
ลําดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิ เงื�อนไข-สวัสดิการ ชื�อ / ที�ตั�ง / ประเภทกิจการ

1 ครูภาษาอังกฤษ หญิง 1 22-40 ป.ตรี  - ทุกสาขา โรงเรียนทศธรรมศึกษา

 - อัตราค่าจ้าง 9,600 บาท/เดือน ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี

 - สามารถไป-กลับได้สะดวก ประเภทกิจการ

2 ครูปฐมวัย หญิง 1 22-40 ป.ตรี  - ทุกสาขา สถานศึกษา

 - อัตราค่าจ้าง 9,600 บาท/เดือน

 - สามารถไป-กลับได้สะดวก

3 ครูปฐมศึกษา หญิง 1 22-40 ป.ตรี  - ทุกสาขา

 - อัตราค่าจ้าง 9,600 บาท/เดือน

 - สามารถไป-กลับได้สะดวก

4 พนักงานขับรถยนต์ ชาย 2 20-45 ม.3+  - อัตราค่าจ้าง 320 บาท/วัน บจก. สมุนไพรตราหมอจุฬา

 - มีใบอนุญาตขับขี� ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี

 - ไม่ติดสุรา ไม่เสพสารเสพติด ประเภทกิจการ

 - สามารถไปค้างคืนต่างจังหวัดได้ ผลิตและจําหน่ายสินค้าอุปโภค

5 วิศวกรโยธา ช/ญ 1 27-40 ป.ตรี-ป.โท  - สาขาด้านวิศวกรรมโยธา บริษัท เบญจทรัพย์

 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด

 - มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี

6 สถาปนิก ช/ญ 1 27-40 ป.ตรี+  - สาขาสถาปัตยกรรมหรือที�เกี�ยวข้อง ประเภทกิจการ

 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี อสังหาริมทรัพย์

สวัสดิการ ประกันสังคม, โบนัส,

เบี�ยขยัน, เบี�ยเลี�ยง

7 ช่างยนต์ ชาย 10 20+ ปวช.+  - อัตราค่าจ้าง 320 บาท/วัน บจก.ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ

 - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

สวัสดิการ ชุดฟอร์ม, ประกันสังคม ประเภทกิจการ

จําหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ และ

ศูนย์บริการรถ

8 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 10 20+ ป.6+  - สามารถยกของหนักได้ บจก.ทิพวัฒน์  คอร์ปอเรชั�น

 - ทํางานกลางแจ้งได้ ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

สวัสดิการ ทุนสํารองเลี�ยงชีพ, โบนัส ประเภทกิจการ

โรงงานแปรรูปไม้

ตําแหน่งงานว่างสํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุร ีประจําเดือนเมษายน 2561
<<<วางงาน ตกงาน..อยารอชา>>> ตําแหนงงานวาง...รอคุณอยู

ติดต่อสมัครงานได้ที�   สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี   เลขที� 114 ถ.พระปิยะ ม.1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   เพื�อประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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ลําดับ ชื�อตําแหน่ง เพศ จํานวน อายุ วุฒิ เงื�อนไข-สวัสดิการ ชื�อ / ที�ตั�ง / ประเภทกิจการ

9 เจ้าพนักงานบัญชี ช/ญ 2 25+ ป.ตรี  - มีประสบการณ์ทางบัญชี บจก.ซีโนสยามไบโอเทคนิค

 - มีใบประกอบวิชาชีพหรือพูดภาษาจีนได้ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

10 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย มาก 18+ ม.3+  - สามารถทํางานเป็นกะได้ ประเภทกิจการ

11 คนสวน ชาย 1 35+ ม.3+  - มีใจรักงานการทําความสะอาด ผลิตอาหารเสริม

ดูแลบริเวณโรงงาน

12 พนักงานฝ่ายผลิต ชาย 1 35-50 ปวส.-ป.ตรี  - มีประสบการณ์ในส่วนคอนกรีต บมจ.แม็กซ์บิวดิ�งเทคโนโลยี

หรือหัวหน้าฝ่ายผลิตจะพิจารณาพิเศษ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

13 เจ้าพน้าที�ฝ่ายผลิต ชาย 5 20-40 ปวช.-ปวส.  - มีประสบการณ์โรงงานคอนกรีต ประเภทกิจการ

ผลิตผนังคอนกรีตมอลเบา

14 พนักงานขาย ช/ญ 3 25-35 ปวส.-ป.ตรี  - ทุกสาขา บจก.แอร์ทัชเทเลคอม (เทเลวิช)

 - อัตราค่าจ้าง 10,000-15,000 บาท สาขาบิ�กซี ลพบุรี 1

15 ฝ่ายบริการลูกค้า ช/ญ 3 25-35 ปวส.-ป.ตรี  - ทุกสาขา ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี

 - อัตราค่าจ้าง 10,000-15,000 บาท ประเภทกิจการ

ศูนย์บริการ AIS

16 ฝ่ายการตลาด ชาย 1 20-50 ปวช.-ป.ตรี สวัสดิการ ค่าคอมมิชชั�น, ประกันสังคม บจก.รักษาความปลอดภัย

17 พนักงาน รปภ. ชาย 10 20-55 ป.6+ ค่ารักษาพยาบาล ซีพีเอ็ม (2005)

ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

ประเภทกิจการ

บริการรักษาความปลอดภัย

ติดต่อสมัครงานได้ที�   สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี   เลขที� 114 ถ.พระปิยะ ม.1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   เพื�อประสานนายจ้างและรับหนังสือส่งตัว
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