
               ต าแหนง่งานวา่ง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้หรือมตี าแหนง่งานวา่งเพิ่มเตมิอยู่เสมอ สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่

    ส านกังานจัดหางานจังหวัดสงิห์บรีุ โทร0-3650-7202-3

ล าดับ ต าแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา จ านวน ค่าจา้ง

ที่ (อัตรา)

1  จป.วชิาชพี ชาย/หญิง 22-40 ปี ป.ตรี ชวีอนามัย 1 ตามตกลง บริษัท ไทยชบิาอุระเด็นช ิจ ากัด

51  หมูท่ี่ 3

วศิวกร ชาย 22-35 ปี ป.ตรี วศิวะเคร่ืองกล, 2 ตามตกลง ต.น้ าตาล  อ.อนิทร์บุรี

วศิวะอุตสาหการ จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 036-812870

ผลติชิน้ส่วนอิเล็กทรอนกิส์

2 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 20-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 20 300 บ./วัน บริษัท  แหลมไทยเซรามคิ จ ากัด

46  หมูท่ี่ 2

 หัวหน้าแผนกจัดส่ง ชาย/หญิง 20-40 ปี ปวส. ขึ้นไป 1 ตามตกลง ต.บา้นหมอ้ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

หัวหน้าแผนกเตรียม ชาย/หญิง 22-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง โทร. 036-598147

วัตถุดิบ ผลติเครื่องเคลอืบเซรามิค

3  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 25-35 ปี ปวส. 1 ตามตกลง บริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์มลิล์ จ ากัด

64/3 หมู ่3

พนกังานขับรถโฟลค์ลฟิท์ ชาย 25-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 ตามตกลง ต.โพกรวม อ.เมอืง

จ. สิงห์บุรี 16000

โทร. 036-531111

ผลติกระดาษ

4 พนักงานขาย หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวช.-ปวส. 2 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กติติเคร่ืองเย็น

152/152-153  หมู ่7

ชา่งแอร์ ชาย 20 ปขีึ้นไป ม.6-ปวส. 2 ตามตกลง ถนนริมคลองชลประทาน ต.บางมัญ 

(มปีระสบการณ์) อ.เมอืง  จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 036-512173

จ าหน่ายเครื่องท าความเย็น

5 หัวหน้าคลังสินค้า ชาย/หญิง 22-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ากัด

(มปีระสบการณ์) 12  หมูท่ี่ 3

เจา้หนา้ทีว่างแผนการผลติ ชาย/หญิง 22-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง ต.หัวปา่ อ.พรหมบุรี

(มปีระสบการณ์) จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 036-510787

ผลติบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ต าแหนง่งานว่างในจังหวัดสงิห์บรุ ีเดอืนสงิหาคม 2559

โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

   สถานประกอบการ/

ท่ีตัง้/ ประเภทกิจการ



ล าดับ ต าแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา จ านวน ค่าจา้ง

ที่ (อัตรา)

6 พนักงานเสริฟ ชาย/หญิง 18-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 300 บาท/วัน ร้านอาหารกังหันลม

186   หมูท่ี่ 7 

 พอ่ครัว ชาย/หญิง 25-45 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 1 ตามตกลง ต.บางงา อ.ทา่วุ้ง

 แคชเชยีร์ หญิง 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 1 ตามตกลง จ.ลพบุรี  15150

 ผู้จัดการร้าน ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 1 ตามตกลง โทร 036-507044

(มปีระสบการณ์) ร้านอาหาร

7  พนักงานกลุ่มอาหารสด ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 40 ตามตกลง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)

ถนนสายเอเชยี 

 พนกังานกลุม่สนิค้าบริโภค ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 30 ตามตกลง ต.บางงา อ.ทา่วุ้ง

จ.ลพบุรี 

 พนกังานกลุม่สนิค้าอุปโภค ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 20 ตามตกลง โทร 095-1652494

 พนกังานกลุม่สนิค้าเบเกอร่ี ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10 ตามตกลง

 แคชเชยีร์ ชาย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 30 ตามตกลง

 พนกังานการตลาด,บญัช,ี ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 30 ตามตกลง

ฝ่ายบคุคล

8 หัวหน้าชา่ง ชาย 30-40 ปี ปวช.-ปวส. 1 ตามตกลง บริษัท เอแอนด์จอีอโต้ จ ากัด

(มปีระสบการณ์) 21/1  หมู ่5  

ชา่งยนต์ ชาย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 2 ตามตกลง ต.ต้นโพธิ ์อ.เมอืง

เจา้หน้าที่อะไหล่ ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 1 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16000

พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 5 ตามตกลง โทร 036-510848-9

