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บริการทันใจ  ให้คนไทยมีงานท า 
  

สวสัดคีะ่....พบกบัวารสารส านกังานจดัหางานจงัหวดัสงิหบ์รุ ี ฉบบัประจ าเดอืน กรกฎาคม  2561  ซึง่ในวารสาร

ฉบบันีม้เีนือ้หาอดัแนน่เชน่เดมิ  ทัง้อาชพี..นา่รู ้ ซึง่สามารถน าไปประกอบอาชพีได ้  นานา สาระ เกีย่วกบัการ

ท างาน  ภาพกจิกรรมเดน่ ๆ ของส านกังานจดัหางานฯ   และทีส่ าคญัทีข่าดเปน็ไมไ่ด ้  นัน่คอื  ต าแหนง่งานวา่ง

ประจ าเดอืน ซึง่หากผูส้มคัรงานทา่นใดทีต่อ้งการหางานท า หรอืตอ้งการเปลีย่นงาน สามารถตดิตอ่ได ้                   

ทีส่ านกังานจดัหางานจงัหวดัสงิหบ์รุ ี หรอื โทรสอบถาม  ไดท้ี ่ 0  3650  7202   -3 

 

 

มุม......คลายเครียด...       

เรือ่งมอียูว่า่ ครูสั่งให ้นร. เขยีนเรยีงความ 

โดยมหัีวขอ้ วา่ " ศาสนา เพศศกึษา และ ปรศินา "  

ผ่านไป 15 นาท ีมเีด็ก ชายคนหนึง่ ยกมอื บอกวา่เขยีนเสร็จ แลว้ ครูกอ้เลยอา่น 

" โอพ้ระเจา้(ศาสนา)  ฉันทอ้ง(เพศศกึษา)  แลว้ใครเป็นพอ่เดก็หละเนี่ย(ปรศินา)    

      เสยีงปรบมอืดงัลัน่หอ้ง 
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  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 

(คน) 

แผนภูมิ  ควำมต้องกำรแรงงำน  ผู้สมัครงำน 
            และกำรบรรจุงำน เดือน มิถุนำยน  2561 
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สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนจังหวัดสิงห์บุรีสถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนจังหวัดสิงห์บุรี  
ประจ ำเดือน ประจ ำเดือน มิถุนำยนมิถุนำยน  25256611 

1. ด้ำนควำมต้องกำรแรงงำน 

 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิ งห์บุรี ได้รับแจ้ ง       
ควำมต้องกำรแรงงำนจำกนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร 
จ ำนวน 288 อัตรำ เป็นชำย จ ำนวน 26 อัตรำ เป็นหญิง 
จ ำนวน 14 อัตรำ และไม่ระบุเพศ จ ำนวน  248 อัตรำ ส่วนใหญ่
ต้องกำรแรงงำนที่มีอำยุระหว่ำง 18-24 ปี จ ำนวน 135 อัตรำ 
ร้อยละ 46.88 รองลงมำอำยุระหว่ำง 25-29 ปี จ ำนวน 
64 อัตรำ ร้อยละ 22.22 
 ระดับกำรศึกษำที่นำยจ้ำงต้องกำรมำกที่สุดคือ         
มัธยมศึกษำ จ ำนวน 118 อัตรำ ร้อยละ 40.97 รองลงมำ
คือปวส. จ ำนวน 57 อัตรำ ร้อยละ 19.79 
 ควำมต้องกำรแรงงำนจ ำแนกตำมประเภทอำชีพ 
และอุตสำหกรรมที่นำยจ้ำงต้องกำร 3 อันดับแรก ได้แก่      
แรงงำนทั่วไป จ ำนวน 60 อัตรำ ร้อยละ 20.83 ช่ำงประกอบ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 55 อัตรำ ร้อยละ 19.10  
แรงงำนด้ำนกำรผลิต จ ำนวน 43 อัตรำ ร้อยละ 14.93 

2. ด้ำนผู้สมัครงำน 

 ผู้สมัครงำนมำใช้บริกำรจดัหำงำน จ ำนวน 320 คน  
เป็นชำย จ ำนวน 141 คน เป็นหญิง จ ำนวน 179 คน 
 เป็นผู้สมัครงำนรำยใหม่ จ ำนวน 113 คน เป็นชำย 
จ ำนวน 53 คน ร้อยละ 46.90 เป็นหญิง จ ำนวน 60 คน 
ร้อยละ 53.10 เมื่อพิจำรณำผู้สมัครงำนตำมช่วงอำยุพบว่ำ
ผู้สมัครงำนมีอำยุระหว่ำง 18-24 ปี มำกที่สุด จ ำนวน 38 คน 
ร้อยละ 33.63 รองลงมำคืออำยุระหว่ำง 25-29 ปี จ ำนวน 
33 คน ร้อยละ 29.20 

ระดับกำร ศึกษำของผู้สมัครงำนอยู่ ในระดับ
มัธยมศึกษำมำกที่สุด จ ำนวน 57 คน ร้อยละ 50.44 
รองลงมำคือระดับปริญญำตรี จ ำนวน 29 คน ร้อยละ 25.66  

ต ำแหน่งงำนที่มีผู้สมัครงำนมำกที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ แรงงำนด้ำนกำรประกอบ จ ำนวน 42 คน ร้อยละ 37.17 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนอื่นๆ จ ำนวน 14 คน ร้อยละ 12.39 
พนักงำนขำย  จ ำนวน 7 คน ร้อยละ 6.19  

