
ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดสิงห์บุรี เดือนเมษำยน 2560 

โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

ต ำแหนง่งำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต ำแหนง่งำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี                 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี โทร 0 3650 7202-3 

     

  ล ำดับ

ที่ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน

(อัตรำ) 

คำ่จ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีต้ัง/ 

 ประเภทกิจกำร

1 ช่ำงเทคนิค ชำย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 2 ตำมตกลง บรษิัท ทีซีเค อินเตอร์พลำส จ ำกัด 

  เจ้ำหน้ำที่วิจัยและพัฒนำ ชำย/หญิง 22-40 ปี ป.ตรี เคมี,พอลิเมอร์ 1 ตำมตกลง 88  หมู่ที่ 1 ต.โรงช้ำง อ.พรหมบุรี 

  หัวหน้ำคลังสินค้ำ ชำย/หญิง 22-40 ปี ป.ตรี  1 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16120 

  หัวหน้ำงำนอำวุโส ชำย/หญิง 24-45 ปี ป.ตรี (มี 1 ตำมตกลง โทร. 0 3651 0892 

    ประสบกำรณ์)   ผลิตบรรจุภัณฑพ์ลำสติก 

  เจ้ำหน้ำทีว่ตัถดุิบ ชำย/หญิง 22-40 ปี ป.ตรี 1 ตำมตกลง 
 

2 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-40 ปี ป.6 ขึน้ไป 30 300 บำท/วัน บรษิัท  แหลมไทยเซรำมคิ จ ำกัด 

  หัวหน้ำเตรียมวัตถุดิบ ชำย/หญิง 25 ปีขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง 46  หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี 

  (มีประสบกำรณ์)   

 

      จ.สิงห์บุรี 16120 

  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล หญิง 25 ปีขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง โทร. 0 3659 8147 

  (มีประสบกำรณ์)           ผลิตเครื่องเคลือบเซรำมิค 

3 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 4 ตำมตกลง บริษัท โตโยต้ำสิงห์บุรี จ ำกัด 

  เจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ ชำย/หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 4 ตำมตกลง 109  หมู่ที่ 1 ต.บำงมัญ  อ.เมือง 

  —ช่ำงยนต ์ ชำย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 2 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16000 

        โทร. 0 3669 9399 

              จ ำหน่ำยรถยนต์ 

4 ช่ำงควบคุมเคร่ืองจักร ชำย 20-35 ปี ปวช.-ปวส.ช่ำงกล 2 ตำมตกลง บรษิัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ำกัด 

        ช่ำงอุตสำหกรรม     12  หมู่ที่ 3 ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี 

  พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 18-35 ปี ม.3 - ปวส. 10 300 บำท/วัน จ.สิงห์บุรี 16120 

  เจ้ำหน้ำท่ีวำงแผนกำรผลิต ชำย/หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง โทร. 0 3651 0787 

        ผลิตบรรจุภัณฑพ์ลำสติก 

5 พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ ชำย 20-45 ปี ม.6 ขึน้ไป 1 300 บำท/วัน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซ้ิงเซ้งสิงห์บุรี 

  พนักงำนขำย ชำย/หญิง 20 ปีขึน้ไป ม.6 ขึน้ไป 2 300 บำท/วัน 154/89-90  ถนนศรีพรหมโสภติ 

        ต.บำงมัญ อ.เมือ งจ.สิงห์บุรี 16000 

              โทร. 0 3651 1097 

              ขำยส่งเครื่องด่ืม 

6 ตัวแทนขำย ชำย/หญิง 30-40 ปี ไม่จ ำกัดวุฒิ 2 300 บำท/วัน คุณกัญญำ  ปำละวัฒน ์

          

 

  146  หมู่ 8 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี 

      

 

      จ.สิงห์บุรี 16120 

          

 

  โทร 08 1780 3302 

          

 

  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์นม 

7 พนักงำนขับรถบรรทุก ชำย 25 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 2 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นันทิญำ 

              33/1  หมู่ที่ 3 ต.โรงช้ำง  อ.พรหมบุร ี

              จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 08 5920 6677 

              กิจกำรด้ำนขนส่ง 
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ล ำดับ

ที่ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน

(อัตรำ) 

คำ่จ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีตัง้/ 

 ประเภทกิจกำร

8 พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึน้ไป 6 300 บำท/วัน บริษทั ยำมำโมโต้เฟำน์ดรี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

