
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

             
                         
 
           
 

ย้ิมแย้มแจ่มใส  พร้อมใจใหบ้ริการ   
ขอเป็นส านักงานแรกท่ีประชาชนนึกถึง 
 “ส ำนกังำนจัดหำงำนจังหวดัสิงหบ์ุรี” 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 

ฉบับประจ าเดือนมกราคม 2562 

 



บริการทันใจ  ใหค้นไทยมีงานท า 
  สวสัดคี่ะ....พบกบัวารสารส านกังานจัดหางานจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ฉบบัประจ าเดอืนมกราคม  2562  ซึง่ในวารสารฉบบันี ้         

มเีนือ้หาอัดแนน่เชน่เดมิ  ทัง้อาชพี..นา่รู ้ ซึง่สามารถน าไปประกอบอาชพีได ้  นานา สาระ เกีย่วกบัการท างาน  ภาพกจิกรรมเดน่ ๆ ของส านักงาน

จัดหางานฯ   และที่ส าคญัทีข่าดเป็นไมไ่ด ้  นั่นคอื  ต าแหนง่งานวา่งประจ าเดอืน  ซึง่หากผูส้มคัรงานท่านใดทีต่อ้งการหางานท า หรอืตอ้งการ

เปลีย่นงาน สามารถติดตอ่ได ้  ที่ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสงิหบ์รุ ี หรอื โทรสอบถาม ได้ที ่ 0  3650  7202   - 3

 

ตารางกิจกรรมประจ าเดือน มกราคม 2562 

วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
8  มกราคม  2562 ร่วมจัดงานวันคนพิการสากล 

 
ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อ.เมืองสิงห์บุร ี

8  มกราคม  2562 แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนบางระจันวิทยา 
อ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บรุ ี

15  มกราคม 2562 เย่ียมสถานประกอบการและคนพิการท างานใน
สถานประกอบการ 

เขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี

18  มกราคม  2562 แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) 
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จงัหวัดสิงห์บุร ี

22  มกราคม 2562 เย่ียมสถานประกอบการและคนพิการท างานใน
สถานประกอบการ 

 

เขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี

25  มกราคม 2562 ส ารวจข้อมูลที่มีทักษะพิเศษ 
 

เขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี

29  มกราคม  2562 แนะแนวอาชีพให้ผู้ถูกคุมขัง  เรือนจ าจังหวัดสิงห์บุร ี
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จงัหวัดสิงห์บุร ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
                                  หน้า 

 สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑    ๑   

 อาชีพ...น่ารู้ 

“อาหาร ขนม...ขายดี ปี ๒๕๖๑           ๒ - ๓ 

 นา นา สาระ           

 “เปิดโผ เทรนด์อาชีพ ป ี๖๒             ๔ - ๕ 

 ภาพกิจกรรมในรอบเดือน     ๖ - ๗ 

 ต าแหน่งงานว่างประจ าเดือน     ๘ – ๑๕ 
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1. ด้านความต้องการแรงงาน 

 ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี  ไ ด้รับแจ้ง       
ความต้องการแรงงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการ 
จ านวน 174 อัตรา เป็นชาย จ านวน 23 อัตรา เป็นหญิง 
จ านวน 16 อัตรา และไม่ระบุเพศ จ านวน  135 อัตรา ส่วนใหญ่
ต้องการแรงงานท่ีมีอายุระหว่าง 18-24 ปี จ านวน 88 อัตรา 
ร้อยละ 50.57 รองลงมาอายุระหว่าง 25-29 ปี จ านวน 
42 อัตรา ร้อยละ 24.14 
 ระดับการศึกษาท่ีนายจ้างต้องการมากท่ีสุดคือ         
มัธยมศึกษา จ านวน 59 อัตรา ร้อยละ 33.91 รองลงมา
คือปวส. จ านวน 37 อัตรา ร้อยละ 21.26 
 ความต้องการแรงงานจ าแนกตามประเภทอาชีพ 
และอุตสาหกรรมท่ีนายจ้างต้องการ 3 อันดับแรก ได้แก่      
แรงงานด้านการผลิต จ านวน 55 อัตรา ร้อยละ 31.61 
ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องยนต์ จ านวน 17 อัตรา ร้อยละ 
9.77  พนักงานธุรการ จ านวน 15 อัตรา ร้อยละ 8.62 

2. ด้านผู้สมัครงาน 

 ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน จ านวน 260 คน  
เป็นชาย จ านวน 126 คน เป็นหญิง จ านวน 134 คน 
 เป็นผู้สมัครงานรายใหม่ จ านวน 70 คน เป็นชาย 
จ านวน 36 คน ร้อยละ 51.43 เป็นหญิง จ านวน 34 คน 
ร้อยละ 48.57 เมื่อพิจารณาผู้สมัครงานตามช่วงอายุพบว่า
ผู้สมัครงานมีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากท่ีสุด จ านวน 29 คน 
ร้อยละ 41.43 รองลงมาคืออายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 
17 คน ร้อยละ 24.29 

