
               ต าแหนง่งานว่าง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต าแหนง่งานว่างเพิม่เติมอยู่เสมอ สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่
    ส านกังานจัดหางานจังหวัดสิงหบ์รีุ โทร 0 3650 7202-3

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

1 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 21-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 3 310 บาท/วัน บริษัท บูรพาอตุสาหกรรม จ ากดั

114  หมูท่ี่ 2

ต.โรงช้าง  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 08 5963 8455

ผลิตกระดาษ

2 พนักงานธุรการ หญิง 18-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง บริษัท กจิพูนชัย จ ากดั

8  หมูท่ี่ 2

ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี  16120

โทร. 0 3651 0898

ผลิตอุปกรณ์ยดึโยงสายไฟฟ้า

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

(ต้องการด่วน) สาขาที่เกีย่วข้อง 168  หมูท่ี่ 3  ถนนสายเอเชีย  

เจา้หน้าที่วางแผนการผลิต ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี สาขาที่เกีย่วข้อง 1 ตามตกลง ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี

(ต้องการด่วน) จ.สิงห์บุรี  16120

โปรแกรมเมอร์ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 1 ตามตกลง โทร. 0 3669 9365

(ต้องการด่วน) เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3-ปวส. 5 310 บาท/วัน

แม่บ้าน หญิง 25-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 310 บาท/วัน

(ต้องการคนอยู่ในพื้นที)่

4 พนักงานธุรการ หญิง 18-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 11,000 บาท/เดือน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เค.ซี.แอนด์ คลีน

23  หมูท่ี่ 3

พนักงานฝ่ายขาย ชาย/หญิง 22-35 ปี ป.ตรี สาขาที่เกีย่วข้อง 1 12,000 บาท/เดือน ต.ต้นโพธ์ิ  อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี  16000

พนักงานสายส่ง ชาย 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 1 310 บาท/วัน โทร. 0 3651 2472

ผู้จดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

5 พนักงานขาย ชาย 20-35 ปี ม.3 ขึ้นไป 2 9,300 บาท/เดือน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั 

68  หมูท่ี่  4  ถนนเล่ียงเมืองสิงห์บุรี

พนักงานโทรขาย หญิง 20-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 1 ตามตกลง ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 09 3329 3615

จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดสิงห์บุรี เดือนพฤศจิกายน 2562
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
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ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจา้ง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ 
ที่ (อตัรา) ประเภทกจิการ

6 หัวหน้างาน ชาย/หญิง 22-35 ปี ป.ตรี การจดัการ,บริหาร 1 ตามตกลง บริษัท  ไทยชิบาอรุะ เด็นชิ  จ ากดั

(มีประสบการณ์ 2-3 ปี) สาขาที่เกี่ยวข้อง 51 หมูท่ี่ 3

วิศวกร ชาย 22-35 ปี ป.ตรี วิศวกรรม เคร่ืองกล 2 15,000 บาท/เดือน ต.น้ าตาล อ.อนิทร์บุรี

ไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง จ.สิงห์บุรี 16110

ล่ามภาษาญี่ปุ่น ชาย/หญิง 22-35 ปี ป.ตรี ภาษาญี่ปุ่น 2 15,000 บาท/เดือน โทร. 0 3681 2870

สาขาที่เกี่ยวข้อง ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18-35 ปี ม.6 ขึ้นไป 10 346 บาท/วัน

7 พนักงานจดัเรียงสินค้า หญิง 18-35 ปี ม.6-ปวส. 1 310 บาท/วัน บริษัท เกษร ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั

99/3 หมูท่ี่ 2

ผู้ช่วยเภสัชกร หญิง 18-35 ปี ม.6-ปวส. 1 ตามตกลง ต.อนิทร์บุรี อ.อนิทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี 16110

โทร. 0 3651 0992-3

ค้าปลีก-ค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค

8 จป.วิชาชีพ ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ป.ตรี อาชีวอนามัย 1 ตามตกลง บริษัท ครีมเมอร่ีพลัส จ ากดั

และส่ิงแวดล้อม 76 หมูท่ี่ 6  

พนักงานขายและการตลาด ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี การตลาด 1 ตามตกลง ต..โพกรวม  อ.เมือง

(ส่ือสารภาษาองักฤษได้) สาขาที่เกีย่วข้อง จ.สิงห์บุรี 16000

เจ้าหน้าทีวิ่จัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี  ชีววิทยา,เคมี 1 ตามตกลง โทร. 09 5928 3508