จ าหน่ายรถยนต์มาสดา้

9  หัวหน้าแผนกพรีมกิซ์ ชาย/หญิง 22-40 ปี ป.ตรี สัตวบาล 1 ตามตกลง บริษัท นีโอฟาร์มาเคม จ ากดั

54/2  หมูท่ี่ 3

 วศิวกรไฟฟา้ ชาย 22-40 ปี ป.ตรี วศิวกรรม 1 ตามตกลง ต.บางระจัน 

 หัวหน้ากะฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 20-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 1 ตามตกลง อ.ค่ายบางระจัน

 ชา่งไฟฟา้ ชาย 22-40 ปี ปวช.-ปวส. 1 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16150

 พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 22-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 ตามตกลง โทร. 083-7113294

 พนักงานติดรถบรรทุก ชาย 18-35 ปี ไมจ่ ากัดวุมิ 4 ตามตกลง ผลติอาหารสัตว์

10  พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ป.ตรี 3 ตามตกลง บริษัท สิงห์บุรีฮอนด้าคาร์ จ ากัด

223 ถนนสายเอเชยี หมู ่2  

 เจา้หน้าที่บัญชี หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี (บัญช)ี 3 ตามตกลง ต.มว่งหมู ่ อ.เมอืง

จ.สิงห์บุรี  16000
 เจา้หน้าที่รับรถ ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 3 ตามตกลง โทร. 036-539656

จ าหน่ายรถยนต์ฮอนดา้

   สถานประกอบการ/

ท่ีตัง้/ ประเภทกิจการ



ล าดับ ต าแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา จ านวน ค่าจา้ง

ที่ (อัตรา)

11 พนักงานขับรถพว่ง ชาย 20 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 18,000 บ./เดือน บริษัท เยาวลักษณ์ โลจสิติกส์

171 หมู ่6 

 ชา่งยนต์ ชาย 22-40 ปี ปวช.-ปวส. 1 ตามตกลง ต.บา้นหมอ้  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี  16120

โทร. 089-9090778

ขนส่งทางบก

12  พนักงานส่งเสริมชาวไร่ ชาย/หญิง 20-30 ปี ปวช.-ป.ตรี พชืศาสตร์ 1 9,000 บาท/เดอืน บริษัท น้ าตาลสิงห์บุรี จ ากัด

(ต้องการด่วน) เกษตรศาสตร์ 24/2  หมูท่ี่ 2

วศิวกร ชาย/หญิง 25-35 ปี ป.ตรี วศิวกรเคมี 2 ตามตกลง ต.ไมด้ัด  อ.บางระจัน

เคร่ืองกล,ไฟฟา้,อุตสาหการ จ.สิงห์บุรี  16130

พนักงานบัญชี หญิง 22-35 ปี ป.ตรี บัญชี 1 ตามตกลง โทร. 036-591475

ผลติน้ าตาลทราย

13  ชา่งไฟฟา้ ชาย 20 ปขีึ้นไป ปวส.ไฟฟา้ก าลัง 1 ตามตกลง บริษัท เอเชยีน อนิซูเลเตอร์  จ ากดั

99  หมูท่ี่ 2

 ชา่งกลโรงงาน ชาย 20 ปขีึ้นไป ปวส. ชา่งกล 1 ตามตกลง ต.บา้นหมอ้  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 036-599753-5

ผลติลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

14 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช. 3 ตามตกลง บริษัท อนิเตอร์เทรด เซลส์ จ ากดั

59  หมูท่ี่ 3

ที่ปรึกษาด้านบริการ ชาย 23 ปขีึ้นไป ปวส.ชา่งยนต์ 1 ตามตกลง ต.บางมัญ  อ.เมอืง

จ.สิงห์บุรี 16000

พนักงานบัญชี หญิง 20-35 ปี ป.ตรี บัญชี 1 ตามตกลง โทร. 036-520166

จ าหน่ายรถยนต์

15  จป.วชิาชพี ชาย/หญิง 22-40 ปี ป.ตรี ชวีอนามัย 1 ตามตกลง บริษัท  ยามาโมโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด

51   หมูท่ี่ 2 

ล่ามภาษาญ่ีปุ่น หญิง 22-35 ปี ป.ตรี  ภาษาญ่ีปุน่ 1 ตามตกลง ต.น้ าตาล อ.อนิทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี  16110

 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 10 300 บ./วัน โทร 036-812889

ผลติชิน้ส่วนเหล็กหล่อ

16  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 21-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 15 300 บ./วัน บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จ ากัด

