
               ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่
    ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดสิงห์บุรี โทร 0 3650 7202-3

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจำ้ง           สถำนประกอบกำร/           

ที่ (อตัรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิกำร

1 พนักงำนช่ำง ชำย 20 ปขีึ้นไป ม.6 ขึน้ไป 5 ตำมตกลง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั กติติเคร่ืองเย็น

152/152-153 หมู่ที่ 7

เจำ้หน้ำที่ฝ่ำยบริกำร หญิง 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี กำรจดักำร 2 ตำมตกลง ต.บำงมัญ  อ.เมือง

จ.สิงหบ์รีุ  16000

พนักงำนบญัชี หญิง 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี กำรบญัชี 2 ตำมตกลง โทร. 0 3651 2173

จ ำหน่ำยเครือ่งท ำควำมเยน็

พนักงำนขับรถ ชำย 20 ปขีึ้นไป ไม่จ ำกดัวุฒิ 2 ตำมตกลง

แม่บำ้น หญิง 20 ปขีึ้นไป ไม่จ ำกดัวุฒิ 2 ตำมตกลง

2 เจำ้หน้ำที่จดัซ้ือ ชำย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง  บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนชัน่เนล จ ำกัด 

168  หมู่ที่ 3  ถนนสำยเอเชีย  

เจ้ำหน้ำที่วำงแผนกำรผลิต ชำย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง ต.บำ้นหม้อ  อ.พรหมบรีุ

จ.สิงหบ์รีุ  16120

พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 20-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 310 บำท/วัน โทร. 0 3669 9365

ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้ำ

พนักงำนตรวจสอบคุณภำพชำย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.3-ปวส. 5 310 บำท/วัน

แม่บำ้น หญิง 20 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 310 บำท/วัน

3 วิศวกร ชำย/หญิง 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรมพอลิเมอร์ 5 ตำมตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ำกดั

อตุสำหกำร 12  หมู่ที่ 3

ผู้จดักำรฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 30 ปขีึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง ต.หวัปำ่ อ.พรหมบรีุ

(มีประสบกำรณ์) จ.สิงหบ์รีุ 16120

ช่ำงเทคนิค ชำย 20 ปขีึ้นไป ปวส. เคร่ืองกล 10 ตำมตกลง โทร. 0 3651 0787

สำขำที่เกีย่วข้อง ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติก

4 จป.วิชำชีพ ชำย/หญิง 22-35 ปี ป.ตรี อำชีวอนำมัย 1 ตำมตกลง บริษัท ทองเฮงสโตนโปรดักท์ จ ำกดั

สำขำที่เกีย่วข้อง 131  หมู่ที่ 4

ช่ำงเชื่อม ชำย 20 ปขีึ้นไป ปวช.-ปวส. สำขำที่เกี่ยวขอ้ง 1 ตำมตกลง ต.บำ้นหม้อ อ.พรหมบรีุ

จ.สิงหบ์รีุ 16120

โทร. 0 3659 8474

แปรรปูหินอ่อน หินแกรนิต

ต ำแหน่งงำนว่ำงในจังหวัดสิงห์บุรี เดือนกันยำยน 2562
โดย  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัสิงหบุ์รี
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจำ้ง           สถำนประกอบกำร/           

ที่ (อตัรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิกำร

5 จป.วิชำชีพ ชำย/หญิง 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี อำชีวอนำมัย 1 ตำมตกลง บริษัท เวลแมน จ ำกดั

และสำขำที่เกีย่วข้อง 1 หมู่ที่ 3

เจ้ำหน้ำที่วำงแผนกำรผลิต ชำย/หญิง 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง   ต.ไม้ดัด  อ.บำงระจนั

  จ.สิงหบ์รีุ 16130

พนักงำนขับรถเครน ชำย 20 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง โทร. 08 1874 6922

