
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
หางหุนสวนสามัญ ขนมบานอาจารย พนักงานฝายผลิต ประกันสังคม ชุดพนักงาน ผลิตขนมตามแผนกท่ีไดรับมอบหมาย 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 4 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

4 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

124  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายขนมอบ ขนม
ไทย

ปดรับสมัคร 02/12/2561

โทร .053-982922

หางหุนสวนสามัญ ขนมบานอาจารย พนักงานขาย ประกันสังคม เบ้ียขยัน โบนัส ขายของหนาราน บริการลูกคา ทําความสะอาด
ราน 

124  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายขนมอบ ขนม
ไทย

ปดรับสมัคร 02/12/2561

1 18 ปข้ึนไป ม.6/-

โทร .053-982922
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 4 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

เวชระเบียน จัดทําแฟมผูปวยใหม ลงทะเบียนรับคนไข จัดทําเอกสารเพ่ือการตรวจ 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00 
น.  

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 2/12/2561

โทร .053-537597

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบานประจําโรงงาน - ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ - สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว - 
หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

2 18-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/
บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาท่ีเก่ียงของ

แลนด)จํากัด หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 01/12/2561

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

ชางประจําโรงงาน - มีประสบการณ 1-2 ป - มีความรูความสามารถในงานไฟฟาเบ้ืองตน - 
สามารถซอมบํารุงรักษาอุปกรณ – เคร่ืองจักร ภายในโรงงานได 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 01/12/2561

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

1 25-35 ปวส./อิเล็กทรอนิกส/
ชางยนต

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 4 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

HR-Admin Supervisor มีประสบการณในสายงาน 3-5 ป Conduct training needs survey, 
develop and manage training plans, training roadmap on 
employee development plan. - Develop and conduct training 
courses including employee development activities both in-house 
and/ or external facilitators as plan. - Analyze, develop and 
manage leadership development, functional skills training, career 
development plan succession plan, talent development and 
individual development plan. - Ensure that all Training and 
Development program and activities has been conducted 
according to the plan. 

30-45 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ1

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 01/12/2561

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานเจียระไนเพชร ดวนมาก ขยัน ซ่ือสัตย อดทน มีสวัสดิการและโบนัส คาลวงเวลา มีประสบการเจียระไน
เพชรจะพิจารณาเปนพิเศษ ไมมีประสบการณก็ได 

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและ
เพชรตัด

ปดรับสมัคร 01/12/2561

โทร .053-526130 053-526444

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502

10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

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