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

ที่ (อตัรา) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิการ

1 พนักงานขาย ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 5 ตามตกลง หจก.ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

พนักงานบัญชี หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง 910   ถนนขุนสรรค์

เจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์ ชาย/หญิง 20-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง ต.บางพุทรา อ.เมือง

แคชเชียร์ หญิง 20-35 ปี ปวช.-ปวส. 4 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี  16000

รปภ. ชาย/หญิง 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 4 ตามตกลง โทร 0 3651 2073  

ห้างสรรพสินค้า

2 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 20 ตามตกลง บริษัท ท.ีซี.เค.อนิเตอร์พลาสต์  จ ากดั

88  หมูท่ี่ 1

 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3651 0892-3

ผลิตบรรจภัุณฑ์พลาสติก

3 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-37 ปี ม.6 ขึ้นไป 4 ตามตกลง บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จ ากดั

เจา้หน้าที่การตลาด ชาย/หญิง 20-37 ปี ปวส.-ป.ตรี 5 ตามตกลง 109  หมูท่ี่ 1

ช่างยนต์ ชาย 20-37 ปี ปวส.ช่างยนต์ 3 ตามตกลง ต.บางมัญ  อ.เมือง

พนักงานรับรถ ชาย/หญิง 20-37 ปี ปวช.-ป.ตรี 2 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16000
เจา้หน้าที่แอดมิน ชาย/หญิง 20-37 ปี ปวช.-ป.ตรี 3 ตามตกลง โทร. 0 3669 9399

จ าหน่ายรถยนต์

4 เจา้หน้าที่ฝ่ายขาย ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 3 ตามตกลง บริษัท สิงห์บุรีฮอนด้าคาร์ส์ จ ากดั

เจา้หน้าที่บัญชี หญิง 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี บัญชี 2 ตามตกลง 223 หมูท่ี่ 2 ถนนสายเอเชีย

เจา้หน้าที่แอดมิน ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง ต.ม่วงหมู ่อ.เมือง

เจา้หน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 0 3669 9306

จ าหน่ายรถยนต์

5 ช่างเทคนิค ชาย 25-35 ปี ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง 4 ตามตกลง บริษัท ซีอโีอ อกรีฟู้ด จ ากดั

เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ ชาย/หญิง 20-30 ปี ป.ตรี ทุกสาขา 1 ตามตกลง 135  หมู ่4

คนสวน ชาย 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 1 ตามตกลง ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี

รปภ. ชาย 25 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 2 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3651 0955

ผลิตน้ ามันร าสกัด

6 วิศวกร ชาย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาไฟฟ้า, 2 ตามตกลง บริษัท เอเชียน อนิซูเลเตอร์  จ ากดั

เคร่ืองกล 99  หมูท่ี่ 2

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 ตามตกลง ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี

(ผ่านการเกณฑ์ทหาร) จ.สิงห์บุรี 16120

ช่างเทคนิค ชาย 18 ปีขึ้นไป ปวส.ช่างไฟฟ้า 2 ตามตกลง โทร. 0 3659 9753-5

(ผ่านการเกณฑ์ทหาร) ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดสิงห์บุรี เดือนกันยายน 2561
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

 โทรศัพท์ 0 3650 7202-3
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7 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 12,000 บาท/เดือน บริษัท นีโอ ฟาร์มา เคม จ ากดั

ผู้ช่วยหัวหน้ากะผลิต ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง 54/2 หมูท่ี่ 2

ผู้ช่วยผู้จดัการ ชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 ตามตกลง ต.บางระจนั  อ.ค่ายบางระจนั

ช่างไฟฟ้า ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวส.ช่างไฟฟ้า 1 12,000 บาท/เดือน จ.สิงห์บุรี  16150

ช่างยนต์ ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวส.ช่างยนต์ 1 12,000 บาท/เดือน โทร. 0 3659 7497

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 350 บาท/วัน ผลิตอาหารสัตว์

คนสวน,พ่อบ้าน ชาย 40 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 310 บาท/วัน

พนักงานติดรถส่งของ ชาย 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 400 บาท/วัน