3. ด้ำนกำรบรรจุงำน 

 ผู้สมัครงำนที่ได้รับกำรบรรจุงำนจ ำนวน 238 คน  
เป็นชำย จ ำนวน 110 คน เป็นหญิง จ ำนวน 128 คน 
เมื่อพิจำรณำตำมช่วงอำยุจะเห็นว่ำผู้สมัครงำนที่มีอำยุ
ระหว่ำง  30-39 ปี ได้รับกำรบรรจุงำนมำกที่สุด จ ำนวน 
97 คน ร้อยละ 40.76 รองลงมำคืออำยุระหว่ำง 25-29 ปี 
จ ำนวน 74 คน ร้อยละ 31.09 
 ในด้ำนกำรศึกษำพบว่ำผู้ที่จบกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำได้รับกำรบรรจุงำนมำกที่สุด จ ำนวน 133 คน    
ร้อยละ 55.88 รองลงมำคือปวส. จ ำนวน 43 คน ร้อยละ 
18.07  
 ต ำแหน่งงำนที่ได้รับกำรบรรจุงำน 3 อันดับแรก  
ได้แก่ แรงงำนด้ำนกำรผลิต จ ำนวน 67 คน ร้อยละ 28.15 
แรงงำนทั่วไป จ ำนวน 31 คน ร้อยละ 13.03 ช่ำงประกอบ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 14 คน ร้อยละ 5.88 

 



        

แฟรนไชส์กล้วยทอด โอ้ว...บานาน่า 
ขายง่าย ก าไรดี อีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์

ที่น่าสนใจ 

 

กล้วยทอด เป็นขนมไทยชนิดหน่ึงซ่ึงปรุงโดยกำรน ำกล้วยตัดเป็นแผ่นหรือหั่นคริ่งแล้วมำชุบน  ำแป้งซ่ึงมีส่วนผสมของแป้งข้ำว
เจ้ำ มะพร้ำวขูดขำว งำคั่ว น  ำตำล และกะทิ แล้วจึงน ำไปทอดในน  ำมันร้อนในกระทะ ใช้รับประทำนเป็นอำหำรว่ำง แหล่งที่มีกล้วย
แขกขึ นชื่อ คือ ถนนนครสวรรค์จนกระทั่งถึงแยกหลำนหลวง และถนนจักรพรรดิพงษ์ในกรุงเทพมหำนคร ที่มีกำรทอดและขำยกล้วย
แขกกันมำอย่ำงยำวนำนริมถนน 

ปัจจุบันกล้วยทอดถือเป็นอีกหน่ึง ธุรกิจSmesที่น่ำสนใจ เป็นอย่ำงมำก ด้วยแนวทำงกำรตลำดและกลยุทธ์กำรขำยในปัจจุบันที่
พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้อำหำรว่ำงทำนเล่นที่พวกเรำซื อกินเป็นประจ ำอย่ำง “กล้วยทอด” กลำยเป็น ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่น่ำจับ
ตำมอง 

วันนี เรำจะพำทุกท่ำนไปท ำควำมรู้จักกับธุรกิจSmesน้องใหม่ ที่ก้ำวเข้ำมำสู่รูปแบบของแฟรนไชส์อย่ำงเต็มตัว ธุรกิจที่ว่ำนี ก็คือ 
แฟรนไชส์กล้วยทอด “โอ้ว…บำนำน่ำ” น่ันเองค่ะ ซ่ึงกล้วยทอดร้ำนนี มีรสชำติที่กรอบ อร่อย เรียกได้ว่ำโดนใจคนที่ชื่นชอบ
รบัประทำนอย่ำงมำก ด้วยลักษณะพิเศษของแป้งที่น ำมำทอด บวกกับกล้วยน ำ้หว้ำที่สุกก ำลังพอดี จึงท ำให้ร้ำนกล้วยทอดโอ้ว…บำนำ
น่ำ อร่อยจนท ำให้ลูกค้ำหลำยคนติดอกติดใจกันเลยทีเดียว 

อีกทั งยังเป็นอีกหน่ึงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ลงทุนไม่แพง เหมำะส ำหรับทุกท่ำนที่ต้องกำรมีอำชีพเสริม รำยได้เสริม หำกลงทุนเปิดร้ำนขำย
กล้วยทอดรับรองว่ำก ำไรดีมำกๆ วันนี เรำได้น ำบทสัมภำษณ์เจ้ำของธุรกิจSmesกล้วยทอด โอ้ว บำนำน่ำ มำให้เพื่อนๆ ได้อ่ำนกัน 
เรำไปท ำควำมรู้จักกับเธอคนนี กันเลยค่ะ 
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คุณ อังคณา อ่ิมจาด (ช่ือเล่น นุย้) อาย ุ33 ปี ปัจจุบนัท างานประจ าอยูท่ี่บริษทัน าเขา้รถบรรทุกจากประเทศอิตาลี ต  าแหน่งผูจ้ดัการ
ฝ่ายการตลาด และเป็นเจา้ของธุรกิจSmes แฟรนไชส์กลว้ยทอด”โอว้ บานาน่า” แนวความคิดและรูปแบบของแฟรนไชส์น้ี คือ ไม่
เนน้ขายแฟรนไชส์แพง เหมาะส าหรับผูท้ี่มีเงินลงทุนนอ้ย เพราะคณุนุย้จ าหน่ายแป้งกลว้ยทอดดว้ย  

