
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท คังเซโด จํากัด  ฝายผลิต (ผูพิการ) ไมจํากัดวุฒิการศึกษา สามารถทํางานประดิษฐ-งานฝมือได เปนผูท่ีมีความ

ละเอียดในการทํางาน มีความตองการการทํางานกับบริษัทฯ ระยะยาว 

60/27  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

1 18-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

60/27  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันและ
สวนประกอบ

ปดรับสมัคร 30/09/2562

โทร .053-581515

สหกรณผูเล้ียงสุกร เชียงใหม-ลําพูน จํากัด คนงานขายเน้ือ ไมจํากัดวุฒิ มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือรนในการทํางาน 

130  หมู 14  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สหกรณผูเล้ียงสุกร ปดรับสมัคร 30/09/2562

โทร .053-584393-4,081-9526846

สหกรณผูเล้ียงสุกร เชียงใหม-ลําพูน จํากัด คนงานรับหมูและแมบาน ไมจํากัดวุฒิ มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือรนในการทํางาน 

130  หมู 14  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สหกรณผูเล้ียงสุกร ปดรับสมัคร 30/09/2562

1 20-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 20-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ สหกรณผูเล้ียงสุกร ปดรับสมัคร 30/09/2562

โทร .053-584393-4,081-9526846
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สหกรณผูเล้ียงสุกร เชียงใหม-ลําพูน จํากัด เจาหนาที่การตลาด ปวส.ข้ึนไป ทุกสาขา มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือรนในการทํางาน 

130  หมู 14  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สหกรณผูเล้ียงสุกร ปดรับสมัคร 30/09/2562

โทร .053-584393-4,081-9526846

สหกรณผูเล้ียงสุกร เชียงใหม-ลําพูน จํากัด เจาหนาที่ซอมบํารุง ปวช.ข้ึนไป สาขาชาง หากมีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ มีความ
รับผิดชอบสูง มีความกระตือรือรนในการทํางาน 

130  หมู 14  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

20-40 ปวส./ปวส.ข้ึนไป ทุก
สาขา

1 20 ปข้ึนไป ปวช./ปวช.ข้ึนไป 
สาขาชาง

1

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

ประเภทกิจการ สหกรณผูเล้ียงสุกร ปดรับสมัคร 30/09/2562

โทร .053-584393-4,081-9526846

บริษัท ลําพูน ซี.วาย.เอ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางแอร ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณ เปนงาน สตารทเงินเดือน 15,000 บาท หากมี
ประสบการณจะรับพิจารณาทันที 

148/4-5  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การติดต้ังสาธารณูปโภค ปดรับสมัคร 29/09/2562

โทร .053-582742,582743,081-9524636

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร  Marketting Branch ฝายขาย
ตางจังหวัด

ปวส.-ป.ตรี.ทุกสาขา มีทักษะดานการส่ือสารท่ีดี มีใจรักบริการ มีรถยนตสวน
บุคคลและออกพบลูกคาได 

238/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 08.30-17.30 น.  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ นายหนาประกันภัย ปดรับสมัคร 29/09/2562

1 20-35 ปวส.-ป.ตรี/ปวส.-ป.
ตรี.ทุกสาขา

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ นายหนาประกันภัย ปดรับสมัคร 29/09/2562

โทร .053-581146
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 ธุรการ-บัญชี ปวส.ข้ึนไป บริหารธุรกิจ เกรดเฉล่ีย 2.75 มีประสบการณทํางาน 1 ปข้ึนไป 
พนภาระทางทหาร ใชคอมพิวเตอรไดดี ลักษณะงาน งบกําไร ขาดทุน-งบดุล 
เอกสารทางการเงิน คํานวนภาษี 

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 10,000-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผา ผาฝาย
สําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 29/09/2562

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนักงานออนไลนประจํา ไมจํากัดวุฒิ พนภาระทางทหาร ลักษณะงาน ขายสินคาทางออนไลน ใช

2 25-35 ปวส./ปวส.ข้ึนไป 
บริหารธุรกิจ

5 23-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิหางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนักงานออนไลนประจํา
สํานักงาน

ไมจํากัดวุฒิ พนภาระทางทหาร ลักษณะงาน ขายสินคาทางออนไลน ใช
คอมพิวเตอรไดดี 

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 9,000-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผา ผาฝาย
สําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 29/09/2562

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 QC ไมจํากัดวุฒิ พนภาระทางทหาร ลักษณะงาน ตรวจแพ็คสินคา 