จลุชีววิทยา ผลิตเครื่องส าอางค์

9 พนักงานบัญชี หญิง 21-40 ปี ปวส.-ป.ตรี บัญชี 1 ตามตกลง บริษัท ส่งเสริมอนิเตอร์คูลสเตนเลส จ ากดั

105  หมูท่ี่ 3

ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3669 9440-1

ผลิตตู้แช่เยน็

10 เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ ชาย/หญิง 22-40 ปี ป.ตรี สัตวบาล 1 ตามตกลง บริษัท นีโอฟาร์มาเคม จ ากดั

สาขาที่เกีย่วข้อง 54/2 หมูท่ี่ 3

ต.บางระจนั อ.ค่ายบางระจนั

จ.สิงห์บุรี 16150

โทร. 06 3535 7710

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

11 หัวหน้างานฝ่ายผลิต หญิง 25-40 ปี ม.6-ป.ตรี 4 ตามตกลง บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั

(มีประสบการณ์ 5 ป)ี 31/2 หมูท่ี่ 2

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ หญิง 18-40 ปี ม.6 ขึ้นไป 4 ตามตกลง   ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี

  จ.สิงห์บุรี 16120

พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 100 330 บาท/วัน โทร. 0 3651 0987

ผลิตช้ินส่วนภายในล าโพง

12 ช่างกลึง ชาย 20-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 310 บาท/วัน บริษัท ชินบุตร เอน็จเินียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั

63  หมูท่ี่ 12

ช่างเชื่อม ชาย 20-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 310 บาท/วัน ต.ท่าข้าม  อ.ค่ายบางระจนั

จ.สิงห์บุรี  16150

โทร. 0 3651 0322

โรงกลึง

13 พนักงานขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชาย 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 5 310 บาท/วัน หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นสโตร์

910 ถนนขุนสรรค์

ช่างซ่อมบ ารุง ชาย 18-40 ปี ปวช.-ปวส. ช่างไฟฟ้าก าลัง 2 ตามตกลง ต.บางพุทรา อ.เมือง

สาขาที่เกีย่วข้อง จ.สิงห์บุรี 16000

โทร. 0 3651 2073

ห้างสรรพสินค้า

14 ลูกจา้งรายวัน ชาย 18-40 ปี ม.3 ขึ้นไป 10 310 บาท/วัน บริษัท เอเชียน อนิซูเลเตอร์  จ ากดั (มหาชน)

99  หมูท่ี่ 2

ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3659 9753-4

ผลิตลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

15 พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตามตกลง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นันทิญา 

33 หมูท่ี่ 3

ต.โรงช้าง  อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3659 8325

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

16 ธุรการขาย หญิง 21-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 320 บาท/วัน บริษัท การุณบราเธอร์ส จ ากดั

80/1  หมูท่ี่ 4

ธุรการทั่วไป หญิง 21-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 2 320 บาท/วัน ต.บางน้ าเชี่ยว อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

พนักงานคลังสินค้า ชาย 18-35 ปี ม.3-ปวส. 2 310 บาท/วัน โทร. 0 3659 9599

จ าหน่ายอุปกรณ์ในฟาร์มปิด  Evap

พนักงานติดรถ ชาย 20-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 310 บาท/วัน

17 เจา้หน้าที่คอมพิวเตอร์ ชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป ป.ตรี คอมพิวเตอร์ 1 ตามตกลง บริษัท สิงห์บุรีอซูีซุเซลล์ จ ากดั

เทคโนโลยีสารสนเทศ 69 หมูท่ี่ 11 

ที่ปรึกษางานบริการ ชาย/หญิง 20-35 ปี ม.6-ป.ตรี 1 ตามตกลง ต.ต้นโพธ์ิ อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000

ช่างยนต์ ชาย 20-35 ปี ปวส. ช่างยนต์ 2 ตามตกลง โทร. 0 3651 2788

สาขาที่เกีย่วข้อง จ าหน่ายรถยนต์

18 ช่างเทคนิค ชาย 18-40 ปี ปวช.-ปวส. ช่างกลโรงงาน 2 ตามตกลง บริษัท น้ าตาลสิงห์บุรี จ ากดั

สาขาที่เกีย่วข้อง 24/2  หมูท่ี่ 2

พนักงานตรวจสอบคุณภาพอ้อย ชาย 20-40 ปี ม.6-ป.ตรี 4 ตามตกลง ต.ไม้ดัด อ.บางระจนั

จ.สิงห์บุรี 16130

โทร. 0 3659 1475-6

ผลิตน้ าตาลทราย

19 ที่ปรึกษาการขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ม.6-ป.ตรี 2 ตามตกลง บริษัท เอ แอนด์ จ ีออโต้ จ ากดั

