
               ต าแหนง่งานวา่ง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้หรือมตี าแหนง่งานวา่งเพิ่มเตมิอยู่เสมอ สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ี่

    ส านกังานจัดหางานจังหวัดสงิห์บรีุ โทร0-3650-7202-3

ล าดับ ต าแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา จ านวน ค่าจา้ง    สถานประกอบการ/ 

ที่ (อัตรา) ที่ตัง้/ ประเภทกิจการ

1  ล่ามภาษาญ่ีปุ่น ชาย/หญิง 22-35 ปี ป.ตรี ภาษาญ่ีปุน่ 2 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 25 300 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  วศิวกร ชาย 22-35 ปี ป.ตรี วศิวะเคร่ืองกล 1 ตามตกลง บริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์มลิล์ จ ากัด

64/3 หมู ่3

 วศิวกร ชาย 22-35 ปี ป.ตรี วศิวะไฟฟา้ 1 ตามตกลง ต.โพกรวม อ.เมอืง

 เจา้หน้าที่คอมพวิเตอร์ ชาย/หญิง 22-35 ปี ป.ตรี คอมพวิเตอร์ 1 ตามตกลง จ. สิงห์บุรี 16000

 เจา้หน้าที่จัดซ้ือ ชาย/หญิง 22-35 ปี ป.ตรี 1 ตามตกลง โทร. 036-531111

(มปีระสบการณ์) ผลติกระดาษ

4 จป.วชิาชพี ชาย/หญิง 22-35 ปี ป.ตรี  อาชวีอนามัย 1 20,000 บ./เดือน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด

(มปีระสบการณ์) 68  หมู ่ 4

 ต.ต้นโพธิ ์ อ.เมอืง

จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 093-3293615

จ าหน่ายวัสดกุ่อสร้าง

5 ชา่งควบคุมเคร่ืองจักร ชาย 21-35 ปี ปวส.ชา่งกล 5 ตามตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ากัด

ชา่งอุตสาหกรรม 12  หมูท่ี่ 3

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

(มปีระสบการณ์) จ.สิงห์บุรี 16120

เจา้หน้าที่ขอ้มูล ชาย/หญิง 21-35 ปี ปวส.คอมพวิเตอร์ 1 ตามตกลง โทร. 036-510787

ผลติบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ต าแหนง่งานว่างในจังหวัดสงิห์บรุ ีเดอืนกันยายน 2559

โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี



ล าดับ ต าแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา จ านวน ค่าจา้ง    สถานประกอบการ/ 

ที่ (อัตรา) ที่ตัง้/ ประเภทกิจการ

6  แคชเชยีร์ หญิง 20-35 ปี ปวช.ปวส. 3 ตามตกลง หจก.ไชยแสง ดีพาร์ทเมน้ทส์โตร์

910   ถนนขุนสรรค์

 พนักงานสโตร์ ชาย/หญิง 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 ตามตกลง ต.บางพุทรา อ.เมอืง

จ.สิงห์บุรีบุรี  16000

 รปภ. ชาย/หญิง 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 ตามตกลง โทร 036-512073  

ห้างสรรพสนิค้า

7  พนักงานเสริฟ หญิง 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 4 250 บาท/วัน บา้นเชฟแบงค์

594/1  หมูท่ี่ 6

 กุก๊ ชาย 30-60 ปี ม.3 ขึ้นไป 4 7,000 บ./เดือน ต.อนิทร์บุรี อ.อนิทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี  16110

โทร 088-2863558

ร้านอาหาร

8 พนักงานขาย ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บ ีมอร์ 16 

103/17 หมู ่1

ต.บางมัญ อ.เมอืง

จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 085-9929422

(7-11 หน้าโรงเรยีนสงิห์บรุี)

9 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 3 ตามตกลง บริษัท เอแอนด์จอีอโต้ จ ากัด

(มปีระสบการณ์) 21/1  หมู ่5  

ชา่งยนต์ ชาย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตามตกลง ต.ต้นโพธิ ์อ.เมอืง

