
                                                
               ตําแหนงงานวาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือมีตําแหนงงานวางเพิ่มเติมอยูเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี โทร 0 3650 7202-3

ลําดับ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จํานวน คาจาง

ที่ (อัตรา)

1 พนักงานฝายผลิต ชาย 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 15 310 บาท/วัน บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จํากัด

114  หมูที่ 2

ต.โรงชาง  อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี 16120

โทร. 08 5963 8455

ผลิตกระดาษ

2 พนักงานฝายผลิต ชาย/หญิง 18-35 ป ไมจํากัดวุฒิ 10 310 บาท/วัน บริษัท กิจพูนชัย จํากัด

8 หมูที่ 2

ต.บานหมอ อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี 16120

โทร. 0 3651 0898

ผลิตวัสดุและอุปกรณยึดโยงเสาไฟฟา

3 ชางไฟฟา ชาย 20-40 ป ปวช.-ปวส. 2 ตามตกลง บริษัท การุณ บราเธอรส จํากัด

80/1  หมูที่ 4

พนักงานชางประกอบ ชาย/หญิง 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 1 310 บาท/วัน ต.บางน้ําเชี่ยว  อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี 16120

พนักงานคลังสินคา ชาย/หญิง 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 1 310 บาท/วัน โทร. 0 3659 9599 ตอ 807

ขายสงเครื่องจักรอุปกรณและเครื่องใชทางการเกษตร  

ธุรการการเงิน หญิง 20-40 ป ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง

ธุรการขนสง หญิง 20-40 ป ปวส.-ป.ตรี 1 ตามตกลง

4 แคชเชียร ชาย/หญิง 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 4 320 บาท/วัน บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส   จํากัด

910 ถนนขุนสรรค

พนักงานกุก ชาย/หญิง 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 4 320 บาท/วัน ต.บางพุทรา อ.เมือง

จ.สิงหบุรี 16000

โทร. 0 3652 4304

รานอาหาร (KFC)

ตําแหนงงานวางในจังหวัดสิงหบุรี เดือนพฤษภาคม 2562
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี

   สถานประกอบการ/           

ท่ีตั้ง/ ประเภทกิจการ 



                                                
               ตําแหนงงานวาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือมีตําแหนงงานวางเพิ่มเติมอยูเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี โทร 0 3650 7202-3

ลําดับ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จํานวน คาจาง

ที่ (อัตรา)

ตําแหนงงานวางในจังหวัดสิงหบุรี เดือนพฤษภาคม 2562
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี

   สถานประกอบการ/           

ท่ีตั้ง/ ประเภทกิจการ 

5 พนักงานฝายผลิต หญิง 18-35 ป ม.3 ขึ้นไป 25 330 บาท/วัน บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด

สาขาที่เกี่ยวของ 31/2 หมูที่ 2

  ต.บานหมอ  อ.พรหมบุรี

  จ.สิงหบุรี 16120

โทร. 0 3651 0987

ผลิตชิ้นสวนภายในลําโพง

6 พนักงานลางรถยนต ชาย/หญิง 18-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 1 300 บาท/วัน ราน CC คารวอช

105/4 หมูที่ 1

ต.บางมัญ อ.เมือง

จ.สิงหบุรี 16000

โทร. 09 4809 2395

ลางรถยนต

7 พนักงานบัญชี หญิง 30-40 ป ป.ตรี บัญชี 1 ตามตกลง บริษัท สงเสริมอินเตอรคูลสเตนเลส จํากัด

สาขาที่เกี่ยวของ 105  หมูที่ 3

ต.บานหมอ อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี 16120

โทร. 0 3669 9440-1

ผลิตตูแชเย็น

8 ชางกลโรงงาน ชาย 25 ปขึ้นไป ปวส.ชางกล 1 12,000 บาท/เดือน บริษัท นีโอ ฟารมา เคม จํากัด