8 เจา้หน้าที่คอมพิวเตอร์ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ตามตกลง  บริษัท บีเอช โปร อนิเตอร์เนชั่นเนล จ ากดั 

เจา้หน้าที่วางแผนการผลิต ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ตามตกลง 168  หมูท่ี่ 3  ถนนสายเอเชีย  

วิศวกร ชาย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรม 2 ตามตกลง ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี

สาขาที่เกีย่วข้อง จ.สิงห์บุรี  16120

เจา้หน้าที่ฝ่ายบุคคล ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาที่เกีย่วข้อง 1 ตามตกลง โทร. 0 3669 9365

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 - ปวส. 8 ตามตกลง เฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม

แม่บ้าน หญิง 20-50 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 ตามตกลง
9 พนักงานท าอาหาร ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 3 ตามตกลง บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั

910   ถนนขุนสรรค์
ต.บางพุทรา อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี  16000

โทร 08 9889 7602
ร้าน KFC ห้างไชยแสง ฯ

10 ช่างติดต้ัง ชาย 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 2 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กติติเคร่ืองเย็น
(มีประสบการณ์) 152/152 -153 หมู ่7

ถนนริมคลองชลประทาน  ต.บางมัญ 
อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 0 3651 2173
จ าหน่ายและติดต้ังเครื่องท าความเยน็

11 พนักงานประจ าร้าน ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บีมอร์16
103/17  หมู ่1
ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 09 1001 1158
ร้านสะดวกซ้ือ

12 พนักงานขาย หญิง 25-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 ตามตกลง ร้านน้อยเบเกอร่ี
949/24  ถนนนายดอก

ต.บางพุทรา  อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 08 4341 1194
จ าหน่ายเบเกอรี่

13 พนักงานคัดแยกกระดาษ ชาย/หญิง 40 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 6 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั รุ่งสุขเอน็จเินียร่ิง
64/2  หมู ่7 

 ต.บางกระบือ  อ.เมือง
 จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 06 5054 5458
คัดแยกกระดาษ
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14 —พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นันทิญา

(มีใบขับขี่ประเภท 2) 33/1  หมูท่ี่ 3
ต.โรงช้าง  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 08 5920 6677

กิจการด้านขนส่ง
15 พนักงานประจ าร้าน ชาย 20-40 ปี ม.6 ขึ้นไป 1 10,000 บาท/เดือน ร้าน บ้านรับฝาก 

949/4-5  ถนนนายดอก
ต.บางพุทรา อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 08 6927 1555
จ าหน่ายสินค้ามือ 2

16 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 35 ตามตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ากดั
12  หมูท่ี่ 3

ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3651 0787
ผลิตบรรจภัุณฑ์พลาสติก

17 ตัวแทนขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 3 ตามตกลง บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จ ากดั
(ผ่านเกณฑ์ทหาร) 76/25-26   หมู ่5

พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ ชาย 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 2 16,500 บาท/เดือน ต.ต้นโพธ์ิ  อ.เมือง
(ผ่านเกณฑ์ทหาร) จ.สิงห์บุรี 16000

พนักงานเกบ็เงิน ชาย 22 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 12,000 บาท/เดือน โทร. 08 9901 1231
(ผ่านเกณฑ์ทหาร) จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

18 พนักงานครัว ชาย/หญิง 25-35 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 5 ตามตกลง ร้านนานากุง้เผา
หน้าวัดพระนอนจกัรสีห์

พนักงานเสริฟ ชาย/หญิง 18-35 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 3 ตามตกลง ต.จกัรสีห์  อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 08 9900 2881
ร้านอาหาร

19 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 2 ตามตกลง บริษัท กจิพูนชัย จ ากดั
8 หมู ่2

ธุรการ/เสมียน หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 ตามตกลง ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี
สาขาที่เกีย่วข้อง จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3651 0898
ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ยดึโยงสายไฟ

20 ช่าง PM ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. ช่างกล 2 ตามตกลง บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จ ากดั
ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า 66 หมู ่13

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 6 ตามตกลง ต.ทองเอน อ.อนิทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 0 3651 0514
ผลิตคอนกรีตมวลเบา