จ.สิงห์บุรี 16000

โทร 036-510848-9

จ าหน่ายรถยนต์มาสดา้

10  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 3 ตามตกลง ผลติอาหารสัตว์

  -2-



ล าดับ ต าแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา จ านวน ค่าจา้ง    สถานประกอบการ/ 

ที่ (อัตรา) ที่ตัง้/ ประเภทกิจการ

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

(มปีระสบการณ์) 223 ถนนสายเอเชยี หมู ่2  

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

(มปีระสบการณ์) จ.สิงห์บุรี  16000
 เจา้หน้าที่บริการ ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 3 ตามตกลง โทร. 036-539656

จ าหน่ายรถยนต์ฮอนดา้

12  พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 3 ตามตกลง บริษัท มติซูเอสซีสิงห์บุรี จ ากัด

(มปีระสบการณ์) 222 ถนนสายเอเชยี หมู ่2  

 ชา่งเตรียมพื้นสี ชาย 22-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 2 ตามตกลง ต.มว่งหมู ่ อ.เมอืง

(มปีระสบการณ์) จ.สิงห์บุรี  16000

โทร. 036-699374-6

จ าหน่ายรถยนต์

13 พนักงานหมอ้ต้ม ชาย 20-30 ปี ปวช.-ปวส. 2 325-335บ./วัน บริษัท น้ าตาลสิงห์บุรี จ ากัด

24/2  หมูท่ี่ 2

พนักงานหมอ้ไอน้ า ชาย 20-30 ปี ปวช.-ปวส. 2 325-335บ./วัน ต.ไมด้ัด  อ.บางระจัน

จ.สิงห์บุรี  16130

โทร. 036-591475

ผลติน้ าตาลทราย

14  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

15 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ม.6-ป.ตรี 4 ตามตกลง บริษัท อนิเตอร์เทรด เซลส์ จ ากดั

59  หมูท่ี่ 3

พนักงานรับรถ ชาย 22 ปขีึ้นไป ปวส.ชา่งยนต์ 1 ตามตกลง ต.บางมัญ  อ.เมอืง

(มปีระสบการณ์) จ.สิงห์บุรี 16000

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

จ าหน่ายรถยนต์

16 ล่ามภาษาญ่ีปุ่น หญิง 22-35 ปี ป.ตรี  ภาษาญ่ีปุน่ 1 ตามตกลง บริษัท  ยามาโมโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด

51   หมูท่ี่ 2 

ต.น้ าตาล อ.อนิทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี  16110

โทร 036-812889

ผลติชิน้ส่วนเหล็กหล่อ
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ล าดับ ต าแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา จ านวน ค่าจา้ง    สถานประกอบการ/ 

ที่ (อัตรา) ที่ตัง้/ ประเภทกิจการ

17  พนักงานบัญชี หญิง 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 9,000 บ./เดือน ร้าน ดูดีจังดอทคอมผ้าไทย

648/5  ถนนสิงห์บุรี -อา่งทอง 

 พนักงานการตลาด หญิง 25-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 3 9,000 บ./เดือน ต.บางพุทรา อ.เมอืง

   จ.สิงห์บุรี  16000

 พนักงานเย็บผ้า ชาย/หญิง 25-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 3 ตามตกลง โทร 036-511277

ผลติและจ าหน่ายเสื้อผ้าส าเร็จรูป

18 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 5 ตามตกลง บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จ ากดั

109  หมูท่ี่ 1

เจา้หน้าที่การตลาด ชาย/หญิง 20-35 ปี ป.ตรี 3 ตามตกลง ต.บางมัญ  อ.เมอืง

ชา่งยนต์ ชาย 22 ปขีึ้นไป ปวส.ชา่งยนต์ 5 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16000

เจา้หน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 3 ตามตกลง โทร. 036-699399