(มีประสบการณ) สาขาที่เกี่ยวของ 54/2  หมูที่ 3

ชางยนต ชาย 25 ปขึ้นไป ปวส.ชางยนต 1 12,000 บาท/เดือน ต.บางระจัน  อ.คายบางระจัน

(มีประสบการณ) สาขาที่เกี่ยวของ จ.สิงหบุรี 16150

โทร. 08 5480 2640

ผลิตอาหารสัตว

9 พนักงานขายน้ํามะนาว ชาย/หญิง 25-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 3 300 บาท/วัน คุณเทียนชัย  กฤชเพ็ชร

49  หมูที่ 1

พนักงานขายเกษตรอินทรีย ชาย/หญิง 25-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 3 300 บาท/วัน ต.โพทะเล อ.คายบางระจัน

จ.สิงหบุรี 16150

พนักงานขายเครื่องปุยอาหาร ชาย/หญิง 25-40 ป ไมจํากัดวุฒิ 3 300 บาท/วัน โทร. 08 3131 2964

จําหนายน้ํามะนาว



                                                
               ตําแหนงงานวาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือมีตําแหนงงานวางเพิ่มเติมอยูเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี โทร 0 3650 7202-3

ลําดับ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จํานวน คาจาง

ที่ (อัตรา)

ตําแหนงงานวางในจังหวัดสิงหบุรี เดือนพฤษภาคม 2562
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี

   สถานประกอบการ/           

ท่ีตั้ง/ ประเภทกิจการ 

10 พนักงานฝายผลิต หญิง 18-35 ป ม.6 ขึ้นไป 15 346 บาท/วัน บริษัท  ไทยชิบาอุระ เด็นชิ  จํากัด

51 หมูที่ 3

วิศวกร ชาย/หญิง 22-35 ป ป.ตรี วิศวกรรม เครื่องกล 3 15,000 บาท/เดือน ต.น้ําตาล อ.อินทรบุรี

ไฟฟาและสาขาที่เกี่ยวของ จ.สิงหบุรี 16110

ลามภาษาญี่ปุน,ลามภาษาอังกฤษ ชาย/หญิง 22-35 ป ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวของ 2 15,000 บาท/เดือน โทร. 0 3681 2870

ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

11 พนักงานขาย ชาย/หญิง 25-35 ป ปวส. ขึ้นไป 5 ตามตกลง บริษัท สิงหบุรีฮอนดาคารส จํากัด

223 หมูที่ 2 ถนนสายเอเชีย

เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ หญิง 20-25 ป ปวส. ขึ้นไป 2 ตามตกลง ต.มวงหมู อ.เมือง

จ.สิงหบุรี 16000

พนักงานบัญชี หญิง 25-35 ป ปวส. ขึ้นไป 1 ตามตกลง โทร. 0 3669 9306

จําหนายรถยนต

พนักงานรับรถ ชาย 25-35 ป ปวส. ขึ้นไป 1 ตามตกลง

ชางยนต ชาย 25-35 ป ปวส. ขึ้นไป 1 ตามตกลง

12 พนักงานขาย ชาย/หญิง 25 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป 4 ตามตกลง บริษัท เอ แอนด จี ออโต จํากัด

18/3   หมูที่ 3

ต.บางมัญ อ.เมือง

จ.สิงหบุรี  16000

โทร 0 3651 0691

จําหนายรถยนต

13 พนักงานทั่วไป ชาย 25-45 ป ไมจํากัดวุฒิ 10 350 บาท/วัน บริษัท อุตสาหกรรมน้ําแข็งทาขาม จํากัด

115/1,115/2  หมูที่ 5

ต.โพสังโฆ  อ.คายบางระจัน

จ.สิงหบุรี  16150

โทร. 08 9742 4795

ผลิตน้ําแข็ง



                                                
               ตําแหนงงานวาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือมีตําแหนงงานวางเพิ่มเติมอยูเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี โทร 0 3650 7202-3

ลําดับ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จํานวน คาจาง

ที่ (อัตรา)

ตําแหนงงานวางในจังหวัดสิงหบุรี เดือนพฤษภาคม 2562
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี

   สถานประกอบการ/           

ท่ีตั้ง/ ประเภทกิจการ 

14 วิศวกรซอมบํารุง ชาย 22-35 ป ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟา เครื่องกล 1 ตามตกลง บริษัท เวลแมน จํากัด

สาขาที่เกี่ยวของ 1 หมูที่ 3

โฟรแมน ชาย 18-40 ป ปวช.-ปวส. ชางกลโรงงาน 1 ตามตกลง   ต.ไมดัด  อ.บางระจัน

ชางไฟฟา สาขาที่เกี่ยวของ   จ.สิงหบุรี 16130

ชางเชื่อมประกอบ ชาย 18-35 ป ป.6 ขึ้นไป 5 ตามตกลง โทร. 08 1874 6922

ผลิตและจําหนายเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ชางกลึง ชาย 18-35 ป ปวช.-ปวส. ชางกล 2 ตามตกลง

สาขาที่เกี่ยวของ

15 พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 20-40 ป ม.3 ขึ้นไป 10 ตามตกลง บริษัท ครีมเมอรี่พลัส จํากัด

998/1  ถนนสิงหบุรี-ลพบุรี

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

จ.สิงหบุรี 16000

โทร. 09 5928 3508

ผลิตเครื่องสําอาง

16 พนักงานฝายผลิต ชาย 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 310 บาท/วัน บริษัท ยามาโมโต เฟานดรี (ประเทศไทย) จํากัด

51 หมูที่ 2

ชางเทคนิค ชาย 20 ปขึ้นไป ปวส.สาขาที่เกี่ยวของ 2 ตามตกลง ต.น้ําตาล อ.อินทรบุรี

จ.สิงหบุรี 16110

โทร. 0 3681 2889-90

หลอเหล็ก

17 พนักงานขาย หญิง 20-35 ป ม.6-ป.ตรี 2 ตามตกลง บริษัท ชินบุตร เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

63  หมูที่ 12

ชางเชื่อม ชาย 18 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 2 ตามตกลง ต.ทาขาม  อ.คายบางระจัน

(มีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ) จ.สิงหบุรี  16150

โทร. 0 3651 0322

โรงกลึง

18 พนักงานขาย หญิง 18-35 ป ม.6 ขึ้นไป 4 310 บาท/วัน หางหุนสวนจํากัด ไชยแสง ดีพารทเมนสโตร

910 ถนนขุนสรรค

แมบาน หญิง 25-50 ป ป.6 ขึ้นไป 4 310 บาท/วัน ต.บางพุทรา  อ.เมือง

จ.สิงหบุรี  16000

โทร 0 3651 2073

หางสรรพสินคา



                                                
               ตําแหนงงานวาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือมีตําแหนงงานวางเพิ่มเติมอยูเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี โทร 0 3650 7202-3

ลําดับ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จํานวน คาจาง

ที่ (อัตรา)

ตําแหนงงานวางในจังหวัดสิงหบุรี เดือนพฤษภาคม 2562
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี

   สถานประกอบการ/           

ท่ีตั้ง/ ประเภทกิจการ 

19 พนักงานขาย ชาย/หญิง 20-37 ป ม.6 ขึ้นไป 5 ตามตกลง บริษัท โตโยตาสิงหบุรี จํากัด

109  หมูที่ 1

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

จ.สิงหบุรี 16000

โทร. 0 3669 9399

จําหนายรถยนต

20 ชางเทคนิค ชาย 20 ปขึ้นไป ปวส. เครื่องกล 2 ตามตกลง บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จํากัด

สาขาที่เกี่ยวของ 12  หมูที่ 3

ต.หัวปา อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี 16120

โทร. 0 3651 0787

ผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก

21 เจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ ชาย 21-30 ป ปวส.-ป.ตรี 2 ตามตกลง บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

(ทํางานตางจังหวัดได) 258/13  หมูที่ 7

 ต.บางมัญ  อ.เมือง

 จ.สิงหบุรี 16000 

โทร. 08 1379 9931

สินเชื่อรถยนต

22 ตัวแทนขาย ชาย/หญิง 20-35 ป ป.6 ขึ้นไป 5 ตามตกลง บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด

(ผานเกณฑทหาร) 76/25-26   หมู 5

พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ ชาย 20-35 ป ม.6 ขึ้นไป 4 ตามตกลง ต.ตนโพธิ์  อ.เมือง

(ผานเกณฑทหาร) จ.สิงหบุรี 16000

โทร. 08 9901 1231

จําหนายเครื่องใชไฟฟา

23 วิศวกร ชาย 22 ปขึ้นไป ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล 2 ตามตกลง บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร  จํากัด (มหาชน)

ไฟฟา สาขาที่เกี่ยวของ 99  หมูที่ 2

ลูกจางรายวัน ชาย/หญิง 18-40 ป ม.3 ขึ้นไป 20 ตามตกลง ต.บานหมอ  อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี 16120

โทร. 0 3659 9753-4

ผลิตลูกถวยฉนวนไฟฟา



               ตําแหนงงานวาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือมีตําแหนงงานวางเพิ่มเติมอยูเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหฺบุรี โทร 0 3650 7202-3
ลําดับ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จํานวน คาจาง

ที่ (อัตรา)

1 พนักงานจัดเรียงสินคา ชาย/หญิง 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 340 บาท/วัน บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด

2  หมู 1  

แคชเชียร ชาย/หญิง 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 340 บาท/วัน  ต.ทาศาลา อ.เมือง

จ.ลพบุรี  15000

พนักงานขายอาหารสด ชาย/หญิง 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 5 340 บาท/วัน โทร. 08 6147 5687

ธุรกิจคาปลีก

2 เจาหนาที่พัฒนาลูกคา ชาย/หญิง 20-35 ป ป.ตรี 1 ตามตกลง บริษัท สยามแม็คโคร  จํากัด (มหาชน)

190  หมู 7  

 ต.บางงา อ.ทาวุง

จ.ลพบุรี  15150

โทร. 08 1658 8583

จําหนายสินคาแบบขายสง

3 พนักงานขับรถ ชาย 27 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 5 23,000 บาท/เดือน บริษัท นครชัย 21 จํากัด

1540-42  ถนนมิตรภาพ

พนักงานตอนรับบนรถ หญิง 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 3 15,800 บาท/เดือน  ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา  30000

เจาหนาที่ขายตั๋ว หญิง 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 2 14,500 บาท/เดือน โทร. 0 4425 7997 ตอ 123

บริการขนสงดวยรถยนตโดยสาร

4 พนักงานฝายผลิต หญิง 18-45 ป ม.3-ปวช. 40 315 บาท/วัน บริษัท เอส.ซ.ีเอส.สปอรตสแวร  จํากัด

99/1 หมูที่ 6  

ต.หาดอาษา  อ.สรรพยา

จ.ชัยนาท  17150

โทร. 06 4871 8578

ผลิตรองเทา

5 พนักงานฝายผลิต ชาย/หญิง 20-45 ป ป.6 ขึ้นไป 6 315 บาท/วัน บริษัท เลงเฮง อกรีฟูดส จํากัด

59/1 หมูที่ 1  

ต.หวยไผ  อ.แสวงหา

จ.อางทอง  13160

โทร. 0 3594 9836-7

ผักและผลไมแปรรูป

ตําแหนงงานวางตางจังหวัด เดือนพฤษภาคม 2562
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี

   สถานประกอบการ/ท่ีตั้ง/  

         ประเภทกิจการ 



               ตําแหนงงานวาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือมีตําแหนงงานวางเพิ่มเติมอยูเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหฺบุรี โทร 0 3650 7202-3
ลําดับ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จํานวน คาจาง

ที่ (อัตรา)

ตําแหนงงานวางตางจังหวัด เดือนพฤษภาคม 2562
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี

   สถานประกอบการ/ท่ีตั้ง/  

         ประเภทกิจการ 

6 พนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย 18-50 ป ไมจํากัดวุฒิ 6 325 บาท/วัน บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี่ การด  จํากัด

