
 

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

ที่ (อตัรำ) ทีต้ั่ง/ ประเภทกจิกำร
1 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18-40 ปี ป.6-ปวส. 3 ตำมตกลง บริษทั บรูพำอตุสำหกรรม จ ำกดั

114 หมู่ 2
ต.โรงช้ำง  อ.พรหมบรีุ
จ.สิงหบ์รีุ 16120

โทร. 08 5963 8455
ผลิตกระดาษ

2 วิศวกร ชำย 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล 2 ตำมตกลง บริษทั บำงกอกแร้นซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
วิศวกรรมไฟฟ้ำ 133 หมู่ 4

  ต.บำ้นหม้อ  อ.พรหมบรีุ
 จ.สิงหบ์รีุ 16120

โทร. 0 3651 0428
ผลิตอาหารสัตว์

3 ช่ำงเทคนิค ชำย 25-35 ปี ปวส. สำขำทีเ่กีย่วข้อง 4 ตำมตกลง บริษทั ซีอโีอ อกรีฟู้ด จ ำกดั
135  หมู่ 4

เจำ้หน้ำที่ควบคุมคุณภำพ ชำย/หญิง 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี ทกุสำขำ 1 ตำมตกลง ต.บำ้นหม้อ  อ.พรหมบรีุ
รปภ. ชำย 20 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง จ.สิงหบ์รีุ 16120
พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง โทร. 0 3651 0955
คนสวน ชำย 20 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง ผลิตน ้ามันร้าสกัด

4 พนักงำนฝ่ำยขำย ชำย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ป.ตรี สำขำบริหำร 2 ตำมตกลง บริษทั ครีมเมอร่ี พลัส จ ำกดั
สำขำอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 998/1  ถนนลพบรีุ-สิงหบ์รีุ

เจำ้หน้ำที่ R&D (ด้ำนเคมี) ชำย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ป.ตรี วิทยำศำสตร์ 2 ตำมตกลง ต.บำงพุทรำ อ.เมือง
เคมี จ.สิงหบ์รีุ 16000

พนักงำนบญัชีต้นทนุ หญิง 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี บญัชี 1 ตำมตกลง โทร. 09 5928 3508
พนักงำนขับรถ ชำย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง ผลิตเครื่องส้าอางค์

5 พนักงำนขำย ชำย/หญิง 20-37 ปี ม.6 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง บริษทั โตโยต้ำสิงหบ์รีุ จ ำกดั
109  หมู่ที ่1

ช่ำงยนต์ ชำย 20-37 ปี ปวส.ช่ำงยนต์ 5 ตำมตกลง ต.บำงมัญ  อ.เมือง
พนักงำนรับรถ ชำย/หญิง 20-37 ปี ปวส.-ป.ตรี 5 ตำมตกลง จ.สิงหบ์รีุ 16000
เจำ้หน้ำทีบ่ญัชี หญิง 20-37 ปี ปวส.-ป.ตรี บญัชี 5 ตำมตกลง โทร. 0 3669 9399

จ้าหน่ายรถยนต์
6 วิศวกร ชำย 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรม 2 ตำมตกลง  บริษัท บีเอช โปร อินเตอร์เนชั่นเนล จ ำกัด 

สำขำทีเ่กีย่วข้อง 168  หมู่ที ่3  ถนนสำยเอเชีย  
เจำ้หน้ำที่วำงแผนกำรผลิต ชำย/หญิง 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี สำขำที่เกี่ยวข้อง 1 ตำมตกลง ต.บำ้นหม้อ  อ.พรหมบรีุ
พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.3 - ปวส. 8 ตำมตกลง จ.สิงหบ์รีุ  16120
แม่บำ้น หญิง 20-50 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง โทร. 0 3669 9365

เฟอร์นิเจอร์อลูมิเนียม
7 ช่ำงเทคนิค ชำย 18 ปขีึ้นไป ปวช.-ปวส.ช่ำงกล 2 ตำมตกลง บริษทั แอโรกรีต (ประเทศไทย) จ ำกดั

