนหลำยสิ่งหลำยอย่ำง จนถึง
ท ำให้มำกมำยหลำกหลำยองค์กรต่ำงน ำระบบแล้วก็เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยส ำหรบัเพื่อกำรท ำงำนมำกขึ้น หนึง่ในน้ันเป็นเรื่องระบบ
อัตโนมัติ หรอื ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่มีหน้ำทีเ่พิ่มมำกขึ้นอย่ำงชัดเจน  ในนำนำประกำรอำชีพ ท ำให้
หลำยๆคนก ำเนิดควำมหนักใจว่ำ หุ่นยนต์จะเข้ำมำปฏิบัตหิน้ำที่ชดเชยมนุษย์ได้ทั้งหมดทั้งปวงในช่วงเวลำอันใกล้นี้ แมก้ระนั้นตำม
ควำมเป็นจริงถ้ำเกิดทดลองพินจิพจิำรณำข้อมลูแล้ว งำนทีหุ่น่ยนต์จะเข้ำมำชดเชยน้ันชอบเป็นงำนที่มหีลกักำรท ำงำนแบบเดมิ
บ่อยๆหรือเป็นงำนที่ย้ ำกำรวิเครำะห์ข้อมลูเชิงลึก เพรำะว่ำระบบคอมพิวเตอร์มีควำมรูส้ ำหรับเพื่อกำรค ำนวณข้อมูลทีส่ลบัซับซ้อน
ได้เร็วรวมทัง้ถูกต้องกว่ำมนุษย์ ด้วยเหตุน้ี เทคโนโลยีด้ำน AI จะส่งผลเข้ำมำเปลี่ยนแนวทำงกำรท ำงำนของผู้คนไปในแนวทำงที่ดี
ยิ่งขึ้น งำนบำงสิ่งจะถูกหุ่นยนต์ชดเชย แม้กระนั้นจะก ำเนิดงำนในรูปแบบใหม่ๆ ทีหุ่่นยนต์ยังไมส่ำมำรถที่จะท ำแทนได้ ตัวอย่ำงเช่น 
งำนที่ใช้ควำมถนัดด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์   รวมทั้งงำนที่จะต้องมีควำมสมัพันธ์กับลูกค้ำ ฯลฯ ตลอดจนงำนบำงสิง่ที่มนุษย์
สำมำรถน ำข้อดีของหุ่นยนต์มำใช้ แล้วก็ท ำงำนด้วยกันได้อย่ำงมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
ขอขอบคุณ  www.thairath.co.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/content/1275919
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ภำพกิจกรรมเดือนพฤษภำคม 2561 

2561  
ภาพกิจกรรมการจัด “ตลาดนัดแรงงาน” ในงานมหกรรมเจ้าพระยา -ป่าสัก Expo 2018   ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี  

 

ภำพกิจกรรมโครงกำร “หน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน”  
ณ วัดแหลมคำง หมู่ท่ี 2 ต ำบลแม่ลำ อ ำเภอบำงระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
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ภำพกิจกรรมศึกษำดูงำนตำมโครงกำรแนะแนวอำชีพ แนะแนวอำชีพผู้ไม่อยู่ในระบบกำรจ้ำงงำน  
กิจกรรมส่งเสริมกำรรับงำนไปท ำท่ีบ้ำน ณ กลุ่มพรมอเนกประสงค์เขำเพ่ิม  

กลุ่มแม่บ้ำนวิสำหกิจชมุชนบ้ำนหนองยำงสำมัคคี และกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำแฟชั่นสตรี จังหวัดนครนำยก 

ภำพกจิกรรมกำรให้บรกิำรจัดหำงำนผู้ถกูเลิกจ้ำง บริษัท แหลมไทย เซรำมิค จ ำกัด 31 พฤษภำคม 2561  



ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดสงิห์บรุี เดือนมิถุนำยน 2561 
                                                 โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 
               ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี โทร 0 3650 7202-3 

   ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง    สถำนประกอบกำร/  

ที ่         (อัตรำ)   ที่ตั้ง/ ประเภทกิจกำร 

1 ช่ำงเช่ือมอำร์กอน ชำย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง 
บริษัท ชินบุตร เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 

  ช่ำงกลึง ชำย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง 63  หมู่ 12 ต.ท่ำข้ำม อ.ค่ำยบำงระจัน 
  ช่ำงกัด ชำย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16150 