              51 หมู่ 2 ต.น้ ำตำล อ.อนิทรบ์ุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16110 

              โทร. 0 3681 2889 

              กำรหล่อเหล็ก 

9 เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด หญิง 22-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง บรษิัท พี เอ ซี ซีสเต็มส์ จ ำกัด 

  เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ ชำย 22-35 ปี ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 1 ตำมตกลง 186/22  หมู่ 1 ต.บำงมัญ  อ.เมือง 

        เทคโนโลยีสำรสนเทศ     จ.สิงห์บุรี  16000 

        โทร. 0 3651 1614 

      

 

      จ ำหน่ำยและติดต้ังกล้องวงจรปิด 

10 จป.วิชำชีพ ชำย/หญิง 22-40 ปี ป.ตรี อำชีวอนำมัย 1 ตำมตกลง  บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนชั่นเนล จ ำกัด  

  หัวหน้ำฝ่ำยบุคคล ชำย/หญิง 22-45 ปี ป.ตรี 1 ตำมตกลง 168  หมู่ที่ 3  ถนนสำยเอเชีย   

        (มีประสบกำรณ์)     ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุร ี

  วิศวกร ชำย 22-40 ปี ป.ตรี วิศวกรรม 2 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี  16120 

        ไฟฟ้ำ,เคร่ืองกล     โทร. 0 3669 9364 

  ช่ำงเทคนิค ชำย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 2 ตำมตกลง ผลิตเครื่องเรือน 

  พนักงำนบัญช ี หญิง 22-40 ปี ป.ตรี บัญช ี 1 ตำมตกลง   

  (ท ำงำนรังสิต)             

  พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 5 300 บำท/วัน   

11 พนักงำนบัญช ี หญิง 18-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 3 ตำมตกลง หจก.ไชยแสง ดีพำรท์เม้นทส์โตร์ 

  พนักงำนขำย ชำย/หญิง 18-35 ปี ม.6 ขึน้ไป 1 300 บำท/วัน 910 ถนนขุนสรรค์ ต.บำงพุทรำ 

  รปภ. ชำย 24-45 ปี ป.6 ขึน้ไป 2 300 บำท/วัน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  16000 

        โทร 0 3651 2073   

              ห้ำงสรรพสินค้ำ 

12 พนักงำนขับรถพ่วง ชำย 20 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 3 18,000 บำท./เดือน บรษิัท เยำวลักษณ์ โลจิสติกส ์

  (ใบอนุญำตขับขี่ประเภท 3)   

 

      171 หมู่ 6 ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุร ี

  ช่ำงยนต์ ชำย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี  16120 

              โทร. 08 9909 0778 

              ขนส่งทำงบก 

13 ช่ำงเทคนิค ชำย 20 ปีขึน้ไป ปวส.ช่ำงไฟฟ้ำ, 2 ตำมตกลง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์  จ ำกัด 

        อเิล็กทรอนิกส์,ช่ำงกล     99  หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุร ี

  พนักงำนทั่วไป ชำย 18 ปีขึน้ไป ม.3 ขึน้ไป 10 300 บำท/วัน จ.สิงห์บุรี 16120 

  วิศวกร ชำย 22 ปีขึน้ไป ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำ 1 ตำมตกลง โทร. 0 3659 9753-5 

        เคร่ืองกล     ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ำ 

14 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 4 ตำมตกลง บริษัท อินเตอร์เทรด เซลส์ จ ำกัด 

  พนักงำนบัญช ี หญิง 22-35 ปี ป.ตรี บัญช ี 1 ตำมตกลง 59  หมู่ที่ 3 ต.บำงมัญ  อ.เมือง 

  พนักงำนขับรถ ชำย 18-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 1 300 บำท/วัน จ.สิงห์บุรี 16000 

  พนักงำนปรึกษำงำน ชำย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง โทร. 0 3652 0166 

   บริกำร           จ ำหน่ำยรถยนต์ 

15 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 21-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 6 300 บำท/วัน บรษิัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จ ำกัด 

          

 

  66   หมู่ที่ 13  ต.ทองเอน อ.อนิทรบ์ุรี 

  — ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 21-35 ปี ปวช - ปวส. 1 9,000 บำท./เดือน จ.สิงห์บุรี  16110 

            

 

