
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน หัวหนาแผนกผักและผลไม • มีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป ในตําแหนงหัวหนางานของแผนก

ผักและผลไมในธุรกิจการบริการและอาหารหรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ • 
สามารถทํางานเปนกะ ,วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และทํางาน

25-35 ป.ตรี/สาขา
วิทยาศาสตรอาหาร 
เทคโนโลยีอาหาร 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 15 - 19 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
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สามารถทํางานเปนกะ ,วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และทํางาน
ลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได (เม่ือมีความจําเปน) • มีทักษะการบริหาร
ทีมงาน มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได • มีทักษะการส่ือสารดี 
สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office)เบ้ืองตนได • มีความรูดาน 
GMP/HACCP จะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  
โทร .053-581285 ตอ 104,105 ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน หัวหนาแผนกบัญชี-การเงิน • มีประสบการณการทํางานดานบัญชีอยางนอย 3 ป • สามารถทํางานภายใต
แรงกดดันได • มีความรายละเอียดรอบคอบและทุมเท มีทัศนคติเชิงบวก 
ซ่ือสัตยและจงรักภักดี • มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร 
(Microsoft Office)เบ้ืองตนได • มีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส อดทน รัก
งานบริการ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

e-mail:- Fax 053-581333 ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

เทคโนโลยีอาหาร 
เกษตรกรรม

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

1 25-35 ป.ตรี/ปริญญาตรีดาน
บัญชี

e-mail:- Fax 053-581333 ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561
โทร .053-581285 ตอ 104,105
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 15 - 19 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานจัดเรียงสินคา • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในงาน มีระเบียบวินัยดี • สามารถทํางานใน
วันเสาร - อาทิตย และวันนักขัตฯ ได และสามารถเขางานเปนกะได • มีมนุษย
สัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ • มีความอดทนสูง 
สามารถทนแรงกดดันได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

5 21-35 ม.6-ปวช/

หจก.เอ พลัส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ดีเวลลอปเมนท Production Engineer มีประสบการณดาน Production, CNC, เขียนแบบ CAD/CAM จะพิจารณา
เปนพิเศษ พนภาระทางทหารแลว ทํางานลวงเวลาได 

9/15  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเคร่ืองใชใน
งานอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 17/09/2561

โทร .053-560108

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยพนักงานสงเสริมวัตถุดิบ มีความรูเก่ียวกับการเกษตร หรือมีประสบการณเก่ียวกับการสงเสริม
การเกษตร สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี สามารถทํางานนอกเวลาออกนอก
พ้ืนท่ี (ตางจังหวัด) 

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 17/09/2561ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com,bkk@fp

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป ชางกล
โรงงาน หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-597121-2

e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com,bkk@fp
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 15 - 19 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน ผูรักษาความปลอดภัย (ยาม) มีประสบการณมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ รักความสะอาด และมี
ระเบียบ 

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 17/09/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน พอครัว แมครัว มีประสบการณมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ รักความสะอาด และมี
ระเบียบ 

3 ไมจํากัด ม.3/- ปวส.

3 ไมจํากัด ม.3/- ปวส.
ระเบียบ 

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 17/09/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

บริษัท แจควิล อินดัสตร้ี จํากัด พนักงานฝายผลิต มีประกันสังคมให สามารถทํางานเปนกะได 

191  หมู 3  ต. นครเจดีย เพศ หญิง

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน   คาจาง 380/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายตะกรา
พลาสติก

ปดรับสมัคร 17/09/2561

โทร .095 1764069

บริษัท แจควิล อินดัสตร้ี จํากัด พนักงานฝายผลิต มีประกันสังคมให สามารถทํางานเปนกะได 

191  หมู 3  ต. นครเจดีย เพศ ชาย

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน   คาจาง 380/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายตะกรา ปดรับสมัคร 17/09/2561

30 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

3 30 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

4

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายตะกรา
พลาสติก

ปดรับสมัคร 17/09/2561

โทร .095 1764069
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 15 - 19 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บจก.บีโปรดักสอินดัสตร้ี พนักงานทั่วไป ฝายโรงงาน ไมจําเปนตองมีประสบการณในการทํางาน 

190  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 17/09/2561

โทร .053-558584,558587

โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล แมบาน โรงแรมนอนลําพูน ขนาด 15 หอง รับสมัครแมบานทําความสะอาดหองพัก 
และพ้ืนท่ีสวนกลาง ใหมาพักท่ีโรงแรมมีหองพักให นํ้า-ไฟฟรี ผานทดลองงาน
มีประกันสังคม วันหยุดสัปดาหละ 1วัน ติดตอสมัครไดท่ีโรงแรม ดวน โรงแรม
อยูติดถนนเจริญราษฎร ใกลแยกศรีสองเมือง โทร 0611941414 

