ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ลิ้มเมงจั้วมิตซู จํากัด

ตําแหนง
ที่ปรึกษางานบริการ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
/ไมจํากัด
-ขับรถยนตไดจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

292 ถ.ลําพูนดอยติ หมู 4 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ
พรอมศูนยบริการ,อะไหล
โทร .0-5358-4430-2
บริษัทมิตรสินดวนจํากัด

เพศ ไมจํากัด
คาจาง ตามโครงสราง บาท

ปดรับสมัคร

พนักงานติดตามหนี้ (ลําพูน)

120 หมู 2 ต. ปาแดด
อ. เมือง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ ใหกูยืมเงิน สินเชื่อ

สวนสูง น้ําหนัก ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00

2

23-35

ม.6/หรือเทียบเทาขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต-รถจักรยานยนต หากมีภูมิลําเนาอยูใน อ.เมือง จ.
ลําพูน จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชคอมพิวเตอรเบื่องตนได
เพศ ชาย

คาจาง - บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 29/04/2562

e-mail:branchadmin@msd.co.th
โทร .053813000
หน ้า 1/5

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2562
สถานประกอบการ
หจก.อีควิปเมนท พารท

ตําแหนง
พนักงานการตลาด

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 25 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี/ติดตองาน/ติดตอลูกคา ในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน

104/14 หมู 2 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน

เพศ หญิง
คาจาง ตามตกลง บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน-

ประเภทกิจการ โรงกลึง
e-mail:MONTREE9@LOXINFO.CO.TH
โทร .0-5356-2580
บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

ปดรับสมัคร 29/04/2562

พนักงานขาย ประจําราน Mobi
BigC ลําพูน

2

21-35

ม.6/- ป.ตรี ทุกสาขา

200 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายสินคาไอที

มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด

คาจาง 10,000-12,000 บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 27/04/2562

e-mail:nattika.ma@spvi.co.th
โทร .095-3725525
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย

140 หมู 6 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติก
e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com
โทร .053-584230 fax: 053-584231

Technician ควบคุมเครืองฉีด
พลาสติก

คาจาง บาท

1

18-30

ปวส.ขึ้นไป/ชาง
อุตสาหกรรมทุกสาขา
หากจบชางแมพิมพ
พลาสติก จะพิจารณา
เปนพิเศษ

1.ปวส./อนุปริญญา สายชางอุตสาหกรรมทุกสาขา หากจบชางแมพิมพ
พลาสติก จะพิจารณาเปนพิเศษ 2.มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานฉีดพลาสติก
มากอน จะพิจารณาเปนพิเศษ 3.สามารถเขากะได 4.สามารถทําานลวงเวลา
ได 5.หากมีประสบการณเกี่ยวกับงานฉีดพลาสติกมากอน จะพิจารณาเปน
พิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 27/04/2562

หน ้า 2/5

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย

140 หมู 6 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติก
e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com
โทร .053-584230 fax: 053-584231
สํานักงานแขวงทางหลวงชนบทลําพูน
117 หมู 4 ต. ตนธง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ทางหลวงชนบท
โทร .053-003546
บริษัท ลีดีไซน จํากัด

237 หมู 7 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก
โทร .052-030135

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

ตําแหนง
จํานวน
ชางซอมแมพิมพฉีดพลาสติก
1

คาจาง บาท

พนักงานทั่วไป

10

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-30 ปวช.-ปวส./ชางกล
1.ปวช./ปวส. ชางกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือมีประสบการณมากอนจะ
โรงงาน เทคนิคการ พิจารณาเปนพิเศษ 2.มีความรูและความสามารถถอดประกอบแมพิมพได จะ
ผลิต หรือมี
รับพิจารณาเปนพิเศษ 3.หากสามารถใชเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน
ประสบการณมากอน เคยผานงานดานซอม/สรางแมพิมพ จะรับพิจารณาเปนพิเศษ
จะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 27/04/2562

20 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ซอมบํารุงถนน ตัดหญาขางทาง ปรับปรุงและติดตั้งปายจราจร และงานอื่นๆ
ที่ไดรับมอบหมาย
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน07.30-17.00 น.
ปดรับสมัคร 27/04/2562

คาจาง 377.85/วัน บาท

ผูชวยฝายผลิต (Production
Assistant )

คาจาง - บาท

1

20 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา:ปวส ขึ้นไป หนาที่รับผิดชอบ : 1. สื่อสารกับลูกคาชาวตางชาติ
ทางอีเมล 2. ประสานงานกับแผนกตางๆ ติดตามงาน เพื่อตอบคําถามให
ลูกคา คุณสมบัติ : 1. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ อาน เขียนไดดี 2. มีความ
อดทน ตั้งใจเรียนรูงาน ***ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม***
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 27/04/2562
หน ้า 3/5

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ลีดีไซน จํากัด

ตําแหนง
พนักงานบันทึกขอมูล และ
ติดตามงาน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 18 ปขึ้นไป ม.6-ปวช/ขึ้นไป
1.ไมจํากัดเพศ อายุ 18 ปขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษาปวช. ม.6 ขึ้นไป 3.สามารถ
ใชคอมพิวเตอรไดดี 4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได 5.มีประสบการณ
ความรูความสามารถในการทําเครื่องประดับ จะรับพิจารณาเปนพิเศษ
คุณสมบัติเพิ่มเติม: 1.พรอมที่จะเรียนรูงานใหมๆ ในการผลิตเครื่องประดับ 2.
มีความกระตือรือรน มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย อดทน 3.ทํางานภายใตความ
กดดันไดรับผิดชอบตองาน

237 หมู 7 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก
โทร .052-030135
ราน เอ็ม เฟอรนิเจอร
ชางเหล็ก

2

20-45

214/1 หมู 6 ต. ศรีบัวบาน
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ การผลิตและจําหนาย
เฟอร
นิเจอรทุกชนิด
โทร .086-1844886
ราน เอ็ม เฟอรนิเจอร

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ เงินเดือนจะพิจารณาตามฝมือในการทํางาน ตามประสบการณ สามารถ
ทํางานกลางคืนได
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 26/04/2562

2

20-45

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ เงินเดือนจะพิจารณาตามฝมือในการทํางาน ตามประสบการณ สามารถ
ทํางานกลางคืนได
เพศ ชาย

คาจาง 310/วัน บาท

ชางไม

214/1 หมู 6 ต. ศรีบัวบาน
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ การผลิตและจําหนาย
เฟอรนิเจอรทุกชนิด
โทร .086-1844886

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 27/04/2562

คาจาง 310/วัน บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 26/04/2562

หน ้า 4/5

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2562
ตําแหนง
พนักงานประชาสัมพันธ

สถานประกอบการ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
109-111 หมู 4 ต. บานกลาง

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สถานพยาบาล

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1
ไมเกิน 35 ปวส.-ป.ตรี/กา
ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาผูที่ใชบริการ เผยแพรขาวสารใหผูที่เขามาใช
บริหารธุรกิจ,นิเทศ
บริการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
ศาสตร และสาขาอื่นๆ เพศ หญิง
ที่เกี่ยวของ
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 26/04/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5

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

หน ้า 5/5