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 300-350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.50 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผา ผาฝาย
สําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 29/09/2562

e-mail:p.palin2559@gmail.com

3 25-35 ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

5 23-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร/
คณิตศาสตร

ป.ตรี เอกวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร หรือท่ีเก่ียวของ จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ มีใบประกอบวิชาชีพครู จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถ
ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพ้ืนฐานได 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 29/09/2562

โทร .053-512274

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานเวรเปล ม.6 ข้ึนไป หรือเทียบเทา ลักษณะงาน - เตรียมความพรอมของอุปกรณในการ

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th /www.baiboon.ac.th

1 18-35 ม.6/ม.6 หรือ

5 ไมเกิน 35 ป.ตรี/ป.ตรี เอก
วิทยาศาสตร/
คณิตศาสตร หรือท่ี
เก่ียวของ

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานเวรเปล ม.6 ข้ึนไป หรือเทียบเทา ลักษณะงาน - เตรียมความพรอมของอุปกรณในการ
เคล่ือนยายผูใชบริการ - รับสงผูใชบริการดวยรถน่ัง รถนอน ดวยความ
ปลอดภัย - และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 28/09/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ ปวส.ข้ึนไป/การบริหารธุรกิจ 1.เช็ค/ตรวจสอบสิทธ์ิผูใชบริการใหอยางถูกตอง
 2.ติดตอประสานงานท้ังภายในและภายนอก 3.และอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
เพศ หญิง สวนสูง - นํ้าหนัก- ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00น.+OT 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 28/09/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 18-35 ม.6/ม.6 หรือ
เทียบเทาข้ึนไป

3 22-35 ปวส./ปวส.ข้ึนไป/การ
บริหารธุรกิจ

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานโสตฯ/ศูนยพัฒนา
คุณภาพ

ปวส.-ป.ตรี คอมพิวเตอรหรือสาขาท่ีเก่ียวของ หากมีประสบการณจะพิจารณา
เปนพิเศษ ความสามารถดานคอมพิวเตอร Photoshop,โปรแกรมAI เขียน
งานทางดานกราฟฟคดีไชด สามารถตกแตงออกแบบดานโฟโตชอป 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 28/09/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง แผนก MNS3 ปวส. อิเล็กทรอนิกส ผานการเกณฑทหารเเลว สามารถใชคอมพิวเตอร

ปวส.-ป.ตรี/ปวส.-ป.ตรี
 คอมพิวเตอรหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

6 20-28 ปวส./ปวส. 

1 20-35

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง แผนก MNS3 ปวส. อิเล็กทรอนิกส ผานการเกณฑทหารเเลว สามารถใชคอมพิวเตอร
โปรแกรม MS Office พ้ืนฐานในการทํางาน สามารถทํางานเปนกะได 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 27/09/2562

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

โรงเรียนมงคลวิทยา  ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา ป.ตรี สังคมศึกษา บุคลิกภาพเหมาะสม และพรอมท่ีจะเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ตนเองในการเปนครูอยางตอเน่ือง สามารถจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสงเสริม
ความสามารถของเด็กได ผูมีประสบการณดานการเรียน/การสอน แบบบูรณา
การ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

85  หมู 3  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถม ปดรับสมัคร 30/09/2562

6 20-28 ปวส./ปวส. 
อิเล็กทรอนิกส

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ป.ตรี สังคมศึกษา

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถม ปดรับสมัคร 30/09/2562

โทร .053-511091,511367
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนมงคลวิทยา  ครูผูสอนวิชาภาษาไทย ป.ตรี เอกภาษาไทย บุคลิกภาพเหมาะสม และพรอมท่ีจะเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ตนเองในการเปนครูอยางตอเน่ือง สามารถจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสงเสริม
ความสามารถของเด็กได ผูมีประสบการณดานการเรียน/การสอน แบบบูรณา
การ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

85  หมู 3  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถม ปดรับสมัคร 30/09/2562

โทร .053-511091,511367

โรงเรียนมงคลวิทยา  ครูผูสอนระดับปฐมวัย ป.ตรี เอกปฐมวัย บุคลิกภาพเหมาะสม และพรอมท่ีจะเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ตนเองในการเปนครูอยางตอเน่ือง สามารถจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสงเสริม

ป.ตรี/ป.ตรี ภาษาไทย

2 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ป.ตรี เอกปฐมวัย

1 22 ปข้ึนไป

ตนเองในการเปนครูอยางตอเน่ือง สามารถจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสงเสริม
ความสามารถของเด็กได ผูมีประสบการณดานการเรียน/การสอน แบบบูรณา
การ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