              โทร. 0 3651 0322 

              โรงกลึง 

2 แคชเชียร ์ หญิง 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 4 ตำมตกลง หจก.ไชยแสง ดีพำร์ทเม้นท์สโตร ์

  พนักงำนสโตร์ ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 3 ตำมตกลง 910   ถนนขุนสรรค์ ต.บำงพุทรำ 

  พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 3 ตำมตกลง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 

  รปภ. ชำย 20-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 4 ตำมตกลง โทร 0 3651 2073   

              ห้ำงสรรพสินค้ำ 

3 เจ้ำหน้ำที่สิ่งแวดล้อม ชำย/หญิง 22-35 ปี ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จ ำกัด 

  วิศวกรไฟฟ้ำ ชำย 22-35 ปี ป.ตรี วิศวะไฟฟ้ำ 1 ตำมตกลง 64/3 หมู่ที่ 3 

        สำขำที่เก่ียวข้อง      ต.โพกรวม  อ.เมือง 

  ช่ำงเทคนคิ ชำย 20-35 ปี ปวส. ช่ำงกลโรงงำน 1 ตำมตกลง  จ.สิงห์บุรี 16000 

        ช่ำงยนต ์     โทร. 0 3653 1111 

  พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20-35 ปี ปวส. 2 ตำมตกลง ผลิตกระดำษ 

4 วิศวกร ชำย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี วิศวะเครื่องกล 2 ตำมตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ำกัด 

        วิศวะพอลิเมอร ์     12  หมู่ที่ 3 ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี 

  เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำ ชำย/หญิง 20-35 ปี ปวส.สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16120 

  พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 20 ตำมตกลง โทร. 0 3651 0787 

              ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก 

5 —พนักงำนขับรถบรรทุก ชำย 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นันทิญำ 

  (มีใบขับขี่ประเภท 2)           33/1  หมู่ที่ 3 ต.โรงช้ำง  อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 08 5920 6677 

              กิจกำรด้ำนขนส่ง 

6 ช่ำงเทคนคิ ชำย 18 ปีขึ้นไป ปวส.เครื่องกล,ไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกัด 

        สำขำที่เก่ียวข้อง     31/2 หมู่ที่ 2 

  วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์  ชำย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรม 1 ตำมตกลง   ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 

        สำขำที่เก่ียวข้อง       จ.สิงห์บุรี 16120 

  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณภำพ ชำย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตร ี 1 ตำมตกลง โทร. 0 3651 0987 

  เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ ชำย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง ผลิตชิน้ส่วนภำยในล ำโพง 

  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ชำย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง   

  พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 100 ตำมตกลง   

  พนักงำนขับรถ ชำย 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง   
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง    สถำนประกอบกำร/  

ที ่         (อัตรำ)   ที่ตั้ง/ ประเภทกิจกำร 

7 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 10 ตำมตกลง บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จ ำกัด 

              66 หมู่ 13 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16110 

              โทร. 0 3651 0514 

              ผลิตคอนกรีตมวลเบำ 

8 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 10 ตำมตกลง บริษัท กิจพูนชัย จ ำกัด 

  ธุรกำร/เสมียน หญิง 18-35 ปี ปวช.ปวส. สำขำท่ีเกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง 8 หมู่ 2 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 0 3651 0898 

              ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ยึดโยงสำยไฟ 

9 พนักงำนเขียนแบบ ชำย/หญิง 22-40 ปี ปวส.-ป.ตรี สำขำท่ีเกี่ยวข้อง 2 ตำมตกลง บริษัท เวลแมน จ ำกัด  

  วิศวกรผลิต ชำย 22-30 ปี ป.ตรี วิศวะเครื่องกล 1 ตำมตกลง 1 หมู่ 3 

  (Production engineer)     อุตสำหกำร,กำรผลิต     ต.ไม้ดัด อ.บำงระจัน 

  ช่ำงเช่ือมประกอบ ชำย 18-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง จ. สิงห์บุรี 16130 

              โทร. 08 2578 5919 

              ผลิตเคร่ืองจักรอตุสำหกรรม 

10 ผู้จัดกำรหน้ำลำน ชำย 25-50 ปี ปวส.-ป.ตร ี 1 ตำมตกลง บริษัท หงษ์ชวลิต จ ำกัด 

  พนักงำนหน้ำลำน ชำย 25-50 ปี ไม่จ ำกัดวุฒิ 1 ตำมตกลง 123  หมู่ 1 ต.บำงมัญ อ.เมือง 

              จ.สิงห์บุรี 16000 

              โทร. 0 3650 7545 

              ปั๊มน้ ำมัน 

11 ช่ำงเทคนคิ ชำย 20-35 ปี ปวส. ช่ำงกล,ช่ำงยนต ์ 3 ตำมตกลง บริษัท ซีอีโอ อกรีฟู้ด จ ำกัด 

