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

ที่ (อตัรา) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิการ

1 พนักงานช่าง ชาย 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 5 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กติติเคร่ืองเย็น

เจา้หน้าที่ฝ่ายบริการ หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี 2 ตามตกลง 152/152 -153 หมู ่7

ผู้ช่วยผู้จดัการ หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี 2 ตามตกลง ต.บางมัญ  อ.เมือง

เจา้หน้าที่อะไหล่ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี 2 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี  16000

โทร. 0 3651 2173

จ าหน่ายและซ่อมเครื่องปรับอากาศ

2 วิศวกร ชาย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรเคร่ืองกล 1 ตามตกลง บริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์มิลล์ จ ากดั

วิศวกร ชาย 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรไฟฟ้า 1 ตามตกลง 23/1  หมูท่ี่ 1 ต.โพกรวม  อ.เมือง

ช่างเทคนิค ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส. ทุกสาขา 5 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 0 3653 1111

ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์

3 —พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นันทิญา

(มีใบขับขี่ประเภท 2) 33/1  หมูท่ี่ 3

ช่างยนต์ ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส.ช่างยนต์ 2 ตามตกลง ต.โรงช้าง  อ.พรหมบุรี

(ท างานที่อยุธยา) จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 08 5920 6677

กิจการด้านขนส่ง

4 พนักงานเสิร์ฟ ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 6 330 บาท/วัน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไพบูลย์ภัตตาคาร

55 หมู ่1 ต.บางมัญ อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 0 3651 2132

ร้านอาหาร

5 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 6 310 บาท/วัน บริษัท ไทยชินเอเซโกะ จ ากดั

57 หมู ่3 ต.น้ าตาล อ.อนิทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 0 3681 2896

ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

6 จป.วิชาชีพ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ตามตกลง  บริษัท บีเอช โปร อนิเตอร์เนชั่นเนล จ ากดั 

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 6 ตามตกลง 168  หมูท่ี่ 3  ถนนสายเอเชีย  

พนักงานเชื่อม ชาย 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 2 ตามตกลง ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ชาย 25 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี  16120

โทร. 0 3669 9365

เฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดสิงห์บุรี เดือนมกราคม 2562
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

 โทรศัพท์ 0 3650 7202-3



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

ที่ (อตัรา) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิการ

7 ช่างเทคนิค ชาย 20-35  ปี ปวส.เคร่ืองกล,ไฟฟ้า 2 ตามตกลง บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั

สาขาที่เกีย่วข้อง 31/2 หมูท่ี่ 2

พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 60 310 บาท/วัน   ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี

เจา้หน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 310 บาท/วัน   จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3651 0987

ผลิตช้ินส่วนภายในล าโพง

8 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-37 ปี ม.6 ขึ้นไป 10 ตามตกลง บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จ ากดั

ช่างยนต์ ชาย 20-37 ปี ปวส.ช่างยนต์ 5 ตามตกลง 109  หมูท่ี่ 1

พนักงานรับรถ ชาย/หญิง 20-37 ปี ปวช.-ป.ตรี 5 ตามตกลง ต.บางมัญ  อ.เมือง

เจา้หน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ชาย/หญิง 20-37 ปี ปวส.-ป.ตรี 5 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16000

เจา้หน้าที่แอดมิน ชาย/หญิง 20-37 ปี ปวส.-ป.ตรี 5 ตามตกลง โทร. 0 3669 9399

เจา้หน้าที่ประกนัภัย ชาย/หญิง 20-37 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง จ าหน่ายรถยนต์

9 แม่บ้าน หญิง 20-50 ปี ป.6 ขึ้นไป 5 ตามตกลง บจก.โกลเด้นดรากอ้นรีสอร์ท

71  หมูท่ี่ 11

 ต.ต้นโพธ์ิ  อ.เมือง

 จ.สิงห์บุรี 16000 

โทร. 08 1994 8701

โรงแรม

10 เจา้หน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ชาย 21-30 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง บริษัท ศักด์ิสยามลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)

(ท างานต่างจงัหวัดได้) 258/13  หมูท่ี่ 7 ต.บางมัญ  อ.เมือง

 จ.สิงห์บุรี 16000 

โทร. 08 1379 9931

สินเช่ือรถยนต์

11 เจา้หน้าที่ฝ่ายขาย ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง บริษัท สิงห์บุรีฮอนด้าคาร์ส์ จ ากดั

