
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส(ไทยแลนด)จํากัด ผูประกอบการรานคา ผูประกอบการรานคา 1 ราน มีท่ีพักอาศัยอยูในจังหวัดลําพูน มีประสบการณ

ในการจําหนายอาหารในโรงอาหาร เปนผูรักความสะอาด มีสุขภาพแข็งแรง ไม
เปนโรคติดตอ 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 ไมจํากัด ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

เปนโรคติดตอ 

65   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 08/11/2561

e-mail:info@ect.co.th

โทร .053-581036-8

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด 
ทูลส

พนักงานจัดสงสินคา จัดสงสินคาในนิคมลําพูน รูจักเสนทางในลําพูนเปนอยางดี มีใบอนุญาตขับข่ี
รถยนต เบ้ียขยัน คาเดินทาง คาอาหาร 

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและ
อุปกรณเคร่ืองจักร

ปดรับสมัคร 08/11/2561

1 21-45 ม.3/ข้ึนไป

อุปกรณเคร่ืองจักร

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อาจิเซน (ประเทศไทย) จํากัด สาขาแจม
ฟา ลําพูน

ผูชวยกุก ประจําราน ซึบากิ (สาขาแจมฟาลําพูน) สามารถเขากะได 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน10.00-19.00 น./12.00-21.00 น.  

ประเภทกิจการ อาหารญ่ีปุน ปดรับสมัคร 08/11/2561

โทร .080-4954592

บริษัท อาจิเซน (ประเทศไทย) จํากัด สาขาแจม
ฟา ลําพูน

เสริฟ ประจําราน ซึบากิ (สาขาแจมฟาลําพูน) สามารถเขากะได 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน10.00-19.00 น./12.00-21.00 น.  

3 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน10.00-19.00 น./12.00-21.00 น.  

ประเภทกิจการ อาหารญ่ีปุน ปดรับสมัคร 08/11/2561

โทร .080-4954592

บริษัท นิยมพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนักงานรับชําระหน้ี มีประกันสังคม มีโบนัสปละ2คร้ัง 

99/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายรถยนต/จักรยานยนต/
เคร่ืองใชไฟฟา

ปดรับสมัคร 08/11/2561

โทร .053-093690

บริษัท นิยมพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนักงานขายเคร่ืองใชไฟฟา มีประกันสังคม มีโบนัสปละ2คร้ัง 

99/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายรถยนต/จักรยานยนต/
เคร่ืองใชไฟฟา

ปดรับสมัคร 08/11/2561

ม.6/ข้ึนไป

1 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป

1 25 ปข้ึนไป

โทร .053-093690
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานบัญชี 1.งานท่ีเก่ียวของกับทางการบัญชีรวมถึงการบันทึก/จัดเก็บ/รวบรวม และ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทางบัญชี เปนตน 2.อ่ืนๆตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.45 น.  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 31/10/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานทรัพยากรมนุษย 1. รับผิดชอบเก่ียวกับจัดอบรมท้ังภายใน/ภายนอก 2. ประสานงานเก่ียวกับ
การจัดอบรมท้ังภายใน/ภายนอก 3. ดูแลเร่ืองสิทธ์ิประกันสังคมพนักงานของ 

1 ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป บัญชี 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป 
บริหารธุรกิจ หรือ การจัดอบรมท้ังภายใน/ภายนอก 3. ดูแลเร่ืองสิทธ์ิประกันสังคมพนักงานของ 

รพ. 4.จัดทําเอกสารเพ่ือสงกรมฝมือพัฒนาแรงงาน และ อ่ืนๆท่ีไดรับ
มอบหมาย 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.45 น.  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 31/10/2561
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนยกระจาย
สินคา 7-11) ลําพูน

เจาหนาที่ MIS Web 
Programmer

ถนัดภาษา PHP,HTML5,CSS,JavaScrie,Ajax,JQuery,Visual Basic มี
ความรูระบบฐานขอมูล SQLServer,MySQL ใชงาน photoshop,Pirework,
ตัดตอวีดีโอไดระดับ1 เรียนรูเร็ว คุยรูเร่ือง และทํางานเปนทีมได 

