
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด พนักงานตอนรับ -โบนัสประจําป -ชุดฟอรมพนักงาน 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 /

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด พนักงานบัญชี ทดลองงาน 3 เดือน ระยะทดลองงาน 10000/เดือน มีโบนัส,ประกันสังคม,
วันหยุดประจําป, 

262  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11000/เดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ซ้ือขายเศษแกวและขวด ปดรับสมัคร

โทร .053-982650

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ลูกคาสัมพันธ -โบนัสประจําป -ชุดฟอรมพนักงาน 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00.  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

1 ปวส.ข้ึนไป/

1 30-40 ปวช.-ปวส./บัญชี การ
จัดการ

พรอมศูนยบริการ,อะไหล

โทร .0-5358-4430-2
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ที่ปรึกษาการขาย(ขายรถยนต) -ชุดฟอรมพนักงาน -คาลวงเวลา -คาคอมมิชช่ันในการขาย 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Supplier Engineer (Metal) • Good manufacturing process know-how for metal process • 
Experiences in a production plant with metal components, OEM 
Manufacturer and related environment are preferred. • 
Experiences as material buyer or SQM function on precision metal 

1 ไมจํากัด ป.ตรี/in Industrial or
 Mechanical 
Engineering

3 /

Experiences as material buyer or SQM function on precision metal 
parts. • Ability to manage supplier quality performance and to 
provide technical guidance to suppliers to assure product/process 
compliance • Ability to driving project involving defect root cause 
analysis and problem solving • Able to understand Engineering 
drawing/specifications • Knowledge in process analysis, statistical 
process control and quality assurance • Reliable and independent 
method of operation • Good command in English, able to travel 
abroad • Good computer skills e.g. MS word, excel , familiar with 
ERP system e.g. MS AX 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Experienced Buyer มีความรูและประสบการณดานงานจัดซ้ือในโรงงานอุตสาหกรรมมากอน อยาง
นอย 5 ปข้ึนไป สามารถใชคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษในการทํางานไดเปน
อยางดี 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

1 28 ปข้ึนไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
หรือการจัดการท่ัวไป

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

พนักงานเสิรฟหญิง มีใจรักงานบริการ มีบุคลิกภาพดี หากมีประสบการณการทํางานเสิรฟโรงแรม
มากอนจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300/เดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/06/2561

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัท ต้ังหงวงเซง ไทย โฮมมารท จํากัด พนักงานขับรถ 10 ลอ ขับรถสงของ ลําพูน-เชียงใหม 

277  หมู 2  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 18/06/2561

โทร .053-551041

1 20-35 ปวช.-ปวส./การ
โรงแรมหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

1 21-45 ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-551041
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน คนพิการ มีบัตรประจําตัวผคนพิการ ขยันอดทน ตรงตอเวลา 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 17/06/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน แมบาน อานออกเขียนภาษาไทยได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

1 20 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 20 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิโรงเรียนใบบุญลําพูน แมบาน อานออกเขียนภาษาไทยได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 17/06/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูพ่ีเล้ียง มีใบประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใช
คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รักเด็ก ใจเย็น 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 17/06/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

1 20 ปข้ึนไป ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูปฐมวัย มีใบประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใช
คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รักเด็ก ใจเย็น 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 17/06/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีใบประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใช1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีใบประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใช
คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รักเด็ก ใจเย็น 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 17/06/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร มีใบประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใช
คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รักเด็ก ใจเย็น 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 17/06/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด Leaver Maintenance Staff สามารถยกของหนักได สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 17/06/2561

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

โทร .053-537979

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานขายสินคา IT เวลาทํางาน 09.00-18.00 น. ,09.00-19.00 น.+OT, 10.00-20.00 น.+OT 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-18.00 น.   

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 17/06/2561

3 21-30 ป.ตรี/วิศวกรรมไฟฟา
,เคร่ืองกล หรือสาขา
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

1 30 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 17/06/2561

e-mail:-

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานคลังอะไหล เวลาทํางาน 09.00-18.00 น. ,09.00-19.00 น.+OT, 10.00-20.00 น.+OT 
มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-18.00 น.   

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 17/06/2561

e-mail:-

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ตอนรับ/แคชเชียร เวลาทํางาน 09.00-18.00 น. ,09.00-19.00 น.+OT, 10.00-20.00 น.+OT 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-18.00 น.   