85  หมู 3  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถม ปดรับสมัคร 30/09/2562

โทร .053-511091,511367

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ผูพิการ ป.6 ข้ึนไป สามารถทํางานและชวยเหลือตนเองได หากมีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 23/09/2562

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

1 18 ปข้ึนไป ป.6/ป.6 ข้ึนไป

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานทั่วไปและพนักงานเย็บ ป.6 ข้ึนไป สามารถทํางานลวงเวลาได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปน
พิเศษ 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 23/09/2562

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

10 18-45 ป.6/ป.6 ข้ึนไป

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด (โรงแรม
ลําพูนวิล)

กุก (ประจําสาขาเขาใหญ) ไมจํากัดสาขา มีประสบการณอยางนอย 2 ป ประกอบอาหารไทยและอาหาร
ยุโรป คิดและสรางสรรคเมนูใหม  ๆมีท่ีพักใหฟรี 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 22/09/2562

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด (โรงแรม
ลําพูนวิล)

พนักงานเสริฟจัดเล้ียงเคร่ือง
เสียง

ปวช. ข้ึนไป มีใจรักงานบริการ ดูแลความเรียบรอยของหองประชุม สัมมนา 
จัดเล้ียง ดูแลระบบเคร่ืองเสียง ท้ังการบํารุงรักษา เสริฟเคร่ืองด่ืม อาหาร มี
ประสบการณรับพิจารณาเปนพิเศษ 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 22/09/2562

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
สาขา

1 25-45 ปวส./ปวช. ข้ึนไป

1 25 ปข้ึนไป

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 22/09/2562

โทร .053-534865-6,0813151388
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด (โรงแรม
ลําพูนวิล)

เจาหนาที่ฝายบุคคล ปวส. ข้ึนไป สาขาทรัพยากรมนุษย หรือสาขาท่ีเก่ียวของ จัดทําเงินเดือน 
ดูแลสวัสดิการของพนักงาน อบรมพนักงาน 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 22/09/2562

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด (โรงแรม
ลําพูนวิล)

กุก ไมจํากัดวุฒิ มีความรูความเช่ียวชาญในการประกอบอาหาร ทํางานเปนกะ 
สุขภาพแข็งแรง หากมีประสบการณทํางานในโรงแรมมากอนจะพิจารณาเปน
พิเศษ 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

1 25-45 ปวส./ปวส. ข้ึนไป 
สาขาทรัพยากรมนุษย
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

2 25 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 22/09/2562

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัท อุดมการณ ลิสซ่ิงกรุป จํากัด พนักงานบันทึกขอมูล ปวช./ปวส. หรือเทียบเทา บันทึกขอมูล พูดคุยกับลูกคา มีใบขับข่ีรถยนต 
รถจักรยานยนต 

36/2  หมู 4  ต. ตนธง เพศ หญิง

อ. เมือง   จ. ลําพูน   คาจาง 8,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ตรวจสภาพรถ ปดรับสมัคร 22/09/2562

โทร .053-535162,053-525559,0896370173

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด พนักงานอะไหล -มีคาลวงเวลา -มีชุดฟอรมพนักงาน -ขับรถยนตได 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอม
ศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

ปวช.-ปวส./ปวช./ปวส.
 หรือเทียบเทา

1 /

1 20-25

ศูนยบริการ,อะไหล

โทร .0-5358-4430-2
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ที่ปรึกษางานบริการ -มีชุดฟอรมพนักงาน -ขับรถยนตได(พิจารณาพิเศษ) -คาลวงเวลา 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด พนักงานลางรถ -หากขับรถไดจะพิจารณาเปนพิเศษ -มีชุดฟอรมพนักงาน 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล

/

1 /

1

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด พนักงานตอนรับ

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

หางหุนสวนจํากัด ยูทิลิต้ี เซอรวิส แอนด ซัพพลาย ชางซอมบํารุง ปวช.-ปวส.ไฟฟากําลัง/เคร่ืองกล พนภาระทางทหาร ถามีใบขับข่ีรถยนตได
จะพิจารณาเปนพิเศษ ซอมบํารุงเคร่ืองจักรในระบบอุตสาหกรรม 

120/176  หมู 4  ต. ตนธง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ปดรับสมัคร 21/09/2562

e-mail:hmunthow@gmail.com

โทร .053-543078,089-9559918

ประเภทกิจการ บริการซอมแซมเคร่ืองจักรและเคร่ืองยนต

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล

1 /

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

2 21-35 ปวช.-ปวส./ปวช.-ปวส.
ไฟฟากําลัง/เคร่ืองกล

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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