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน  ปดรับสมัคร 08/11/2561

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

1 23-30

บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

โทร .091-0047623,091-0047625,091-1434974
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนยกระจาย
สินคา 7-11) ลําพูน

พนักงานจัดสินคา สามารถทํางานเปนกะได ไมจําเปนตองมีประสบการณ 

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน  ปดรับสมัคร 08/11/2561

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

หจก.สินธุวา แมบาน - 

124/2  หมู 2  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

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

18-35 ป.6/- ปวส.

โทร .091-0047623,091-0047625,091-1434974

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

30

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสรางและจําหนาย
วัสดุกอสราง ใหสวนราชก

ปดรับสมัคร 08/11/2561

โทร .053-531352

บริษัทไอติม วอลล ลําพูน จํากัด พนักงานขับสามลอไอติมวอลล มีประกันชีวิต คารักษาพยาบาล มีโบนัสทุกเดือน มีทุนการศึกษาสําหรับบุตร 
มีรถใหใชในขณะท่ีทํางาน 

55/4  หมู 4  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายไอศครีม ปดรับสมัคร 05/11/2561

โทร .053-534032

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานเวชระเบียน จัดทําแฟมผูปวยใหม ลงทะเบียนรับคนไข จัดทําเอกสารเพ่ือการตรวจ 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด สวนสูง -  นํ้าหนัก- 

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 05/11/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป 
บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

5 ไมจํากัด

1

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอรโร เฟรท จํากัด พนักงานขับรถบรรทุก 6 ลอ มีใบขับข่ีประเภท 2 (ท.2) ข้ึนไป และสามารถข้ึน-ลง กรุงเทพฯไดตอนกลางคืน 

118 ถ.สันปาฝาย-บานธิ  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การขนสง ปดรับสมัคร 05/11/2561

e-mail:arrowfreight@usa.net

โทร .053-554404/088-2584811

บริษัท แอรโร เฟรท จํากัด พนักงานธุรการและการเงิน สามารถใชคอมพิวเตอร MS office ได 

118 ถ.สันปาฝาย-บานธิ  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ หญิง

1 30 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

1 28-32 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

118 ถ.สันปาฝาย-บานธิ  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การขนสง ปดรับสมัคร 05/11/2561

e-mail:arrowfreight@usa.net

โทร .053-554404/088-2584811

รานมายเวียดนาม ลําพูน พนักงานบริการ วันหยุด เบ้ียขยัน ทิป ประกันสังคม โอที เส้ือพนักงาน 

131  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000+  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน10.00-21.00 น.  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 30/11/2561

โทร .095-9164641

รานมายเวียดนาม ลําพูน ผูชวยกุก วันหยุด เบ้ียขยัน ทิป ประกันสังคม โอที เส้ือพนักงาน 

131  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000+  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน10.00-21.00 น.  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 30/11/2561

18-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 18-35

1

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 30/11/2561

โทร .095-9164641
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโอกิ ดาตา แมนูแฟคเจอรร่ิง (ประเทศ
ไทย) จํากัด

พนักงานประจํารายวัน ฝายผลิต สามารถยืนทํางาน สองกลอง ทํางานลวงเวลส ทํางานเปนกะได มี
ประสบการณการทํางานในหองคลีนรูมจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

89/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง 155 ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 05/11/2561

e-mail:opnt-adm1@oki.com

โทร .053-582530

สันกอกเจริญฟารม พนักงานบัญชี

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

20 20-35 ม.3/-ปวช

2 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8-17น.  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

บริษัท โกลฟส แอนด ซัพพลายส โฮสต้ิง จํากัด ผูชวยฝายขาย/ธุรการ ยินดีรับเด็กจบใหม มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มนุษยสัมพันธดี 