ระดับการศึกษาของ ผู้สมัครงานอยู่ ในระ ดับ
มัธยมศึกษามากท่ีสุด จ านวน 41 คน ร้อยละ 58.57 
รองลงมาคือระดับปวส. จ านวน 9 คน ร้อยละ 12.86  

ต าแหน่งงานท่ีมีผู้สมัครงานมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
คือ แรงงานด้านการผลิต จ านวน 28 คน ร้อยละ 40  

 

3. ด้านการบรรจุงาน 

 ผู้สมัครงานท่ีได้รับการบรรจุงาน จ านวน 170 คน  
เป็นชาย จ านวน 73 คน เป็นหญิง จ านวน 97 คน    
เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุจะเห็นว่าผู้สมัครงานท่ีมีอายุ
ระหว่าง  30-39 ปี ได้รับการบรรจุงานมากท่ีสุด จ านวน 
75 คน ร้อยละ 44.12 รองลงมาคืออายุระหว่าง 25-29 ปี 
จ านวน 46 คน ร้อยละ 27.06 
 ในด้านการศึกษาพบว่าผู้ ท่ีจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากท่ีสุด จ านวน 62 คน    
ร้อยละ 36.47 รองลงมาคือปวส. จ านวน 48 คน ร้อยละ 
28.24  
 ต าแหน่งงานท่ีได้รับการบรรจุงาน 3 อันดับแรก  
ได้แก่ แรงงานด้านการผลิต จ านวน 40 คน ร้อยละ 23.53 
แรงงานท่ัวไป จ านวน 22 คน ร้อยละ 12.94 พนักงานขาย 
จ านวน 16 คน ร้อยละ 9.41 

 

  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี 

(คน) 

แผนภูมิ  ความต้องการแรงงาน  ผู้สมัครงาน 
            และการบรรจงุาน เดือน ธันวาคม  2561 

สถานการณต์ลาดแรงงานจงัหวัดสิงห์บุรีสถานการณต์ลาดแรงงานจงัหวัดสิงห์บุรี  
ประจ าเดือน ประจ าเดือน ธันวาคมธันวาคม  25256611 

พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขาย แม่บ้าน จ านวน 4 คน 
ร้อยละ 5.71 แรงงานท่ัวไป พนักงานธุรการ จ านวน 3 คน 
ร้อยละ 4.29 
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“อาชีพขายอาหาร-ขายขนม” ท่ีเด่น ๆ ท่ีเน้นกันเป็นพิเศษ คือเรื่องของการ “สร้างจุดขาย” ท่ีมีท้ังการ “ชูเมนูไทย”     
รวมถึงการ “ดัดแปลง-พลิกแพลง” จนเกิดเป็นอาหารคาวหวานท่ีโดดเด่น  

ในรอบปี 2561 “อาชีพขายอาหาร-ขายขนม” ยังเป็นอาชีพท่ีมีผู้สนใจมากมายเหมือนเช่นเคย ซึ่งปี 2561 นอกจากเรื่อง
ของรสชาติและความสะอาดแล้ว ท่ีเด่น ๆ ท่ีเน้นกันเป็นพิเศษ คือเรื่องของการ “สร้างจุดขาย” ท่ีมีท้ังการ “ชูเมนูไทย” รวมถึง       
การ “ดัดแปลง-พลิกแพลง” จนเกิดเป็นอาหารคาวหวานท่ีโดดเด่น และหลากหลาย ซึ่งวันนี้ทีม “ช่องทางท ากิน” ได้ประมวลและ
น ามาเสนอเป็นตัวอย่างอีกครั้ง เพื่อช้ีให้เห็นว่า...กับอาชีพท าอาหารขาย ท าขนมขาย ก็ “จ าเป็นต้องมีจุดขาย-จุดเด่น” โดยวันนี้มาดู
ตัวอย่างช่องทางท ากินจากอาหาร-จากขนม ท่ีเด่น  ๆในรอบปี 2561 กันโดยสังเขป ดังนี้ 

“เมี่ยงค าเสียบไม้” เมนูไทยโบราณ ของ ล าพอง แย้มสวน เจ้าของสูตรเมี่ยงค า “คุณล าพอง” จ.ฉะเชิงเทรา     
(08-4119-5789) ซึ่งมีจุดขายท่ีสมุนไพรมีประโยชน์ เหมาะท้ังทานเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพ หรือจะทานเล่น ๆ เป็นของว่าง      
ก็ไม่แปลก แถมพลิกแพลงให้ลูกค้าสะดวกในการทาน ด้วยการห่อเป็นค า  ๆเสียบไม้ นี่ก็ถือเป็นอีกเมนูท าเงินท่ียังขายได้ตลอด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ผัดหมี่กะทิปากพนัง” เมนูพื้นบ้าน ของ ใหม่-บุปผา พฤษภาพ เจ้าของร้านผัดหมี่ปักษ์ใต้-ผัดหมี่ปากพนัง      
(09-1037-1028) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารประจ าท้องถิ่นขึ้นช่ือของ “เมืองปากพนัง” แต่ก็ได้รับความนิยมในกรุงเทพฯ        
ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นเมนูท่ีหาทานได้ยาก เพราะไม่ค่อยมีใครท าขาย เมนูนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเมนูท่ีท าเงินให้กับผู้ท าขายได้เป็นอย่างดี 