232/1 หมูท่ี่ 1 ถนนสายเอเชีย

ช่างยนต์ ชาย 20-35 ปี ปวช.-ปวส. ช่างยนต์ 1 ตามตกลง ต.ม่วงหมู ่อ.เมือง

สาขาที่เกีย่วข้อง จ.สิงห์บุรี  16000

โทร 0 3651 0691

จ าหน่ายรถยนต์

20 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-37 ปี ม.6 ขึ้นไป 5 ตามตกลง บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จ ากดั

109  หมูท่ี่ 1

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

จ.สิงห์บุรี 16000

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

จ าหน่ายรถยนต์

พนักงานบัญชี หญิง 20-37 ปี ปวส.-ป.ตรี บัญชี 5 ตามตกลง

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

21 พนักงานบัญชี หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี บัญชี 2 ตามตกลง บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จ ากดั

สาขาที่เกีย่วข้อง 49  หมูท่ี่ 6

พนักงานธุรการ หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง ต.โพชนไก ่อ.บางระจนั

สาขาที่เกีย่วข้อง จ.สิงห์บุรี 16130

พนักงานจดัซ้ือ ชาย/หญิง 20-35 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง โทร. 0 3659 1133

รับเหมางาน  อาคารโรงงาน สิง่ก่อสร้าง

22 ตัวแทนขาย ชาย/หญิง 20-35 ปี ป.6 ขึ้นไป 2 ตามตกลง บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จ ากดั

(ผ่านเกณฑ์ทหาร) 76/25-26   หมูท่ี่ 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

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

152/152-153 หมูท่ี่ 7

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

จ.สิงห์บุรี  16000

พนักงานขับรถ ชาย 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากดัวุฒิ 2 ตามตกลง โทร. 0 3651 2173

จ าหน่ายเครื่องท าความเยน็



               ต าแหนง่งานว่าง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต าแหนง่งานว่างเพิม่เติมอยู่เสมอ สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่
    ส านกังานจัดหางานจังหวัดสิงหบฺรีุ โทร 0 3650 7202-3

ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจา้ง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ 
ที่ (อตัรา) ประเภทกจิการ
1 พนักงานประจ าร้าน ชาย/หญิง 20-35 ปี ม.6-ป.ตรี 10 14,000 บาท/เดือน บริษัท อาฟเตอร์ ยู  (มหาชน)

1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 0 2318 4488 ต่อ 251-2
ขนมหวาน เบเกอรี่

2 เจา้หน้าที่พัฒนาลูกค้า ชาย/หญิง 22-40 ปี ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 1 ตามตกลง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (สาขาสิงห์บุรี)
190 หมูท่ี่ 7 

ซุปเปอร์ไวเซอร์ เบเกอร่ี ชาย/หญิง 20-40 ปี ปวส.-ป.ตรี 1 16,000 บาท/เดือน   ต.บางงา  อ.ท่าวุ้ง
  จ.ลพบุรี 15150

พนักงานจดัเรียงสินค้า ชาย/หญิง 18-40 ปี ม.6 ขึ้นไป 1 10,000 บาท/เดือน โทร. 0 3668 6710
ห้างสรรพสินค้า

3 เจา้หน้าที่ควบคุมคุณภาพ ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 10,600 บาท/เดือน บริษัท นครชัยทัวร์ จ ากดั
1536-38  ถนนมิตรภาพ

เจา้หน้าที่พัสดุ ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 10,600 บาท/เดือน  ต.ในเมือง อ.เมือง
(ประจ าอูน่ครราชสีมา) จ.นครราชสีมา  30000
เจา้หน้าที่บริการรถโดยสาร ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 1 9,800 บาท/เดือน โทร. 0 4426 1555 ต่อ 123

บริการขนส่งด้วยรถยนต์โดยสาร
เจา้หน้าที่พัสดุ ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 10,600 บาท/เดือน

(ประจ าท่าเชียงใหม)่
เจา้หน้าที่ธุรการ ชาย 18 ปีขึ้นไป ม.6-ป.ตรี 1 10,800 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ ชาย 27-50 ปี ม.6-ป.ตรี 2 20,500 บาท/เดือน