21 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 3 310 บาท/วัน บริษัท บูรพาอตุสาหกรรม จ ากดั
114  หมู ่2

ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 08 5963 8455
ผลิตกระดาษ
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22 ช่างเทคนิค ชาย 22-30 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พี เอ ซี ซิสเต็มส์
186/22 หมู ่1
ต.บางมัญ อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 0 3651 1614
ติดต้ังกล้องวงจรปิด

23 เจา้หน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ชาย 21-30 ปี ปวส.-ป.ตรี 4 ตามตกลง บริษัท ศักด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)

(ท างานต่างจงัหวัดได้) 258/13  หมูท่ี่ 7

 ต.บางมัญ  อ.เมือง

 จ.สิงห์บุรี 16000 

โทร. 08 1379 9931
สินเช่ือรถยนต์

24 วิศวกร ชาย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรม 1 ตามตกลง บริษัท พ.ีที.เอส.พรีซิชั่น ทูลล่ิง ซิสเต็มส์ จ ากดั

สาขาที่เกีย่วข้อง 306/1  หมูท่ี่ 1 
พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 4 310 บาท/วัน ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16160
โทร. 0 3681 0329
ผลิตอะไหล่เครื่องจกัร

25 — พนักงานขาย ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 5 ตามตกลง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั
68  หมู ่ 4

 ต.ต้นโพธ์ิ  อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 09 3329 3615
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

26 พนักงานขาย หญิง 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 2 ตามตกลง คุณเทียนชัย  กฤชเพ็ชร์
49 หมูท่ี่ 1  

ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจนั
จ.สิงห์บุรี 16150

โทร. 08 6755 4768
สวนเกษตรอินทรีย์
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ที่ (อตัรา) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิการ

1 —พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 40 320 บาท/วัน บริษัท ฟจูคุิระ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

1/80 หมู ่5 ถนนโรจนะ
ต.คานหาม  อ.อทุัย

จ.พระนครศรีอยุธยา  13210
โทร. 0 3522 6901-5

ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 15 320 บาท/วัน บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั

89 หมู ่1 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 
ต.บ้านเลน  อ.บางปะอนิ

จ.พระนครศรีอยุธยา  13160
โทร. 0 3535 0080-3 
ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

3 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 12 310 บาท/วัน บริษัท  นันยางเท็กซ์ไทล์  จ ากดั
89 หมูท่ี่ 11 

ช่างเทคนิค ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 4 ตามตกลง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 310 บาท/วัน โทร. 09 5653 2263
ป่ันด้าย

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ชาย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 310 บาท/วัน

โฟร์แมนไฟฟ้า ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส. ไฟฟ้า 2 ตามตกลง

4 —พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 15 308 บาท/วัน บริษัท อนิโดไทยซินเทติคซ์  จ ากดั
25  หมูท่ี่ 1

ช่างไฟฟ้า ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวส.ไฟฟ้าก าลัง 3 ตามตกลง ต.เชียงรากน้อย  อ.บางปะอนิ
จ.พระนครศรีอยุธยา 

หัวหน้างานฝ่ายผลิต ชาย 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาส่ิงทอ 3 ตามตกลง โทร. 08 5155 5562
สาขาที่เกีย่วข้อง อุตสาหกรรมป่ันเส้นด้าย

5 ช่างเทคนิค ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส.ไฟฟ้าก าลัง 200 ตามตกลง บริษัท เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) จ ากดั

อเิล็กทรอนิกส์, 140 หมู ่2 ถนนอมุสรยุทธ 
แมคคาทรอนิกส์ ต.คลองจกิ อ.บางปะอนิ 

จ.พระนครศรีอยูธยา 13160
โทร. 0 3527 7622

ผลิตช้ินส่วนหัวอ่านคอมพิวเตอร์
6 พนักงานขับรถ ชาย 27 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 8 21,000 บาท/เดือน บริษัท นครชัย 21 จ ากดั

1540-42  ถนนมิตรภาพ
พนักงานต้อนรับบนรถ หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 14 13,800 บาท/เดือน  ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา  30000
โทร. 0 4425 7997 ต่อ 123
บริการขนส่งด้วยรถยนต์โดยสาร