“ตะโก้” เมนูขนมหวานไทย ของ หน่อย เจ้าของผลิตภัณฑ์ขนมไทยและเบเกอรี่ “หนม น้า หน่อย” (08-1486-7170)      
ท่ีได้ประยุกต์ปรับปรุงสูตรให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยเน้นรสชาติหวานน้อย แต่หอมมันกลมกล่อม ซึ่งท่ีท าขายอยู่เบื้องต้น        
ม ี3 ไส้ คือ ไส้สาคูข้าวโพด, ไส้เผือก, ไส้มันม่วง พร้อมเสริมจุดขายด้วยการน าขนมใส่ถ้วยใส  ๆเพื่อโชว์ไส้ขนมดึงดูดลูกค้า 
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“กล้วยเบรกแตก” เมนูแปรรูปกล้วย ของ น้อย ไทยเจริญ เจ้าของผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป “ณัฐพร” (08-1435-2644 )   
ซึ่งน ากล้วยมาแปรรูปท าเป็นขนมทานเล่น พร้อมมีการคิดค้นสูตรท่ีไม่ใส่น้ าตาล แต่ก็มีรสหวานแบบธรรมชาติ เพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้า    
ท่ีในปัจจุบันหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น จนท าให้เมนูผลไม้แปรรูปชนิดนี้ขายดิบขายดีในกลุ่มคนรักสุขภาพ 

“ทองหยิบ-ทองหยอด” ขนมไทยโบราณ ของ ยุ้ย-พรทิพย์ เดชธนู เจ้าของร้านขนมไทยวัยทีน (08-1191-6204,           
09-2508-4551) ซึ่งได้มีการประยุกต์ มีการปรับสูตร โดยเอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพด้วยการพัฒนาให้มีรสชาติไม่หวานจัดจนเกินไป 
และท่ีส าคัญคือไม่ใช้สารกันบูด โดยเน้นผลิตและจ าหน่ายแบบวันต่อวัน เพื่อให้ลูกค้าได้ทานกันแบบสด  ๆใหม่ ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ย าขนมจีน” เมนูแคลอรีต่ า แต่อุดมด้วยสมุนไพรมีประโยชน์ ของ อ้อ-มณฑา วิทยางกูล เจ้าของร้าน “ย าขนมจีน คุณอ้อ 
แซ่บเข้าเส้น” (08-9204-7762, 08-1696-7249) ท่ีใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบท่ีดีมีคุณภาพ ท าขายแบบวันต่อวัน ซึ่งมี 3 เมนู   
คือ ย าขนมจีนปลาทู, ย าขนมจีนปลากรอบ, ย าขนมจีนไก่ยอ พร้อมดัดแปลงสูตรเอาใจลูกค้าท่ีไม่กินปลาร้าด้วย 

“โรตีโอ่ง” เมนูสไตล์อินเดีย หรือเรียกว่า “นาน” ของ โซเฟีย อาด า เจ้าของผลิตภัณฑ์ “โซเฟีย โรตีโอ่ง”          
(08-9667-2821, 09-1029-9180) ท่ีปรับปรุงสูตรจนเนื้อแป้งละเอียด หอมนุ่มหนึบ รสชาติอร่อยไร้มัน และยังพัฒนาคิดสูตร  
ไส้ใหม่  ๆให้ทันสมัยเข้ากับยุค เช่น ไส้แฮมเบอร์เกอร์ ท่ีมีท้ังไก่, เนื้อ, ทูน่า, ไข่ดาว รวมถึงผัก เป็นอีกหนึ่งเมนูเด่นท าเงินของปีนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“เปียกปูนกะทิสด” เมนูขนมโบราณ ของ “เจ๊ียบ-เบญจมาศ เพิ่มธัญกิจ” เจ้าของสูตรขนมเปียกปูนกะทิสด “เบญจมาศ” 
(09-6742-4466, 08-5813-7125) ท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบและหน้าตาขนมให้เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงความเป็นขนมไทยโบราณ   
ไว้ด้วย โดยลูกค้าติดใจท่ีเนื้อสัมผัสนิ่มหนึบ ทานคู่กับกะทิสด และโรยหน้าด้วยงาค่ัวหอม ๆ 

นี่ก็เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งจาก “เมนูอาหารและขนมเด่น” ปี 2561 ท่ี ช่องทางท ากิน” ได้เคยน าเสนอไป และได้คัดเลือก    
มาเป็นตัวอย่างน าเสนอส่งท้ายปีเก่า เพื่อท่ีจะเน้นให้ทุก ๆ ท่านได้เห็นว่า... อาชีพท่ีเกี่ยวกับอาหารคาว ขนมหวาน ก็มีสิทธิจะ        
“ท าเงิน  ได้ฉลุย” เพียงแต่ “ห้ามหยุดนิ่งในการพัฒนา” และยิ่งรู้จัก “พลิกแพลง-สร้างสรรค์” ก็ “จะยิ่งดี” 