        สำขำที่เก่ียวข้อง     135  หมู่ 4 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี 

  รปภ. ชำย 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 0 3651 0955 

              ผลิตน้ ำมันร ำสกดั 

12 พนักงำนธุรกำร ชำย 22-30 ปี ป.ตรี กำรจัดกำร 1 12,000 บำท/
เดือน บริษัท บำงกอกแร้นซ์ จ ำกัด (มหำชน)  

      
 

คอมพิวเตอร์ สำขำ     133 หมู่ 4  ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 
        ที่เก่ียวข้อง      จ.สิงห์บุรี 16120 
              โทร. 0 3651 0428 
              ผลิตอำหำรสัตว ์

13 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล ชำย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง  บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนช่ันเนล จ ำกัด  

  เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ ชำย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง 168  หมู่ที่ 3  ถนนสำยเอเชีย   

  วิศวกร ชำย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรม 2 ตำมตกลง ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุร ีจ.สิงห์บุรี   

        สำขำที่เก่ียวข้อง     16120 โทร. 0 3669 9365 

              เฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม 

14 พนักงำนเช่ือม (TIG) ชำย 20 ปีขึ้นไป ม.3 ข้ึนไป 2 ตำมตกลง บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จ ำกัด 
  จป.วิชำชีพ ชำย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง 104  หมู่ 3 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี 
              จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 0 3669 9381-2 

              ผลิตเคร่ืองครัวสแตนเลส 
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง    สถำนประกอบกำร/  

ที ่         (อัตรำ)   ที่ตั้ง/ ประเภทกิจกำร 
15 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 4 ตำมตกลง บริษัท สิงห์บุรี ฮอนด้ำคำร์ส์ จ ำกัด 
  เจ้ำหน้ำที่บัญชี หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตร ี บัญชี 5 ตำมตกลง 223  หมู่ที่ 2  ถนนสำยเอเชีย 
              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 สำขำที่เก่ียวข้อง     88  หมู่ที่ 1 

  พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 5 300 บำท/วัน ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 0 3651 0892-3 

              ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก 

17 พนักงำนอบยำง ชำย 19-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 4 ตำมตกลง บริษัท เอส.ซี.อุตสำหกรรมยำง จ ำกัด 

              9/7 หมู่ 5 ต.โพชนไก่ อ.บำงระจัน 

              จ.สิงห์บุรี 16130 

              โทร. 0 3659 1681 

              ผลิตภัณฑ์ยำง 

18 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 3 310 บำท/วัน 
บริษัท พี.ที.เอส.พรีซิช่ัน ทูลลิง่ ซสิเต็มส์ 

จ ำกัด 

  ธุรกำร หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตร ี 1 ตำมตกลง 306/1  หมู่ที่ 1 ต.พรหมบุรี   
              อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160 
              โทร. 0 3681 0329 
              ผลิตอะไหล่เคร่ืองจักร 

19 — พนักงำนขำย ชำย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 10 ตำมตกลง 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 1 ตำมตกลง บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จ ำกัด 
  เจ้ำหน้ำที่จัดซ้ือ หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตร ี 1 ตำมตกลง 49  หมู่ที่ 6 ต.โพชนไก่ อ.บำงระจัน 
  ช่ำงยนต ์ ชำย 20-35 ปี ปวส. ช่ำงยนต ์ 2 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16130 
  ช่ำงส ำรวจ ชำย 20-45 ปี ปวส. 2 ตำมตกลง โทร. 0 3659 1133 
  พนักงำนขับรถดั้มพ์  ชำย 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง รับเหมำงำน  อำคำรโรงงำน  
  ผู้ช่วยช่ำง ชำย 20-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง สิ่งก่อสร้ำง 

21 พนักงำนประจ ำร้ำน ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บีมอร์16 
              103/17  หมู่ 1 ต.บำงมัญ อ.เมือง 
              จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 09 1001 1158 
              ร้ำนสะดวกซื้อ 

