ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด

ตําแหนง
IT Technician (IT)

55 หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกขึ้นรูป
e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com
โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663
บริษัท ฮองดา จํากัด
พนักงานเคลียลําไย
287 หมู 8 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
23-35 ปวส./อิเล็กทรอนิกส/ ปวส. อิเล็กทรอนิกส/คอมพิวเตอร มีประสบการณงาน IT Support/ IT
คอมพิวเตอร
Network จะพิจารณาเปนพิเศษ สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มีใบ
อนุญาติขับขี่รถยนต และรถจักรยานต
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 12/07/2562

20

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ เพศ ไมจํากัด

คาจาง - บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 11/07/2562

e-mail:hongda1994@hotmail.com
โทร .053-982065
หน ้า 1/9

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ฮองดา จํากัด
287 หมู 8 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย
e-mail:hongda1994@hotmail.com
โทร .053-982065
บริษัท ฮองดา จํากัด
287 หมู 8 ต. อุโมงค อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย
e-mail:hongda1994@hotmail.com
โทร .053-982065
บริษัท ฮองดา จํากัด
287 หมู 8 ต. อุโมงค อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย
e-mail:hongda1994@hotmail.com
โทร .053-982065
รานกุสุมาอาหารสัตว

45 ถนนรถแกว หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว
โทร .053-511720

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
เสมียนชั่วคราว (ชวงฤดูลําไย) 20 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ เพศ หญิง
คาจาง - บาท
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 11/07/2562

วิศวกรรมเครื่องกล

1

23 ปขึ้นไป ป.ตรี/-

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 11/07/2562

2

23 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป

บันทึกรายรับ-รายจายของบริษัท ดูแลการเบิกจายเงินสดยอย
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 11/07/2562

1

ไมเกิน 35 ม.6/ขึ้นไป

ตําแหนง พนักงานแคชเชียร ขายของหนาราน 1 อัตรา 350/วัน เพศหญิง
อายุไมเกิน 35 ป วุฒิการศึกษา ขั้นต่ํา ม.6หรือเทียบเทา เงื่อนไข -น้ําหนักไม
เกิน 60 กก. สุจริต มีน้ําใจ สุภาพ มีความคลองแคลววองไว สวัสดิการ- เบื้ย
ขยัน อาหารกลางวันทุกมื้อ ลักษณะงาน - ขายของหนาราน /รับโทรศัพท
ชวงเวลาการทํางาน จันทร-เสาร 8.00-17.30 น

คาจาง - บาท

พนักงานบัญชี
คาจาง - บาท

พนักงานแคชเชียร ขายของ
หนาราน

คาจาง 350/วัน บาท

เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร 8.00-17.30 น
ปดรับสมัคร 11/07/2562
หน ้า 2/9

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ลําพูน ซี.วาย.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

148/8 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การติดตั้งสาธารณูปโภค
e-mail:โทร .053-582742,582743,081-9524636
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575

ตําแหนง
ชางแอร

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./จบใหม หรือมีประสบการณ เปนงาน สตารทเงินเดือน 15,000 บาท ปรับเงิน
เพิ่มหลังผานทดลองงาน และปรับเงินคาจางประจําป มีเบี้ยเลี้ยง โบนัส
วันหยุดและสวัสดิการตางๆตามระเบียบของบริษัท หากมีประสบการณจะรับ
พิจารณาทันที
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 11/07/2562

คาจาง - บาท

พนักงานผูพิการ ฝายทรัพยากร
มนุษย

2

18-45

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ไมจํากัดวุฒิ พิจารณาตามความสามารถ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/07/2562

คาจาง - บาท

พนักงานรายวันฝายผลิต

คาจาง - บาท

50

18-45

ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

ไมจํากัดวุฒิ สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได ไมมีปญหา
เรื่องการเดินทาง
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/07/2562

หน ้า 3/9

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด

178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575

ตําแหนง
เจาหนาที่คลังสินคา ฝาย
คลังสินคา

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
4

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/ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได ไมมีปญหาเรื่อง
การเดินทาง
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/07/2562