 
ท่ีมา : www.dailynews.co.th 
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เปิดโผเทรนด์ 6 อาชีพท่ีเป็นท่ีต้องการมากท่ีสุดในปี2562 ท าค่าตัวพุ่งพรวด พร้อมเผย 10 สายงานธุรกิจส่อถูกเลิกจ้าง
มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 

 
ใกล้เข้าสู่ช่วงส้ินปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่กันอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้ว ล่าสุด "เดลินิวส์ออนไลน์" จึงขอเปิดโผอาชีพท่ีเป็นท่ี

ต้องการมากท่ีสุดมาฝากกัน โดยน.ส.แสงเดือน ต้ังธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อต้ังและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการจ๊อบไทย (JobThai) 
เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์รวบรวมจากฐานข้อมูลและพบว่ามีต าแหน่งงานท่ีน่าสนใจจาก 6 สายงานยอดฮิตท่ีคาดว่าจะเป็นท่ี
ต้องการของตลาดแรงงานในช่วงต้นปี 2562คือ 

1.งานขาย ประมาณ 21,200 อัตรา โดยประเภทงานย่อยท่ีเปิดรับมากท่ีสุด คือ Sales/AE พนักงานแนะน าสินค้าประจ า
ร้าน Telesales ประสบการณ์การท างาน หากมีความรู้ ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงทักษะด้านภาษาต่างประเทศจะ
ได้รับเงินเดือนสูงถึง 40,000–60,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
2.งานช่างเทคนิค ประมาณ 10,200 อัตรา โดยประเภทงานย่อยท่ีเปิดรับมากท่ีสุดคือ ช่างเทคนิค ช่างบ ารุง ช่างไฟฟ้า 

ประสบการณ์การท างาน 3 – 5 ปี เงินเดือนเฉล่ียประมาณ 16,000 – 18,000 บาท หากมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิ 
มีทักษะและความรู้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม มีประสบการณ์ด้าน CNC อย่างน้อย 2 ปี หรือได้ใบรับรองผ่าน
การอบรมด้าน ISO 9001 และ ISO 14001 จะได้รับเงินเดือนสูงถึง 20,000 – 30,000 บาท 

 
3.งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ ประมาณ 8,200 อัตรา โดยประเภทงานย่อยท่ีเปิดรับมากท่ีสุดคือ ผลิต-โรงงาน  ควบคุม

คุณภาพ ประสบการณ์การท างาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉล่ียประมาณ 10,000 – 15,000 บาท หากมีประสบการณ์การท างาน
ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สามารถใช้เครื่องมือวัด CMM ได้ หรือมีทักษะการส่ือสารต่างประเทศ จะได้รับเงินเดือน
สูงถึง 30,000 – 40,000 บาท 
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4.งานธุรการ/จัดซื้อ ประมาณ 5,500 อัตรา โดยประเภทงานย่อยท่ีเปิดรับมากท่ีสุดคือ ธุรการท่ัวไป จัดซื้อ ประสานงาน

ท่ัวไทย ประสบการณ์การท างาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉล่ียประมาณ 12,000 – 15,000 บาท และหากได้ทักษะการส่ือสาร
ต่างประเทศ จะได้รับเงินเดือนสูงถึง 30,000 – 50,000 บาท 

 
5.งานวิศวกรรม ประมาณ 5,500 อัตรา โดยประเภทงานย่อยท่ีเปิดรับมากท่ีสุดคือ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมเครื่องกล ประสบการณ์การท างาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉล่ียประมาณ 20,000 – 30,000 บาท หากได้ทักษะการ
ส่ือสารต่างประเทศ จะได้รับเงินเดือนสูงถึง 25,000 – 40,000 บาท 

 
6.งานบัญชี ประมาณ 5,100 อัตรา โดยประเภทงานย่อยท่ีเปิดรับมากท่ีสุด คือ บัญชีท่ัวไป ธุรการบัญชี 
ประสบการณ์การท างาน 0 – 3 ปี เงินเดือนโดยเฉล่ียประมาณ 15,000 – 20,000 บาท และหากมีทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม 

เช่น สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ท้ังพูดและอ่าน หรือมีทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป เช่น SAP Express จะได้รับเงินเดือน
สูงถึง 30,000 – 35,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ ทางด้าน นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ระบุว่า ในปี 2562 จะมีธุรกิจ

อุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการเติบโตต่ ามาก มีความเส่ียงสูงและจะมีการเลิกจ้างพนักงานเพิ่มเติมจากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
ผู้บริโภคและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ได้แก่  

