
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท เอ็นทีซีเค คอนสตรัคชั่น แอนด แมเนจ

เมนท จํากัด

ธุรการสนาม -

345/16  หมู 4  ต. แมเหียะ อ. เมือง  จ. เชียงใหม เพศ หญิง

ประเภทกิจการ งานกอสราง  คาจาง 10,000  บาท

โทร .062-4904516 วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

บริษัท เอ็นทีซีเค คอนสตรัคชั่น แอนด แมเนจ

เมนท จํากัด

โฟรแมน -

345/16  หมู 4  ต. แมเหียะ อ. เมือง  จ. เชียงใหม เพศ ชาย

ประเภทกิจการ งานกอสราง  คาจาง 10,000  บาท

โทร .062-4904516 วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

บริษัท เอ็นทีซีเค คอนสตรัคชั่น แอนด แมเนจ

เมนท จํากัด

วิศวกรโยธา -

345/16  หมู 4  ต. แมเหียะ อ. เมือง  จ. เชียงใหม เพศ ชาย

ประเภทกิจการ งานกอสราง  คาจาง 12,000  บาท

โทร .062-4904516 วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีวิศวกรโยธา

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มกราคม 2565

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

1

1 20 ปขึ้นไป ปวส./บริหารธุรกิจ

1 20 ปขึ้นไป ปวส./กอสราง
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มกราคม 2565

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

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม พนักงานคลังสินคา -

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม พนักงานขาย/PC -

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม พนักงานขายสินคา/จัดเรียง -

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ผูแทนขาย/ผูแทนขายเฉพาะกลุม -

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

โทร .053-107-588. 053-307802

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มกราคม 2565

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

บริษัท บลูชิพส ไมโครเฮาส จํากัด (สันกําแพง) พนักงานชางเทคนิค -

155  หมู 5  ต. แชชาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสงออก วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

e-mail:job@bluechips.co.th

โทร .053-371000 ตอ 2402,2404,2409 หรือ 062-3109202

บริษัท บลูชิพส ไมโครเฮาส จํากัด (สันกําแพง) พนักงานฝายผลิต -

155  หมู 5  ต. แชชาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสงออก วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

e-mail:job@bluechips.co.th

โทร .053-371000 ตอ 2402,2404,2409 หรือ 062-3109202

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงานขับรถ มีใบขับขี่รถยนต ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดนักขัตฤกษ หอพัก

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,50-10,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

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

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงานขาย ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดนักขัตฤกษ หอพัก

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,500-10,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

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

10 18 ปขึ้นไป ม.3/ข้ึนไป

50 18 ปขึ้นไป ม.3/ข้ึนไป

2 25-40 ม.6/ขึ้นไป

1 20-40 ม.6/- ป.ตรี
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มกราคม 2565

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

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด บัญชีสตอค ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดนักขัตฤกษ หอพัก

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-12,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

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

หางหุนสวนจํากัด กัณฑสูตร คาของเกา กรรมกร -

157  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 425/วัน  บาท

ประเภทกิจการ รานขายของเกา วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

โทร .081-5304567

บริษัท ลอฟบาซ จํากัด หัวหนาแผนก QC มีประสบการณอยางนอย 2 ป

1/38  หมู 7  ต. ตนเปา เพศ ชาย

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม  คาจาง 360/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ธุรกิจผลิต จําหนาย สงออก เสื้อผาสําเร็จรปู วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

โทร .082-3370119

บริษัท ลอฟบาซ จํากัด พนักงานจัดสงสินคา มีประสบการณอยางนอย 2 ป

1/38  หมู 7  ต. ตนเปา เพศ ชาย

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม  คาจาง 360/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ธุรกิจผลิต จําหนาย สงออก เสื้อผาสําเร็จรปู วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

โทร .082-3370119

1 22-40 ปวส.-ป.ตร/ีไมจํากัด

สาขา

2 ไมเกิน 55 ป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มกราคม 2565

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

บริษัท ลอฟบาซ จํากัด พนักงานเย็บฟรีแลนเซอร มีประสบการณอยางนอย 2 ป

1/38  หมู 7  ต. ตนเปา เพศ ไมจํากัด

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม  คาจาง 360/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ธุรกิจผลิต จําหนาย สงออก เสื้อผาสําเร็จรปู วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