181  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ หญิง

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร  

ประเภทกิจการ เย็บผาปดจมูก ผาเอ้ียม  ปดรับสมัคร 03/11/2561

e-mail:contact@ccglove.com

โทร .053-000-601,089-561-4792

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ครูพ่ีเล้ียง มีประกันสังคม คาอาหาร เบ้ียขยัน 

169 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 03/11/2561

2 25 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

1 22-30 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 03/11/2561

โทร .053-561534,083-561534,089-7002804
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ครูประจําช้ัน ทดลองงาน 3 เดือน ผานทดลองงานปรับเปนเดือน 9,000 บาท มี
ประกันสังคม คาอาหาร เบ้ียขยัน 

169 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 03/11/2561

โทร .053-561534,083-561534,089-7002804

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได สามารถยกของหนักได ถนัดมือ
ขวา สายตาปกติ รางกายแข็งแรง 

2 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/ปฐมวัย

5 18-28 ม.6/ข้ึนไป

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง 155 ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 02/11/2561

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-569500

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Inspector (ตรวจสอบคุณภาพ) สามารถทํางานเขากะกลางคืนไดและมีความรับผิดชอบสูง หากเคยมี
ประสบการณดาน QC และเคยใช Microscope จะพิจารณาเปนพิเศษ 
สวัสดิการ คาลวงเวลา, คากะ ,คาเดินทาง โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดู
บุตรและบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 12/10/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

22 ป ข้ึนไป ม.6-ปวช/-1

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Operator(พนักงานฝายผลิต) 
ดวน!!!

มีความรับผิดชอบและสามารถเขากะกลางคืนได สุขภาพรางกายแข็งแรง 
สวัสดิการ คาลวงเวลา, คากะ ,คาเดินทาง,คารอนมคายืน โบนัส เบ้ียขยัน ชุด
ฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 10/10/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท สยามมิตซุย คาสต้ิง จํากัด พนักงานขับรถ 10 ลอ 1. มีประสบการณในการขับรถ 10 ลอและมีใบอนุญาตขับข่ี 2. สามารถ
ทํางานลวงเวลาได และออกตางจังหวัดได 3. สามารถตรวจเช็คและดูแลรักษา

2 22 ป ข้ึนไป ม.6-ปวช/-

2 30-45 /
ทํางานลวงเวลาได และออกตางจังหวัดได 3. สามารถตรวจเช็คและดูแลรักษา
รถบรรทุกได 4. ขับรถเครนไดจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 5. มีอาหารกลางวัน 
ฟรี 6. ประกันสังคม + ชุดยูนิฟอรม 

92  หมู 10  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. หยุดทุก  ๆวันอาทิตย  

ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2561

โทร .053-090121,083-1521382

บริษัท สยามมิตซุย คาสต้ิง จํากัด พนักงานขับรถ 10 ลอ 1. มีประสบการณในการขับรถ 10 ลอและมีใบอนุญาตขับข่ี 2. สามารถ
ทํางานลวงเวลาได และออกตางจังหวัดได 3. สามารถตรวจเช็คและดูแลรักษา
รถบรรทุกได 4. ขับรถเครนไดจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 5. มีอาหารกลางวัน 
ฟรี 6. ประกันสังคม + ชุดยูนิฟอรม 

92  หมู 10  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. หยุดทุก  ๆวันอาทิตย  

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย แปรรูป ขยะและเศษ
วัสดุอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2561

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย แปรรูป ขยะและเศษวัสดุอุตสาหกรรม

2 30-45 /

วัสดุอุตสาหกรรม

โทร .053-090121,083-1521382
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานทรัพยากรมนุษย -รับผิดชอบเก่ียวกับจัดอบรมท้ังภายใน/ภายนอก -ประสานงานเก่ียวกับการ
จัดอบรมท้ังภายใน/ภายนอก -จัดทําเอกสารเพ่ือสงกรมฝมือพัฒนาแรงงาน -
อ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย **สวัสดิการ** -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกัน
อุบัติเหตุกุลมพนักงาน -สวนลดคารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. +TO   

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/11/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/การ
บริหารทรัพยากร
มนุษย ,การจัดการ 
หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

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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