22 วิศวกร ชำย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สำขำไฟฟ้ำ, 3 ตำมตกลง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์  จ ำกัด 
        เครื่องกล     99  หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 
  ลูกจ้ำงรำยวัน ชำย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ข้ึนไป 14 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16120 
        (ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร)     โทร. 0 3659 9753-5 
              ผลิตลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้ำ 
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง    สถำนประกอบกำร/  

ที ่         (อัตรำ)   ที่ตั้ง/ ประเภทกิจกำร 

23 ตัวแทนขำย ชำย/หญิง 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 6 ตำมตกลง บริษัท ไมด้ำ แอสเซ็ท จ ำกัด 

        (ผ่ำนเกณฑ์ทหำร)     76/25-26   หมู่ 5 

  พนักงำนตรวจสอบสินเช่ือ ชำย 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 4 16,500 บำท/เดือน ต.ต้นโพธิ ์ อ.เมือง 

        (ผ่ำนเกณฑ์ทหำร)     จ.สิงห์บุรี 16000 

  พนักงำนเก็บเงิน ชำย 22 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 3 12,000 บำท/เดือน โทร. 08 9901 1231 

        (ผ่ำนเกณฑ์ทหำร)     จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 
24 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์สินเช่ือ ชำย 21-30 ปี ปวส.-ป.ตร ี 6 ตำมตกลง บริษัท ศักดิ์สยำมลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
  (ท ำงำนต่ำงจังหวัดได้)       

 
  258/13  หมู่ที่ 7 ต.บำงมัญ  อ.เมือง 

          
 

   จ.สิงห์บุรี 16000  
              โทร. 08 1379 9931 
              สินเชื่อรถยนต ์

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

26 ช่ำงติดตั้ง ชำย 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิตติเครื่องเย็น 
        (มีประสบกำรณ์) 

 
  152/152 -153 หมู่ 7 

  พนักงำนธุรกำร-บุคคล ชำย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ป.ตรี บัญชี 1 ตำมตกลง ถนนริมคลองชลประทำน  ต.บำงมัญ  
        กำรจัดกำร     อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 0 3651 2173 
              จ ำหน่ำยและตดิตั้งเคร่ืองท ำควำมเย็น 
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   ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจังหวัด เดือนมิถุนำยน 2561 
โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 

               ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงหฺบุรี โทร 0 3650 7202-3 

   ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง    สถำนประกอบกำร/  
ที ่         (อัตรำ)   ที่ตั้ง/ ประเภทกิจกำร 
1 ผู้จัดกำรฝึกหัด (ESSO) ชำย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 26 19,000 บำท/เดือน บริษัท เพียวพลังงำนไทย จ ำกัด 
  ประจ ำสถำนีบริกำรน้ ำมันท่ัวประเทศ           86 อำคำรสัมมำกรเพลส ชั้น 2  
  พนักงำนบริกำรหน้ำลำน  ชำย/หญิง 18-55 ป ี ป.6-ปวส. 30 ตำมตกลง ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสูง 

  
(ESSO) ประจ ำสถำนีบริกำรน้ ำมันท่ัว
ประเทศ           เขตสะพำนสูง  กรุงเทพ ฯ  10240 

  
 

      
 

  โทร. 0 2515 9000 
              ธุรกิจคำ้ปลกีน้ ำมัน 

2 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 
10,000 บำท/

เดือน 
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ ำกัด 

(มหำชน) 

  (ท ำงำนที่ห้ำงเทสโก้ โลตัสสิงห์บุรี)         (บรรจุแล้ว 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 โลตัสสิงห์บุรี)         (บรรจุแล้ว 33,000 บำท/

เดือน) ถนนวิทย ุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
              กรุงเทพ ฯ  10330 
              โทร. 09 5164 9713 
              ประกันชีวติ 
3 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 30 310 บำท/วัน บริษัท  นันยำงเท็กซ์ไทล์  จ ำกัด 
  ช่ำงเทคนคิ ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 6 ตำมตกลง 89 หมู่ที่ 11  
  พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 4 310 บำท/วัน ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน 
  พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 4 310 บำท/วัน จ.นครปฐม 73210 
  โฟร์แมนไฟฟ้ำ ชำย 20 ปีขึ้นไป ปวส. ไฟฟ้ำ 4 ตำมตกลง โทร. 09 5653 2263 
  

 
      