ตอนน้ีเธอมีสาขาตวัอยา่งอยูใ่กลอ้อฟฟิต โดยปกติแลว้เธอจะใหแ้ม่บา้นไปขายช่วงเชา้ถึงบ่ายโมง และกิจวตัรประจ าวนั คือต่ืน
ข้ึนมาตั้งแต่ 7 โมงเชา้ จากนั้นคุณนุย้กจ็ะแวะท่ีร้านกลว้ยทอดก่อนจนถึงเวลา 08.30 น. เธอกจ็ะเขา้ออฟฟิตท างานตามปกติ และ
ทุกๆ สัปดาห์เธอกย็งัรับนดัลูกคา้มาเรียนทอดกลว้ยอีกดว้ย (เฉพาะวนัอาทิตยห์รือนขตัฤกษเ์ท่านั้น) บางสัปดาห์ท่ีไม่ไดรั้บนดั
ลูกคา้ เธอกจ็ะไปโรงทาน งานบุญหรือไปออกงาน ออกบูท เช่น ตลาดสวนม่ิงมงคล 

อยากขายกล้วยทอด โอ้ว…บานาน่า ต้องท าอย่างไร 

เร่ิมตน้ตอ้งพาตวัเองมาเรียนทอดกลว้ยก่อนค่ะ ท่ีน่ีเราสอนฟรีทุกวนัอาทิตย ์ไม่มีค่าแฟรนไชส์ เพราะสอนเพียงเทคนิคการทอด
และการท าธุรกิจไม่ไดส้อนสูตรค่ะ สูตรอยูใ่นตวัแป้งกลว้ยทอดส าเร็จรูปอยูแ่ลว้ เพียงแค่ท่านน าไปปรุงเพิ่มนิดหน่อยดว้ยมะพร้าว

ขดู กะทิ และน ้าเท่านั้น 

ถา้หากสั่งซ้ือแป้งแลว้ไม่ไดม้าเรียนทอด เราจะย า้ลูกค้าว่า หากไม่มาเรียน จะไม่จ าหน่ายค่ะ ยกเวน้คนที่เคยมีร้านกลว้ยทอดอยูแ่ลว้ 
แต่ตอ้งการซ้ือแป้งไปแทนของเดิม หรือที่เคยผสมเองอาจมีทกัษะการทอดอยูแ่ลว้บา้ง กจ็ะสอนทอดทางโทรศพัท ์แต่ไม่ค่อย

แนะน าจะพยายามใหม้าเรียนค่ะ เพราะเทคนิคท่ีบางท่านเคยเรียนรู้มา อาจจะคนละอยา่งกบั โอว้…บานาน่ากไ็ดค้่ะ 

ร้านกล้วยทอด โอ้ว…บานาน่า สาขาตวัอย่างตัง้อยู่ที่บริเวณ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบุรี (พิกดัGPS 14°38’12.6″N 

101°07’51.1″E) หากท่านใดสนใจอยากแวะไปอดุหนนุกล้วยทอดอร่อยๆ จากร้านโอ้ว…บานาน่า ก็ลองแวะไปได้เลยนะค่ะ 

        

 

 
 
 
 
 

ขอขอบคุณขอ้มูลจาก : คุณ องัคณา อิ่มจาด 
เรียบเรียงเน้ือหาโดย : www.siamarcheep.com (สยาม
อาชีพ) 
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1. แผนการเกษียณอายเุป็นการป้องกันชีวิตตัวเองตกต ่า ไม่ให้ตกถึงขีดสุด 

        การวางแผนชีวิตตวัเองเร่ืองการเกษียณคลา้ยๆ กบัการท าประกนัชีวิต ถา้วนัหน่ึงคุณไม่อยูใ่นสภาพที่จะท างานไดอ้ีกต่อไป
คุณจะท ายงัไง คุณจะเอาเงินท่ีไหนมาเลี้ยงตวัในวนัท่ีคุณท างานไม่ได ้คนส่วนใหญ่ท างานทั้งชีวิต พอตอนเกษียณกต็อ้งทนใช้
ชีวิตกินอาหารถูกๆเพราะเด๋ียวเงินหมด แถมเงินเฟ้อกย็งัท าใหค้่าเงินของคุณลดมูลค่าไปราวๆ 2-4% ต่อปี สุดทา้ยถา้คุณเงินหมด
ในวยัเกษียณ คุณกต็อ้งหางานท าหรือไม่กต็อ้งสร้างธุรกิจใหม่อยูดี่ แลว้การเกษียณมนัจะต่างอะไรจากตอนที่ไม่เกษียณ 

2. ดอกเบ้ียและสภาพร่างกายเปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลา 

        การท าอะไรซ ้ าๆ กนัวนัละ 8 ชัว่โมงเพื่อลม้พบัหรือรอเสพสุขตอนแก่เป็นเร่ืองท่ีไม่ฉลาดเป็นอยา่งยิง่ เราไม่ควรท างานหนกั
เพื่อสะสมความสุขยามเกษียณหรอก แถมประสิทธิภาพของคุณกข้ึ็นๆลงๆ คุณควรพกัผ่อนและท างานเฉพาะตอนที่คุณก าลงัมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างผล ออกดอกและมีความสุขยิง่กว่า 