จ าหน่ายรถยนต์

19  ชา่งกลึง ชาย 20-35 ปี ปวช - ปวส. 4 300 บาท/วัน บริษัท เวลแมน จ ากดั

1  หมูท่ี่ 3

 ชา่งเชื่อมประกอบ ชาย 20-35 ปี ปวช - ปวส. 3 300 บาท/วัน ต.ไมด้ัด  อ.บางระจัน

จ.สิงห์บุรี 16130

 ชา่ง CNC ชาย 20-35 ปี ปวส. ชา่งกล 3 300 บาท/วัน โทร. 036-591446

ผลติเครื่องจักรอุตสาหกรรม

20  พนักงานเสริฟ ชาย/หญิง 18-35 ปี ไมจ่ ากดัวุฒิ 3 300 บาท/วัน บริษัท สตาร์ลีโอ จ ากัด

 เจา้หน้าที่ฝ่ายขาย หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 ตามตกลง 88/8  หมู ่8  

 แมค่รัว ชาย/หญิง 30 ปขีึ้นไป ไมจ่ ากดัวุฒิ 1 300 บาท/วัน ต.ต้นโพธิ ์อ.เมอืง

 รปภ. ชาย 30 ปขีึ้นไป ไมจ่ ากดัวุฒิ 1 300 บาท/วัน จ.สิงห์บุรี 16000

 ชา่งเทคนิค ชาย 30 ปขีึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 300 บาท/วัน โทร 085-1313134

 เจา้หน้าที่ฝ่ายขาย หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 ตามตกลง

21  พนักงานบัญชี หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง บริษัท โคโตบูกิไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด

(มปีระสบการณ์) 67  หมูท่ี่ 2

ต.น้ าตาล  อ.อนิทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี  16110

โทร. 036-812678-80

ผลติชิน้ส่วนรถยนต์

22  ชา่งเชื่อม ชาย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 4 ตามตกลง บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จ ากัด 

104  หมูท่ี่ 3

ต.บา้นหมอ้ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 036-699381

ผลติเครื่องใช้สแตนเลส
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ล าดับ ต าแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา จ านวน ค่าจา้ง    สถานประกอบการ/ 

ที่ (อัตรา) ที่ตัง้/ ประเภทกิจการ

23 ชา่งเทคนิค ชาย 18 ปขีึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 ตามตกลง บริษัท ทซีีเค อนิเตอร์พลาส จ ากัด

(ยกเวน้ก่อสร้าง) 88  หมูท่ี่ 1

 พนักงานคลังสินค้า ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 1 ตามตกลง ต.โรงชา้ง อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

 เจา้หนา้ทีว่จิัยและพัฒนา ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 1 ตามตกลง โทร. 085-4889234

ผลติบรรจุภัณฑ์พลาสติก

24  ชา่งเทคนิค ชาย 20-35 ปี ปวช.ปวส. 2 ตามตกลง บริษัท บเีอชโปร อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

(ยกเวน้กอ่สร้าง) 168  หมูท่ี่ 3

ต.บา้นหมอ้ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 036-699364-5

ผลติตู้ควบคุมไฟฟ้า

25 เจา้หน้าที่การตลาด หญิง 23-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง บริษัท พ ีเอ ซี ซีสเต็มส์ จ ากัด

186/22  หมู ่1

 ชา่งเทคนิค ชาย 20-35 ปี ปวส. ไฟฟา้ 1 ตามตกลง ต.บางมัญ  อ.เมอืง

อเิล็กทรอนิกส์ จ.สิงห์บุรี  16000

โทร. 036-511614

จ าหน่ายและติดต้ังกล้องวงจรปดิ

26  ผู้ประสานงาน ชาย/หญิง 25-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 ตามตกลง บริษัท กรีนสเตย์ จ ากัด

ต่างประเทศ (สือ่สารภาษาอังกฤษไดด้)ี 40/1  หมู ่4

(ท างานสิงห์บุรี,หัวหิน) ต.วหิารขาว  อ.ทา่ชา้ง

 มัคคุเทศก์ ชาย/หญิง 23-40 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี  16140

 แมบ่า้น+คนสวน ชาย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ไมจ่ ากัดวุฒิ 2 ตามตกลง โทร. 036-510742

(ท างานวังน้ าเขยีว,หัวหิน) ธุรกิจน าเท่ียว

27  พนักงาน QC ชาย/หญิง 20-45 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตามตกลง บริษัท กิจพูนชัย จ ากัด