คาจาง - บาท

เจาหนาที่จัดซื้อวัตถุดิบ ฝาย
เกษตร

3

20-35

ม.3/ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป สามารถเดินทางตางจังหวัดได มีใบขับขี่รถยนต เวลาเขา-ออกงาน
ตองยืดหยุนได สุขภาพรางกายแข็งแรง (ไมมีโรคประจําตัว)
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/07/2562

1

20-28

ม.6/ขึ้นไป

ม.6 ขึ้นไป สุขภาพรางกายแข็งแรง เวลาเขา-ออกงานตองยืดหยุนได ผานการ
เกณฑทหารแลว หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ไมมีปญหาในการ
เดินทาง
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/07/2562

คาจาง - บาท

เจาหนาที่ตรวจรับและสอบ
เทียบ ฝายประกันคุณภาพ

คาจาง - บาท

หน ้า 4/9

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด

ตําแหนง
ชางเทคนิคซอมบํารุง ฝาย
วิศวกรรม

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
หัวหนางาน ฝายผลิต

4

178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย
พนักงานฝายผลิต

10

140 หมู 6 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติก
e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com
โทร .053-584230 fax: 053-584231

คาจาง - บาท

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-35 ปวช./ขึ้นไป
ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟากําลัง/เครื่องกล ซอมบํารุงอุตสาหกรรม/เครื่องมือกล
และ ซอมบํารุง หรือสาขาที่เกี่ยวของ มีความรูความสามารถเฉพาะทาง มี
สุขภาพแข็งแรง ผานการเกณฑทหารแลว ถามีประสบการณจะพิจารณาเปน
พิเศษ ไมมีปญหาในการเดินทาง
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/07/2562

20 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป

18-35

ม.6-ปวช/-

ม.6 ขึ้นไป สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได ไมมีปญหาเรื่อง
การเดินทาง หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/07/2562

หากมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการประกอบของงานอุตสาหกรรม
มากอน จะพิจารณาเปนพิเศษ หากมีความรูหรือประสบการณเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบชิ้นสวนพลาสติกมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถเขากะได
ทํางานลวงเวลาได สุขภาพแข็งแรง
เพศ ชาย สวนสูง ไมต่ํากวา 155 น้ําหนักไมเกิน 80
ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 10/07/2562

หน ้า 5/9

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด

ตําแหนง
พนักงานขับรถโฟลคลิฟ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ มีใบ CER ขับรถโฟลคลิฟทจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง หมู 11 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ไมจํากัด
คาจาง 350/วัน บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพื่อการสงออก

ปดรับสมัคร 10/07/2562

e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com,bkk@fp
โทร .053-597121-2
หจก.อินเตอรเนชั่นแนลแบรนด ซัพพลายแอนด
เซอรวิส
80/4 หมู 11 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ตัวแทนขายสินคายี่หอ 3M
โทร .053-552249
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

109-111 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สถานพยาบาล
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5

ชางไฟฟา

1

ไมจํากัด ปวช.-ปวส./-

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 07/07/2562

คาจาง 9,000 บาท

พนักงานแมบาน

คาจาง 310/วัน บาท

ปวช.,ปวส. ทดลองงาน 3 เดือน ผานงานเพิ่มขึ้น 1,000 บาท สามารถขับ
รถยนตได มีคาเบี้ยขยันเดือนละ 300 - 600 บาท สามารถออกทํางาน
ตางจังหวัดได

1

ไมเกิน 40 ม.3-ม.6/-

ม.3-ม.6 หากไดรับการบรรจุจะไดปรับเงินเดือน ไมมีโรคประจําตัว ดูแลความ
สะอาดตามจุดตางๆที่ไดรับมอบหมาย สามารถขึ้นเวรได
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 07/07/2562

หน ้า 6/9

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด เจ.เอส.มารเก็ตติ้ง

ตําแหนง
หัวหนาฝายขาย

223 หมู 1 ต. ตนธง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 12,000/เดือน บาท
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณไฟฟาทุกชนิด
โทร .0869121839,053-510125
หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ทูลส
พนักงานจัดสงสินคา

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ไมจํากัดวุฒิ (เครื่องใชไฟฟาภายในบาน) ระบบไดเร็กเซลล มีประสบการณ
งานขายในระบบไดเร็คเซลล มีความชํานาญในการใชเสนทางในจังหวัดลําพูน
เชียงใหม มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน มีใจรักงาน
ขายและงานบริการ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 07/07/2562
1