ช่ำงอตุสำหกรรม 66 หมู่ 13 ต.ทองเอน อ.อนิทร์บรีุ
พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.3-ปวส. 5 310 บำท/วัน จ.สิงหบ์รีุ 16110

โทร. 0 3651 0514
ผลิตคอนกรีตมวลเบา

8 ธุรกำร ชำย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวช.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษัท พ.ีที.เอส.พรีซิชั่น ทูลล่ิง ซิสเต็มส์ จ ำกัด
พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.3-ปวส. 10 310 บำท/วัน 306/1  หมู่ที ่1 ต.พรหมบรีุ  อ.พรหมบรีุ

จ.สิงหบ์รีุ 16160
โทร. 0 3681 0329
ผลิตอะไหล่เครื่องจกัร

ต้าแหน่งงานว่างในจังหวัดสิงหบุ์รี เดือนตุลาคม 2561

 โทรศัพท์ 0 3650 7202-3
โดย  ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุ์รี



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

ที่ (อตัรำ) ทีต้ั่ง/ ประเภทกจิกำร

9 วิศวกรฝ่ำยผลิต  ชำย 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรม 2 ตำมตกลง บริษทั โปรเพท (ประเทศไทย) จ ำกดั

สำขำทีเ่กีย่วข้อง 12  หมู่ที ่3

หวัหน้ำคลังสินค้ำ ชำย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง ต.หวัปำ่ อ.พรหมบรีุ

ช่ำงควบคุมเคร่ืองจกัร ชำย 20 ปขีึ้นไป ปวช.-ปวส.ช่ำงกล 5 ตำมตกลง จ.สิงหบ์รีุ 16120

สำขำทีเ่กีย่วข้อง โทร. 0 3651 0787

พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.3-ปวส. 40 ตำมตกลง ผลิตบรรจภัุณฑ์พลาสติก

10 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์สินเชื่อ ชำย 18-30 ปี ปวส.-ป.ตรี 6 ตำมตกลง บริษทั ศักด์ิสยำมลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)

(ท ำงำนต่ำงจังหวัดได้) 258/13  หมู่ที ่7

 ต.บำงมัญ  อ.เมือง

 จ.สิงหบ์รีุ 16000 

โทร. 08 1379 9931

สินเช่ือรถยนต์

11 พนักงำนเตรียมของ ชำย/หญิง 20-45 ปี ไม่จ ำกดัวุฒิ 2 9,000 บำท/เดือน ร้ำนนำนำกุง้เผำ

พนักงำนย่ำงกุง้ ชำย/หญิง 20-45 ปี ไม่จ ำกดัวุฒิ 2 9,000 บำท/เดือน หน้ำวัดพระนอนจกัรสีห ์ 

ต.จกัรสีห ์ อ.เมือง จ.สิงหบ์รีุ 16000

โทร. 08 9900 2881

ร้านอาหาร

12 ทีป่รึกษำงำนขำย ชำย/หญิง 25 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 3 ตำมตกลง บริษทั สิงหบ์รีุฮอนด้ำคำร์ส์ จ ำกดั

เจำ้หน้ำทีบ่ญัชี หญิง 25 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี บญัชี 2 ตำมตกลง 223 หมู่ที ่2 ถนนสำยเอเชีย

เจำ้หน้ำทีลู่กค้ำสัมพันธ์ ชำย/หญิง 25 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงหบ์รีุ 16000

พนักงำนรับรถ ชำย/หญิง 25 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง โทร. 0 3669 9306

จ้าหน่ายรถยนต์
13 พนักงำนเขียนแบบ ชำย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง บริษทั เมโทร เอช แอนด์เรส จ ำกดั

(โปรแกรม Autocad ) 104  หมู่ที ่3 ถนนสำยเอเชีย
ต.บำ้นหม้อ อ.พรหมบรีุ

จ.สิงหบ์รีุ 16120
โทร. 0 3669 9381-2
ผลิตเครื่องครัวสแตนเลส

14 ตัวแทนขำย ชำย/หญิง 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง บริษทั ไมด้ำ แอสเซ็ท จ ำกดั
(ผ่ำนเกณฑ์ทหำร) 76/25-26   หมู่ 5