3. ท าน้อยไม่ได้แปลว่าขี้เกียจ 

        การท างานเยอะแต่ส่วนใหญ่เป็นงานที่ไร้คุณภาพเป็นที่ยอมรับมากกว่าคนที่ท  างาน นอ้ยแต่มีประสิทธิภาพ บางคนเอา
คุณภาพงานมาวดัดว้ยเวลา ยิง่นานแสดงว่ายิง่ขยนั การท านอ้ยหลายๆคร้ังสามารถสร้างผลงานไดม้ากกว่าการท าเยอะๆดว้ยซ ้า 
เศรษฐีมิติใหม่แมจ้ะท างานในออฟฟิตนอ้ยกว่า แต่สามารถสร้างคุณค่าไดม้ากกว่าคนที่ท  างานเยอะ 10 คน เนน้ท าตวัใหมี้
ประสิทธิภาพ ไม่ใช่ท าตวัใหยุ้ง่ 

4. จังหวะที่ดีที่สุดไม่มีในโลก 

        ถา้คุณอยากท าอะไรกล็งมือเลย ติดขดัอะไรกแ็กไ้ขระหว่างทาง อยา่รอใหว้นัดีๆมาหาคุณโดยที่คุณไม่ไดท้  าอะไร โลกไม่ได้
กลัน่แกลง้คุณแต่กไ็ม่ไดเ้อาความส าเร็จใส่พานมาใหคุ้ณดว้ย การรอโอกาสและใชค้  าว่า “ซักวนัหน่ึง” มนัจะท าใหคุ้ณเอาความ
ฝันลงหลุมไปพร้อมกบัคุณ 

5. ท าไปก่อนค่อยมาขอโทษทีหลัง 

        ถา้คุณลงมือท าตามใจที่คุณอยากท าแลว้ไม่มีคนอื่นเดือดร้อน ไม่มีใครที่จะตอ้งเจ็บตวัจากการตดัสินใจของคุณ ท าไปเลย 
ไม่ตอ้งขออนุญาติใคร อยา่รอใหว้นัเวลาผ่านไปโดยไม่ลงมือท า อยา่ใหใ้ครมาหา้มคุณได ้คนส่วนใหญ่จะหา้มคุณไม่ใหคุ้ณเร่ง
เคร่ือง ถา้คุณมัน่ใจ คุณกไ็ม่ควรหยดุ ไวเ้คร่ืองพงัเม่ือไหร่กค่็อยขอโทษกไ็ด ้

 

 

 

-๔- 



 

6. เน้นเพิ่มจุดแข็ง ไม่ต้องสนใจจุดอ่อน 

        คนส่วนใหญ่เก่งอยูไ่ม่กี่ดา้น นอกนั้นห่วยหมด หลายคนเก่งคิดและท าไม่ไดเ้ร่ือง ถา้มนัยุง่ยากนกักจ็า้งคนอื่นท าใหแ้ทนเลย
สิ การเนน้จุดแขง็มีประโยชน์มากกว่าอุดรูร่ัว เนน้ใชอ้าวุธไมต้ายดีกว่าท าอะไรท่ีไม่ถนดัคร่ึงๆกลางๆ 

7. อะไรที่มากเกินไปมักกลายเป็นส่ิงที่ตรงกันข้าม 

        ของดีๆ ถา้มีมากเกินไปกจ็ะไม่ดี โดยเฉพาะเร่ืองของวตัถุกบัเวลา เยอะไป มากไป หรือบ่อยไปกไ็ม่ดี เพราะมนัจะกลายเป็น
พิษร้ายส าหรับคุณ บางคนท างานหนกัเพื่อซ้ือส่ิงท่ีมนัไม่จ าเป็นต่อชีวิตเขา เป็นหน้ีหวัโต กลายเป็นชีวิตตอ้งท างานเพื่อวตัถุ 
เครียดว่าจะหาเงินมาผ่อนเดือนชนเดือนทนัหรือเปล่า 

8. เงินเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทางออก 

        ค าว่า “ถา้มีเงินเยอะกว่าน้ี” เป็นค าพูดของคนที่ชอบผลดัผ่อน เป็นการเลื่อนการตดัสินใจท าส่ิงส าคญัๆต่อชีวิตไปในภายภาค
หนา้ หลายๆเร่ืองมนัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งลงมือท าเด๋ียวน้ี แต่การใชค้  าน้ีท  าใหเ้หตุผลท่ีจะไม่ลงมือท าดูสวยงามทนัที การพยายามท า
อะไรซ ้ าไปซ ้ ามา ท าชีวิตใหยุ้ง่เขา้ไวแ้ลว้โกหกตวัเองว่าทั้งหมดท าเพื่ออนาคตเป็นเร่ืองท่ี ไม่เขา้ท่า เป็นภาพลวงตา หลอกตวัเอง
ส้ินดี มนัเป็นเกมส์ท่ีท าใหเ้ราไม่ตอ้งคิดเร่ืองยากๆ ปัญหาจึงไม่ไดอ้ยูท่ี่เร่ืองเงิน แต่อยูท่ี่คุณ 

9. คดิถึงรายได้ที่เพียงพอท าให้คุณบรรลุเป้าหมาย 

        เศรษฐีมิติใหม่ไม่ไดส้นใจเงินกอ้นโต แต่เขาสนใจรายไดท้ี่จะท าใหเ้ขาบรรลุเป้าหมายดว้ยเวลาท างานที่นอ้ยทีสุ่ด และที่
ส าคญัเขาสนใจคุณภาพของรายไดม้ากกว่าปริมาณ อยา่งเช่นนาย ก ท างาน 8 ชัว่โมงต่อวนั ไดเ้งิน 50,000 ต่อเดือน กบันาย ข ได้
เงิน 25,000 ต่อเดือน แต่ท างานวนัละชัว่โมง กรณีอยา่งน้ีถือว่านาย ข รวยกว่า เพราะถา้เอาเวลาที่ใชไ้ปมาหารกบัรายไดน้อ้ยกว่า 
นาย ข จะมีเวลาท าเงินและท าอยา่งอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายตวัเองดว้ย 

