ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ลีดีไซน จํากัด

ตําแหนง
CAD Designer

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
1 23 ปขึ้นไป ป.ตรี/ขึ้นไป สาขาที่ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวของ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี สามารถสเกต
เกี่ยวของ
งานดวยมือ และใชโปรแกรมออกแบบสามมิติได มีประสบการณความรู
ความสามารถในการทําเครื่องประดับจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

237 หมู 7 ต. มะเขือแจ อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก คาจาง - บาท
โทร .052-030135
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด
พนักงานฝายผลิต

2

154 หมู 5 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด
โทร .053-598118, 063-2575612
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

2

154 หมู 5 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด
โทร
.053-598118, 063-2575612

คาจาง บาท

18 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป

18-35

ม.6-ปวช/ปวส.

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 15/06/2562
ม.6 ขึ้นไป สามารถทํางานเปนกะได หากมีประสบการณการทํางานในโรงงาน
จะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 15/06/2562
ม.6 ขึ้นไป ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุและคุณภาพของ packaging
กอนสง/มีประสบการณดานการตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 15/06/2562
หน ้า 1/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด

154 หมู 5 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด
โทร
.053-598118, 063-2575612
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด
154 หมู 5 ต. หนองหนาม
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขโทร
าวโพด
.053-598118, 063-2575612
หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559
90/1 หมู 7 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝาย
สําเร็จรูป
e-mail:p.palin2559@gmail.com
โทร .081-5952162
หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559
90/1 หมู 7 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝาย
สําเร็จรูป
e-mail:p.palin2559@gmail.com
โทร .081-5952162

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี/เกษตร,พืช
ป.ตรี ทางดานเกษตร,พืชศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ มีความรูดาน
ศาสตร หรือสาขาอื่นที่ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขับรถเกียรธรรมดาและรถจักรยานยนตได พรอมมีใบขับขี่
เกี่ยวของ
สามารถใชคอมพิวเตอรได สามารถเดินทางและคางคืนตางจังหวัดได
เพศ ชาย
คาจาง บาท
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 15/06/2562
เจาหนาที่ความปลอดภัย
วิชาชีพ (Safety Officer)

1

ไมเกิน 35 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

คาจาง - บาท

พนักงานทั่วไป

3

25-40

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ประกันสังคม/โอที
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 14/06/2562

3

25-40

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ประกันสังคม/โอที

คาจาง 300/วัน บาท

ชางเย็บผา
คาจาง 300/วัน บาท

ป.ตรี อาชีวอนามัย มีประสบการณดาน จป. 1 ป ขึ้นไป ผานการฝกอบรม
และมีความรูดาน ISO 9001:2015 สามารถทํางานภายใตแรงกดดันไดดี
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 15/06/2562

เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 14/06/2562

หน ้า 2/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด เจ.เอส.มารเก็ตติ้ง
223 หมู 1 ต. ตนธง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณไฟฟาทุกชนิด
โทร .0869121839,053-510125
บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร)

231 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค
ทเวนตี
้โฟร
e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com
โทร .053-581999,053-581984
บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร)

231 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค
ทเวนตี้โฟร
e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com
โทร .053-581999,053-581984

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
พนักงานขาย(เครื่องใชไฟฟา 20 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ไมจํากัดวุฒิ ไมจําเปนตองมีประสบการณ มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน มีใจรัก
ภายในบาน)ระบบไดเร็คเซลล
งานขายและงานบริการ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 14/06/2562

คาจาง 12,000/เดือน บาท

พนักงานผูพิการ

2

18-35

ม.3/ขึ้นไป

เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 13/06/2562

คาจาง - บาท

พนักงานโกดัง (สงของ)

คาจาง - บาท

ม.3 ขึ้นไป เปนผูพิการทางการเคลื่อนไหว เชน แขน-ขา ลีบ ใสขาเทียม/แขน
เทียม ฯลฯ มีบัตรประจําตัวผูพิการ สามารถชวยเหลือตัวเองได มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย

2

18-28

ม.3/ขึ้นไป

ม.3 ขึ้นไป ผานการเกณฑทหารแลว และมีประสบการณการสงของมากอน
จะพิจารณาเปนพิเศษ ตองมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต และมีประสบการณการ
ขับรถในลําพูน และเชียงใหม มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบใน
งาน
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 13/06/2562

หน ้า 3/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ปทท.) จํากัด

122 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะเพื่อการ
สงออก
โทร .053-581224-7
บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ปทท.) จํากัด

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
เจาหนาที่แผนก Marketing
1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ
ป.ตรี บริหารธุรกิจ และที่เกี่ยวของ สามารถใชคอมพิวเตอร MS Office ได
และที่เกี่ยวของ
เปนอยางดี สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได สามารถใช
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุนได จะพิจารณาเปนพิเศษ ผานการเกณฑทหาร
เรียบรอยแลว
เพศ ไมจํากัด
คาจาง - บาท
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 26/05/2562

เจาหนาที่แผนก Human
Resource

122 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะเพื่อการสงออก
โทร .053-581224-7
บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด) จํากัด
พนักงานฝายผลิต (คนพิการ)

80 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตจิวเวลรี่เพื่อการสงออก
e-mail:recriutment@smv.co.th
โทร .053-552504

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

คาจาง 9,300 บาท

1

22 ปขึ้นไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ
และที่เกี่ยวของ

ป.ตรี บริหารธุรกิจ และที่เกี่ยวของ มีประสบการณดานงานฝกอบรมจะ
พิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชคอมพิวเตอร MS Office ไดเปนอยางดี
สามารถขับขี่รถยนตได มีใบขับขี่ สามารถทํางานลวงเวลาไดในกรณีจําเปน
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 26/05/2562