1. ธุรกิจอุตสาหกรรมทีวี ทีวีดิจิทัล เคเบิลทีวี ส่ือส่ิงพิมพ์และส านักพิมพ์ต่างๆ  
2. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหรือการให้เช่าซีดี ดีวีดี  
3. ธุรกิจอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางและปาล์มน้ ามัน  
4. สถานศึกษาเอกชน  
5. ธุรกิจร้านค้าแบบด้ังเดิม  
6. ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต 
7. ธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม ้ 
8. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องหนัง  
9. เครือข่ายสาขาสถาบันการเงิน  
10. เครือข่ายห้างสรรพสินค้า 

 
ท่ีมา  :  www.dailynews.co.th 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดท าบุญประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 1 ณ ศาลาการเปรียญ
วัดโพกรวม ต าบลโพกรวม อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   

ภาพกจิกรรมเดอืนธันวาคม ๒๕๖๑ 
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 นางณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี และ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลา ของดีเมืองสิงห์ ครั้งท่ี 24 ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสิงห์บุรี ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   

 ร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ าใจให้กาชาดจังหวัดสิงห์บุรี” และร่วมบริจาคเงินให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  
    ณ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี   
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 ออกตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ในพื้นท่ี อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อ าเภอพรหมบุรี 
     และอ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี           

 จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ให้นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนวัดจักรสีห ์ต าบลจักรสีห ์อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี    

 ออกตรวจเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อสอบถามต าแหน่งงานว่าง พร้อมท้ังช้ีแจงการจ้างงานคนพิการ      
ตามมาตรา 33 และการให้สิทธิคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองสิงห์บุรี อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  

 จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ   
เพิ่มรายได้ หลักสูตร “การทอพรมเช็ดเท้า และทอผ้าอเนกประสงค์” ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดโพธิ์ข้าวผอก หมู่ 3 
ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  



ต าแหนง่งานว่างในจังหวัดสงิหบ์ุรี เดือนมกราคม 2562 
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี 

 โทรศัพท์ 0 3650 7202-3 
   

       ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง    สถานประกอบการ/  

ที่         (อัตรา)   ที่ต้ัง/ ประเภทกิจการ 

1 พนักงานช่าง ชาย 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 5 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตติเคร่ืองเย็น 

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี 2 ตามตกลง 152/152 -153 หมู่ 7 

  ผู้ช่วยผู้จัดการ หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี 2 ตามตกลง ต.บางมัญ  อ.เมือง 

  เจ้าหน้าที่อะไหล ่ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี 2 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี  16000 

              โทร. 0 3651 2173 

              จ าหน่ายและซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

2 วิศวกร ชาย 22 ปีขึ้นไป 
ป.ตรี วิศวกร

เคร่ืองกล 1 ตามตกลง บริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์มิลล์ จ ากัด 

  วิศวกร ชาย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรไฟฟ้า 1 ตามตกลง 23/1  หมู่ที่ 1 ต.โพกรวม  อ.เมือง 

  ช่างเทคนิค ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส. ทุกสาขา 5 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16000 

              โทร. 0 3653 1111 

              ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ ์

3 
—พนักงานขับ
รถบรรทุก 

ชาย 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5 ตามตกลง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นันทิญา 

  (มีใบขับขีป่ระเภท 2)           33/1  หมู่ที่ 3 

  ช่างยนต์ ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส.ช่างยนต์ 2 ตามตกลง ต.โรงช้าง  อ.พรหมบุรี 

  (ท างานที่อยุธยา)           จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 08 5920 6677 

              กิจการด้านขนส่ง 

4 พนักงานเสิร์ฟ ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 6 330 บาท/วัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ภัตตาคาร 

      
 

      55 หมู่ 1 ต.บางมัญ อ.เมือง 

              จ.สิงห์บุรี 16000 

              โทร. 0 3651 2132 

              ร้านอาหาร 

5 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 6 310 บาท/วัน บริษัท ไทยชินเอเซโกะ จ ากัด 

      
 

      57 หมู่ 3 ต.น้ าตาล อ.อินทร์บุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16110 

              โทร. 0 3681 2896 

              ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนกิส ์

6 จป.วิชาชีพ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาที่เก่ียวข้อง 1 ตามตกลง  บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนชั่นเนล จ ากัด  

  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-35 ป ี ม.3 ขึ้นไป 6 ตามตกลง 168  หมู่ที่ 3  ถนนสายเอเชีย   

  พนักงานเชื่อม ชาย 20-35 ป ี ม.3 ขึ้นไป 2 ตามตกลง ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี 

  พนักงานขับรถโฟล์คลฟิท ์ ชาย 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี  16120 

              โทร. 0 3669 9365 

              เฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม 
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ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง    สถานประกอบการ/  

ที่         (อัตรา)   ที่ต้ัง/ ประเภทกิจการ 

7 ช่างเทคนิค ชาย 20-35  ป ี ปวส.เคร่ืองกล,ไฟฟ้า 2 ตามตกลง บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด 

        สาขาที่เก่ียวข้อง     31/2 หมู่ที่ 2 

  พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 60 310 บาท/วัน   ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี 

  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพ ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 310 บาท/วัน   จ.สิงหบ์ุรี 16120 