พนักงำนตรวจสอบสินเชื่อ ชำย 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 2 16,500 บำท/เดือน ต.ต้นโพธ์ิ  อ.เมือง
(ผ่ำนเกณฑ์ทหำร) จ.สิงหบ์รีุ 16000

พนักงำนเกบ็เงิน ชำย 22 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 12,000 บำท/เดือน โทร. 08 9901 1231
(ผ่ำนเกณฑ์ทหำร) จ้าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

15 พนักงำนประจ ำร้ำน ชำย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั บมีอร์16
103/17  หมู่ 1
ต.บำงมัญ อ.เมือง
จ.สิงหบ์รีุ 16000

โทร. 09 1001 1158
ร้านสะดวกซื อ

16 ช่ำงเทคนิค ชำย 18-35 ปี ปวส.ช่ำงไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง บริษทั ที.ซี.เค.อนิเตอร์พลำสต์  จ ำกดั
เคร่ืองกล สำขำที่เกี่ยวข้อง 88  หมู่ที ่1

พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 6 310 บำท/วัน ต.หวัปำ่ อ.พรหมบรีุ
จ.สิงหบ์รีุ 16120

พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง โทร. 0 3651 0892-3
ผลิตบรรจภัุณฑ์พลาสติก
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจำ้ง    สถำนประกอบกำร/

ที่ (อตัรำ) ทีต้ั่ง/ ประเภทกจิกำร
17 พนักงำนบญัชี หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี บญัชี 1 ตำมตกลง บริษทั อรลักษณ์สิงหบ์รีุ (1994) จ ำกดั

เจำ้หน้ำทีจ่ดัซ้ือ หญิง 20-35 ปี ปวช.-ป.ตรี 1 ตำมตกลง 49  หมู่ที ่6
ช่ำงยนต์ ชำย 20-35 ปี ปวส. ช่ำงยนต์ 2 ตำมตกลง ต.โพชนไก ่อ.บำงระจนั
ช่ำงส ำรวจ ชำย 20-45 ปี ปวส. 2 ตำมตกลง จ.สิงหบ์รีุ 16130
พนักงำนขับรถด้ัมพ์ ชำย 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง โทร. 0 3659 1133
ผู้ช่วยช่ำง ชำย 20-45 ปี ม.3 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง รับเหมางาน  อาคารโรงงาน สิ่งก่อสร้าง

18 เจำ้หน้ำที ่IT Support ชำย 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 1 ตำมตกลง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั พี เอ ซี ซิสเต็มส์
186/22 หมู่ 1 ต.บำงมัญ อ.เมือง

จ.สิงหบ์รีุ 16000
โทร. 0 3651 1614
ติดตั งกล้องวงจรปิด

19 —พนักงำนขับรถบรรทกุ ชำย 25 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั นันทญิำ
(มีใบขับขี่ประเภท 2) 33/1  หมู่ที ่3

ต.โรงช้ำง  อ.พรหมบรีุ
จ.สิงหบ์รีุ 16120

โทร. 08 5920 6677
กิจการด้านขนส่ง

20 วิศวกร ชำย 22 ปขีึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟำ้, 1 ตำมตกลง บริษทั เอเชียน อนิซูเลเตอร์  จ ำกดั
เคร่ืองกล 99  หมู่ที ่2

ลูกจำ้งรำยวัน ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง ต.บำ้นหม้อ  อ.พรหมบรีุ
(ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร) จ.สิงหบ์รีุ 16120

ช่ำงเทคนิค ชำย 18 ปขีึ้นไป ปวช.-ปวส. ไฟฟำ้ 2 ตำมตกลง โทร. 0 3659 9753-5
เคร่ืองกล ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