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจากรังผ้ึงและสมุนไพรทุกชนิด

1 30-55 /

2 18-40 ม.3/ข้ึนไป

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7:00-17:00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 25/8/61

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยชางเทคนิคซอมบํารุง 1. มีประสบการณการทํางานและความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับระบบการผลิต
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2. สามารถใชงานคอมพิวเตอร Microsoft 
Office 3. รางกายสมบูรณแข็งแรง สายตาปกติ สามารถทํางานเปนกะได 4. 
จบหลักสูตร รด.3 ปข้ึนไป หรือ ผานการเกณฑทหาร 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00, 20.00-05.00 น.  

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@shindengen.co.th

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

1 20-25 ปวส./ไฟฟา, 
อิเลคทรอนิคส

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 15 - 19 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการเตรียม
พรีมิกซ

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการข้ึนอาหาร
สัตว

ลักษณะงานคือ ดึงกระสอบอาหาร 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงิน
โบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

สัตว โบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 
10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/08/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด 
แผนกทรัพยากรมนุษย

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330 บาทตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/08/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 15 - 19 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานบรรจุอาหารสัตว 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300 บาท   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/08/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

โทร .053 581 444

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

QA Staff 1 Control and manage of material and process testing system in 
tests center. 2 Control of the calibration system of measurement
 equipment. 3 Cooperate with production to find and analyse the
 cause of each defect. 4 Support the document in QA Process. 5 
Solution problem and improvement with team. 6 Other working 
depend on QA Manager or upper. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร.
053-525045 ตอ 101 , 061-2867582 E-mail : 
hr05@performance-mfg.co.th 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.45 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 16/9/2561

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

1 21-35 ป.ตรี/chemical 
science and related 
field.

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 15 - 19 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

คนพิการ สวนลด 25 % กรณีเจาหนาท่ี/ญาติสายตรงเขารับการรักษาพยาบาลภายใน
โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 16/09/2561

โทร .053-537597

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

ผูชวยพยาบาล/NA ไดรับสวนลด 25 % กรณีเจาหนาท่ี/ญาติสายตรงเขารับการรักษาพยาบาล 
ภายในโรงพยาบาลศิริเวชลําพูน 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานสามารถเขา กะ ได  

4 ไมเกิน 35 ป /หลักสูตรผูชวย
พยาบาล

1 ม.3 ข้ึนไป/

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานสามารถเขา กะ ได  

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 16/09/2561

โทร .053-537597

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! 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 

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 กันยายน 61

 คาจาง ตามความสามารถ และ
ประสบการณทํางาน  บาท

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

1 22 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ไมจํากัด

โทร .053-582789 , 081-7839506

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 15 - 19 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางซอมบํารุง คุณสมบัติ - สามารถซอม-สราง เคร่ืองจักร ติดต้ังเคร่ืองจักรในโรงงานได, - 
สามารถซอมบํารุงเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได, ซอมบํารุงงานท่ัวไป - 
สามารถซอมบํารุงระบบ Facility ได - สามารถประกอบ Seting เคร่ืองจักรใน
โรงงานได - มีทักษะเช่ือมอารกอน เช่ือมไฟฟาได - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทํางาน
เปนทีมได - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยู
นิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงิน
คาจางประจําป 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.   คาจาง ตามความสามารถ และ

ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน,ชางไฟฟา และ
 สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

1 25 - 40 ป

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

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 กันยายน 61

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่คลังสินคา 1.จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา 2.มีความรูดานบันทึกขอมูล งาน
เอกสาร 3.สามารถใชคอมพิวเตอร MS Office ได 4.สามารถทํางานลวงเวลา
ได 5.สามารถทํางานออกนอกสถานท่ีได 6.พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได 7.
มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สําหรับทํางานเปนทีมได มีความเสียสละ อดทน 

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช ปดรับสมัคร 15/8/61

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

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

 คาจาง ตามความสามารถ และ
ประสบการณทํางาน  บาท

1 18 ปข้ึนไป ปวส./ทุกสาขา

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

โทร .053-569005
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 15 - 19 สิงหาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชางกลึง,แมบาน คานํ้ามัน-คาอาหาร-เบ้ียขยัน-โอที-ประกันสังคม ชางกลึงเงินเดือนข้ึนอยูกับ
ประสบการณและความสามารถ สนใจติดตอ 053-525034 หรือ 
095-9153626 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ข้ึนอยูกับประสบการณ
และความสามารถ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 31 ส.ค.61

โทร .053-525034,081-0020022

2 24 ข้ึนไป /ไมจํากัดวุฒิ/สาขา

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
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