  โทร 0 3653 3095 

              ผลิตคอนกรตีมวลเบำ 
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ล ำดับ

ที่ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน

(อัตรำ) 

คำ่จ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีตัง้/ 

 ประเภทกิจกำร

16 พนักงำนเย็บผ้ำ ชำย/หญิง 25-45 ปี ม.3 ขึน้ไป 6 ตำมตกลง ร้ำน ดูดีจังดอทคอมผ้ำไทย 

          

 

  648/5  ถนนสิงห์บุรี -อ่ำงทอง  

              ต.บำงพุทรำ อ.เมือง 

            

 

  จ.สิงห์บุรี  16000 

              โทร 0 3651 1277 

              ผลิตและจ ำหน่ำยเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 

17 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 3 300 บำท/วัน บรษิัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด 

  พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ ชำย 20-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 1 ตำมตกลง 68  หมู่  4 ต.ต้นโพธิ์  อ.เมือง 

  พนักงำนแผนกรับสินค้ำ ชำย 20-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 1 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16000 

        โทร. 09 3329 3615 

              จ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 

18 พนักงำนหม้อไอน้ ำ ชำย 20-35 ปี ปวช - ปวส. 3 ตำมตกลง บริษัท น้ ำตำลสิงห์บุรี จ ำกัด 

        ช่ำงกลโรงงำน     24/2  หมู่ที่ 2 

        ช่ำงยนต,์ช่ำงไฟฟ้ำ     ต.ไม้ดัด  อ.บำงระจัน 

              จ.สิงห์บุรี 16130 

              โทร. 0 3659 1475 

              ผลิตน้ ำตำลทรำย 

19 ช่ำงเชื่อม ชำย 22-35 ปี ปวช. - ปวส. 1 ตำมตกลง บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จ ำกัด 

  พนักงำนบัญช ี หญิง 24 ปีขึน้ไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง 49  หมู่ที่ 6 ต.โพชนไก ่ อ.บำงระจัน 

      

 

      จ.สิงห์บุรี  16130 

              โทร. 0 3659 1133 

              รับเหมำก่อสร้ำง 

20 ล่ำมภำษำญี่ปุ่น หญิง 22-35 ปี ป.ตรี ภำษำญี่ปุ่น 2 ตำมตกลง บรษิัท ไทยชิบำอุระเด็นชิ จ ำกดั 

  วิศวกร ชำย 22-35 ปี ป.ตรี วิศวะ 2 ตำมตกลง 51  หมู่ที่ 3 ต.น้ ำตำล  อ.อนิทรบ์ุรี 

      

 

เคร่ืองกล,     จ.สิงห์บุรี 16110 

     วิศวะอุตสำหกำร   โทร. 0 3681 2870 

  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล ชำย/หญิง 22-35 ปี ป.ตรี 1 ตำมตกลง ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

21 พนักงำนปรึกษำงำน ชำย 20-35 ปี ปวช. - ปวส. 1 ตำมตกลง บริษัท สิงห์บุรีอีซูซุเซลล์ จ ำกัด 

  บริกำร           69  หมู่ 11 ต.ต้นโพธิ์  อ.เมือง 

              จ.สิงห์บุรี 16000 

              โทร. 0 3651 2788 

              จ ำหน่ำยรถยนต์ 

22 ช่ำงติดตั้งแอร์ ชำย 20-35 ปี ม.6-ปวส. 3 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิตติเคร่ืองเย็น 

  แม่บ้ำน หญิง 25 ปีขึน้ไป ป.6 ขึน้ไป 1 300 บำท/วัน 152/152-153  หมู่ที่ 7  

        ถนนริมคลองชลประทำน ต.บำงมัญ  

              อ.เมือง  จ. สิงห์บุรี 16000 

              โทร. 0 3651 2173 

              จ ำหน่ำยเครื่องท ำควำมเย็น 

23 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 18-35 ปี ม.6 ขึน้ไป 2 ตำมตกลง บรษิัท เอ แอนด์ จี ออโต้ จ ำกัด 

              21/1 หมู่ 5 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง 

              จ.สิงห์บุรี 16000 

              โทร. 0 3651 0848 

      

 

      จ ำหน่ำยรถยนต์มำสด้ำ 
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ล ำดับ

ที่ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน

(อัตรำ) 