เจา้หน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ หญิง 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง 223 หมูท่ี่ 2 ถนนสายเอเชีย

ช่างยนต์ ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวส. ช่างยนต์ 1 ตามตกลง ต.ม่วงหมู ่อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 0 3669 9306

จ าหน่ายรถยนต์

12 พนักงานจดัเรียงสินค้า ชาย 21-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 3 ตามตกลง บริษัท เกษร ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั

99/3 หมู ่2 ต.อนิทร์บุรี อ.อนิทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 0 3651 0992-3

ค้าส่ง-ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค

13 ตัวแทนขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 8 ตามตกลง บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จ ากดั
(ผ่านเกณฑ์ทหาร) 76/25-26   หมู ่5

พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ ชาย 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 1 16,500 บาท/เดือน ต.ต้นโพธ์ิ  อ.เมือง
(ผ่านเกณฑ์ทหาร) จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 08 9901 1231
จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
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ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจา้ง    สถานประกอบการ/ 

ที่ (อตัรา) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิการ
14 ผู้ช่วยผู้จดัการ ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี 1 ตามตกลง บริษัท นีโอ ฟาร์มา เคม จ ากดั

พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 5 ตามตกลง 54/2  หมู ่3
หัวหน้ากะผลิต ชาย 25 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง ต.บางระจนั อ.ค่ายบางระจนั
พนักงานติดรถบรรทุก ชาย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 ตามตกลง จ.สิงห์บุรี 16150
ช่างเทคนิค ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส.ช่างกล 5 ตามตกลง โทร. 0 3659 7497

ช่างยนต์ สาขาที่เกี่ยวข้อง ผลิตอาหารสัตว์
15 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 20 310 บาท/วัน บริษัท ท.ีซี.เค.อนิเตอร์พลาสต์  จ ากดั

88  หมูท่ี่ 1
ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3651 0892-3
ผลิตบรรจภัุณฑ์พลาสติก

16 พนักงานขาย ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 4 300 บาท/วัน คุณเทียนชัย  กฤชเพ็ชร์
49  หมูท่ี่ 1

ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจนั
จ.สิงห์บุรี 16150

โทร. 08 6755 4768
จ าหน่ายน้ ามะนาว

17 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 8 310 บาท/วัน บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี (ประเทศไทย) จ ากดั

ช่างเทคนิค ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส.สาขาที่เกีย่วข้อง 1 ตามตกลง 51 หมู ่2 ต.น้ าตาล อ.อนิทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 0 3681 2889-90
หล่อเหล็ก

18 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 4 310 บาท/วัน บริษัท พริซิชั่น มาสเตอร์ จ ากดั

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 3 350 บาท/วัน 105  หมูท่ี่ 1 ต.น้ าตาล  อ.อนิทร์บุรี
จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 0 3658 2351-2
ผลิตเม็ดพลาสติก

19 หัวหน้าแผนกจดัส่ง ชาย/หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จ ากดั
ช่างเทคนิค ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวส. เคร่ืองกล 3 ตามตกลง 12  หมูท่ี่ 3 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี

สาขาที่เกีย่วข้อง จ.สิงห์บุรี 16120
พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 20 ตามตกลง โทร. 0 3651 0787

ผลิตบรรจภัุณฑ์พลาสติก
20 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ม.3 - ปวส. 10 ตามตกลง หจก.ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

แคชเชียร์ หญิง 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 2 ตามตกลง 910   ถนนขุนสรรค์
แม่บ้าน หญิง 20-50 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 ตามตกลง ต.บางพุทรา อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี  16000
โทร 0 3651 2073  

ห้างสรรพสินค้า

21 ช่างเทคนิค ชาย 18 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส.ช่างกล 1 ตามตกลง บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย) จ ากดั

ช่างอตุสาหกรรม 66 หมู ่13 ต.ทองเอน อ.อนิทร์บุรี

พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 5 310 บาท/วัน จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 0 3651 0514

ผลิตคอนกรีตมวลเบา
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ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจา้ง    สถานประกอบการ/ 
ที่ (อตัรา) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิการ

22 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 310 บาท/วัน บริษัท บูรพาอตุสาหกรรม จ ากดั

114  หมูท่ี่ 2
ต.โรงช้าง  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120
โทร. 08 5963 8455