              โทร. 0 3651 0987 

              ผลิตชิ้นส่วนภายในล าโพง 

8 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-37 ป ี ม.6 ขึ้นไป 10 ตามตกลง บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จ ากัด 

  ช่างยนต์ ชาย 20-37 ป ี ปวส.ช่างยนต์ 5 ตามตกลง 109  หมู่ที่ 1 

  พนักงานรับรถ ชาย/หญิง 20-37 ป ี ปวช.-ป.ตรี 5 ตามตกลง ต.บางมัญ  อ.เมือง 

  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ ์ ชาย/หญิง 20-37 ป ี ปวส.-ป.ตรี 5 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16000 

  เจ้าหน้าที่แอดมิน ชาย/หญิง 20-37 ป ี ปวส.-ป.ตรี 5 ตามตกลง โทร. 0 3669 9399 

  เจ้าหน้าที่ประกันภัย ชาย/หญิง 20-37 ป ี ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง จ าหน่ายรถยนต์ 

9 แม่บ้าน หญิง 20-50 ป ี ป.6 ขึ้นไป 5 ตามตกลง บจก.โกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท 

          
 

  71  หมู่ที่ 11 ต.ต้นโพธิ์  อ.เมือง 

          
 

   จ.สิงหบ์ุรี 16000  

              โทร. 08 1994 8701 

              โรงแรม 

10 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
สินเชื่อ ชาย 21-30 ป ี ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง บริษัท ศักด์ิสยามลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

  (ท างานต่างจังหวัดได้)       
 

  258/13  หมู่ที่ 7 ต.บางมัญ  อ.เมือง 

          
 

   จ.สิงหบ์ุรี 16000  

              โทร. 08 1379 9931 

              สินเชื่อรถยนต์ 

11 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง บริษัท สิงห์บุรีฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด 

  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ ์ หญิง 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี  1 ตามตกลง 223 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอเชีย 

  ช่างยนต์ ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวส. ช่างยนต์ 1 ตามตกลง ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง 

              จ.สิงห์บุรี 16000 

              โทร. 0 3669 9306 

              จ าหน่ายรถยนต์ 

12 พนักงานจัดเรียงสินค้า ชาย 21-35 ป ี ม.6 ขึ้นไป 3 ตามตกลง บริษัท เกษร ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 

      
 

      99/3 หมู่ 2 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16110 

              โทร. 0 3651 0992-3 

              ค้าส่ง-ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค 

13 ตัวแทนขาย ชาย/หญิง 20-35 ป ี ป.6 ขึ้นไป 8 ตามตกลง บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จ ากัด 
        (ผ่านเกณฑ์ทหาร)     76/25-26   หมู่ 5 

  
พนักงานตรวจสอบ
สินเชื่อ ชาย 20-35 ป ี ม.6 ขึ้นไป 1 16,500 บาท/เดือน ต.ต้นโพธิ์  อ.เมือง 

        (ผ่านเกณฑ์ทหาร)     จ.สิงห์บุรี 16000 
          

 
  โทร. 08 9901 1231 

              จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 
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ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง    สถานประกอบการ/  

ที่         (อัตรา)   ที่ต้ัง/ ประเภทกิจการ 
14 ผู้ช่วยผู้จัดการ ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี  1 ตามตกลง บริษัท นีโอ ฟาร์มา เคม จ ากัด 

  พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5 ตามตกลง 54/2  หมู่ 3 

  หัวหน้ากะผลิต ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน 

  พนักงานติดรถบรรทุก ชาย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16150 

  ช่างเทคนิค ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส.ช่างกล 5 ตามตกลง โทร. 0 3659 7497 

        ช่างยนต์ สาขาที่
เก่ียวข้อง     ผลิตอาหารสตัว ์

15 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18-40 ป ี ม.3 ขึ้นไป 20 310 บาท/วัน บริษัท ที.ซี.เค.อินเตอร์พลาสต์  จ ากัด 

              88  หมู่ที่ 1 

              ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16120 

  
 

          โทร. 0 3651 0892-3 

              ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

16 พนักงานขาย ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 4 300 บาท/วัน คุณเทียนชัย  กฤชเพ็ชร์ 
              49  หมู่ที่ 1 
              ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน 
              จ.สิงห์บุรี 16150 
              โทร. 08 6755 4768 
              จ าหน่ายน้ ามะนาว 

17 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 8 310 บาท/วัน บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

  ช่างเทคนิค ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส.สาขาที่เก่ียวข้อง 1 ตามตกลง 51 หมู่ 2 ต.น้ าตาล อ.อินทร์บุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16110 

              โทร. 0 3681 2889-90 

              หล่อเหลก็ 
18 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 4 310 บาท/วัน บริษัท พริซิชั่น มาสเตอร์ จ ากัด 

  
พนักงานตรวจสอบ
คุณภาพ ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 3 350 บาท/วัน 105  หมู่ที่ 1 ต.น้ าตาล  อ.อินทร์บุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16110 
              โทร. 0 3658 2351-2 
              ผลิตเม็ดพลาสติก 