66   หมูท่ี่ 13 

 ชา่งไฟฟา้ ชาย 21-35 ปี ปวช - ปวส. 1 9,000 บ./เดือน ต.ทองเอน อ.อนิทร์บุรี

   จ.สิงห์บุรี  16110

 จป.วชิาชพี ชาย/หญิง 25-40 ปี ป.ตรี อาชวีอนามัย 1 ตามตกลง โทร 036-533095

ผลติคอนกรตีมวลเบา

   สถานประกอบการ/

ท่ีตัง้/ ประเภทกิจการ



ล าดับ ต าแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา จ านวน ค่าจา้ง

ที่ (อัตรา)

17 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 10 ตามตกลง บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จ ากดั

109  หมูท่ี่ 1

ชา่งยนต์ ชาย 20 ปขีึ้นไป ปวส.ชา่งยนต์ 1 ตามตกลง ต.บางมัญ  อ.เมอืง

จ.สิงห์บุรี 16000

เจา้หน้าที่คอมพวิเตอร์ ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง โทร. 036-699399

จ าหน่ายรถยนต์

   สถานประกอบการ/

ท่ีตัง้/ ประเภทกิจการ



               ต าแหนง่งานวา่ง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้หรือมตี าแหนง่งานวา่งเพิ่มเตมิอยู่เสมอ สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่

    ส านกังานจัดหางานจังหวัดสงิหฺบรีุ โทร0-3650-7202-3

ล าดับ ต าแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา จ านวน ค่าจา้ง

ที่ (อัตรา)

1 หัวหน้าเขตการขาย ชาย/หญิง 22-35 ปี ปวส. - ป.ตรี 20 10,500 บ./เดอืน บริษทั บทีาเกน้ จ ากดั 

  37  หมูท่ี่ 1 

ต.ทา่ขา้ม อ.สามพราน

จ.นครปฐม 73110

โทร. 034-287593-4

ผลติและจ าหน่ายนมเปรี้ยวบทีาเก้น

2  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 - 35 ปี ไมจ่ ากัดวุฒิ 150 300 บ./วัน บริษทั แบงกอกดอมเทก็ส ์จ ากดั

49  หมูท่ี่ 8

ต.คูบางหลวง  อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี 12140

โทร. 02-5981139-40

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

3  พนักงานเย็บ ชาย/หญิง 18-42 ปี ป.6 ขึ้นไป 100 300 บ./วัน บริษัท ไทยการ์เมนต์ เอ็กซปอร์ต จ ากัด

129  ซอย 4

 พนักงานแผ่นกรีด ชาย/หญิง 18-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 45 300 บ./วัน  ต.ออ้มน้อย อ.กระทุม่แบน

จ.สมุทรสาคร  74130

 พนักงานแผนกตัด ชาย/หญิง 18-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 7 300 บ./วัน โทร. 02-8337051

ผักและผลไม้แปรรูป

4  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-40 ปี ไมจ่ ากัดวุฒิ 300 300 บ./วัน บริษัท ถุงเทา้ไทย จ ากัด

29/1  หมูท่ี่  4  ถนนปูเ่จา้สมงิพราย

ต.ส าโรงกลาง  อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ  10130

โทร. 02-7542767 ต่อ 515

ผลติถุงเท้า

5  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6ขึ้นไป 75 300 บ./วัน บริษทัมหาชนจ ากดั ยูเนีย่นอุตสาหกรรมสิง่ทอ

205  หมูท่ี่ 4 ถนนสุขุมวทิ

 ชา่งซ่อมบ ารุง ชาย 18-30 ปี ปวช.-ปวส. 15 ตามตกลง ต.บางปูใหม ่ อ.เมอืง

จ.สมุทรปราการ  10280

 ชา่งไฟฟา้ ชาย 18-30 ปี ปวช.-ปวส. 5 ตามตกลง โทร. 02-3831085-86

สิ่งทอ

6 พนักงานจัดเรียงสินค้า ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 5 300 บาท/วัน บริษัท เอก- ชัย ดิสทริบวิชั่น 

ซิสเทม จ ากัด/โลตัสสิงห์บุรี

พนักงานแผนกอาหารสด ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 3 300 บาท/วัน 189  หมูท่ี่ 7 ต.บางงา

  อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบุรี  15150

โทร. 0-3668-0100- 19 ต่อ 303

ห้างสรรพสนิค้า (เทสโก้ โลตัส)

ต าแหนง่งานว่างต่างจังหวัด เดอืนสงิหาคม 2559

โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

   สถานประกอบการ/ท่ีตัง้/ 

         ประเภทกิจการ



ล าดับ ต าแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา จ านวน ค่าจา้ง

ที่ (อัตรา)

7  พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 25-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 30 9,800 บาท/เดือน บริษัท ทพีไีอโพลีน จ ากัด (มหาชน)

  เดี่ยว/พว่ง 299  หมูท่ี่ 5 ถ.มติรภาพ

 พนักงานรถดัมพ์/มกิซ์ ชาย 25-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 40 9,800 บาท/เดือน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี 18260

พนักงานขับรถ Forklift ชาย 25-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 30 9,800 บาท/เดือน โทร. 0-3633-9111

ผลติปนูซเีมนต์

8  พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-35 ปี ป.6ขึ้นไป 500 300 บ./วัน บริษัท ดีสโตน อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั

4  หมู ่7 ถ. 