ผลิตกระดาษ
23 วิศวกรผลิต ชาย 22-35 ปี ป.ตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล 2 ตามตกลง บริษัท เวลแมน จ ากดั

อตุสาหการ 1 หมูท่ี่ 3
วิศวกรควบคุมคุณภาพ ชาย 22-35 ปี ป.ตรี เทคโนโลยีงานเชื่อม 1 ตามตกลง   ต.ไม้ดัด  อ.บางระจนั

สาขาที่เกีย่วข้อง   จ.สิงห์บุรี 16130
ผู้ช่วยวิศวกรควบคุมคุณภาพ ชาย 20-35 ปี ปวส. ช่างเชื่อม 1 ตามตกลง โทร. 08 1874 6922

สาขาที่เกีย่วข้อง ผลิตและจ าหน่ายเครื่องจกัรอุตสาหกรรม
ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. ช่างกลโรงงาน 2 ตามตกลง

ช่างไฟฟ้า สาขาที่เกี่ยวข้อง

ช่างเชื่อม-ช่างประกอบ ชาย 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 ตามตกลง

ช่างม้วน-พบั-ตัด งานโลหะ ชาย 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 ตามตกลง
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ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจา้ง    สถานประกอบการ/ 

ที่ (อตัรา) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิการ
1 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

2 ผู้จดัการฝึกหัด (ESSO) ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป 2 19,000 บาท/เดือน บริษัท เพียวพลังงานไทย จ ากดั
ประจ าสถานีบริการน้ ามันทัว่ประเทศ 86 อาคารสัมมากรเพลส ชั้น 2 
พนักงานบริการหน้าลาน (ESSO) ชาย/หญิง 18-55 ปี ป.6-ปวส. 16 ตามตกลง ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง
ประจ าสถานีบริการน้ ามันทัว่ประเทศ เขตสะพานสูง  กรุงเทพ ฯ  10240

โทร. 0 2515 9000
ธรุกิจค้าปลีกน้ ามัน

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

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ หญิง 18 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 310 บาท/วัน ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210

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

4 ช่างตีเกลียวเส้นด้าย ชาย 30 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 4 ตามตกลง บริษัท น ารุ่ง เรย่อน จ ากดั
83  หมูท่ี่ 5

ต.บางเจา้ฉ่า อ.โพธ์ิทอง
จ.อา่งทอง 14120

โทร. 08 9797 3471
ป่ันด้าย

5 —พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 24 308 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 1 ตามตกลง โทร. 08 5155 5562
สาขาที่เกีย่วข้อง อุตสาหกรรมป่ันเส้นด้าย

6 พนักงานขับรถ ชาย 27 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 20 21,000 บาท/เดือน บริษัท นครชัย 21 จ ากดั
1540-42  ถนนมิตรภาพ

พนักงานต้อนรับบนรถ หญิง 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 30 13,800 บาท/เดือน  ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

โทร. 0 4425 7997 ต่อ 123
บริการขนส่งด้วยรถยนต์โดยสาร

ต าแหน่งงานว่างต่างจังหวัด เดือนมกราคม 2562
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

โทรศัพท์ 0 3650 7202-3



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) 2 ตามตกลง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)

1839-1839/1  ถนนพหลโยธิน
หัวหน้าแผนก ชาย 25-30 ปี ป.ตรี (มีประสบการณ์) 10 ตามตกลง แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร

กรุงเทพ ฯ 10900
พนักงานบริการลูกค้า ชาย/หญิง 18-25 ปี ป.ตรี 10 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 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 160 308 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
9 — 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
10 — พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18-35 ปี ป.6ขึ้นไป 25 300 บาท/วัน 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 3 300 บาท/วัน โทร. 0 3496 2428-32

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

ที่ (อตัรา) ที่ต้ัง/ ประเภทกจิการ

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 — พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 3 310 บาท/วัน บริษัท ซันเด้น อนิเตอร์คูล(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

 - พิการทางรา่งกายหรอื 97-97/1 หมู ่3 

การเคลือ่นไหว ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 08 9194 2915

ผลิตเครื่องท าความเยน็

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

 - พิการทางรา่งกายหรอื 105 หมู ่3 

การเคลือ่นไหว ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3669 9440

ผลิตเครื่องท าความเยน็

ต าแหน่งงานว่างคนพิการ เดือนมกราคม 2562
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี

 โทรศัพท์ 0 3650 7202-3