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 17/06/2561

e-mail:-

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/-

1 22 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/
คอมพิวเตอร

e-mail:-

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางบริการนอกสถานที่ เวลาทํางาน 09.00-18.00 น. ,09.00-19.00 น.+OT, 10.00-20.00 น.+OT 
ชางตองมีใบขับข่ีรถยนต 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-18.00 น.   

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 17/06/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางซอมเคร่ืองใชไฟฟา เวลาทํางาน 09.00-18.00 น. ,09.00-19.00 น.+OT, 10.00-20.00 น.+OT 
ชางตองมีใบขับข่ีรถยนต 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

1 22 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ไฟฟา/
อิเล็คทรอนิคส

1 22 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ไฟฟา/
อิเล็คทรอนิคส

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-18.00 น.   

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 17/06/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานขับรถขนสงสาขา เวลาทํางาน 09.00-18.00 น. ,09.00-19.00 น.+OT, 10.00-20.00 น.+OT 
ตองมีใบขับข่ีประเภท 2 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-18.00 น.   

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 17/06/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางติดตั้ง เวลาทํางาน 09.00-18.00 น. ,09.00-19.00 น.+OT, 10.00-20.00 น.+OT 
ชางตองมีใบขับข่ีรถยนต 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-18.00 น.   

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 17/06/2561

1 22 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/- ปวส.

2 22 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ไฟฟา/
อิเล็คทรอนิคส

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 17/06/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ชางซอมบํารุง (ประจําที่ ต.ทา
ตอน)

มีประสบการณทํางาน 1-2 ปข้ึนไป หากมีประสบการณซอมแซมเคร่ืองจักรได
จะพิจารณาเปนพิเศษ โอทีวันละ 2 ช้ัวโมง คากะ C วันละ 25 บาท 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 17/06/2561

e-mail:-

โทร .053-421389 ตอ 322

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานจายอาหาร *ดวน* - จัดเตรียม/สงอาหารใหแกผูใชบริการในโรงพยาบาล - ทําหนาท่ีตามท่ีไดรับ
มอบหมายของผูบังคับบัญชา และอ่ืน  ๆ*** - เงินเดือน / OT - ประกันสังคม -
 ประกันอุบัติเหตุกลุม - คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

1 24 ข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป ในสาขา
ชางยนต หรืออ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

1 - ม.3 ข้ึนไป/-

 ประกันอุบัติเหตุกลุม - คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายละเอียดสอบถาม
ตอนสัมภาษณงาน  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามตารางเวร  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/05/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด ฝายผลิต/ฝายประกอบ (คน
พิการ)

สามารถทํางานท่ีใชมือท้ังสองขาง ในการปฏิบัติงานได หากมีประสบการณ
การทํางานในโรงงานมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร ดวนมาก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

2 25 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/ไมจํากัด

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด QA Inspector มีประสบการณการทํางานดานตรวจสอบคุณภาพช้ินงานมากอนอยางนอย 1 
ป สามารถอานแบบเคร่ืองมือกล และอานเคร่ืองมือละเอียดได จะพิจารณา
เปนพิเศษ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

2 25 ปข้ึนไป ปวส./ชางกลโรงงาน 
เทคนิคการผลิต

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย ชางซอมบํารุง แมพิมพ ดูแลรักษาซอมแซมแมพิมพ ประสบการณ 1 ป 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 31/05/2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานทรัพยากรมนุษย 
(พนง.บุคคล) **ดวนที่สุด***

-จัด/สง พนักงนอบรมภายนอกและภายใน -สามารถเปนวิทยากรได -สามารถ
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกได *** -เงินเดือน / TO -ประกันสังคม -
ประกันอุบัติเหตุกลุม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายละเอียดสอบถาม
ตอนสัมภาษณงาน  บาท

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/5/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 23-30 ปวส./-

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/คณะ
บริหารธุรกิจ และ 
สาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 9/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานจายอาหาร *ดวน* - จายอาหารใหผูใชบริการตามหองพัก/และอ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย *** -
เงินเดือน / OT -ประกันกลุมอุบัติเหตุ -ประกันสังคม -คารักษาพยาบาลญาติ
สายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/5/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการเตรียม เบิกวัตถุดิบพรีมิกซ เตรียมพรีมิกซตามแผนการผลิต และดูแลพ้ืนท่ี การ

1 ไมเกิน 35 ป ม.3 ข้ึนไป/-

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการเตรียม
พรีมิกซ

เบิกวัตถุดิบพรีมิกซ เตรียมพรีมิกซตามแผนการผลิต และดูแลพ้ืนท่ี การ
เตรียมพรีมิกซ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 
4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คา
รักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/06/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-
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