พนักงานต้อนรับบนรถ หญิง/ชาย 18-30 ปี ม.3 ขึ้นไป 1 14,000 บาท/เดือน

4 พนักงานฝ่ายผลิต หญิง 18-45 ปี ม.3-ปวช. 12 315 บาท/วัน บริษัท เอส.ซี.เอส.สปอร์ตสแวร์  จ ากดั
99/1 หมูท่ี่ 6  

ต.หาดอาษา  อ.สรรพยา
จ.ชัยนาท  17150

โทร. 06 4871 8578
ผลิตรองเท้า

5 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 20 ปีขึ้นไป ปวช.-ปวส. 70 12,500 บาท/เดือน บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์  จ ากดั

110/4  หมูท่ี่ 4 ถนนเศรษฐกจิ 1
พนักงานขับรถ ชาย 30 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 1 9,750 บาท/เดือน ต.บ้านเกาะ  อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร 74000
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ชาย 20 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 12,000 บาท/เดือน โทร. 0 3446 8019

ผลิตกระดาษคราฟท์

ต าแหน่งงานว่างต่างจังหวัด เดือนพฤศจิกายน 2562
โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
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ล าดับ ต าแหน่งงานว่าง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จ านวน ค่าจา้ง สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/ 
ที่ (อตัรา) ประเภทกจิการ
6 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 20-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 5 315 บาท/วัน บริษัท เล้งเฮง อกรีฟู้ดส์ จ ากดั

59/1 หมูท่ี่ 1  
ต.ห้วยไผ่  อ.แสวงหา
จ.อา่งทอง  13160

โทร. 0 3594 9836-7
ผักและผลไม้แปรรูป

7 พนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย 18-50 ปี ไม่จ ากดัวุฒิ 6 325 บาท/วัน บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอร่ี การ์ด  จ ากดั

19/12  ซอยนวมินทร์ 28
แขวงคลองกุม่  เขตบึงกุม่

กรุงเทพ ฯ 10240
โทร. 0 2734 7553-4

ระบบรักษาความปลอดภัย

8 พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 25-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 3 9,800 บาท/เดือน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากดั
299 หมูท่ี่ 5 ถนนมิตรภาพ

พนักงานขับรถด้ัมพ์ ชาย 25-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 3 9,800 บาท/เดือน ต.ทับกวาง  อ.แกง่คอย
จ.สระบุรี 17130

โทร. 0 3667 0370
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์

9 — พนักงานฝ่ายผลิต ชาย/หญิง 18 ปีขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 10 308 บาท/วัน บริษัท ฟจูคุิระ อเิล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

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

จ.พระนครศรีอยุธยา  13210
โทร. 0 3522 6901-5

ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์



               ต าแหนง่งานว่าง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ หรือมีต าแหนง่งานว่างเพิม่เติมอยู่เสมอ สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่
    ส านกังานจัดหางานจังหวัดสิงหบฺรีุ โทร 0 3650 7202-3

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 เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั

 - พิการทางรา่งกายหรอื 31/2 หมูท่ี่ 2

การเคลือ่นไหว   ต.บ้านหม้อ  อ.พรหมบุรี

  จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3651 0987

ผลิตช้ินส่วนภายในล าโพง

2 — พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-40 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 310 บาท/วัน บริษัท ส่งเสริมอนิเตอร์คูลสเตนเลส จ ากดั

 - พิการทางรา่งกายหรอื 105  หมูท่ี่ 3

การเคลือ่นไหว ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 0 3669 9440-1

ผลิตตู้แช่เยน็

3 — 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 9365

ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า

4 — พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 310 บาท/วัน บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (สาขาสิงห์บุรี)

 - พิการทางรา่งกายหรอื 190 หมูท่ี่ 7 
การเคลือ่นไหว   ต.บางงา  อ.ท่าวุ้ง

  จ.ลพบุรี 15150
โทร. 0 3668 6710

ห้างสรรพสินค้า

5 — พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-45 ปี ป.6 ขึ้นไป 1 310 บาท/วัน บริษัท ซันเด้น อนิเตอร์คูล(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

 - พิการทางรา่งกายหรอื 97-97/1 หมูท่ี่ 3 

การเคลือ่นไหว ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี

จ.สิงห์บุรี 16120

โทร. 08 9194 2915

ผลิตเครื่องท าความเยน็

โดย  ส านักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
ต าแหน่งงานว่างคนพิการ เดือนพฤศจิกายน 2562

   สถานประกอบการ/ที่ต้ัง/  
         ประเภทกิจการ 


