ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดสิงห์บุรี เดือนธันวาคม 2562
โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
ตาแหน่งงานว่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีตาแหน่งงานว่างเพิม่ เติมอยู่เสมอ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บรุ ี โทร 0 3650 7202-3
ลาดับ

ตาแหน่งงานว่าง

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

ที่
1

จานวน

ค่าจ้าง

(อัตรา)
พนักงานขับรถเทรลเลอร์

ชาย

25-50 ปี

ม.3 ขึ้นไป

1

สถานประกอบการ/
ที่ตงั้ / ประเภทกิจการ

10,000 บาท/เดือน

บริษัท นีโอฟาร์มาเคม จากัด
54/2 หมูท่ ี่ 3
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี 16150
โทร. 06 3535 7710
ผลิตอาหารสัตว์

2

พนักงานขาย

ชาย/หญิง

20-30 ปี

ม.3-ป.ตรี

1

10,000 บาท/เดือน

ร้าน PA Phone (ท็อปพลาซ่าสาขาสิงห์บุรี)

150 หมูท่ ี่ 1
ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 06 2201 0850
จาหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
3

พนักงานฝ่ายผลิต

ชาย

18-35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

5

310 บาท/วัน

บริษัท พี.ที.เอส.พรีซิชั่น ทูลลิ่ง ซิสเต็มส์ จากัด

306/1 หมูท่ ี่ 1
พนักงานธุรการ

หญิง

18-35 ปี

ปวส.-ป.ตรี

2

310 บาท/วัน

ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3681 0329
ผลิตเครื่องมือเครื่องจักร

4

ลูกจ้างรายวัน

ชาย

18-35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

3

310 บาท/วัน

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน)

99 หมูท่ ี่ 2
ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3659 9753-4
ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า
5

ธุรการฝ่ายรีดบรรจุ

หญิง

18-35 ปี

ปวช.-ป.ตรี

1

10,000 บาท/เดือน

บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จากัด
99/1 หมูท่ ี่ 2
ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3651 0898
ผลิตดินผสมสาเร็จรูปเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิกส์

ลาดับ

ตาแหน่งงานว่าง

เพศ

อายุ

-2วุฒิการศึกษา

จานวน

ปวส.-ป.ตรี

(อัตรา)
2

ที่
6

เจ้าหน้าที่การเงิน
ธุรการทั่วไป

หญิง
หญิง

21-35 ปี
21-35 ปี

ปวส.-ป.ตรี

2

ค่าจ้าง

สถานประกอบการ/
ที่ตงั้ / ประเภทกิจการ

350 บาท/วัน

บริษัท การุณบราเธอร์ส จากัด

350 บาท/วัน

80/1 หมูท่ ี่ 4
ต.บางน้าเชี่ยว อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3659 9599
จาหน่ายอุปกรณ์ในฟาร์มปิด Evap

7

วิศวกร

ชาย

22-35 ปี

ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล

1

15,000 บาท/เดือน

78 หมูท่ ี่ 1

ไฟฟ้า สาขาที่เกีย่ วข้อง

ช่างเทคนิค

ชาย

21-35 ปี

ปวส.-ป.ตรี

บริษัท เอฟ.เอ็ม.ที.(ประเทศไทย) จากัด

2

350 บาท/วัน

ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3651 0501-2

8

ช่างเทคนิค

ชาย

20 ปีขึ้นไป

ปวส. เครื่องกล

5

ตามตกลง

ผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จากัด
12 หมูท่ ี่ 3

สาขาที่เกีย่ วข้อง

ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3651 0787
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
9

พนักงานฝ่ายผลิต

หญิง

18-40 ปี

ม.3 ขึ้นไป

5

310 บาท/วัน

บริษัท ไทยชินเอเซโกะ จากัด
57 หมูท่ ี่ 3
ต.น้าตาล อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 036-812896

10

พนักงานโทรขาย

หญิง

20-35 ปี

ม.6 ขึ้นไป

1

ตามตกลง

ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด
68 หมูท่ ี่ 4 ถนนเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี

(มีรถยนต์สว่นตัว,ใบขับขี)่

ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 09 3329 3615
จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
11

หัวหน้างาน

ชาย/หญิง

22-35 ปี

(มีประสบการณ์ 1 ปี)

ป.ตรี การจัดการ,บริหาร

3

ตามตกลง

สาขาที่เกีย่ วข้อง

บริษัท ไทยชิบาอุระ เด็นชิ จากัด
51 หมูท่ ี่ 3
ต.น้าตาล อ.อินทร์บุรี

พนักงานฝ่ายผลิต

หญิง

18-35 ปี

ม.6 ขึ้นไป

30

346 บาท/วัน

จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0 3681 2870
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ลาดับ

ตาแหน่งงานว่าง

เพศ

อายุ

-3วุฒิการศึกษา

ที่
12

จานวน

ค่าจ้าง

(อัตรา)

สถานประกอบการ/
ที่ตงั้ / ประเภทกิจการ

พนักงานจัดเรียงสินค้า

หญิง

18-35 ปี

ม.6-ปวส.