21 ช่ำงเทคนิค ชำย 18 ปขีึ้นไป ปวส.เคร่ืองกล,ไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง บริษทั เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั
สำขำทีเ่กีย่วข้อง 31/2 หมู่ที ่2

พนักงำนบญัชี หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวส.-ป.ตรี บัญชี 1 ตำมตกลง   ต.บำ้นหม้อ  อ.พรหมบรีุ
  จ.สิงหบ์รีุ 16120

พนักงำนฝ่ำยผลิต หญิง 20 ปขีึ้นไป ม.3-ปวส. 15 ตำมตกลง โทร. 0 3651 0987
ผลิตชิ นส่วนภายในล้าโพง

22 พนักงำนส่งข้ำวและ ชำย 20 ปขีึ้นไป ไม่จ ำกดัวุฒิ 2 ตำมตกลง  โรงสีมำศศิริรุ่งเรืองทรัพย์
แพ็คข้ำว  41/3  หมู่ 2

ต.เชิงกลัด  อ.บำงระจนั
จ.สิงหบ์รีุ 16130

โทร. 08 2885 7778
โรงสีข้าว

23 พนักงำนคัดแยกกระดำษ ชำย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ไม่จ ำกดัวุฒิ 5 ตำมตกลง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั รุ่งสุขเอน็จเินียร่ิง
64/2  หมู่ 7 ต.บำงกระบอื  อ.เมือง

จ.สิงหบ์รีุ  16000
โทร. 09 6854 5848

คัดแยกกระดาษ
24 พนักงำนธุรกำร QC หญิง 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง บริษทั กจิพูนชัย จ ำกดั

8 หมู่ 2 ต.บำ้นหม้อ อ.พรหมบรีุ
จ.สิงหบ์รีุ 16120

โทร. 0 3651 0898
ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ยดึโยงสายไฟ

25 ช่ำงติดต้ัง ชำย 20 ปขีึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 5 ตำมตกลง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั กติติเคร่ืองเย็น
(มีประสบกำรณ์) 152/152 -153 หมู่ 7

พนักงำนบญัชี หญิง 20 ปขีึ้นไป ป.ตรี กำรบญัชี 2 ตำมตกลง ถนนริมคลองชลประทำน  ต.บำงมัญ 
กำรจดักำร อ.เมือง  จ.สิงหบ์รีุ 16000

แม่บำ้น หญิง 20 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 ตำมตกลง โทร. 0 3651 2173
จ้าหน่ายและติดตั งเครื่องท้าความเยน็
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจำ้ง    สถำนประกอบกำร/

ที่ (อตัรำ) ทีต้ั่ง/ ประเภทกจิกำร
26 ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 25 ปขีึ้นไป ปวส.ช่ำงไฟฟ้ำ 1 ตำมตกลง บริษทั นีโอ ฟำร์มำ เคม จ ำกดั

ช่ำงยนต์ ชำย 25 ปขีึ้นไป ปวส.ช่ำงยนต์ 1 ตำมตกลง 54/2 หมู่ที ่3
พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 350 บำท/วัน ต.บำงระจนั  อ.ค่ำยบำงระจนั
พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ ชำย/หญิง 20 ปขีึ้นไป ปวช.-ปวส. 1 ตำมตกลง จ.สิงหบ์รีุ  16150
คนสวน,พ่อบำ้น ชำย 40 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 310 บำท/วัน โทร. 095-4577675

ผลิตอาหารสัตว์
27 ช่ำงเชื่อม ชำย 18 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตำมตกลง บริษัท ชินบุตร เอ็นจเินียร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

63  หมู่ 12
ต.ทำ่ข้ำม  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) ทีต้ั่ง/ ประเภทกจิกำร
1 —พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 40 320 บำท/วัน บริษทั ฟูจิคุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

1/80 หมู่ 5 ถนนโรจนะ
ต.คำนหำม  อ.อทุยั

จ.พระนครศรีอยุธยำ  13210
โทร. 0 3522 6901-5
ผลิตชิ้นส่วนอเิล็กทรอนิกส์

2 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 10 320 บำท/วัน บริษทั แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ำกัด

