
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานบัญชี - 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 22 - 28 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 20 ปข้ึนไป ปวส./บัญชี การเงิน 
การจัดการ หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 26/11/2561

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานขาย - 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 26/11/2561

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบานประจําโรงงาน ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 26/11/2561

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

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

ปวส./ไมจํากัดสาขา

2 18-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

1 20 ปข้ึนไป

เก่ียวของ

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

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

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 22 - 28 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

ชางประจําโรงงาน มีประสบการณ 1-2 ป มีความรูความสามารถในงานไฟฟาเบ้ืองตน สามารถ
ซอมบํารุงรักษาอุปกรณ-เคร่ืองจักร ภายในโรงงานได 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า  คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th ปดรับสมัคร 26/11/2561

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
สาขาลําพูน

พนักงานบริการลูกคา (ผูสูงอายุ
 60 ปข้ึนไป)

โบนัส ประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

200  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,400   บาท เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ

1 60 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

1 25-35 ปวส./ไฟฟา/
อิเล็คทรอนิคส/ชางยนต

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th ปดรับส

โทร .053-575620-34

บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนักงานดานเอกสาร/บัญชี 
ดวน!!

บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด เปนบริษัทรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลอันดับหน่ึงของ
ภาคเหนือ เปดบริการมากวา 40 ป ลักษณะงาน: งานดานเอกสารท่ัว ไๆป
ตามท่ีไดรับมอบหมาย - ประกันสังคม เงินสมทบ - เปดบิล ออกใบกํากับภาษี
 ออกใบสําคัญจายเงิน ทํารายงานภาษีช้ือ-ขาย ทําใบหักณท่ีจาย - ติดตาม
ใบเสร็จใบกํากับจากคูคา รวบรวมเอกสาร - เช็คความถูกตองกอนสง
สํานักงานบัญชี - ทํารายงานเบ้ืองตนทางการบัญชี ยอดซ้ือ ยอดขาย พรอม
วิเคราะหเบ้ืองตนได คุณสมบัติ: - มีความระเอียดรอบคอบ - มีความ
รับผิดชอบสูง - ใชโปรแกรม excel ไดคอนขางดี - ขับรถยนตได วิธีการสมัคร
งาน: สง resume มาท่ี s.viwatpanit@gmail.com และรอโทรเรียก 

122  หมู 6  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ หญิง

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล  คาจาง 12,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00-17:00  

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com ปดรับสมัคร 30 ตุลาคม 2561

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ

1 ปวส.-ป.ตรี/พาณิชย
และการบัญชี

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com ปดรับสมัคร 30 ตุลาคม 2561

โทร .052030308
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 22 - 28 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ทองพูนฟูดส พนักงานในโรงงาน มีโอที 

112/5  หมู 6  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51150   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานหยุดทุกวันอาทิตย  

ประเภทกิจการ ผลิตและบรรจุผลไมอบแหง ปดรับสมัคร 24/11/2561

e-mail:thongpoonfood@gmail.com

โทร .053-982717

หางหุนสวนจํากัด ทองพูนฟูดส พนักงานขาย มีโอที 

112/5  หมู 6  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51150   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานหยุดทุกวันอาทิตย  

ประเภทกิจการ ผลิตและบรรจุผลไมอบแหง ปดรับสมัคร 24/11/2561

ป.ตรี/ข้ึนไป

2 20-35 ม.6/ข้ึนไป

1 28-40

ประเภทกิจการ ผลิตและบรรจุผลไมอบแหง ปดรับสมัคร 24/11/2561

e-mail:thongpoonfood@gmail.com

โทร .053-982717

อูภูวิศ บริการ ชางซอมรถยนต หรือซอมเคร่ืองยนตได มีประกันสังคม มีพิเศษลวงเวลา มีอาหารเย็นเวลา
ลวงเวลา 

105/4  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ อูซอมรถ ปดรับสมัคร 24/11/2561

โทร .085-7226561/081-7655590

หจก.สมพล ลามิเนท พนักงานขับรถสงของ ผานการเกณฑทหารแลว มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ขยัน ซ่ือสัตย อดทน 
ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ต้ังใจทํางาน 

369/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเคลือบผิวไม ปดรับสมัคร 22/11/2561

2 22 ปข้ึนไป ปวช./ชางยนต

2 23 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-090599,053-554374,088-4162260
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 22 - 28 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! 1 23 - 40 ป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน,ชางไฟฟา และ
 สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติ - มีประสบการณการทํางานระบบไฟฟา สามารถ Wiring diagram 
ไฟฟา และระบบPLC ระบบ Control motor และงานติดต้ังได และสามารถ
 ทํางานระบบ Automotion ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ป
ข้ึนไป, ผานการเกณฑทหาร - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมี
งานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,080-3936282, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางเช่ือม ดวน..!!!! คุณสมบัติ - มีทักษะสามารถเช่ือมอารกอนไดเปนอยางดี - มีทักษะสามารถ
เช่ือมไฟฟาได - มีประสบการณงานเช่ือม และสามารถอานแบบงานเบ้ืองตนได
 (จะรับพิจารณาเปนพิเศษ) - สามารถตรวจสอบ และแกไขปญหาเบ้ืองตนได -

1 25 - 40 ป /ไมจํากัด

 (จะรับพิจารณาเปนพิเศษ) - สามารถตรวจสอบ และแกไขปญหาเบ้ืองตนได -
 สามารถทํางานไดถูกตองตามแบบ ตรงตามเวลา และมีคุณภาพ - มีความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน - มีความอดทน มีความคลองตัวในการทํางาน
 - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานเปนทีมได - สามารถทํางานลวงเวลา 
และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - เพศชาย อายุ 25-40 ป, ผานการเกณฑ
ทหาร - วุฒิ ไมจํากัด - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,080-3936282, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด 

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561

โทร .053-582789 , 081-7839506

e-mail: saleuid@gmail.com , sent999@hotmail.com

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

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