1

310 บาท/วัน

บริษัท เกษร ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
99/3 หมูท่ ี่ 2

ผู้ช่วยเภสัชกร

หญิง

18-35 ปี

ม.6-ปวส.

1

ตามตกลง

ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 0 3651 0992-3
ค้าปลีก-ค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค

13

เจ้าหน้าทีว่ จิ ัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชาย/หญิง

22 ปีขึ้นไป

ป.ตรี ชีววิทยา,เคมี

1

ตามตกลง

76 หมูท่ ี่ 6

จุลชีววิทยา
พนักงานขายและการตลาด ชาย/หญิง

22 ปีขึ้นไป

1

ตามตกลง

ชาย/หญิง

22 ปีขึ้นไป

ป.ตรี บัญชี

1

ตามตกลง

โทร. 09 5928 3508

ตามตกลง

ผลิตเครื่องสาอางค์
บริษัท ส่งเสริมอินเตอร์คูลสเตนเลส จากัด

สาขาที่เกีย่ วข้อง
14

พนักงานบัญชี

หญิง

21-40 ปี

ปวส.-ป.ตรี บัญชี

ต..โพกรวม อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

สาขาที่เกีย่ วข้อง

(สื่อสารภาษาอังกฤษได้)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ป.ตรี การตลาด

บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จากัด

1

105 หมูท่ ี่ 3
ช่างไฟฟ้า

ชาย

20-35 ปี

ปวส. ช่างไฟฟ้า

1

310 บาท/วัน

ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ชาย/หญิง

20-35 ปี

ม.6 ขึ้นไป

1

310 บาท/วัน

โทร. 0 3669 9440-1
ผลิตตู้แช่เย็น

15

ช่างไฟฟ้า

ชาย

21-40 ปี

ปวช.-ปวส. ไฟฟ้า

1

ตามตกลง

บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จากัด
114 หมูท่ ี่ 2

พนักงานขับรถ 6 ล้อ, 10 ล้อ

เด็กติดรถขนส่ง

ชาย
ชาย

21-45 ปี
21-40 ปี

ไม่จากัดวุฒิ
ไม่จากัดวุฒิ

1
1

ตามตกลง

ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี

310 บาท/วัน

จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 08 5963 8455
ผลิตกระดาษ

16

พนักงานขับรถ

ชาย

18-40 ปี

ม.3 ขึ้นไป

1

310 บาท/วัน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นสโตร์

910 ถนนขุนสรรค์
พนักงานขาย

ชาย/หญิง

18-35 ปี

ม.3 ขึ้นไป

5

ตามตกลง

ต.บางพุทรา อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0 3651 2073
ห้างสรรพสินค้า

17

ช่างกลึง

ชาย

20-40 ปี

ป.6 ขึ้นไป

2

310 บาท/วัน บริษัท ชินบุตร เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
63 หมูท่ ี่ 12

ช่างเชื่อม

ชาย

20-40 ปี

ป.6 ขึ้นไป

2

310 บาท/วัน

ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี 16150
โทร. 0 3651 0322
โรงกลึง

ลาดับ

ตาแหน่งงานว่าง

เพศ

อายุ

-4วุฒิการศึกษา

ที่
18

จานวน

ค่าจ้าง

(อัตรา)
แคชเชียร์

หญิง

20-35 ปี

ม.6-ป.ตรี

1

สถานประกอบการ/
ที่ตงั้ / ประเภทกิจการ

10,000 บาท/เดือน

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จากัด
111/1 หมูท่ ี่ 1

พนักงานขาย

หญิง

20-35 ปี

ม.6-ป.ตรี

4

9,300 บาท/เดือน

ต.น้าตาล อ.อินทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี 16110
โทร. 06 4301 7105
ผลิตและจาหน่ายเสือ้ ผ้าสาเร็จรูป.