ผลิตและจ ำหน่ำยเครือ่งจักรอุตสำหกรรม

ช่ำง CNC ชำย 20 ปขีึ้นไป ปวช.-ปวส. สำขำที่เกี่ยวขอ้ง 2 ตำมตกลง

6 จป.วิชำชีพ ชำย/หญิง 25 ปขีึ้นไป ป.ตรีอำชีวอนำมัย 1 ตำมตกลง บริษัท ครีมเมอร่ีพลัส จ ำกดั

สำขำที่เกีย่วข้อง 76 หมู่ที่ 6  

เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ ชำย/หญิง 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง ต..โพกรวม  อ.เมือง

จ.สิงหบ์รีุ 16000

เจ้ำหน้ำที่วิจัยและพัฒนำ ชำย/หญิง 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี 1 ตำมตกลง โทร. 09 5928 3508

ผลิตเครือ่งส ำอำงค์

พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 4 ตำมตกลง

7 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-40 ปี ม.3 ขึน้ไป 5 310 บำท/วัน บริษัท บรูพำอตุสำหกรรม จ ำกดั

114  หมู่ที่ 2

พนักงำนสโตร์ หญิง 20-30 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง ต.โรงช้ำง  อ.พรหมบรีุ

จ.สิงหบ์รีุ 16120
โทร. 08 5963 8455

ผลิตกระดำษ

8 พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 200 310 บำท/วัน บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั

31/2 หมู่ที่ 2

พนักงำนตรวจสอบคุณภำพชำย/หญิง 18-40 ปี ปวช.-ปวส. 2 ตำมตกลง   ต.บำ้นหม้อ  อ.พรหมบรีุ

  จ.สิงหบ์รีุ 16120

โทร. 0 3651 0987

ผลิตช้ินส่วนภำยในล ำโพง

9 ช่ำงกลึง ชำย 20-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 310 บำท/วันบริษัท ชนิบุตร เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

63  หมู่ที่ 12

ช่ำงเชื่อม ชำย 20-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 310 บำท/วัน ต.ท่ำข้ำม  อ.ค่ำยบำงระจนั

จ.สิงหบ์รีุ  16150
โทร. 0 3651 0322

โรงกลึง
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจำ้ง           สถำนประกอบกำร/           

ที่ (อตัรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิกำร

10 ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 25-35 ปี ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง บริษัท กจิพนูชัย จ ำกดั

8  หมู่ที่ 2

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-35 ปี ป.6-ปวส. 10 310 บำท/วัน ต.บำ้นหม้อ  อ.พรหมบรีุ

จ.สิงหบ์รีุ  16120

โทร. 0 3651 0898

ผลิตอุปกรณ์ยดึโยงสำยไฟฟ้ำ

11 ช่ำงยนต์ ชำย 25 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั นันทิญำ 

33 หมู่ที่ 3

พนักงำนขับรถบรรทุก ชำย 25 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง ต.โรงช้ำง  อ.พรหมบรีุ

จ.สิงหบ์รีุ 16120

โทร. 0 3659 8325

กิจกำรด้ำนกำรขนส่งทำงบก

12 ธุรกำรกำรเงิน หญิง 21-35 ปี ปวส.-ป.ตรี บญัชี 2 350 บำท/วัน บริษัท กำรุณบรำเธอร์ส จ ำกดั

80/1  หมู่ที่ 4

ธุรกำรทั่วไป หญิง 21-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 320 บำท/วัน ต.บำงน้ ำเชี่ยว อ.พรหมบรีุ

จ.สิงหบ์รีุ 16120

ช่ำงไฟฟำ้ ชำย 21-35 ปี ปวส. ไฟฟำ้ 1 320 บำท/วัน โทร. 036-599599

สำขำที่เกีย่วข้อง จ ำหน่ำยอุปกรณ์ในฟำรม์ปิด  Evap

13 ที่ปรึกษำกำรขำย ชำย/หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 ตำมตกลง บริษัท สิงหบ์รีุฮอนด้ำคำร์ส์ จ ำกดั