19 หัวหน้าแผนกจัดส่ง ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ากัด 

  ช่างเทคนิค ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส. เคร่ืองกล 3 ตามตกลง 12  หมู่ที่ 3 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี 

        สาขาที่เก่ียวข้อง     จ.สิงห์บุรี 16120 

  พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 20 ตามตกลง โทร. 0 3651 0787 

              ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

20 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-35 ป ี ม.3 - ปวส. 10 ตามตกลง หจก.ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
  แคชเชียร์ หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 2 ตามตกลง 910   ถนนขุนสรรค์ 
  แม่บ้าน หญิง 20-50 ป ี ป.6 ขึ้นไป 2 ตามตกลง ต.บางพุทรา อ.เมือง 
              จ.สิงห์บุรี  16000 
              โทร 0 3651 2073   
              ห้างสรรพสินค้า 

21 ช่างเทคนิค ชาย 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส.ช่างกล 1 ตามตกลง บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จ ากัด 

        ช่างอุตสาหกรรม     66 หมู่ 13 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี 

  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 5 310 บาท/วัน จ.สิงห์บุรี 16110 

              โทร. 0 3651 0514 

              ผลิตคอนกรตีมวลเบา 
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ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง    สถานประกอบการ/  

ที่         (อัตรา)   ที่ต้ัง/ ประเภทกิจการ 
22 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 310 บาท/วัน บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จ ากัด 

      
 

      114  หมู่ที่ 2 
              ต.โรงช้าง  อ.พรหมบุรี 
              จ.สิงห์บุรี 16120 
              โทร. 08 5963 8455 
              ผลิตกระดาษ 

23 วิศวกรผลิต ชาย 22-35 ป ี ป.ตรี  2 ตามตกลง บริษัท เวลแมน จ ากัด 

    วิศวกรรมเคร่ืองกล   1 หมู่ที่ 3 

      อุตสาหการ   ต.ไม้ดัด  อ.บางระจัน 

  วิศวกรควบคุมคุณภาพ ชาย 22-35 ป ี ป.ตรี เทคโนโลยีงานเชื่อม 1 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16130 

      สาขาที่เก่ียวข้อง   โทร. 08 1874 6922 

  
ผู้ช่วยวิศวกรควบคุมคุณภาพ ชาย 20-35 ป ี ปวส. ช่างเชื่อม 1 ตามตกลง ผลิตและจ าหน่ายเครื่องจักร

อุตสาหกรรม 
      สาขาที่เก่ียวข้อง    

  ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 20-35 ป ี ปวช.-ปวส. ช่างกลโรงงาน 2 ตามตกลง  

      ช่างไฟฟ้า สาขาที่เก่ียวข้อง    

  ช่างเชื่อม-ช่างประกอบ ชาย 20-35 ป ี ป.6 ขึ้นไป 1 ตามตกลง  

          

  
ช่างม้วน-พับ-ตัด งาน
โลหะ 

ชาย 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 ตามตกลง  
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ต าแหนง่งานว่างต่างจังหวัด เดือนมกราคม 2562 
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี 

โทรศัพท์ 0 3650 7202-3 
    

       ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง    สถานประกอบการ/  
ที่         (อัตรา)   ที่ต้ัง/ ประเภทกิจการ 
1 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20-35 ป ี ม.3 ขึ้นไป 15 320 บาท/วัน บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากัด 

              89 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  
              ต.บ้านเลน  อ.บางปะอิน 
              จ.พระนครศรีอยุธยา  13160 
              โทร. 0 3535 0080-3  
              ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนกิส ์

2 ผู้จัดการฝึกหัด (ESSO) ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 2 
19,000 บาท/

เดือน บริษัท เพียวพลังงานไทย จ ากัด 

  
ประจ าสถานีบริการน้ ามันท่ัว
ประเทศ           86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 2  

  พนักงานบริการหน้าลาน (ESSO) ชาย/หญิง 18-55 ป ี ป.6-ปวส. 16 ตามตกลง ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง 

  
ประจ าสถานีบริการน้ ามันท่ัว
ประเทศ           เขตสะพานสูง  กรุงเทพ ฯ  10240 

  
 

      
 

  โทร. 0 2515 9000 
              ธุรกิจค้าปลีกน้ ามัน 
3 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 12 310 บาท/วัน บริษัท  นันยางเท็กซ์ไทล์  จ ากัด 
  พนักงานตรวจสอบคุณภาพ หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 310 บาท/วัน 89 หมู่ที่ 11  
  พนักงานขับรถโฟล์คลฟิท ์ ชาย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 310 บาท/วัน ต.ไร่ขิง อ.สามพราน 
  

 
      

 
  จ.นครปฐม 73210 

        โทร. 09 5653 2263 
  

 
      