 
  ปั่นด้ำย 

4 ช่ำงตีเกลียวเส้นด้ำย ชำย 30 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 2 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 35 308 บำท/วัน บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์  จ ำกัด 
  ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 25 ปีขึ้นไป ปวส.ไฟฟ้ำก ำลัง 5 ตำมตกลง 25  หมู่ที่ 1 
  หัวหน้ำงำนฝ่ำยผลิต ชำย 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี สำขำสิ่งทอ 2 ตำมตกลง ต.เชียงรำกน้อย  อ.บำงปะอิน 
        สำขำที่เก่ียวข้อง     จ.พระนครศรีอยุธยำ  
              โทร. 08 5155 5562 
              อุตสำหกรรมปั่นเส้นด้ำย 

6 พนักงำนขับรถ ชำย 27 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 25 
21,000 บำท/

เดือน บริษัท นครชัย 21 จ ำกัด 
              1540-42  ถนนมิตรภำพ 

  พนักงำนต้อนรับบนรถ หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 30 
13,800 บำท/

เดือน  ต.ในเมือง อ.เมือง 
              จ.นครรำชสีมำ  30000 
              โทร. 0 4425 7997 ต่อ 123 
              บริกำรขนส่งด้วยรถยนต์โดยสำร 
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง    สถำนประกอบกำร/  

ที ่         (อัตรำ)   ที่ตั้ง/ ประเภทกิจกำร 

7 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 350 308 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 ์

8 ผู้จัดกำรและผู้ช่วยผู้จัดกำร ชำย/หญิง 28-35 ปี ป.ตรี (มีประสบกำรณ์) 8 ตำมตกลง 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ๊ป จ ำกัด 

(มหำชน) 

  
 

      
 

  1839-1839/1  ถนนพหลโยธิน 
  หัวหน้ำแผนก ชำย 25-30 ปี ป.ตรี (มีประสบกำรณ์) 12 ตำมตกลง แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 
    

 
    

 
  กรุงเทพ ฯ 10900 

  พนักงำนบริกำรลูกค้ำ ชำย/หญิง 18-25 ปี ป.ตร ี 25 
13,000 บำท/

เดือน โทร. 0 2515 5300 
            

 
กิจกำรด้ำนควำมบนัเทิง 

  พนักงำนประจ ำห้องฉำย ชำย 22-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ไฟฟ้ำ 4 
14,000 บำท/

เดือน   
        คอมพิวเตอร,์อิเล็กทรอนิกส ์   

 
  

  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรและกำรเงิน หญิง 25-30 ปี ป.ตรี สำขำบัญชี,กำรเงิน 6 
15,000 บำท/

เดือน   
        สำขำที่เก่ียวข้อง   

 
  

  เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ชำย/หญิง 24-30 ปี ป.ตรี ทุกสำขำ 10 ตำมตกลง   
9 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6ขึ้นไป 60 300 บำท/วัน บริษัท ยเูนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่งทอ จ ำกัด 

              205  หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท 
  — ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 18-30 ปี ปวช.-ปวส.  5 ตำมตกลง ต.บำงปูใหม่  อ.เมือง 
              จ.สมุทรปรำกำร  10280 
  — ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 18-30 ปี ปวช.-ปวส.  4 ตำมตกลง โทร. 0 2383 1085-86 
              สิ่งทอ 

10 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-35 ปี ป.6ขึ้นไป 40 300 บำท/วัน บริษัท ดสีโตน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 

  — ช่ำงเทคนิค ชำย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 2 
9,500 บำท/

เดือน 4  หมู่ 7 ถ.  

  — วิศวกร ชำย 18-35 ปี ป.ตรี วิศวะไฟฟ้ำ, 1 
15,000 บำท/

เดือน ต.บำงปลำ  อ.บำงเลน 
    

 
    

 
  จ.นครปฐม 73130 

  — พนักงำนคลังสินคำ้ ชำย/หญิง 18-40 ป ี ม.3 ขึ้นไป 5 300 บำท/วัน โทร. 0 3496 2428-32 
              ผลิตยำงรถยนต ์
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   ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพกิำร เดือนมิถุนำยน 2561 
โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 

               ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
    ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงหฺบุรี โทร 0 3650 7202-3 

   ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจ้ำง    สถำนประกอบกำร/  
ที ่         (อัตรำ)   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 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์  จ ำกัด 

   - พิกำรทำงร่ำงกำยหรือ           99  หมู่ที่ 2 

  กำรเคลื่อนไหว         
 

ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 0 3659 9753-5 

              ผลิตลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้ำ 

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 ์
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศพัท์ 0 3650 7202-3 

www.doe.go.th/singburi 
 


