
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
รานกุสุมาอาหารสัตว พนักงานหญิง -มีความถนัดดานคหกรรม อาหาร และการเรือน -มีประสบการณในการ

ทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ -มีความซ่ือสัตย สุจริต มีนํ้าใจ ขยันอดทน 
อัธยาศัยดี ไมมีประวัติเสีย 

1 ไมเกิน 40 ป ปวช./ข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

อัธยาศัยดี ไมมีประวัติเสีย 

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 13/01/2562

โทร .053-511720

บริษัท รุงเรืองฟารม 56 จํากัด พนักงานขับรถขนสง (กลางคืน) -ตองผานการเกณฑทหารมาแลว -ตองมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต -หากมี
ประสบการณในดานการขับรถขนสงจะพิจารณาเปนพิเศษ (สมัครดวยตนเอง
ไดท่ีฝายบุคคล หรือ โทรสอบถาม 086-4206681-2 ในเวลา 08.00 - 17.00
 น. 

119  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ วัตถุดิบ-อาหารสัตว,สุกร-
ชําแหละ

ปดรับสมัคร 13/01/2562

1 - ป.4 - ป.6/-

ชําแหละ

โทร .086-4206681-2
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ CRO 
ศูนยบริการ

สวัสดิการ -ประกันสังคม -ปรับเงินเดือน -คอมมิสช่ัน -เบ้ียขยัน -สวัสดิการ
อ่ืน  ๆ

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน ปดรับสมัคร 13/01/2562

โทร .053-525869 ตอ 102

ปวส.-ป.ตรี/
บริหารธุรกิจ

1 25-40

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด เจาหนาที่รับรถ SA ศูนยบริการ สวัสดิการ -ประกันสังคม -ปรับเงินเดือน -คอมมิสช่ัน -เบ้ียขยัน -สวัสดิการ
อ่ืน  ๆ

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน ปดรับสมัคร 13/01/2562

โทร .053-525869 ตอ 102

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด ที่ปรึกษาการขาย สวัสดิการ -ประกันสังคม -ปรับเงินเดือน -คอมมิสช่ัน -เบ้ียขยัน -สวัสดิการ
อ่ืน  ๆ

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน ปดรับสมัคร 13/01/2562

 คาจาง เงินเดือนประจํา+คอม 
 บาท

1 25-40 ปวส.-ป.ตรี/
บริหารธุรกิจ , ชางยนต

2 25-40 ปวส.-ป.ตรี/
บริหารธุรกิจ

โทร .053-525869 ตอ 102
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลลําพูน นักกายภาพบําบัด ใหผูประสงคจะสมัครขอทราบรายละเอียดและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ี
กลุมงานทรัพยากรบุคคล ช้ัน 3 อาคาร 100 ป การสาธารณสุขไทย 
โรงพยาบาลลําพูน โทร 05356 9100 ตอ 71241 ต้ังแตวันท่ี 11 - 20 
ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชา เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ภาคบายเวลา 13.00 - 16.00 น. 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง วันละ 693.91  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 20/12/2561

e-mail:Webmaster@lpnh.go.th

โทร .053-569100

2 18ปข้ึนไป ป.ตรี/ไดรับปริญญา
ตรีหรือคุณวุฒิอยาง
อ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชา
กายภาพบําบัดทาง
กายภาพบําบัด และ
ไดรับใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะ
สาขากายภาพบําบัด 
หรือใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพโทร .053-569100

โรงพยาบาลลําพูน นักวิชาการสารธารณสุข ใหผูประสงคจะสมัครขอทราบรายละเอียดและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ี
กลุมงานทรัพยากรบุคคล ช้ัน 3 อาคาร 100 ป การสาธารณสุขไทย 
โรงพยาบาลลําพูน โทร 05356 9100 ตอ 71241 ต้ังแตวันท่ี 12-28 ธันวาคม
 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบายเวลา
 13.00 - 16.00 น. 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง วันละ 693.91  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 13/01/2562

e-mail:Webmaster@lpnh.go.th

โทร .053-569100

หจก.สินธุวา พนักงานประจํา สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได -สามารถขับรถยนตได และมีใบขับข่ี 

124/2  หมู 2  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 13/01/2562ประเภทกิจการ รับเหมากอสรางและจําหนายวัสดุกอสราง ใหสวนราชการ

1 18ปข้ึนไป ป.ตรี/ไดรับปริญญา
ตรีหรือคุณวุฒิอยาง
อ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาใด
วิชาหน่ึงทางสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร 
หรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร 
ส่ิงแวดลอม/อนามัย
ส่ิงแวดลอม

1 25-35 ม.6-ปวช/ปวส.