คำ่จ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีตัง้/ 

 ประเภทกิจกำร

24 พนักงำนขำย หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 8 9,000 บำท/เดือน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอำ๊ท์เลท จ ำกัด  

      

 

      (มหำชน) 
              111/1  หมู่ 1 ต.น้ ำตำล  อ.อนิทรบ์ุร ี

              จ.สิงห์บุรี  16110 

      

 

      โทร. 06 4301 7105 

              จ ำหน่ำยเสื้อผ้ำ 

25 ผู้ประสำนงำน ชำย/หญิง 25-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 ตำมตกลง บรษิัท กรีนสเตย์ จ ำกัด 

  ต่ำงประเทศ      (ส่ือสำรภำษำอังกฤษได้ดี)     40/1  หมู่ 4 ต.วิหำรขำว   

  (ท ำงำนสิงห์บุรี,หัวหิน)           อ.ท่ำช้ำง จ.สิงห์บุรี  16140 

  มัคคุเทศก ์ ชำย/หญิง 23-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 ตำมตกลง โทร. 0 3652 1619 

              ธุรกิจน ำเที่ยว 

26 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ปี ป.6 ขึน้ไป 5 300 บำท/วัน บรษิัท กิจพูนชัย จ ำกัด 

                8 หมู่  2 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี  16120 

              โทร. 0 3651 0898 

              กำรขำยส่งวัสดุก่อสร้ำง 

27 เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำห์สินเชื่อ ชำย 22-27 ป ี ป.ตรี บรหิำรธุรกิจ 3 ตำมตกลง บรษิัท เมืองไทยลิสซ่ิง จ ำกัด 

      

 

กำรเงิน,บัญช ี     154-155  หมู่ 7  ต.บำงมัญ  

      

 

      อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 

      

 

      โทร 0 3653 0810 

              ตัวแทนสินเช่ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจังหวัด เดือนเมษำยน 2560 

โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

ต ำแหนง่งำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต ำแหนง่งำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี                      

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงหฺบุรี โทร 0 3650 7202-3 

ล ำดับ

ที่ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน

(อัตรำ) 

คำ่จ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีตัง้/ 

 ประเภทกิจกำร

1 พนักงำนขำย ชำย 22-35 ปี ม.6-ป.ตรี 10  20,000 บำท/เดือน บริษัท เดอเบล จ ำกัด 

  พนักงำนขับรถขำย ชำย 22-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 10 18,000 บำท/เดือน 139  หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน  

  หน่วยรถ       

 

  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  

 พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย 22-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 10 12,000 บำท/เดือน จ.ปทุมธำนี   

        โทร. 02 9091180 

          

 

  จ ำหน่ำยสินค้ำในเครือเครือ่งดื่ม 

       กระทงิแดง 

2 พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ ชำย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 4 300 บำท/วัน บริษัท เอก- ชัย ดิสทริบิวชัน่  ซิสเทม จ ำกัด 

  แคชเชียร์ หญิง 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 3 300 บำท/วัน (เทสโก้ โลตสั สำขำสิงห์บุรี) 

  พนักงำนแผนกอำหำรสด ชำย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 1 300 บำท/วัน 189  หมู่ที่ 7 ต.บำงงำ 

            
 

  อ.ท่ำวุ้ง จ.ลพบุร ี 15150 

        โทร. 0 3668 0100-19 ต่อ 303 

              ห้ำงสรรพสินค้ำ (เทสโก้ โลตัส) 

3 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-35 ปี ป.6ขึน้ไป 215 300 บำท/วัน บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

  ช่ำงเทคนิค ชำย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 12 9,500 บำท/เดือน 4  หมู่ 7  ต.บำงปลำ  อ.บำงเลน 

  วิศวกร ชำย 18-35 ปี ป.ตรี วิศวะไฟฟ้ำ, 8 15,000 บำท/เดือน จ.นครปฐม 73130 

  พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย/หญิง 18-40 ป ี ม.3 ขึน้ไป 25 300 บำท/วัน โทร. 0 3496 2428-32 

        ผลิตยำงรถยนต์ 

4 พนักงำนขับรถบรรทุก ชำย 25-40 ปี ป.6 ขึน้ไป 17 9,800 บำท/เดือน บรษิัท ทีพีไอโพลีน จ ำกัด (มหำชน) 

  เดี่ยว/พ่วง       

 