223 หมู่ที่ 2 ถนนสำยเอเชีย

ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง

จ.สิงหบ์รีุ 16000

โทร. 0 3669 9306

จ ำหน่ำยรถยนต์

14 แม่บำ้น หญิง 35 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 310 บำท/วัน บริษัท นีโอฟำร์มำเคม จ ำกดั

คนสวน ชำย 35 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 310 บำท/วัน 54/2 หมู่ที่ 3

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 310 บำท/วัน ต.บำงระจนั อ.ค่ำยบำงระจนั

ช่ำงกอ่สร้ำง ชำย 30 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 310 บำท/วัน จ.สิงหบ์รีุ 16150

รปภ. ชำย 30 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 310 บำท/วัน โทร. 06 3535 7710

ผลิตอำหำรสัตว์
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจำ้ง           สถำนประกอบกำร/           

ที่ (อตัรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิกำร

15 พนักงำนต้อนรับ ชำย/หญิง 22 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง โรงแรมไชยแสงวิลล่ำ

11/1 หมู่ที่ 6

ผู้ช่วยกุก๊ ชำย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมือง

จ.สิงหบ์รีุ 16000

พนักงำนเสิร์ฟ ชำย/หญิง 18-30 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง โทร. 0 3651 0895

โรงแรม

16 พนักงำนบญัชี หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี บญัชี 2 ตำมตกลง บริษัท อรลักษณ์สิงหบ์รีุ (1994) จ ำกดั

สำขำที่เกีย่วข้อง 49  หมู่ที่ 6

พนักงำนธุรกำร หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง ต.โพชนไก ่อ.บำงระจนั

สำขำที่เกีย่วข้อง จ.สิงหบ์รีุ 16130

พนักงำนจดัซ้ือ ชำย/หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง โทร. 0 3659 1133

รบัเหมำงำน  อำคำรโรงงำน สิ่งก่อสรำ้ง

ช่ำงเชื่อมประกอบ ชำย 20-45 ปี ปวช.-ปวส. ช่ำงเชื่อม 2 ตำมตกลง

สำขำที่เกีย่วข้อง

17 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.6-ป.ตรี 5 ตำมตกลง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั 

68  หมู่ที่  4  ถนนเล่ียงเมืองสิงหบ์รีุ

ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมือง

จ.สิงหบ์รีุ 16000

โทร. 09 3329 3615

จ ำหน่ำยวัสดุก่อสรำ้ง

18 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.3-ปวส. 4 310 บำท/วัน บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จ ำกดั

66 หมู่ที่ 13

ต.ทองเอน อ.อนิทร์บรีุ

จ.สิงหบ์รีุ 16110

โทร. 0 3651 0514

ผลิตคอนกรตีมวลเบำ

19 พนักงำนบญัชี หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี บญัชี 1 ตำมตกลง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไชยแสง ดีพำร์ทเม้นสโตร์

910 ถนนขุนสรรค์

พนักงำนขำย หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 3 310 บำท/วัน ต.บำงพทุรำ อ.เมือง

จ.สิงหบ์รีุ 16000

โทร. 0 3651 2073

ห้ำงสรรพสินค้ำ
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจำ้ง           สถำนประกอบกำร/           

ที่ (อตัรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิกำร

20 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 4 310 บำท/วัน บริษัท ยำมำโมโต้ เฟำน์ดรี (ประเทศไทย) จ ำกัด

51 หมู่ที่ 2

ต.น้ ำตำล อ.อนิทร์บรีุ

จ.สิงหบ์รีุ 16110

โทร. 0 3681 2889-90

หล่อเหล็ก

21 ที่ปรึกษำงำนบริกำร ชำย/หญิง 20-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท สิงหบ์รีุอซูีซุเซลล์ จ ำกดั