89 หมู่ 1 นิคมอตุสำหกรรมไฮเทค 
ต.บำ้นเลน  อ.บำงปะอนิ

จ.พระนครศรีอยุธยำ  13160
โทร. 0 3535 0080-3 
ผลิตชิ้นส่วนอเิล็กทรอนิกส์

3 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 6 310 บำท/วัน บริษทั  นันยำงเทก็ซ์ไทล์  จ ำกดั
ช่ำงเทคนิค ชำย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ปวช.-ปวส. 2 ตำมตกลง 89 หมู่ที ่11 
พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ หญิง 18 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 310 บำท/วัน ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน
พนักงำนขับรถโฟล์คลิฟท์ ชำย 18 ปขีึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 3 310 บำท/วัน จ.นครปฐม 73210
โฟร์แมนไฟฟ้ำ ชำย 20 ปขีึ้นไป ปวส. ไฟฟ้ำ 2 ตำมตกลง โทร. 09 5653 2263

ปัน่ด้ำย
4 เจำ้หน้ำทีธุ่รกำร ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 10,800 บำท/เดือน บริษทั นครชัยทวัร์ จ ำกดั

เจำ้หน้ำทีพ่ัสดุ ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 9,800 บำท/เดือน 1536-38  ถนนมิตรภำพ
(ประจ ำทำ่เชียงใหม่)  ต.ในเมือง อ.เมือง
เจำ้หน้ำทีบ่ริกำรลูกค้ำ ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 9,600 บำท/เดือน จ.นครรำชสีมำ  30000
(ประจ ำทำ่เชียงใหม่) โทร. 0 4426 1555 ต่อ 123
เจำ้หน้ำทีพ่ัสดุ ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.6-ป.ตรี 2 9,800 บำท/เดือน บริการขนส่งด้วยรถยนต์โดยสาร
(ประจ ำอูน่ครรำชสีมำ)
ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.6-ป.ตรี 2 11,600 บำท/เดือน
เจำ้หน้ำทีบ่ริกำรรถโดยสำร ชำย 18 ปขีึ้นไป ม.6-ป.ตรี 2 11,600 บำท/เดือน

5 —พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18 ปขีึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 16 308 บำท/วัน บริษทั อนิโดไทยซินเทติคซ์  จ ำกดั
ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 25 ปขีึ้นไป ปวส.ไฟฟ้ำก ำลัง 3 ตำมตกลง 25  หมู่ที ่1
หวัหน้ำงำนฝ่ำยผลิต ชำย 25 ปขีึ้นไป ป.ตรี สำขำส่ิงทอ 3 ตำมตกลง ต.เชียงรำกน้อย  อ.บำงปะอนิ

สำขำทีเ่กีย่วข้อง จ.พระนครศรีอยุธยำ 
โทร. 08 5155 5562

อุตสาหกรรมป่ันเส้นด้าย

6 ผู้จดักำรและผู้ช่วยผู้จดักำรชำย/หญิง 28-35 ปี ป.ตรี (มีประสบกำรณ์) 3 ตำมตกลง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)

หวัหน้ำแผนก ชำย 25-30 ปี ป.ตรี (มีประสบกำรณ์) 8 ตำมตกลง 1839-1839/1  ถนนพหลโยธิน

พนักงำนบริกำรลูกค้ำ ชำย/หญิง 18-25 ปี ป.ตรี 16 13,000 บำท/เดือน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร

พนักงำนประจ ำหอ้งฉำย ชำย 22-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ไฟฟ้ำ 3 14,000 บำท/เดือน กรุงเทพ ฯ 10900

คอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0 2515 5300

เจำ้หน้ำที่ธุรกำรและกำรเงิน หญิง 25-30 ปี ป.ตรี สำขำบัญชี,กำรเงิน 4 15,000 บำท/เดือน กิจการด้านความบันเทิง