ประกอบวิชาชีพ

ปดรับสมัคร 13/01/2562

โทร .053-531352

ประเภทกิจการ รับเหมากอสรางและจําหนายวัสดุกอสราง ใหสวนราชการ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน เจาหนาที่ฝายบริหรทั่วไป 5 ไมเกิน40 ป.ตรี/- คุณสมบัติของผูสมัคร -จบการศึกษาปริญญาตรี หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาท่ี
เก่ียวของกับตําแหนงท่ีสมัครจะรับพิจารณาเปนพิเศษ -มีความรูความสามารถ
เก่ียวกับคอมพิวเตอรเปนอยางดี -สามารถใชงานโปรแกรม word,excelได
เปนอยางดี -มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมาย เอกสาร
ประกอบการสมัคร -สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ใบ -สําเนาทะเบียน
บาน 1 ใบ -สําเนาใบปริญญาบัตร -สําเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ใบ -รูป
ถายขนาด1น้ิว(ถายไมเกิน6เดือน) 1 ใบ -หนังสือรับรองประสบการณการ
ทํางาน(ถามี) 1 ชุด -สําเนาแฟมสะสมผลงาน (portfolio)(นํามาวันสอบ
สัมภาษณ) 

โรงเรียนใบบุญลําพูน เจาหนาที่ฝายทะเบียน คุณสมบัติของผูสมัคร -จบการศึกษาปริญญาตรี หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาท่ีป.ตรี/-5 ไมเกิน40โรงเรียนใบบุญลําพูน เจาหนาที่ฝายทะเบียน คุณสมบัติของผูสมัคร -จบการศึกษาปริญญาตรี หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาท่ี
เก่ียวของกับตําแหนงท่ีสมัครจะรับพิจารณาเปนพิเศษ -มีความรูความสามารถ
เก่ียวกับคอมพิวเตอรเปนอยางดี -สามารถใชงานโปรแกรม word,excelได
เปนอยางดี -มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมาย เอกสาร
ประกอบการสมัคร -สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ใบ -สําเนาทะเบียน
บาน 1 ใบ -สําเนาใบปริญญาบัตร -สําเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ใบ -รูป
ถายขนาด1น้ิว(ถายไมเกิน6เดือน) 1 ใบ -หนังสือรับรองประสบการณการ
ทํางาน(ถามี) 1 ชุด -สําเนาแฟมสะสมผลงาน (portfolio)(นํามาวันสอบ
สัมภาษณ) 

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 12/01/2562

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th 

ป.ตรี/-5 ไมเกิน40

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th 
/www.baiboon.ac.thโทร .053-512274

หนา้ 4/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางประจําเคร่ืองซีเอ็นซี (เคร่ือง
เลท,มิลล่ิง) ดวน!!

-พนักงานรายวัน -มีคานํ้ามัน -คาอาหาร -คากะ -เบ้ียขยัน -ประกันสุขภาพ
เพ่ิมเติมจากประกันสังคม -มีปะสบการณการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ 
หลักฐานการสมัครงาน -สําเนาบัตรประชาชน -สําเนาทะเบียนบาน -สําเนา
วุฒิการศึกษา -รูปถาย1น้ิว1ใบ -สําเนาหลักฐานการเกณฑทหาร 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ไมตํ่ากวา390/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 12/01/2562

โทร .052 039 505

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

2 - ปวส./ชางกล

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเตรียมผิวโลหะ ดวน!! -พนักงานรายวัน -มีคานํ้ามัน -คาอาหาร -คากะ -เบ้ียขยัน -ประกันสุขภาพ
เพ่ิมเติมจากประกันสังคม -มีปะสบการณการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ 
หลักฐานการสมัครงาน -สําเนาบัตรประชาชน -สําเนาทะเบียนบาน -สําเนา
วุฒิการศึกษา -รูปถาย1น้ิว1ใบ -สําเนาหลักฐานการเกณฑทหาร 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางประจําเคร่ืองพับ ดวน!! -พนักงานรายวัน -มีคานํ้ามัน -คาอาหาร -คากะ -เบ้ียขยัน -ประกันสุขภาพ
เพ่ิมเติมจากประกันสังคม -มีปะสบการณการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ 
หลักฐานการสมัครงาน -สําเนาบัตรประชาชน -สําเนาทะเบียนบาน -สําเนา
วุฒิการศึกษา -รูปถาย1น้ิว1ใบ -สําเนาหลักฐานการเกณฑทหาร 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ไมตํ่ากวา390/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 12/01/2562