69  หมู่ที่ 11

ช่ำงยนต์ ชำย 20-35 ปี ปวส. ช่ำงยนต์ 1 ตำมตกลง ต.ต้นโพธ์ิ  อ.เมือง

สำขำที่เกีย่วข้อง จ.สิงหบ์รีุ 16000

แม่บำ้น หญิง 25-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 310 บำท/วัน โทร. 0 3651 2788

จ ำหน่ำยรถยนต์

22 ช่ำงยนต์ ชำย 20-37 ปี ปวส.ช่ำงยนต์ 5 ตำมตกลง บริษัท โตโยต้ำสิงหบ์รีุ จ ำกดั

109  หมู่ที่ 1

พนักงำนขำย ชำย/หญิง 20-37 ปี ม.6 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง ต.บำงมัญ  อ.เมือง

จ.สิงหบ์รีุ 16000

โทร. 0 3669 9399

จ ำหน่ำยรถยนต์



               ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่
    ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดสิงหฺบุรี โทร 0 3650 7202-3

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจำ้ง           สถำนประกอบกำร/           

ที่ (อตัรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิกำร

1 เจำ้หน้ำที่ควบคุมคุณภำพ ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 10,600 บำท/เดือน บริษัท นครชัยทัวร์ จ ำกดั
1536-38  ถนนมิตรภำพ

เจำ้หน้ำที่พสัดุ ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 10,600 บำท/เดือน  ต.ในเมือง อ.เมือง
(ประจ ำอูน่ครรำชสีมำ) จ.นครรำชสีมำ  30000
เจำ้หน้ำที่บริกำรรถโดยสำร ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 9,800 บำท/เดือน โทร. 0 4426 1555 ต่อ 123

บรกิำรขนส่งด้วยรถยนต์โดยสำร
เจำ้หน้ำที่พสัดุ ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 10,600 บำท/เดือน
(ประจ ำท่ำเชียงใหม่)
เจำ้หน้ำที่ธุรกำร ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 10,800 บำท/เดือน

พนักงำนขับรถ ชำย 27-50 ปี ม.6-ป.ตรี 3 20,500 บำท/เดือน

พนักงำนต้อนรับบนรถ หญิง/ชำย 18-30 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 14,000 บำท/เดือน

บริกร ชำย 18-40 ปี ม.6-ป.ตรี 3 13,000 บำท/เดือน

2 พนักงำนขำยกล้อง ชำย/หญิง 19-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 1 9,300 บำท/เดือนบริษัท บิ๊กคำเมร่ำ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด  (มหำชน)
(ประจ ำสำขำ ท็อปพลำซ่ำ สิงห์บุรี) 15,115/1 ถนนสวัสดิกำร 1

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหำนคร 10160
โทร. 06 3202 6986

จ ำหน่ำยกล้องและอุปกรณก์ำรถ่ำยภำพ

3 พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 18-45 ปี ม.3-ปวช. 15 315 บำท/วัน บริษัท เอส.ซี.เอส.สปอร์ตสแวร์  จ ำกดั
99/1 หมู่ที่ 6  

ต.หำดอำษำ  อ.สรรพยำ
จ.ชัยนำท  17150

โทร. 06 4871 8578
ผลิตรองเท้ำ

4 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 10 315 บำท/วัน บริษัท เล้งเฮง อกรีฟูด้ส์ จ ำกดั
59/1 หมู่ที่ 1  

ช่ำงควบคุมเคร่ืองจกัร ชำย 20-40 ปี ปวช.-ปวส. ไฟฟำ้ 2 315 บำท/วัน ต.หว้ยไผ่  อ.แสวงหำ
เคร่ืองกล จ.อำ่งทอง  13160

โทร. 0 3594 9836-7
ผักและผลไม้แปรรปู

5 พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ชำย 18-50 ปี ไม่จ ำกดัวุฒิ 6 325 บำท/วัน บริษทั รักษำควำมปลอดภัย วิคตอร่ี กำร์ด  จ ำกดั