สำขำทีเ่กีย่วข้อง

เจำ้หน้ำทีก่ำรตลำด ชำย/หญิง 24-30 ปี ป.ตรี ทกุสำขำ 5 ตำมตกลง

7 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6ขึ้นไป 35 300 บำท/วัน บริษทั ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมส่ิงทอ จ ำกัด

— ช่ำงซ่อมบ ำรุง ชำย 18-30 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตำมตกลง 205  หมู่ที ่4 ถนนสุขุมวิท

— ช่ำงไฟฟ้ำ ชำย 18-30 ปี ปวช.-ปวส. 3 ตำมตกลง ต.บำงปใูหม่  อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  10280

โทร. 0 2383 1085-86

สิ่งทอ

โทรศัพท ์0 3650 7202-3

ต ำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจงัหวัด เดือนตุลำคม 2561
โดย  ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสิงหบ์รีุ



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

ที่ (อตัรำ) ทีต้ั่ง/ ประเภทกจิกำร
8 — พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 18-35 ปี ป.6ขึ้นไป 25 ตำมตกลง บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด

— ช่ำงเทคนิค ชำย 18-35 ปี ปวช.-ปวส. 3 9,500 บำท/เดือน 4  หมู่ 7 ถ. 
— วิศวกร ชำย 18-35 ปี ป.ตรี วิศวะไฟฟ้ำ, 2 15,000 บำท/เดือน ต.บำงปลำ  อ.บำงเลน
— พนักงำนคลังสินค้ำ ชำย/หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 3 ตำมตกลง จ.นครปฐม 73130

โทร. 0 3496 2428-32
ผลิตยางรถยนต์

9 พนักงำนฝ่ำยผลิต ชำย/หญิง 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 310 บำท/วัน บริษทั เล้งเฮง อกริฟู้ดส์ จ ำกดั
59/1  หมู่ที ่1

ต.หว้ยไผ่ อ.แสวงหำ
จ.อำ่งทอง 14150

โทร. 0 3594 9836-7
ผักและผลไม้แปรรูป
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ล ำดับ ต ำแหน่งงำนว่ำง เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน ค่ำจำ้ง    สถำนประกอบกำร/

ที่ (อตัรำ) ทีต้ั่ง/ ประเภทกจิกำร

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

 - พิการทางร่างกายหรือ 168  หมู่ที ่3  ถนนสำยเอเชีย  

การเคลื่อนไหว ต.บำ้นหม้อ  อ.พรหมบรีุ

จ.สิงหบ์รีุ  16120

โทร. 0 3669 9364

ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า

2 พ่อบำ้น,คนสวน ชำย 20-50 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 310 บำท/วัน บริษทั ซีอโีอ อกรีฟู้ด จ ำกดั

 - พิการทางร่างกายหรือ 135  หมู่ 4

การเคลื่อนไหว ต.บำ้นหม้อ  อ.พรหมบรีุ

จ.สิงหบ์รีุ 16120

โทร. 0 3651 0955

ผลิตน ้ามันร้าสกัด

3 — พนักงำนทัว่ไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 310 บำท/วัน บริษทั เอเชียน อนิซูเลเตอร์  จ ำกดั

 - พิการทางร่างกายหรือ 99  หมู่ที ่2

การเคลื่อนไหว ต.บำ้นหม้อ  อ.พรหมบรีุ

จ.สิงหบ์รีุ 16120

โทร. 0 3659 9753-5

ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

4 — พนักงำนทัว่ไป ชำย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 310 บำท/วัน บริษัท โคโตบูกิ ไดคำสต้ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด

 - พิการทางร่างกายหรือ 67  หมู่ที ่2 

การเคลื่อนไหว ต.น้ ำตำล  อ.อนิทร์บรีุ

จ.สิงหบ์รีุ 16110

โทร. 0 3681 2678-82

ผลิตชิ นส่วนยานยนต์

ต้าแหน่งงานว่างคนพิการ เดือนตุลาคม 2561
โดย  ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุ์รี

 โทรศัพท์ 0 3650 7202-3