 
  ปั่นด้าย 

4 ช่างตีเกลียวเส้นด้าย ชาย 30 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 4 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 24 308 บาท/วัน บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์  จ ากัด 
  ช่างไฟฟ้า ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวส.ไฟฟ้าก าลงั 3 ตามตกลง 25  หมู่ที่ 1 
  หัวหน้างานฝ่ายผลิต ชาย 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาสิ่งทอ 1 ตามตกลง ต.เชียงรากน้อย  อ.บางปะอิน 
        สาขาที่เก่ียวข้อง     จ.พระนครศรีอยุธยา  
        โทร. 08 5155 5562 
        อุตสาหกรรมปั่นเส้นด้าย 

6 พนักงานขับรถ ชาย 27 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 20 
21,000 บาท/

เดือน บริษัท นครชัย 21 จ ากัด 
              1540-42  ถนนมิตรภาพ 

  พนักงานต้อนรับบนรถ หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดวุฒิ 30 
13,800 บาท/

เดือน  ต.ในเมือง อ.เมือง 
              จ.นครราชสีมา  30000 
              โทร. 0 4425 7997 ต่อ 123 
              บริการขนส่งด้วยรถยนต์โดยสาร 
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        ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง    สถานประกอบการ/  
ที่         (อัตรา)   ที่ต้ัง/ ประเภทกิจการ 
7 ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ ชาย/หญิง 28-35 ป ี ป.ตรี  2 ตามตกลง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

  
 

     (มีประสบการณ์) 
 

  1839-1839/1  ถนนพหลโยธิน 
  หัวหน้าแผนก ชาย 25-30 ป ี ป.ตรี (มี 10 ตามตกลง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
    

 
  ประสบการณ์)  

 
  กรุงเทพ ฯ 10900 

  พนักงานบริการลูกค้า ชาย/หญิง 18-25 ป ี ป.ตรี 10 13,000 บาท/เดือน โทร. 0 2515 5300 
  พนักงานประจ าห้องฉาย ชาย 22-30 ป ี ปวส.-ป.ตรี ไฟฟ้า 3 14,000  กิจการด้านความบันเทิง 
     คอมพิวเตอร์     
        ,อิเล็กทรอนิกส์   บาท/เดือน   
 เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน หญิง 25-30 ป ี ป.ตรี สาขาบัญช ี 4 15,000 บาท/  
     ,การเงิน 

 
เดือน   

        สาขาที่เก่ียวข้อง   
 

  
  เจ้าหน้าที่การตลาด ชาย/หญิง 24-30 ป ี ป.ตรี ทุกสาขา 5 ตามตกลง   
8 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 160 308 บาท/วัน บริษัท ฟูจิคุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

              1/80 หมู่ 5 ถนนโรจนะ 
  

 
      

 
  ต.คานหาม  อ.อุทัย 

              จ.พระนครศรีอยุธยา  13210 
  

 
      

 
  โทร. 0 3522 6901-5 

              ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนกิส ์
9 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-45 ป ี ป.6ขึ้นไป 35 300 บาท/วัน บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากัด 

  ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18-30 ป ี ปวช.-ปวส.  3 ตามตกลง 205  หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท 
  ช่างไฟฟ้า ชาย 18-30 ป ี ปวช.-ปวส.  3 ตามตกลง ต.บางปูใหม ่ อ.เมือง 
        จ.สมุทรปราการ  10280 
        โทร. 0 2383 1085-86 
              สิ่งทอ 

10 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-35 ป ี ป.6ขึ้นไป 25 300 บาท/วัน บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

  ช่างเทคนิค ชาย 18-35 ป ี ปวช.-ปวส. 3 9,500 บาท/เดือน 4  หมู่ 7 ถ.  
  วิศวกร ชาย 18-35 ป ี ป.ตรี วิศวะไฟฟ้า, 2 15,000 บาท/เดือน ต.บางปลา  อ.บางเลน 
  พนักงานคลังสินค้า ชาย/หญิง 18-40 ป ี ม.3 ขึ้นไป 3 300 บาท/วัน จ.นครปฐม 73130 
        โทร. 0 3496 2428-32 
              ผลิตยางรถยนต ์
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ต าแหนง่งานว่างคนพกิาร เดือนมกราคม 2562 
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี 

 โทรศัพท์ 0 3650 7202-3 
    

       ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจ้าง    สถานประกอบการ/  
ที่         (อัตรา)   ที่ต้ัง/ ประเภทกิจการ 

1 พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-45 ป ี ป.6 ขึ้นไป 2 310 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 18-45 ป ี ป.6 ขึ้นไป 3 310 บาท/วัน บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

   - พิการทางร่างกายหรือ           97-97/1 หมู่ 3  

  การเคลื่อนไหว           ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี 

          
 

  จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 08 9194 2915 

              ผลิตเครื่องท าความเย็น 

3 พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-45 ป ี ป.6 ขึ้นไป 1 ตามตกลง บริษัท ส่งเสริมอินเตอร์คูลสเตนเลส จ ากัด 

   - พิการทางร่างกายหรือ           105 หมู่ 3  

  การเคลื่อนไหว         
 

ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 0 3669 9440 

              ผลิตเครื่องท าความเย็น 
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