
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยเสมียนคลังวัตถุดิบ สามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดดี สามารถใชคอมพิวเตอรได 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2564

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 20-26 ปวส.การตลาด,บัญชีบริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยเสมียนคลังวัตถุดิบ สามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดดี สามารถใชคอมพิวเตอรได 

สามารถใช E-mail ได

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ปดรับสมัคร 09/09/2564

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด พนักงานคลังวัตถุดิบชํานาญงาน มีประสบการณในการควบคุมสินคาคงคลัง และ Inventory มี

ประสบการณในงาน Material Control 3 ปขึ้นไป

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ปดรับสมัคร 09/09/2564

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

1 28-30 ปวส.การตลาด,บัญชี

 หรือสาขาที่เกี่ยวของ

1 20-26 ปวส.การตลาด,บัญชี

 หรือสาขาที่เกี่ยวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2564

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยชางเทคนิคซอมบํารุง สามารถใชงาน Program PLC สามารถเขียนแบบโดยใช Program 

Autocad

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ปดรับสมัคร 09/09/2564

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานจายอาหาร มีความรอบคอบ สุภาพ มีใจรักบรกิาร ลักษณะงาน เตรียมอาหาร จาย

1 20-30 ปวส.ไฟฟา

,อิเล็กทรอนิกส

ม.3 ขึ้นไป2 18 ปขึ้นไปโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานจายอาหาร มีความรอบคอบ สุภาพ มีใจรักบรกิาร ลักษณะงาน เตรียมอาหาร จาย

อาหาร เสริฟอาหาร ใหกับผูปวยตามจุดตางๆในโรงพยาบาล

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-19.00 น. (ตามเวรที่จัด) 

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 09/09/2564

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด 

ทูลส

พนักงานฝายผลิต ทํางานเกี่ยวกับเคร่ือง CNC เคร่ืองกลึง เครื่องมิลลิ่ง คาเดินทาง คาอาหาร 

เบ้ียขยนั ประกันสังคม

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 450/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและอุปกรณเครื่องจักร ปดรับสมัคร 09/09/2564

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

ม.3 ขึ้นไป

2 18-40 ม.3/ขึ้นไป

2 18 ปขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2564

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงานขาย หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดประจําป พักรอน

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,500-11,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง ปดรับสมัคร 10/09/2564

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

บริษัท บ๊ิกซี ซเูปอรเซน็เตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาลําพูน

พนักงานแผนกสั่งซื้อระบบออนไลน 

และเสนอขายสินคานอกสถานท่ี

-1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ปวส.-ป.ตร/ีไม

จํากัดสาขา

1 22-35

สาขาลําพูน และเสนอขายสินคานอกสถานท่ี

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ ปดรับสมัคร 10/09/2564

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34/ 053-091-825

บริษัท บ๊ิกซี ซเูปอรเซน็เตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาลําพูน

พนักงานแผนกครัวรอน -

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ ปดรับสมัคร 10/09/2564

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34/ 053-091-825

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2564

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท บ๊ิกซี ซเูปอรเซน็เตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาลําพูน

พนักงานจัดเรียงสินคาอาหารแหง -

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ ปดรับสมัคร 10/09/2564

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34/ 053-091-825

บริษัท บ๊ิกซี ซเูปอรเซน็เตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาลําพูน

พนักงานแผนกแคชเชียร -

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

สาขาลําพูน

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ ปดรับสมัคร 10/09/2564

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34/ 053-091-825

บริษัท จอรจ เจนเซน (ปทท.) จํากัด ชางชุบโลหะ 4 18 ปขึ้นไป ม.6/ปวช./ปวส. ทุก

สาขา

ประกันกลุมสําหรับพนักงาน คูสมรส และบุตร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

สหกรณออมทรัพย เบี้ยขยนั โบนัสประจําป

138 หมู 1 ต.ตนเปา  เพศ ชาย/หญิง

อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม  คาจาง ตามตกลง  บาท ชวงเวลาทํางาน  จ-ศ 

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเงินสงออก ปดรับสมัคร 10/09/2564

โทร. 053-960214-5

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