10. ความเครียดคือยาเสริมและยาพิษ 

        คนท่ีหลีกหนีค าต าหนิทั้งหมดจะเป็นคนท่ีไม่มีวนัประสบความส าเร็จในชีวิต หลายๆคร้ังถา้ไม่มีแรงกดดนัชีวิตกไ็ม่
กา้วหนา้ ยิง่เราสามารถสร้างความเครียดท่ีดีเพื่อส่งเสริมชีวิตตวัเองไดม้ากเท่าไหร่ เรายิง่มีโอกาสท่ีชีวิตจะเติบโตและไปถึงฝ่ังฝัน
ไดม้ากข้ึนเท่านั้น อยา่พยายามหนีความเครียดดว้ยการไม่ท าอะไรเลย ถา้คุณแยกความเครียดท่ีดีและเอามาใชป้ระโยชน์ได ้ชีวิต
คุณจะกา้วไปขา้งหนา้เยอะเลย     

       

   

 

 

 

  

อา้งอิง : www.bejame.com 
           : Tim Ferrise  ผูเ้ขียน The 4 Hour work week 

            ภาพจาก : pixabay.com 
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ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดสงิห์บรุี เดือนกรกฎำคม 2561 
โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 

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

 

ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน
(อัตรำ) 

ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตั ง/  
ประเภทกิจกำร  

1 ช่ำงกลึง ชำย 18 ปีขึ นไป ป.6 ขึ นไป 2 ตำมตกลง บริษัท ชินบุตร เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
              63  หมู่ 12 ต.ท่ำข้ำม  อ.ค่ำยบำงระจัน 
              จ.สิงห์บุรี 16150 
              โทร. 0 3651 0322 
              โรงกลึง 
2 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล หญิง 22 ปีขึ นไป ป.ตรี 2 ตำมตกลง หจก.ไชยแสง ดีพำร์ทเม้นท์สโตร ์
  พนักงำนขำย ชำย/หญิง 18 ปีขึ นไป ม.3 ขึ นไป 3 ตำมตกลง 910   ถนนขุนสรรค์ ต.บำงพุทรำ 
  แม่บ้ำน หญิง 18 ปีขึ นไป ม.3 ขึ นไป 3 ตำมตกลง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  16000 
  รปภ. ชำย 20-40 ปี ป.6 ขึ นไป 5 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 ต.โพกรวม  อ.เมือง 
        สำขำที่เก่ียวข้อง      จ.สิงห์บุรี 16000 
        โทร. 0 3653 1111 
              ผลิตกระดำษ 
4 วิศวกร ชำย 22 ปีขึ นไป ป.ตรี วิศวะเครื่องกล 2 ตำมตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ำกัด 
        วิศวะพอลิเมอร์     12  หมู่ที่ 3 ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี 
  เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำ ชำย/หญิง 20-35 ปี ปวส.สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16120 
  พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 20 ปีขึ นไป ม.3-ปวส. 12 ตำมตกลง โทร. 0 3651 0787 
        ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก 
5 พนักงำนขับรถบรรทุก ชำย 25 ปีขึ นไป ป.6 ขึ นไป 2 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นันทิญำ 
  (มีใบขับขี่ประเภท 2)           33/1  หมู่ที่ 3 ต.โรงชำ้ง  อ.พรหมบุรี 
              จ.สิงห์บุรี 16120 
              โทร. 08 5920 6677 
              กิจกำรด้ำนขนส่ง 
6 ช่ำงเทคนคิ ชำย 18 ปีขึ นไป ปวส.เครื่องกล,ไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
        สำขำที่เก่ียวข้อง     31/2 หมู่ที่ 2  ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 
  วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์  ชำย 22 ปีขึ นไป ป.ตรี วิศวกรรม 1 ตำมตกลง   จ.สิงห์บุรี 16120 
        สำขำที่เก่ียวข้อง     โทร. 0 3651 0987 
  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ ชำย/หญิง 20 ปีขึ นไป ปวส.-ป.ตร ี 1 ตำมตกลง ผลิตชิน้ส่วนภำยในล ำโพง 
  คุณภำพ            
  เจ้ำหน้ำที่จัดซื อ ชำย/หญิง 22 ปีขึ นไป ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง   
  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ชำย/หญิง 22 ปีขึ นไป ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง   
  พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 20 ปีขึ นไป ม.3-ปวส. 60 ตำมตกลง   
  พนักงำนขับรถ ชำย 20 ปีขึ นไป ม.3 ขึ นไป 1 ตำมตกลง   
7 ช่ำงเทคนคิ ชำย 18 ปีขึ นไป ปวช.-ปวส.ช่ำงกล 2 ตำมตกลง บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จ ำกัด 
        ช่ำงอุตสำหกรรม     66 หมู่ 13 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี 
  พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปีขึ นไป ม.3-ปวส. 6 310 บำท/วัน จ.สิงห์บุรี 16110 
              โทร. 0 3651 0514 
              ผลิตคอนกรีตมวลเบำ 
8 พนักงำนตรวจสอบ ชำย/หญิง 18-45 ปี ปวช.-ป.ตร ี 3 ตำมตกลง บริษัท กิจพูนชัย จ ำกัด 
   คุณภำพ           8 หมู่ 2 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี 
  ธุรกำร/เสมียน หญิง 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16120 
        สำขำที่เก่ียวข้อง     โทร. 0 3651 0898 
       ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ยึดโยงสำยไฟ 
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ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน
(อัตรำ) 

ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตั ง/  
ประเภทกิจกำร  

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

10 ที่ปรึกษำงำนบริกำร ชำย/หญิง 20 ปีขึ นไป ม.6-ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท เอ แอนด์ จี ออโต้ จ ำกัด 
        (มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ)     232/1 หมู่ 1 ถนนสำยเอเชีย 
  เจ้ำหน้ำที่อะไหล่ ชำย/หญิง 20 ปีขึ นไป ม.6-ป.ตรี 1 ตำมตกลง  ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง  
        (มีประสบกำรณ์พิจำรณำเป็นพิเศษ)     จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 0 3651 0691 
              จ ำหน่ำยรถยนต ์

11 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปีขึ นไป ม.3-ปวส. 6 ตำมตกลง บริษัท ส่งเสริมอินเตอร์คูลสเตนเลส จ ำกัด 
  จป.วิชำชีพ ชำย/หญิง 22-40 ปี ป.ตรี  1 ตำมตกลง 105 หมู่ 3 ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี 
         สำขำที่เก่ียวข้อง     จ.สิงห์บุรี 16120 
              โทร. 0 3669 9440 
              ผลิตเคร่ืองท ำควำมเย็น 

12 วิศวกร ชำย 22 ปีขึ นไป ป.ตร ีวิศวกรรมเครื่องกล 2 ตำมตกลง บริษัท บำงกอกแร้นซ์ จ ำกัด (มหำชน)  
      

 
 สำขำที่เก่ียวข้อง     133 หมู่ 4 ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 

               จ.สิงห์บุรี 16120 
              โทร. 0 3651 0428 
              ผลิตอำหำรสัตว ์

13 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบุคคล ชำย/หญิง 22 ปีขึ นไป ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง  บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนช่ันเนล จ ำกัด  
  เจ้ำหน้ำที่วำงแผนกำรผลิต ชำย/หญิง 22 ปีขึ นไป ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง 168  หมู่ที่ 3  ถนนสำยเอเชีย   
  วิศวกร ชำย 22 ปีขึ นไป ป.ตรี วิศวกรรม 3 ตำมตกลง ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 
        สำขำที่เก่ียวข้อง     จ.สิงห์บุรี  16120 
  เจ้ำหน้ำที่บัญชี หญิง 22 ปีขึ นไป ป.ตรี บัญชี 1 ตำมตกลง โทร. 0 3669 9365 
  พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึ นไป ม.3 - ปวส. 30 ตำมตกลง เฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม 
  แม่บ้ำน หญิง 20-50 ปี ป.6 ขึ นไป 1 ตำมตกลง   

14 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ชำย/หญิง 25 ปีขึ นไป ปวส.-ป.ตร ี 5 ตำมตกลง บริษัท สิงห์บุรีฮอนด้ำคำร์ส์ จ ำกัด 
  เจ้ำหน้ำที่บัญชี หญิง 25 ปีขึ นไป ปวส.-ป.ตรี บัญชี 3 ตำมตกลง 223 หมู่ที่ 2 ถนนสำยเอเชีย 
  เจ้ำหน้ำที่รับรถ ชำย/หญิง 25 ปีขึ นไป ปวส.-ป.ตร ี 1 ตำมตกลง ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 
        โทร. 0 3669 9306 
              จ ำหน่ำยรถยนต ์

15 ช่ำงเทคนคิ ชำย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง บริษัท ที.ซี.เค.อินเตอร์พลำสต์  จ ำกัด 
        เครื่องกล สำขำที ่     88  หมู่ที่ 1 ต.หัวป่ำ อ.พรหมบุรี 
    เก่ียวข้อง   จ.สิงห์บุรี 16120 
  พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึ นไป 5 300 บำท/วัน โทร. 0 3651 0892-3 
              ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก 

16 พนักงำนอบยำง ชำย 19-35 ปี ป.6 ขึ นไป 5 ตำมตกลง บริษัท เอส.ซี.อุตสำหกรรมยำง จ ำกัด 
              9/7 หมู่ 5 ต.โพชนไก่ อ.บำงระจัน 
              จ.สิงห์บุรี 16130 
              โทร. 0 3659 1681 
              ผลิตภัณฑ์ยำง 

17 วิศวกร ชำย 22 ปีขึ นไป ป.ตรี วิศวกรรม 1 ตำมตกลง บริษัท พี.ที.เอส.พรีซิช่ัน ทูลลิง่ ซสิเต็มส์ จ ำกัด 
      

 
สำขำที่เก่ียวข้อง     306/1  หมู่ที่ 1 ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี 

  ธุรกำร หญิง 18 ปีขึ นไป ปวส.-ป.ตร ี 1 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16160 
  พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปีขึ นไป ม.3-ปวส. 4 310 บำท/วัน โทร. 0 3681 0329 
        ผลิตอะไหล่เคร่ืองจักร 
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ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน
(อัตรำ) 

ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตั ง/  
ประเภทกิจกำร  

18 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ นไป 5 ตำมตกลง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด 
              68  หมู่  4 ต.ต้นโพธิ ์ อ.เมือง 
              จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 09 3329 3615 
              จ ำหน่ำยวัสดุกอ่สร้ำง 

19 พนักงำนบัญชี หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี บัญชี 1 ตำมตกลง บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จ ำกัด 
  เจ้ำหน้ำที่จัดซื อ 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 
  พนักงำนขับรถดั มพ์  ชำย 20-45 ปี ป.6 ขึ นไป 2 ตำมตกลง รับเหมำงำน  อำคำรโรงงำน สิ่งก่อสร้ำง 
  ผู้ช่วยช่ำง ชำย 20-45 ปี ม.3 ขึ นไป 2 ตำมตกลง  

20 พนักงำนประจ ำร้ำน ชำย/หญิง 18 ปีขึ นไป ม.3 ขึ นไป 2 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บีมอร์16 
              103/17  หมู่ 1 ต.บำงมัญ อ.เมือง 
              จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 09 1001 1158 
              ร้ำนสะดวกซื้อ 

21 วิศวกร ชำย 22 ปีขึ นไป ป.ตรี สำขำไฟฟ้ำ, 2 ตำมตกลง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์  จ ำกัด 
        เครื่องกล     99  หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 
  ลูกจ้ำงรำยวัน ชำย 18 ปีขึ นไป ม.3 ขึ นไป 8 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16120 
        (ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร)     โทร. 0 3659 9753-5 
              ผลิตลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้ำ 

22 ตัวแทนขำย ชำย/หญิง 20-35 ปี ป.6 ขึ นไป 4 ตำมตกลง บริษัท ไมด้ำ แอสเซ็ท จ ำกัด 
        (ผ่ำนเกณฑ์ทหำร)     76/25-26   หมู่ 5 
  พนักงำนตรวจสอบ ชำย 20-35 ปี ม.6 ขึ นไป 2 16,500 บำท/เดือน ต.ต้นโพธิ ์ อ.เมือง 
   สินเช่ือ     (ผ่ำนเกณฑ์ทหำร)     จ.สิงห์บุรี 16000 
  พนักงำนเก็บเงิน ชำย 22 ปีขึ นไป ม.3 ขึ นไป 2 12,000 บำท/เดือน โทร. 08 9901 1231 
        (ผ่ำนเกณฑ์ทหำร)     จ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

23 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ ชำย 21-30 ปี ปวส.-ป.ตร ี 4 ตำมตกลง บริษัท ศักดิ์สยำมลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
  สินเช่ือ       

 
  258/13  หมู่ที่ 7 ต.บำงมัญ  อ.เมือง 

   (ท ำงำนต่ำงจังหวัดได้)            จ.สิงห์บุรี 16000  
  

 
      

 
  โทร. 08 1379 9931 

              สินเชื่อรถยนต ์
24 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 20-37 ปี ม.6 ขึ นไป 10 ตำมตกลง บริษัท โตโยต้ำสิงห์บุรี จ ำกัด 
  ช่ำงยนต ์ ชำย 20-37 ปี ปวส.ช่ำงยนต ์ 5 ตำมตกลง 109  หมู่ที่ 1 ต.บำงมัญ  อ.เมือง 
  เจ้ำหน้ำที่แอดมิน ชำย/หญิง 20-37 ปี ปวช.-ป.ตร ี 5 ตำมตกลง จ.สิงห์บุรี 16000 
              โทร. 0 3669 9399 
        จ ำหน่ำยรถยนต ์

25 พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 20-50 ปี ป.6 ขึ นไป 3 310 บำท/วัน คุณนะทธิ ์ สุนทรแสง 
              13  หมู่ 8 ต.โพชนไก่  อ.บำงระจัน 
             จ.สิงห์บุรี 16130 
             โทร. 08 5211 3611 
              รับซื้อของเก่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจังหวัด เดือนกรกฎำคม 2561 
โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 

ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี โทร 0 3650 7202-3 

 

ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน
(อัตรำ) 

ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตั ง/  
ประเภทกิจกำร  

1 ผู้จัดกำรฝึกหัด(ESSO) ชำย/หญิง 22 ปีขึ นไป ปวส. ขึ นไป 15 19,000 บำท/ บริษัท เพียวพลังงำนไทย จ ำกัด 
  ประจ ำสถำนีบริกำร         เดือน  86 อำคำรสัมมำกรเพลส ชั น 2  
 น  ำมันทั่วประเทศ      ถนนรำมค ำแหง แขวงสะพำนสูง 
  พนักงำนบริกำร           ชำย/หญิง 18-55 ป ี ป.6-ปวส. 45 ตำมตกลง เขตสะพำนสูง  กรุงเทพ ฯ  10240 
 หน้ำลำน (ESSO)      โทร. 0 2515 9000 
  ประจ ำสถำนีบริกำร           ธุรกิจคำ้ปลกีน้ ำมัน 
  น  ำมันทั่วประเทศ       

 
   

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

 
  จ.นครปฐม 73210 

  พนักงำนขับรถโฟล์ ชำย 18 ปีขึ นไป ป.6 ขึ นไป 3 310 บำท/วัน โทร. 09 5653 2263 
  คลิฟท์       