  299  หมู่ที่ 5 ถ.มติรภำพ 

  พนักงำนรถดัมพ์/มิกซ์ ชำย 25-40 ปี ป.6 ขึน้ไป 12 9,800 บำท/เดือน ต.ทับกวำง อ.แก่งคอย 

  พนักงำนขับรถ Forklift ชำย 25-40 ปี ป.6 ขึน้ไป 16 9,800 บำท/เดือน จ.สระบุร ี18260 

  ช่ำงเทคนิค ชำย 20-35 ปี ปวส. 18 ตำมตกลง โทร. 0 3633 9111 

  ผู้ช่วยช่ำงเทคนิค ชำย 20-35 ปี ม.6-ปวส. 12 ตำมตกลง ผลิตปูนซีเมนต ์

5 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 3 300 บำท/วัน บริษัท เล้งเฮง อกริฟูด้ส์ จ ำกัด 

  พนักงำนจัดส่งสินค้ำ ชำย 20-40 ป ี ม.3 ขึน้ไป 2 300 บำท/วัน 59/1  ม.1 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหำ 

        จ.อำ่งทอง 14150 

        
 

    โทร. 0 3564 8047 

              ผักและผลไม้แปรรูป 

6 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-35 ปี ไม่จ ำกัดวุฒ ิ 160 300 บำท/วัน บริษัท แบงกอกดอมเท็กส์ จ ำกัด 

              49  หมู่ที่ 8 ต.คูบำงหลวง   

              อ.ลำดหลุมแกว้ จ.ปทุมธำนี 12140 

              โทร. 0 2598 1339-40 

              อุตสำหกรรมสิ่งทอ 

7 — พนักงำนเย็บ ชำย/หญิง 18-42 ปี ป.6 ขึน้ไป 75 300 บำท/วัน บริษัท ไทยกำร์เมนต์ เอ็กซปอร์ต จ ำกัด 

              129  ซอย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 

              จ.สมุทรสำคร  74130 

              โทร. 0 2833 7051 

              ผลิตและขำยส่งเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป 



-2- 

ล ำดับ

ที่ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน

(อัตรำ) 

คำ่จ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีตัง้/ 

 ประเภทกิจกำร

8 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-40 ปี ไม่จ ำกัดวุฒ ิ 240 300 บำท/วัน บรษิัท ถุงเท้ำไทย จ ำกัด 

            
 

29/1  หมู่ที ่ 4  ถนนปูเ่จ้ำสมิงพรำย 

              ต.ส ำโรงกลำง  อ.พระประแดง 

            

 

จ.สมุทรปรำกำร  10130 

              โทร. 0 2754 2767 ต่อ 515 

              ผลิตถุงเท้ำ 

9 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6ขึน้ไป 60 300 บำท/วัน บริษัท ยูเน่ียนอุตสำหกรรมส่ิงทอ จ ำกัด 

  ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 18-30 ปี ปวช.-ปวส.  14 ตำมตกลง 205  หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท 

  ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 18-30 ปี ปวช.-ปวส.  15 ตำมตกลง ต.บำงปูใหม่  อ.เมือง 

              จ.สมุทรปรำกำร  10280 

        โทร. 0 2383 1085-86 

              สิ่งทอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร เดือนเมษำยน 2560 

โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุร ี

ต ำแหนง่งำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต ำแหนง่งำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี                      

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงหฺบุรี โทร 0 3650 7202-3 

ล ำดับ

ที่ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน

(อัตรำ) 

คำ่จ้ำง สถำนประกอบกำร/ท่ีตัง้/ 

 ประเภทกิจกำร

1 พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 18-35 ปี ม.3 ข้ึนไป 2 300 บำท/วัน บรษิัท ไทยชิบำอุระเด็นชิ จ ำกดั 

  - พิกำรทำงร่ำงกำย           51  หมู่ที่ 3 ต.น้ ำตำล  อ.อนิทรบ์ุร ี

  หรือกำรเคลื่อนไหว         

 

จ.สิงห์บุรี 16110 

              โทร. 0 3681 2870 

              ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

2 —พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 22-35 ปี ม.3 ขึน้ไป 1 300 บำท/วัน บริษัท  ยำมำโมโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

              51   หมู่ที่ 2 ต.น้ ำตำล อ.อนิทรบ์ุร ี

              จ.สิงห์บุรี  16110 

              โทร 0 3681 2889 

              ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ 

 