 ชา่งไฟฟา้ ชาย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. ไฟฟา้ 50 9,500 บาท/เดือน ต.บางปลา  อ.บางเลน

อเิล็กทรอนิกส์ จ.นครปฐม 73130

 ชา่งซ่อมบ ารุง ชาย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. เคร่ืองกล 25 9,500 บาท/เดือน โทร. 034-962428-32

ยานยนต์ ผลติยางรถยนต์

   สถานประกอบการ/ท่ีตัง้/ 

         ประเภทกิจการ



               ต าแหนง่งานวา่ง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้หรือมตี าแหนง่งานวา่งเพิ่มเตมิอยู่เสมอ สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่

    ส านกังานจัดหางานจังหวัดสงิหฺบรีุ โทร0-3650-7202-3

ล าดบั ต าแหนง่งานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศกึษา จ านวน ค่าจา้ง

ที่ (อัตรา)

1 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 20-40 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 2 300 บ./วัน บริษัท  เล้งเฮงอกรีฟู้ดส์ จ ากัด

 - พกิารทางร่างกายหรอื 59/1  หมูท่ี่ 1

การเคลื่อนไหว ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา

จ.อา่งทอง 14150

โทร. 035-648301

2 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 25 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 300 บ./วัน บ. บเีอชโปร อนิเตอร์เนชั่นแนล จก.

 - พกิารทางร่างกายหรอื 168  หมูท่ี่ 3

การเคลื่อนไหว ต.บา้นหมอ้ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 036-699364-5

ผลติเฟอร์นเิจอร์

3  พนกังานฝ่ายผลติ หญิง 18 - 35 ปี ม.3 ขึ้นไป 2 311 บ./วัน บริษัท ไทยชบิาอุระเด็นช ิจ ากัด

 - พกิารทางร่างกายหรอื 51  หมูท่ี่ 3

การเคลื่อนไหว ต.น้ าตาล  อ.อนิทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 0-3650-3332

ผลติชิน้ส่วนอิเล็กทรอนกิส์

4 พนักงาน (คนสวน,แมบ่้าน)ชาย/หญิง 22-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 300 บาท/วัน บริษัท  ยามาโมโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั

51   หมูท่ี่ 2 

ต.น้ าตาล อ.อนิทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี  16110

โทร 0-3681-2889

ผลติชิน้ส่วนเหล็กหล่อ

5  พนกังานทัว่ไป ชาย/หญิง 18 - 45 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 300 บ./วัน บริษัท มนิิบิ๊กซี จ ากัด

 - พกิารทางร่างกายหรอื 116/1  หมูท่ี่ 1

การเคลื่อนไหว ต.น้ าตาล  อ.อนิทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 098-8989409

ร้านสะดวกซื้อ

โดย ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

 ต าแหนง่งานว่างคนพกิาร เดอืนสงิหาคม 2559

   สถานประกอบการ/ท่ีตัง้/ 

         ประเภทกิจการ



ล าดบั ต าแหนง่งานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศกึษา จ านวน ค่าจา้ง

ที่ (อัตรา)

6 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 300 บ./วัน บริษัท  แหลมไทยเซรามคิ จ ากัด

 - พกิารทางร่างกายหรอื 46  หมูท่ี่ 2

การเคลื่อนไหว ต.บา้นหมอ้ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 036-598147

ผลติเครื่องเคลอืบเซรามิค

7 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 300 บ./วัน บ.ส่งเสริมคอมเมอร์เชยีลรีฟรีเจอร์เรชัน่ จก.

 - พกิารทางร่างกายหรอื 103  หมูท่ี่ 3

การเคลื่อนไหว ต.บา้นหมอ้ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 036-537317

ผลติเครื่องท าความเย็น

8 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 300 บ./วัน บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จ ากดั

 - พกิารทางร่างกายหรอื 109  หมูท่ี่ 1

การเคลื่อนไหว ต.บางมัญ  อ.เมอืง

จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 036-699399

จ าหน่ายรถยนต์

9 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 300 บ./วัน บ.บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จ ากัด จก.

 - พกิารทางร่างกายหรอื 104  หมูท่ี่ 3

การเคลื่อนไหว ต.บา้นหมอ้ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 036-699381

ผลติเครื่องใช้สแตนเลส

   สถานประกอบการ/ท่ีตัง้/ 

         ประเภทกิจการ