19/12  ซอยนวมินทร์ 28
แขวงคลองกุม่  เขตบงึกุม่

กรุงเทพ ฯ 10240
โทร. 0 2734 7553-4

ระบบรกัษำควำมปลอดภัย

ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจังหวัด เดือนกันยำยน 2562
โดย  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัสิงหบุ์รี
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจำ้ง           สถำนประกอบกำร/           

ที่ (อตัรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิกำร

6 พนักงำนขับรถบรรทุก ชำย 25-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 5 9,800 บำท/เดือน บริษัท ทีพไีอ โพลีน จ ำกดั
299 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภำพ

พนักงำนขับรถด้ัมพ์ ชำย 25-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 5 9,800 บำท/เดือน ต.ทับกวำง  อ.แกง่คอย
จ.สระบรีุ 17130

โทร. 0 3667 0370
ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์

7 หวัหน้ำแผนกบคุคล ชำย/หญิง 30 ปขีึ้นไป ป.ตรี 1 30,000 บำท/เดือนบริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์  จ ำกัด
110/4  หมู่ที่ 4 ถนนเศรษฐกจิ 1

วิศวกร ชำย 25 ปขีึ้นไป ป.ตรี 3 17,000 บำท/เดือน ต.บำ้นเกำะ  อ.เมือง
จ.สมุทรสำคร 74000

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยวิชำชพีชำย/หญิง 21 ปขีึ้นไป ป.ตรี 3 22,000 บำท/เดือน โทร. 0 3446 8019
ผลิตกระดำษครำฟท์

เจ้ำหน้ำที่ควบคุมระบบกำรผลิตชำย 20 ปขีึ้นไป ม.3 - ปวส. 15 9,750 บำท/เดือน

หัวหน้ำแผนกคลังสินค้ำ ชำย/หญิง 30 ปขีึ้นไป ป.ตรี 1 27,000 บำท/เดือน

ช่ำงเทคนิค ชำย 20 ปขีึ้นไป ปวช.-ปวส. 5 12,000 บำท/เดือน

พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 10,000 บำท/เดือน

8 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 20 308 บำท/วัน บริษทั ฟูจคุิระ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

1/80 หมู่ที่ 5 ถนนโรจนะ
ต.คำนหำม  อ.อทุัย

จ.พระนครศรีอยุธยำ  13210
โทร. 0 3522 6901-5

ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์



               ต ำแหน่งงำนว่ำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต ำแหน่งงำนว่ำงเพิ่มเติมอยู่เสมอ สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่
    ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัดสิงหฺบุรี โทร 0 3650 7202-3

ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจำ้ง           สถำนประกอบกำร/           

ที่ (อตัรำ) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิกำร

1 — พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 310 บำท/วัน บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั

 - พิกำรทำงรำ่งกำยหรอื 31/2 หมู่ที่ 2

กำรเคลื่อนไหว   ต.บำ้นหม้อ  อ.พรหมบรีุ

  จ.สิงหบ์รีุ 16120

โทร. 0 3651 0987

ผลิตช้ินส่วนภำยในล ำโพง

2 — พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 310 บำท/วัน  บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนชัน่เนล จ ำกัด 

 - พิกำรทำงรำ่งกำยหรอื 168  หมู่ที่ 3  ถนนสำยเอเชีย  

กำรเคลื่อนไหว ต.บำ้นหม้อ  อ.พรหมบรีุ

จ.สิงหบ์รีุ  16120

โทร. 0 3669 9364

ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้ำ

3 — พนักงำนทั่วไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 310 บำท/วัน บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

 - พิกำรทำงรำ่งกำยหรอื 97-97/1 หมู่ที่ 3 

กำรเคลื่อนไหว ต.บำ้นหม้อ อ.พรหมบรีุ

จ.สิงหบ์รีุ 16120

โทร. 08 9194 2915

ผลิตเครือ่งท ำควำมเยน็

โดย  ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัสิงหบุ์รี
ต ำแหน่งงำนว่ำงคนพิกำร เดือนกันยำยน 2562