19

พนักงานขับรถบรรทุก

ชาย

25 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

2

ตามตกลง

ห้างหุ้นส่วนจากัด นันทิญา
33 หมูท่ ี่ 3
ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3659 8325
กิจการด้านการขนส่งทางบก

20

ตัวแทนขาย

ชาย/หญิง

20-35 ปี

ป.6 ขึ้นไป

4

ตามตกลง

(ผ่านเกณฑ์ทหาร)

บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จากัด
76/25-26 หมูท่ ี่ 5
ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 08 9901 1231
จาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

21

พนักงานบัญชี

หญิง

20-35 ปี

ปวส.-ป.ตรี บัญชี

1

10,000 บาท/เดือน

สาขาที่เกีย่ วข้อง

บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จากัด
49 หมูท่ ี่ 6
ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 0 3659 1133
รับเหมางาน อาคารโรงงาน สิง่ ก่อสร้าง

22

ที่ปรึกษางานบริการ

ชาย/หญิง

20-35 ปี

ม.6-ป.ตรี

1

ตามตกลง

บริษัท สิงห์บุรีอซี ูซุเซลล์ จากัด
69 หมูท่ ี่ 11

ช่างยนต์

ชาย

20-35 ปี

ปวส. ช่างยนต์

2

ตามตกลง

สาขาที่เกีย่ วข้อง

ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 0 3651 2788
จาหน่ายรถยนต์

23

ที่ปรึกษาการขาย

ชาย/หญิง

20-35 ปี

ม.6-ป.ตรี

2

ตามตกลง

บริษัท เอ แอนด์ จี ออโต้ จากัด
232/1 หมูท่ ี่ 1 ถนนสายเอเชีย
ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทร 0 3651 0691
จาหน่ายรถยนต์

ลาดับ

ตาแหน่งงานว่าง

เพศ

อายุ

-4วุฒิการศึกษา

ที่
24

จานวน

ค่าจ้าง

(อัตรา)
พนักงานขาย

ชาย/หญิง

20-37 ปี

ม.6 ขึ้นไป

3

สถานประกอบการ/
ที่ตงั้ / ประเภทกิจการ

ตามตกลง

บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จากัด
109 หมูท่ ี่ 1

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ชาย/หญิง

20-37 ปี

ปวส.-ป.ตรี

3

ตามตกลง

ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

เจ้าหน้าที่ประกันภัย

ชาย/หญิง

20-37 ปี

ปวส.-ป.ตรี

3

ตามตกลง

โทร. 0 3669 9399
จาหน่ายรถยนต์

ตาแหน่งงานว่างต่างจังหวัด เดือนธันวาคม 2562
โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
ตาแหน่งงานว่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีตาแหน่งงานว่างเพิม่ เติมอยู่เสมอ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหฺบรุ ี โทร 0 3650 7202-3
ลาดับ
ตาแหน่งงานว่าง
ที่
1 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
พนักงานบรรจุคาร์บอน
หัวหน้างาน

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

ชาย

25-35 ปี

ป.6 ขึ้นไป

จานวน
(อัตรา)
6

ค่าจ้าง
340 บาท/วัน

ชาย

20-35 ปี

ป.6 ขึ้นไป

3

340 บาท/วัน

ชาย/หญิง

25-35 ปี

ป.ตรี การจัดการ,บริหาร

2

ตามตกลง

สาขาที่เกีย่ วข้อง
2

หัวหน้าแผนกเบเกอรี่

ชาย/หญิง

20-40 ปี

ปวส.-ป.ตรี

1

สถานประกอบการ/ที่ตั้ง/
ห้างหุ้นส่ประเภทกิ
วนจากัด บุจญการ
ทรัพย์ ซัพพลาย
280/ก หมูท่ ี่ 1
ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130
โทร. 08 3694 2288
บรรจุคาร์บอนแบล็ค

10,000 บาท/เดือน บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (สาขาสิงห์บุร)ี

190 หมูท่ ี่ 7
ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง
จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0 3668 6710
ห้างสรรพสินค้า
3

4

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

ชาย

18 ปีขึ้นไป

ม.6-ป.ตรี

1

10,600 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ประจาอูน่ ครราชสีมา)
เจ้าหน้าที่บริการรถโดยสาร

ชาย

18 ปีขึ้นไป

ม.6-ป.ตรี

1

10,600 บาท/เดือน

ชาย

18 ปีขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

1

9,800 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่พัสดุ
(ประจาท่าเชียงใหม่)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ชาย