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

2 - ม.3 ข้ึนไป/-

2 - ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .052 039 505

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเช่ือม ดวน!! -พนักงานรายวัน -มีคานํ้ามัน -คาอาหาร -คากะ -เบ้ียขยัน -ประกันสุขภาพ
เพ่ิมเติมจากประกันสังคม -มีปะสบการณการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ 
หลักฐานการสมัครงาน -สําเนาบัตรประชาชน -สําเนาทะเบียนบาน -สําเนา
วุฒิการศึกษา -รูปถาย1น้ิว1ใบ -สําเนาหลักฐานการเกณฑทหาร 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ไมตํ่ากวา390/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 12/01/2562

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

2 - ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .052 039 505

เชียงใหมไดมอนด มารเก็ตต้ิง พนักงานขาย -มีท่ีพักฟรี2เดือนแรก -มีชุดยูนิฟอรมให -มีเบ้ียเล้ียง/อัดฉีดใหตอวัน(ไมรวม
เงินเดือน) -ประกันรายไดให8,000บาท/เดือน -รายได12,000-16,000ข้ึนไป
 -หยุดวันอาทิตย -ไมจํากัดเพศ 

251/3  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 13,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 11/01/2562

โทร .052-031030

สํานักงานแขวงทางหลวงชนบทลําพูน พนักงานทั่วไป ลักษณะงาน -งานท่ัวไป คนงานท่ัวไป สวัสดิการ -ประกันสังคม *กรณีมีงาน
เรงดวนอาจทําวันเสาร-อาทิตย 

117  หมู 4  ต. ตนธง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 377.85  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. วันจันทร-วันศุกร  

ประเภทกิจการ ทางหลวงชนบท ปดรับสมัคร 21/12/2561

ป.6/ข้ึนไป

10 20ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

10 18-30

โทร .053-003546
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่สโตร -ประสบการณ0ป -มีโอที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 11/01/2562

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิต -สามารถเขากะได -สามารถทนแรงกดดันได -สามารถทํางานหนักได 30 20ปข้ึนไป ป.6/ป6.-ปวส.

1 30ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 11/01/2562

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.เอ.ที. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด
 ซัพพลาย

พนักงานขายหนาราน เบ้ียขยัน คานํ้ามัน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ขายหนาราน/จัด
ของ อุปกรณไฟฟา แอร 

42   หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฟฟา ปดรับสมัคร 31/01/2562

e-mail:ppat.engineering@gmail.com

1 20-40 ม.6/-

โทร .053-526318
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อาจิเซน (ประเทศไทย) จํากัด สาขาแจม
ฟา ลําพูน (ซึบากิ)

พนักงานเสิรฟ Part-time ทํางานชวงปใหม เดือน ธันวาคม 2561 - เดือน มกราคม 2561 รักงานขาย มี
ใจบริการ มี Service Mind **ยินดีรับนักศึกษาฝกงาน หรือหารายไดพิเศษ
เพ่ือการศึกษา 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ อาหารญ่ีปุน ปดรับสมัคร 11/01/2562

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด พนักงานทั่วไป ดูแลสวน 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย

โทร .053-093474/080-4954592/083-0823016

 คาจาง 344/วัน , ช่ัวโมงละ 43
 บาท  บาท

5 15 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 20 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหิน
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 11/01/2562

โทร .053-007501 Fax.053-007500

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด เจาหนาที่อาคารสถานที่ มีความรูดานงานซอมแซมเบ้ืองตน เชนไฟฟา ทอระบายนํ้า ฯลฯ 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 11/01/2562

โทร .053-007501 Fax.053-007500

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด ชางเช่ือม มีความรูดานงานเช่ือมเปนอยางดี 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหิน
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 11/01/2562

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม

1 25 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชาง

1 25 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชาง

อุตสาหกรรม

โทร .053-007501 Fax.053-007500
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด ชางซอมบํารุงเคร่ืองยนต งานซอมบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหิน
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 11/01/2562

โทร .053-007501 Fax.053-007500

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด พนักงานขับรถแทร็กเตอร ขับรถและดูแลรถแทร็กเตอร ปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชา 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

1 25 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชาง

1 25 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหิน
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 11/01/2562

โทร .053-007501 Fax.053-007500

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด หัวหนาฝายธุรการ ประสบการณงานธุรการ 5 ป 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ไมจํากัด

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหิน
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 11/01/2562

โทร .053-007501 Fax.053-007500

28 ปข้ึนไป ป.ตรี/-

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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