โทร .082-3370119

บริษัท ลอฟบาซ จํากัด เจาหนาที่บุคคลและจัดซื้อ มีประสบการณอยางนอย 2 ป

1/38  หมู 7  ต. ตนเปา เพศ ไมจํากัด

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม  คาจาง 15,000  บาท

ประเภทกิจการ ธุรกิจผลิต จําหนาย สงออก เสื้อผาสําเร็จรปู วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

e-mail:-

โทร .082-3370119

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานรายเดือน ประสบการณทํางานในโรงงาน ดานการผลิต 1 ข้ึนไป ทักษะการตัดสินใจ

เฉพาะหนา , ทักษะการเปนหัวหนางาน มีความรูพื้นฐานคอมพิวเตอร ระบบ

มาตราฐานตางๆ เชน ISO 9001, ISO 14001, GMP จะไดรับพิจารณาเปน

พิเศษ

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเรจ็รปู (มามา) วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-584088 ตอ 5801

45 25-40 ไมจํากัด/ขึ้นไป

1 25-35 ป.ตร/ี-

1 23 ปขึ้นไป ป.ตรี/สาขาเคร่ืองกล
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มกราคม 2565

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

บริษัท สมบูรณพูนสุข 2020 จํากัด (เดอะพิซซา

คอมปาน)ี

พนักงานรายชั่วโมง Incentive/ตรวจสุขภาพ/ประกันสังคม และอ่ืนๆ

151/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ รานอาหาร วันที่ปดรับสมัคร 06/02/2565

โทร .065-4925625

บริษัท พลีพรมี จํากัด พนักงานธุรการ/บัญชี มีทักษะความสามารถในการใชคอมพิวเตอร หากสามารถใชภาษาอังกฤษและ

มีประสบการณงานดานบัญชีจะพิจารณาเปนพิเศษ

197  หมู 2  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารเครื่องด่ืม วันที่ปดรับสมัคร 05/02/2565

e-mail:pleepreme@gmail.com

โทร .0616968951

บริษัท สบายดิสทริบิวชั่น จํากัด Administrative Officer 

(ประสานงาน)
ประสบการณงานอยางนอย 1 ปขึ้นไป มีประสบการณในงานดาน การขาย

สินคาผาน Online Marketplace การดูแลแฟนเพจ Facebook จะดีมาก มี

ทักษะในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office

1/98  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ บริการสวนบุคคลเคร่ืองหยอดเหรียญ ตูเติมเงนิมือถือ วันที่ปดรับสมัคร 05/02/2565

e-mail:truesabai@gmail.com

โทร .083-8866263/083-9116969

30 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 20-45 ปวส.-ป.ตร/ีหรือ

เทียบเทา บริหาร 

การจัดการ 

คอมพิวเตอร บัญชี

1 23 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตร/ี-
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มกราคม 2565

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

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางติดตั้ง สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานภายใตแรงกดดันได สุขภาพแข็งแรง ไมมี

โรคประจําตัว

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายเครื่องใชไฟฟา วันที่ปดรับสมัคร 31/01/2565

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) แคชเชยีร สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานภายใตแรงกดดันได สุขภาพแข็งแรง ไมมี

โรคประจําตัว

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายเครื่องใชไฟฟา วันที่ปดรับสมัคร 31/01/2565

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานควบคุมคุณภาพ มีบุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา และมีมนุษยสัมพันธดี มีความรูภาษาอังกฤษ

ระดับขั้นพื้นฐาน ,สามารถใชคอมพิวเตอรได มีความรูระบบมาตรฐานตางๆ 

จะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลา,ทํางานเปนกะได

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเรจ็รปู (มามา) วันที่ปดรับสมัคร 05/02/2565

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-584088 ตอ 5801

2 20 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตร/ี-

1 20 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตร/ี-

1 22-30 ม.6/สายวิทย-คณิต
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มกราคม 2565

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

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานขับรถ ขยัน อดทน มัความชํานาญเสนทางลําพูน-เชียงใหม

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก วันที่ปดรับสมัคร 05/02/2565

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 053-093622

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด แมบาน ทําความสะอาดและปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ หญิง

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก วันที่ปดรับสมัคร 05/02/2565