 
  ปั่นด้ำย 

  โฟร์แมนไฟฟ้ำ ชำย 20 ปีขึ นไป ปวส. ไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง   
4 ช่ำงตีเกลียวเส้นด้ำย ชำย 30 ปีขึ นไป ปวช.-ปวส. 4 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 ปีขึ นไป ม.3 ขึ นไป 25 308 บำท/วัน บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์  จ ำกัด 
  ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 25 ปีขึ นไป ปวส.ไฟฟ้ำก ำลัง 4 ตำมตกลง 25  หมู่ที่ 1 ต.เชียงรำกน้อย   
  หัวหน้ำงำนฝ่ำยผลิต ชำย 25 ปีขึ นไป ป.ตรี สำขำสิ่งทอ 4 ตำมตกลง อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ 
        สำขำที่เก่ียวข้อง     โทร. 08 5155 5562 
        อุตสำหกรรมปั่นเส้นด้ำย 
6 พนักงำนขับรถ ชำย 27 ปีขึ นไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 15 21,000 บำท/เดอืน บริษัท นครชัย 21 จ ำกัด 
  พนักงำนต้อนรับบนรถ หญิง 18 ปีขึ นไป ไม่จ ำกัดวุฒิ 20 13,800 บำท/เดอืน 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  3 ตำมตกลง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ ์กรุ๊ป จ ำกัด  
  ผู้จัดกำร      (มีประสบกำรณ์) 

 
  (มหำชน) 1839-1839/1   

  หัวหน้ำแผนก ชำย 25-30 ปี ป.ตรี  8 ตำมตกลง ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร 
    

 
   (มีประสบกำรณ์) 

 
  กรุงเทพ ฯ 10900 

  พนักงำนบริกำรลูกค้ำ ชำย/หญิง 18-25 ปี ป.ตรี 16 13,000 บำท/เดือน โทร. 0 2515 5300 
  พนักงำนประจ ำห้องฉำย ชำย 22-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ไฟฟ้ำ 3 14,000 บำท/เดอืน กิจกำรด้ำนควำมบนัเทิง 

     
คอมพิวเตอร์

,อิเล็กทรอนิกส ์     
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ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน
(อัตรำ) 

ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตั ง/  
ประเภทกิจกำร  

  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรและ หญิง 25-30 ปี ป.ตรี สำขำบัญชี 4 15,000 บำท/เดอืน   
 กำรเงิน   ,กำรเงิน    
  

 
    สำขำที่เก่ียวข้อง   

 
  

  เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ชำย/หญิง 24-30 ปี ป.ตรี ทุกสำขำ 5 ตำมตกลง   
8 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปีขึ นไป ม.3 ขึ นไป 160 308 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.6ขึ นไป 35 300 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.6ขึ นไป 25 300 บำท/วัน บริษัท ดสีโตน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 
  ช่ำงเทคนคิ ชำย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 3 9,500 บำท/เดือน 4  หมู่ 7 ต.บำงปลำ  อ.บำงเลน 
  วิศวกร ชำย 18-35 ปี ป.ตรี วิศวะไฟฟ้ำ, 2 15,000 บำท/เดอืน จ.นครปฐม 73130 
  พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย/หญิง 18-40 ป ี ม.3 ขึ นไป 3 300 บำท/วัน โทร. 0 3496 2428-32 
        ผลิตยำงรถยนต ์
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ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพกิำร เดือนกรกฎำคม 2561 

โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี 
ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงห์บุรี โทร 0 3650 7202-3 
 

ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน
(อัตรำ) 

ค่ำจ้ำง สถำนประกอบกำร/ที่ตั ง/  
ประเภทกิจกำร  

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

  - พิกำรทำงร่ำงกำย           168  หมู่ที่ 3  ถนนสำยเอเชีย   

    หรือกำรเคลื่อนไหว         
 

ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี  16120 

              โทร. 0 3669 9364 

              ผลิตตูค้วบคมุไฟฟ้ำ 

2 พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ นไป 1 300 บำท/วัน บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จ ำกัด 
   - พิกำรทำงร่ำงกำย           104 หมู่ที่ 3 

     หรือกำรเคลื่อนไหว            ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 
          

 
   จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 0 36699381 
              เคร่ืองใช้และอปุกรณ์สแตนเลส 

3 พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ นไป 1 ตำมตกลง บรษิัท ส่งเสริมอินเตอร์คูลสเตนเลส จ ำกัด 

   - พิกำรทำงร่ำงกำย           105 หมู่ 3  

     หรือกำรเคลื่อนไหว         
 

ต.บ้ำนหม้อ อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 0 3669 9440 

              ผลิตเคร่ืองท ำควำมเย็น 

4 ธุรกำร เอกสำร ชำย/หญิง 25 ปีขึ นไป ปวช.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นันทิญำ 

   - พิกำรทำงร่ำงกำย           33/1  หมู่ที่ 3 

     หรือกำรเคลื่อนไหว           ต.โรงช้ำง  อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 08 5920 6677 

              กิจกำรด้ำนขนส่ง 

5 พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ นไป 2 ตำมตกลง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์  จ ำกัด 

   - พิกำรทำงร่ำงกำย           99  หมู่ที่ 2 

     หรือกำรเคลื่อนไหว         
 

ต.บ้ำนหม้อ  อ.พรหมบุรี 

              จ.สิงห์บุรี 16120 

              โทร. 0 3659 9753-5 

              ผลิตลกูถ้วยฉนวนไฟฟ้ำ 
 
 
 
 
 
 
 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสงิห์บุรี โทรศัพท์ 0 3650 7202-3 

www.doe.go.th/singburi 

 