  8 หมู ่ 2

 ชา่งเทคนิค ชาย 20-45 ปี ปวช.-ปวส. ชา่งกล 3 ตามตกลง ต.บา้นหมอ้ อ.พรหมบุรี

ชา่งอุตสาหกรรม จ.สิงห์บุรี  16120

โทร. 036-510898

การขายส่งวัสดกุ่อสร้าง

28 พนักงานขาย หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวช.-ปวส. 3 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-



               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 16 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 80 300 บ./วัน บริษทั แบงกอกดอมเทก็ส ์จ ากดั

49  หมูท่ี่ 8

ต.คูบางหลวง  อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี 12140

โทร. 02-5981339-40

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

3  พนักงานเย็บ ชาย/หญิง 18-42 ปี ป.6 ขึ้นไป 35 300 บ./วัน บริษัท ไทยการ์เมนต์ เอ็กซปอร์ต จ ากัด

129  ซอย 4

 ต.ออ้มน้อย อ.กระทุม่แบน

จ.สมุทรสาคร  74130

โทร. 02-8337051

ผลติและขายส่งเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

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 บริษทั ยูเนีย่นอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั

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 3 300 บาท/วัน บริษัท เอก- ชัย ดิสทริบวิชั่น 

ซิสเทม จ ากัด/โลตัสสิงห์บุรี

พนักงานแผนกอาหารสด ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 8 300 บาท/วัน 189  หมูท่ี่ 7 ต.บางงา

แคชเชยีร์ หญิง 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 4 300 บาท/วัน   อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบุรี  15150

พนักงานคลังสินค้า ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 4 ตามตกลง โทร. 0-3668-0100- 19 ต่อ 303

เลขานุการ หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 1 ตามตกลง ห้างสรรพสนิค้า (เทสโก้ โลตัส)

ต าแหนง่งานว่างต่างจังหวัด เดอืนกันยายน 2559

โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี



ล าดับ ต าแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา จ านวน ค่าจา้ง    สถานประกอบการ/ 

ที่ (อัตรา) ที่ตัง้/ ประเภทกิจการ

7  พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 25-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 20 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 20 9,800 บาท/เดือน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย

พนักงานขับรถ Forklift ชาย 25-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 10 9,800 บาท/เดือน จ.สระบุรี 18260

ชา่งเทคนิค ชาย 20-35 ปี ปวส 10 ตามตกลง โทร. 0-3633-9111

ผู้ชว่ยชา่งเทคนิค ชาย 20-35 ปี ม.6-ปวส. 20 300 บาท/วัน ผลติปนูซเีมนต์

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

 เจา้หน้าที่การตลาด ชาย/หญิง 18-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 10 11,000 บ./เดือน 4  หมู ่7 ถ. 

 ชา่งเทคนิค ชาย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 30 9,500 บาท/เดือน ต.บางปลา  อ.บางเลน

 วศิวกร ชาย 18-35 ปี ป.ตรี วศิวะไฟฟา้, 50 15,000 บาท/เดือน จ.นครปฐม 73130

เคร่ืองกล โทร. 034-962428-32

 พนักงานคลังสินค้า ชาย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 50 300 บ./วัน ผลติยางรถยนต์
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               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 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 300 บ./วัน บริษัท  แหลมไทยเซรามคิ จ ากัด

 - พกิารทางร่างกายหรอื 46  หมูท่ี่ 2 ต.บา้นหมอ้

การเคลื่อนไหว  อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 036-598147

ผลติเครื่องเคลอืบเซรามิค

2 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

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 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

แปรรูปผักและผลไม้

โดย ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

 ต าแหนง่งานว่างคนพกิาร เดอืนกันยายน 2559

   สถานประกอบการ/ท่ีตัง้/ 

         ประเภทกิจการ



ล าดับ ต าแหน่งงานวา่ง เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา จ านวน ค่าจา้ง    สถานประกอบการ/ 

ที่ (อัตรา) ที่ตัง้/ ประเภทกิจการ

6 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

ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

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
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