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 053-093622

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง นักการภารโรง -

191  หมู -  ต. นครเจดีย เพศ ชาย

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน  คาจาง 6,000  บาท

ประเภทกิจการ สถานศึกษา วันที่ปดรับสมัคร 07/02/2565

โทร .053-555018

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซ ีจํากัด ชางซอมบารุงแมพิมพ (Mold 

Maintenance Technical Support)
มีความรูพื้นฐานในการใชเคร่ืองมือชาง และเคร่ืองจักร มีความละเอียด

รอบคอบ มนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน มีความคลองแคลวและมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 05/02/2565

e-mail:salila.chaiwong@schaffner.com

โทร .053-581104-6 ตอ 119/www.schaffner.com

2 20-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 20-50 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 25-40 ม.3/-

1 20 ปขึ้นไป ปวส./เคร่ืองกล
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มกราคม 2565

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

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซ ีจํากัด Testing Technical Support
สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft Office ไดเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธ

และทัศนคติที่ดีตอทีมปฏิบัติงาน มีความกระตือรือลน มีความรับผิดชอบสูง 

และมีความพรอมในการแกไขปญหาเฉพาะหนา หากมีความรูพื้นฐานทางดาน

การวิเคราะหวงจร หรือไมโครคอนโทรลเลอร หรือ มีประสบการณดาน

เคร่ืองมือวัดและทดสอบ, ระบบออโตเมชั่นในบรษิัทผลิตชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสมากอนจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 05/02/2565

e-mail:salila.chaiwong@schaffner.com

โทร .053-581104-6 ตอ 119/www.schaffner.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซ ีจํากัด Technical Support 

(AUTOMOTIVE)
มีความรูดานเคร่ืองจักร และอุปกรณไฟฟา สามารถติดตั้งไลนผลิตสําหรับ

ผลิตภณัฑใหมได สามารถควบคุมและทดสอบไลนผลิตอัตโนมัติ สามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑใหม สามารถใชคอมพิวเตอรเบื้องตนได Microsoft Office มี

ประสบการณทํางานดาน Machine Programing และ Repairing มี

ความสามารถในการแกไขปญหาทางไฟฟาเบื้องตนของเครื่องจักรได สามารถ

อานวงจรไฟฟาได, ใช PLC เบื้องตนได สามารถทํางานเปนทีมและมีทักษะ

ความเปนผูนํา

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 05/02/2565

e-mail:salila.chaiwong@schaffner.com

โทร .053-581104-6 ตอ 119/www.schaffner.com

2 20 ปขึ้นไป ปวส./หรือเทียบเทา 

สาขาอิเล็กทรอนิกส, 

ไฟฟา, คอมพิวเตอร 

หรือ สาขาที่เก่ียวของ

1 20 ปขึ้นไป ปวส./Mechanical 

หรือ Electronic
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มกราคม 2565

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

สถานตรวจสภาพรถ สุวพงศเซอรืวิส ชางตรวจสภาพรถ มีใบอนุญาตตรวสภาพรถ ทํางาน วันจันทร-วันเสาร มีประกันสังคม มีคา

คอมมิชชั่น

162  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ตรวจสภาพรถ วันที่ปดรับสมัคร 05/02/2565

โทร .0917893963

บริษัท ภัทรา ออโตเฮาส จํากัด ชางตั้งศูนยถวงลอ มีประสบการณ ตั้งศูนยถวงลอ ทํางาน วันจันทร-วันเสาร มีประกันสังคม มีคา

คอมมิชชั่น

162  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 13000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ เตนทรถมือสอง วันที่ปดรับสมัคร 05/02/2565

e-mail:pattraautohaus@gmail.com

โทร .086-9454569,053-552287

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนักงานตัดผา มีประสบการณ 1 ปขึ้นไป จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความคลองแคลววองไว 

ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 315/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป วันที่ปดรับสมัคร 04/02/2565

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162,092-9626456

2 25 ปขึ้นไป ปวส.ข้ึนไป/ข้ึนไป 

(ชางยนต หรือที่เกียว

ของ)

1 30 ปขึ้นไป ป.6/ขึ้นไป

1 25-50 ปวส./ข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มกราคม 2565

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

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 แอดมิน (ขายสินคา) ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน กระตือรือรนในการทํางาน มี

ไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป วันที่ปดรับสมัคร 04/02/2565

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162,092-9626456

1 24-35 ปวส./ข้ึนไป
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