19/12  ซอยนวมินทร 28

แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม

กรุงเทพ ฯ 10240

โทร. 0 2734 7553-4

ระบบรักษาความปลอดภัย

7 พนักงานเย็บจักร ชาย/หญิง 18 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป 140 315 บาท/วัน บริษัท ซาบีนา จํากัด

177  หมูที่ 8

ต.วังไกเถื่อน  อ.หันคา

จ.ชัยนาท 17130

โทร. 0 5641 0666

ผลิตชุดชั้นใน

8 หัวหนาแผนกบุคคล ชาย/หญิง 30 ปขึ้นไป ป.ตรี 1 30,000 บาท/เดือน บริษัท ปญจพลไฟเบอรคอนเทนเนอร  จํากัด

110/4  หมูที่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1

วิศวกร ชาย 25 ปขึ้นไป ป.ตรี 3 17,000 บาท/เดือน ต.บานเกาะ  อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร 74000

เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ชาย/หญิง 21 ปขึ้นไป ป.ตรี 3 22,000 บาท/เดือน โทร. 0 3446 8019

ผลิตกระดาษคราฟท

เจาหนาที่ควบคุมระบบการผลิต ชาย 20 ปขึ้นไป ม.3 - ปวส. 50 9,750 บาท/เดือน

คอมพิวเตอร,อิเล็กทรอนิกส

หัวหนาแผนกคลังสินคา ชาย/หญิง 30 ปขึ้นไป ป.ตรี 1 27,000 บาท/เดือน

ชางเทคนิค ชาย 20 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส. 6 12,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถโฟลคลิฟท ชาย 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 2 10,000 บาท/เดือน

9 � พนักงานฝายผลิต ชาย/หญิง 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป 40 308 บาท/วัน บริษัท ฟูจิคุระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด

1/80 หมูที่ 5 ถนนโรจนะ

ต.คานหาม  อ.อุทัย

จ.พระนครศรีอยุธยา  13210

โทร. 0 3522 6901-5

ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

10 พนักงานรายวัน ชาย/หญิง 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิ 30 350 บาท/วัน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

200  หมูที่ 4 

ต.ปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี  11120

โทร. 09 0090 1870

รับเหมากอสราง



               ตําแหนงงานวาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได หรือมีตําแหนงงานวางเพิ่มเติมอยูเสมอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหฺบุรี โทร 0 3650 7202-3
ลําดับ ตําแหนงงานวาง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา จํานวน คาจาง

ที่ (อัตรา)

1 � พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-45 ป ป.6 ขึ้นไป 2 310 บาท/วัน  บริษัท บีเอช โปร อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด 

 - พิการทางรางกายหรือ 168  หมูที่ 3  ถนนสายเอเชีย  

การเคลื่อนไหว ต.บานหมอ  อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี  16120

โทร. 0 3669 9364

ผลิตตูควบคุมไฟฟา

2 � พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-45 ป ป.6 ขึ้นไป 3 ตามตกลง บริษัท  ไทยชิบาอุระ เด็นชิ  จํากัด

 - พิการทางรางกายหรือ 51 หมูที่ 3

การเคลื่อนไหว ต.น้ําตาล อ.อินทรบุรี

จ.สิงหบุรี 16110

โทร. 0 3681 2870

ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

3 � พนักงานทั่วไป ชาย/หญิง 18-45 ป ป.6 ขึ้นไป 2 310 บาท/วัน บริษัท ซันเดน อินเตอรคูล(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 - พิการทางรางกายหรือ 97-97/1 หมูที่ 3 

การเคลื่อนไหว ต.บานหมอ อ.พรหมบุรี

จ.สิงหบุรี 16120

โทร. 08 9194 2915

ผลิตเครื่องทําความเย็น

ตําแหนงงานวางคนพิการ เดือนพฤษภาคม 2562
โดย  สํานักงานจัดหางานจังหวัดสิงหบุรี

   สถานประกอบการ/ท่ีตั้ง/  

         ประเภทกิจการ 
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