
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานทั่วไป แผนกโกดัง 7 18-40 ม.3/ มีรางกายแข็งแรง มีความรูเร่ืองสินคา เพศ ชาย

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ พนักงานทั่วไปตัดกาน แผนกผลิต 2 18-40 ม.3/ มีรางกายแข็งแรง ทํางานเขากะได เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน พนักงานทั่วไป แผนกผลิต 6 18-40 ม.3/ มีรางกายแข็งแรง ยกของหนักได ขยัน ละเอียด รอบคอบ เพศชาย 5 อัตรา

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2562
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อ. เมือง  จ. ลําพูน พนักงานทั่วไป แผนกผลิต 6 18-40 ม.3/ มีรางกายแข็งแรง ยกของหนักได ขยัน ละเอียด รอบคอบ เพศชาย 5 อัตรา

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก พนักงานคุมเครื่อง แผนกผลิต 10 18-40 ม.3/ มีความรูดานเคร่ืองจักร ทํางานเขากะได เพศชาย

โทร .053-581415,053-581412-3 ปดรับสมัคร 18/11/2562

บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด PURCHASING STAFF 1 ไมเกิน 26 ป.ตรี/การบัญชี กรณีมีประสบการณการทํางานดานบัญชีกรุณาแจงรายละเอียดใหชัดเจน

89/1  หมู 4  ต. บานกลาง (เจาหนาที่แผนกจัดซื้อ) อาชีวอนามัยและความ สามารถทํางานลวงเวลาได และมีความอดทน มีความรูพ้ืนฐานดาน
คอมพิวเตอรอ. เมือง  จ. ลําพูน ปลอดภัย ไมมีโรคประจําตัว และไมมีปญหาดานสายตา มีพาหนะ(รถยนต

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและ
สวนประกอบอิเล็กทรอนิก

,รถจักรยานยนต)ของตนเองในการใชเดินทางมาทํางานได เพศ หญิง

โทร .053-581450 ปดรับสมัคร 18/11/2562

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอรปอเรช่ัน จํากัด Procurement Manager 2 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร มีประสบการณในการทํางานดานจัดซ้ือจัดจางอยางนอย 5 ป มีทักษะดาน

250  หมู 3  ต. ยางเน้ิง หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

เจรจาตอรองเร่ืองราคา เง่ืนไขการคา และทักษะดานการส่ือสารภายใน
องคกรอ. สารภี  จ. เชียงใหม เปนอยางดี สามารถพูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 18/11/2562

โทร .053-963021-2โทร .053-963021-2
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คิงคลาส สาขาลําพูน ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี คาจาง 12,000-15,000  บาท เพศ ไมจํากัด ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 
น.14/4  หมู -  ต. ในเมือง อ. เมือง  จ. ลําพูน ครูผูสอนวิทยาศาสตร 1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี คาจาง 12,000-15,000  บาท เพศ ไมจํากัด ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 
น.ประเภทกิจการ การศึกษา (กวดวิชา) ครูผูสอนคณิตศาสตร 1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี คาจาง 12,000-15,000  บาท เพศ ไมจํากัด ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 
น.e-mail:kingclasslumphun@gmail.com ปดรับสมัคร 16/11/2562

โทร .061-1134199

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานเวรเปล ม.6 ข้ึนไป หรือเทียบเทา ลักษณะงาน - เตรียมความพรอมของอุปกรณใน
การ109-111  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เคล่ือนยายผูใชบริการ - รับสงผูใชบริการดวยรถน่ัง รถนอน ดวยความ
ปลอดภัยประเภทกิจการ สถานพยาบาล และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย เพศ ชาย

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com ปดรับสมัคร 15/11/2562

1 22-35 ม.6/หรือเทียบเทา

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com ปดรับสมัคร 15/11/2562

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด เจาหนาที่แผนกทรัพยากรบุคคล มีความสามารถดานภาษาตางประเทศจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ -มีมนุษย

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก สัมพันธดี และรักงานดานบริการ สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนไดดี

อ. เมือง  จ. ลําพูน สุขภาพแข็งแรงไมมีโรคประจําตัว -มีความขยัน กระตือรือรน และมีความ

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม อดทนในการทํางานสูง -สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี -มีความ
คลองตัวe-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp ในการทํางานสูง -มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน เพศ หญิง

โทร .053-569500 ปดรับสมัคร 15/11/2562

บริษัท มัลติ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย จํากัด ชางไฟฟา/ชางทั่วไป 2 18-30 ปวช./ปวช.หรือ ปวช.หรือเทียบเทาข้ึนไป มีความรูและประสบการณทางดานไฟฟาโรงงาน

157/2  หมู 10  ต. บานกลาง เทียบเทาข้ึนไป ถามีความสามารถทางดานไฟฟา Control จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรู

อ. เมือง  จ. ลําพูน ความสามารถทางดานงานระบบ งานทอ งานเช่ือม ฯลฯ ทางดานระบบแอร

ประเภทกิจการ รับเหมาติดต้ังงานระบบตาง ๆ ทางดานระบบทอดัก เพศ ชาย
e-mail:multi_en@csloxinfo.com ปดรับสมัคร 15/11/2562

1 ไมเกิน 30 ป.ตรี/ป.ตรี/บริหาร
ทรัพยากรมนุษย หรือ

สาขาอ่ืนๆ

โทร .053-090778-9, 081-8822678
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
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บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 1 ไมเกิน 35 ม.3/ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป มีสวัสดิการ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ ประกันสุขภาพ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน พนักงานประจําเครื่องพับ 1 ไมเกิน 35 ม.3/ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป มีสวัสดิการ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสังคม

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ประกันสุขภาพ เพศ ชาย

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com Production Leader 1 ไมเกิน 35 ม.3/ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป มีสวัสดิการ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสังคม

โทร .052 039 505 ประกันสุขภาพ เพศ ชาย

พนักงานประกอบ 2 ไมเกิน 35 ม.3/ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป มีสวัสดิการ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสังคม

ประกันสุขภาพ เพศ ชาย

ปดรับสมัคร 15/11/2562

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