18 ปีขึ้นไป

ม.6-ป.ตรี

1

10,600 บาท/เดือน

ชาย

18 ปีขึ้นไป

ม.6-ป.ตรี

1

10,800 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ

ชาย

27-50 ปี

ม.6-ป.ตรี

1

20,500 บาท/เดือน

พนักงานต้อนรับบนรถ

หญิง/ชาย

18-30 ปี

ม.3 ขึ้นไป

1

14,000 บาท/เดือน

พนักงานประจาร้าน

ชาย/หญิง

20-35 ปี

ม.6-ป.ตรี

5

14,000 บาท/เดือน

บริษัท นครชัยทัวร์ จากัด
1536-38 ถนนมิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0 4426 1555 ต่อ 123
บริการขนส่งด้วยรถยนต์โดยสาร

บริษัท อาฟเตอร์ ยู (มหาชน)
1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0 2318 4488 ต่อ 251-2
ขนมหวาน เบเกอรี่
5

พนักงานฝ่ายผลิต

ชาย

20 ปีขึ้นไป

ปวช.-ปวส.

พนักงานขับรถ

ชาย

30 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

ชาย

20 ปีขึ้นไป

ป.6 ขึ้นไป

40 12,500 บาท/เดือน บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จากัด
110/4 หมูท่ ี่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1
1 9,750 บาท/เดือน
ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
1 12,000 บาท/เดือน
โทร. 0 3446 8019
ผลิตกระดาษคราฟท์

ลาดับ

ตาแหน่งงานว่าง

ที่
6

พนักงานฝ่ายผลิต

7

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เพศ

อายุ

-2วุฒิการศึกษา

จานวน

315 บาท/วัน

325 บาท/วัน

ชาย/หญิง

20-45 ปี

ป.6 ขึ้นไป

(อัตรา)
3

ชาย

18-50 ปี

ไม่จากัดวุฒิ

4

ค่าจ้าง

สถานประกอบการ/
ที่ตงั้ / ประเภทกิจการ
บริษัท เล้งเฮง อกรีฟู้ดส์ จากัด
59/1 หมูท่ ี่ 1
ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา
จ.อ่างทอง 13160
โทร. 0 3594 9836-7
ผักและผลไม้แปรรูป
บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี่ การ์ด จากัด

19/12 ซอยนวมินทร์ 28
แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่
กรุงเทพ ฯ 10240
โทร. 0 2734 7553-4
ระบบรักษาความปลอดภัย
8

9

พนักงานขับรถบรรทุก

ชาย

25-45 ปี

ป.6 ขึ้นไป

2

พนักงานขับรถดัม้ พ์

ชาย

25-45 ปี

ป.6 ขึ้นไป

2

—พนักงานฝ่ายผลิต

ชาย/หญิง

18 ปีขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป

8

9,800 บาท/เดือน

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด
299 หมูท่ ี่ 5 ถนนมิตรภาพ
9,800 บาท/เดือน
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี 17130
โทร. 0 3667 0370
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์
308 บาท/วัน

บริษัท ฟูจคิ ุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด

1/80 หมูท่ ี่ 5 ถนนโรจนะ
ต.คานหาม อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร. 0 3522 6901-5
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ตาแหน่งงานว่างคนพิการ เดือนธันวาคม 2562
โดย สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
ตาแหน่งงานว่าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หรือมีตาแหน่งงานว่างเพิม่ เติมอยู่เสมอ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
สานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหฺบรุ ี โทร 0 3650 7202-3
ลาดับ
ที่

1

ตาแหน่งงานว่าง
—พนักงานทั่วไป

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

ชาย/หญิง

18-40 ปี

ป.6 ขึ้นไป

จานวน
(อัตรา)
1

ค่าจ้าง
310 บาท/วัน

สถานประกอบการ/ที่ตั้ง/
ประเภทกิจการ
บริษัท ส่งเสริมอินเตอร์คูลสเตนเลส จากัด
105 หมูท่ ี่ 3

- พิการทางร่างกายหรือ

ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี

การเคลือ่ นไหว

จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3669 9440-1
ผลิตตู้แช่เย็น

2

—พนักงานทั่วไป
- พิการทางร่างกายหรือ

การเคลือ่ นไหว

ชาย/หญิง

18-45 ปี

ป.6 ขึ้นไป

2

310 บาท/วัน

บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนชั่นเนล จากัด

168 หมูท่ ี่ 3 ถนนสายเอเชีย
ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 0 3669 9365
ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า