 โทรศัพท์ 0 3650 7202-3

ต าแหน่งงานว่างต่างจังหวัดสิงห์บุรี เดือนกันยายน 2561
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี



    -2-
ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจา้ง    สถานประกอบการ/

ที่ (อตัรา) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิการ

7 ผู้จดัการและผู้ช่วยผู้จดัการ ชาย/หญิง 28-35 ปี ป.ตรี (มีประสบการณ์) 3 ตามตกลง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

1839-1839/1  ถนนพหลโยธิน
หัวหน้าแผนก ชาย 25-30 ปี ป.ตรี (มีประสบการณ์) 8 ตามตกลง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

กรุงเทพ ฯ 10900
พนักงานบริการลูกค้า ชาย/หญิง 18-25 ปี ป.ตรี 16 13,000 บาท/เดือน โทร. 0 2515 5300

กิจการด้านความบันเทิง
พนักงานประจ าห้องฉาย ชาย 22-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ไฟฟ้า 3 14,000 บาท/เดือน

คอมพวิเตอร์,อเิล็กทรอนิกส์

เจา้หน้าที่ธุรการและการเงิน หญิง 25-30 ปี ป.ตรี สาขาบัญชี,การเงิน 4 15,000 บาท/เดือน

สาขาที่เกีย่วข้อง
เจา้หน้าที่การตลาด ชาย/หญิง 24-30 ปี ป.ตรี ทุกสาขา 5 ตามตกลง

8 — พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6ขึ้นไป 35 300 บาท/วัน บริษัท ยูเนี่ยนอตุสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั

205  หมูท่ี่ 4 ถนนสุขุมวิท
— ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18-30 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตามตกลง ต.บางปูใหม่  อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ  10280
— ช่างไฟฟ้า ชาย 18-30 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตามตกลง โทร. 0 2383 1085-86

สิง่ทอ
9 — พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-35 ปี ป.6ขึ้นไป 25 ตามตกลง บริษัท ดีสโตน อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั

— ช่างเทคนิค ชาย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 3 9,500 บาท/เดือน 4  หมู ่7 ถ. 
— วิศวกร ชาย 18-35 ปี ป.ตรี วิศวะไฟฟ้า, 2 15,000 บาท/เดือน ต.บางปลา  อ.บางเลน

จ.นครปฐม 73130
— พนักงานคลังสินค้า ชาย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 3 ตามตกลง โทร. 0 3496 2428-32

ผลิตยางรถยนต์
10 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 310 บาท/วัน บริษัท เล้งเฮง อกริฟู้ดส์ จ ากดั

59/1  หมูท่ี่ 1
ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา
จ.อา่งทอง 14150

โทร. 0 3594 9836-7
ผักและผลไม้แปรรูป



   
ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจา้ง

ที่ (อตัรา)

1 — พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 310 บาท/วัน  บริษัท บีเอช โปร อนิเตอร์เนชั่นเนล จ ากดั 

 - พิการทางรา่งกายหรอื 168  หมูท่ี่ 3  ถนนสายเอเชีย  

การเคลือ่นไหว ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี  16120

โทร. 0 3669 9364

ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า

2  พ่อบ้าน,คนสวน ชาย 20-50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 1 310 บาท/วัน บริษัท ซีอโีอ อกรีฟู้ด จ ากดั

 - พิการทางรา่งกายหรอื 135  หมู ่4

การเคลือ่นไหว ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3651 0955

ผลิตน้ ามันร าสกัด

3 — พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 ตามตกลง บริษัท เอเชียน อนิซูเลเตอร์  จ ากดั

 - พิการทางรา่งกายหรอื 99  หมูท่ี่ 2

การเคลือ่นไหว ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3659 9753-5

ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

4 — พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 300 บาท/วัน บริษัท โคโตบูก ิไดคาสต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั

 - พิการทางรา่งกายหรอื 67  หมูท่ี่ 2 

การเคลือ่นไหว ต.น้ าตาล  อ.อนิทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 036-812678-82

ผลิตช้ินส่วนส าหรับรถยนต์

ต าแหน่งงานว่างคนพิการ เดือนกันยายน 2561
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

 โทรศัพท์ 0 3650 7202-3