18-45

ม.3/ขึ้นไป

55 หมู 1 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ชาย
คาจาง 310 บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ศ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและ
อุปกรณเครื่องจักร
โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3
หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ทูลส

ปดรับสมัคร 06/07/2562

ชางกลึงมิลลิ่ง

55 หมู 1 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและ
อุปกรณเครื่องจักร
โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

ม.3 ขึ้นไป ไมจําเปนตองมีประสบการณ คาอาหาร คาเดินทาง เบี้ยขยัน

1

18-45

ม.3/ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป ไมจําเปนตองมีประสบการณ คาอาหาร คาเดินทาง เบี้ยขยัน
เพศ ชาย

คาจาง 310 บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ศ
ปดรับสมัคร 06/07/2562

หน ้า 7/9

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ทูลส

ตําแหนง
ชางแวคขึ้นรูปพลาสติก

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-45 ม.3/ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป ไมจําเปนตองมีประสบการณ คาอาหาร คาเดินทาง เบี้ยขยัน

55 หมู 1 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ ชาย
คาจาง 310/วัน บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและ
อุปกรณเครื่องจักร
โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3
หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ทูลส

55 หมู 1 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและ
อุปกรณเครื่องจักร
โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

ปดรับสมัคร 06/07/2562

ชางเชื่อมเหล็กสแตนเลส,
อารกอน

1

18-45

ม.3/ขึ้นไป

พนักงาน Admin ประจํา
สาขาลําพูน

231/28 หมู 4 ต. บานกลาง

ม.3 ขึ้นไป ไมจําเปนตองมีประสบการณ คาอาหาร คาเดินทาง เบี้ยขยัน

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ศ
ปดรับสมัคร 06/07/2562

คาจาง 310/วัน บาท

บริษัท ชยพล คอรปอเรชั่น จํากัด

อ. เมือง จ. ลําพูน

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ศ

1

20 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป

ประจําออฟฟตลําพูน สาขาปาซาง มีความรูดานคอมพิวเตอร ไดดีมาก ขาย
หนาราน แนะนําสินคา
เพศ หญิง

คาจาง 10,000 บาท

ประเภทกิจการ ติดตั้งและบริการเกี่ยวกับงาน
โทรคมนาคมและสื่อสาร
โทร .095-4499911/089-4872318/091-0690424

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 05/07/2562

หน ้า 8/9

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2562
สถานประกอบการ
หจก.พีเอ็ม ไดเรค เซอรวิส (พีเอ็ม เคมีคอล)

ตําแหนง
จํานวน
หัวหนางานประจําหนวยงาน
1

15/3 ซ.2 หมู 4 ต. เหมืองงา
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 10,000 บาท
ประเภทกิจการ ทําความสะอาด
e-mail:pm.directservice@gmail.com
โทร .053-532020,086-6549215,053-001770,0857094496
บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด
ตรวจสอบคุณภาพ (QA)
55 หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติกขึ้นรูป
e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com
โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663
รานเบญจประดิษฐ
ชางขัดเฟอรนิเจอร
24/8 หมู 3 ต. อุโมงค
อ. เมือง จ. ลําพูน 51150
ประเภทกิจการ จําหนายเฟอรนิเจอรไม
โทร .081-8851013

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

คาจาง 310/วัน บาท

2

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
25-45 ปวส./ทุกสาขา
มีประสบการณในการทํางาน 1 ป ขึ้นไป มีความขยัน ตั้งใจ อดทน มีความ
รับผิดชอบ และความซื่อสัตยในการทํางาน มีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 05/07/2562

23 ปขึ้นไป ม.6/-ปวส.

มีประสบการณดานการตรวจสอบคุณภาพ/ประกันคุณภาพ จะพิจารณาเปน
พิเศษ เขากะกลางคืนได สุขภาพแข็งแรง สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 05/07/2562

1

30 ปขึ้นไป ป.6/ขึ้นไป

หยุดวันอาทิตย และวันหยุดราชการ มีประกันสังคม
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 05/07/2562

โทรศัพท 053-525543-4 โทรสาร 053-525543 ตอ 502
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
หน ้า 9/9

