ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย จํากัด

ตําแหนง
คนพิการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-35 ม.3-ปวช.
งานเอกสาร งานคอมพิวเตอร

140 หมู 6 ต. หนองหนาม

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง จ. ลําพูน

ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติกใน
อุตสาหกรรมยานยนต
e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

ปดรับสมัคร 05/07/2563

โทร .053-584230 fax: 053-584231
GOOD CUT SALON (กูด คัต)
85/2 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รานเสริมสวย
โทร .053-510490
GOOD CUT SALON (กูด คัต)
85/2 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รานเสริมสวย
โทร .053-510490

ชางทําเล็บ

3

18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา ไมมีประสบการณสอนใหฟรี พรอมเรียนรูงานใหมๆอยางเปนระบบ
เพศ ไมจํากัด
ชวงเวลาทํางาน 09.00-20.00 น.

คาจาง ตามตกลง บาท

ปดรับสมัคร 04/07/2563
ชางทําผม
คาจาง ตามตกลง บาท

3

18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา ไมมีประสบการณสอนใหฟรี พรอมเรียนรูงานใหมๆอยางเปนระบบ
เพศ ไมจํากัด
ชวงเวลาทํางาน 09.00-20.00 น.
ปดรับสมัคร 04/07/2563
หน ้า 1/3

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด

ตําแหนง
บัญชีสต็อคและการเงิน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

178 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 10,000-12,000 บาท
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้ง
ปลีกและสง
โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

ปดรับสมัคร 04/07/2563

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด
แคชเชียร
178 หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 10,000-12,000 บาท
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้ง
ปลีกและสง
โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

1

บริษัท โรงน้ําแข็งลําพูนกิจวารี จํากัด
290 หมู 5 ต. ตนธง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตน้ําแข็ง
โทร .095-6510275
หจก. พีเค เฟอรนิเจอร 2019 (ลําพูน)
359/1 หมู 5 ต. ศรีบัวบาน
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรทุก
ชนิด
โทร .053-090782,082-1963378

4

ฝายผลิต

20-35

ปวส.-ป.ตรี/ไมจํากัด หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา
สาขา
เพศ หญิง
ปดรับสมัคร 04/07/2563

คาจาง 320/วัน บาท

พนักงานแพ็คสินคา

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
22-35 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี
หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา
การจัดการ คอมธุรกิจ เพศ หญิง
การตลาด

2

25-40

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา ยกน้ําแข็ง ใสรถลูกคา
เพศ ชาย
ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น.
ปดรับสมัคร 02/07/2563

21 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

ผานการเกณฑทหารแลว ขยัน อดทน
เพศ ชาย

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ปดรับสมัคร 02/07/2563

หน ้า 2/3

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
ตําแหนง
หจก. พีเค เฟอรนิเจอร 2019 (ลําพูน)
พนักงานขึ้นของ
359/1 หมู 5 ต. ศรีบัวบาน
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรทุกชนิด
โทร .053-090782,082-1963378
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภุญชัย
ภารโรง
199 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามตกลง บาท
ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา
โทร .084-7104596
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภุญชัย
แมบาน
199 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา
โทร .084-7104596
บริษัท พี เอ แอร แอนด เซอรวิส จํากัด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 21 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป
ผานการเกณฑทหารแลว ขยัน อดทน
เพศ ชาย
ปดรับสมัคร 02/07/2563
1

1

30 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา ซอมบํารุงเบื้องตนได ตกแตงสวยหยอมภายในวิทยาลัย สามารถขับรถยนตได
มีใบอนุญาตขับขี่ ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
ปดรับสมัคร 02/07/2563
30 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณดานงานแมบานจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลา
ได มีจิตอาสา
เพศ หญิง

คาจาง ตามตกลง บาท
ปดรับสมัคร 02/07/2563
พนักงานบัญชี

86 หมู 3 ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 10,000 ขึ้นไป บาท
ประเภทกิจการ ขาย ติดตั้ง ซอมแซม เครื่องปรับอากาศ
e-mail:pa.air_lamphun@yahoo.co.th
โทร .053-562918

1

20-35

ปวส.-ป.ตรี

มีประกันสังคม ชุดฟอรม โบนัส ทองเที่ยวปลายป สามารถใชโปรแกรม
Express ได ถามีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ หญิง
ปดรับสมัคร 01/07/2563

โทรศัพท 053-525543-4 โทรสาร 053-525543 ตอ 502
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หน ้า 3/3