1

18-45

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ มีความพิการทางการเคลื่อนไหว (สามารถเดินทางมาทํางานเองได) พิการ
ทางการไดยิน สามารถสื่อสารได ไมมีปญหาดานสายตา สวัสดิการ เงิน
ชวยเหลือความพิการ เบี้ยขยัน/เงินจูงใจประจําเดือน/ประกันชีวิต/
ประกันสังคม/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/06/2562

หน ้า 4/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน

ตําแหนง
พนักงานแคชเชียร

204 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท
ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค
e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน
พนักงานชางซอมบํารุง
204 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท
ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค
e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน
เจาหนาที่พัฒนาลูกคา
Canvass (การตลาด)
204 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 11,000 บาท
ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค
e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาที่พัฒนาลูกคา CDO
204 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค
e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
3

1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20-35 ไมจํากัด/ปวส. บัญชี, รอบคอบ มีใจรักงานบริการ คานั่งเครื่อง 800บาท/เดือน
คอมฯ,กาตลาด หรือ
เพศ ไมจํากัด
บริหารธุรกิจ
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/06/2562

21-35

ปวช.-ปวส./ไฟฟา

มีประสบการณในสายงานไฟฟา และซอมบํารุงอยางนอย 1 ป
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/06/2562

1

21-35

ป.ตรี/การขาย/ตลาด/ คาเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท
บริหาร/นิเทศ/การ
เพศ ไมจํากัด
จัดการ
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/06/2562

1

21-35

ป.ตรี/การขาย/ตลาด/ มีประสบการณ 1 ป
บริหาร/นิเทศ/การ
เพศ ไมจํากัด
จัดการ
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/06/2562

หน ้า 5/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน
204 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค
e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105
หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส

ตําแหนง
ผูจัดการแผนกเบเกอรี่

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท

ชางกลโรงงาน

5 หมู 21 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ รับซอมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด
โทร .052-030296,052-030297
หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส
ชางเชื่อมโรงงาน
5 หมู 21 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ รับซอมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด
โทร .052-030296,052-030297
หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส
ชางไฟฟาโรงงาน

2

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
28-40 ป.ตรี/ดานอาหาร,
หรือมีประสบการณอยางนอย 3-5 ป
โภชนาการ,คหกรรม
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/06/2562

ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

มีประสบการณ สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานลวงเวลาได
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 10/06/2562

2

ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

มีประสบการณ สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานลวงเวลาได
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 10/06/2562

2

ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

มีประสบการณ สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานลวงเวลาได

5 หมู 21 ต. มะเขือแจ

เพศ ชาย

อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ รับซอมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด
โทร .052-030296,052-030297

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 10/06/2562
หน ้า 6/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

109-111 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สถานพยาบาล
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5
บริษัท ต.เจริญยนต บอดี้เพนท จํากัด
41/2 หมู 5 ต. ตนธง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ อูซอม เคาะ ทําสี และเคลม
ประกั.053-092334,095
นรถยนต
โทร
4524664
บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)
7 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงพยาบาล
โทร .053-537597,053-096440
บริษัท มินทรจา จํากัด

ตําแหนง
พนักงานจายอาหาร

คาจาง 310/วัน บาท

บัญชี

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 45 ม.3/ขึ้นไป
จายอาหาร/เสริฟอาหารใหกับผูปวยตามจุดตางๆในโรงพยาบาล เตรียม
อาหารและอื่นๆตามที่ไดรับคําสั่ง ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องครัวใหพรอม
ใชอยูสม่ําเสมอ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/06/2562

1

1

77 หมู 19 ต. มะเขือแจ
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง 310/วัน บาท
ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีนี่สําหรับนักเพาะกายหญิงและนางแบบ
e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com
โทร .052-030442 / 052-030520

25 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ป.4 ขึ้นไป ดูแลรดน้ําตนไม ตัดหญา ดูแลความสะอาดโดยรอบโรงพยาบาล
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.
ปดรับสมัคร 08/06/2562

คาจาง 9,300 บาท

พนักงานเย็บ

มีประสบการณ
เพศ หญิง
สวนสูง 156 ขึ้นไป น้ําหนักไมเกิน 55 ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 08/06/2562

คาจาง 13,000 บาท

พอบาน-คนสวน

25 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี/

3

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ใชจักรอุตสาหกรรมได มีประสบการณมากอน โอทีทุกวันวันละ 1 ชั่วโมง
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ศ
ปดรับสมัคร 08/06/2562

หน ้า 7/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
ราน บานกริชกะกรีน
280/3 หมู 7 ต. บานแปน
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ รานอาหาร
โทร .065-2525658
ราน บานกริชกะกรีน
280/3 หมู 7 ต. บานแปน
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ รานอาหาร
โทร .065-2525658
ราน บานกริชกะกรีน

ตําแหนง
คนสวน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

คาจาง 310 บาท

คนสวน

1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
35-50 ป.4 - ป.6/
มีที่พักให มีโอทีให มีคาอาหารกลางวัน คาน้ํามันให
ประถมศึกษาขึ้นไป
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-18.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 08/06/2562
35-50

มีที่พักให มีโอทีให มีคาอาหารกลางวัน คาน้ํามันให

ป.4 - ป.6/
ประถมศึกษาขึ้นไป

มีที่พักให มีโอทีให มีคาอาหารกลางวัน คาน้ํามันให

คาจาง 310 บาท

ผูชวยแมครัว

1

18-45

280/3 หมู 7 ต. บานแปน
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000

ป.4 - ป.6/
ประถมศึกษาขึ้นไป

เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-18.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 08/06/2562

เพศ หญิง
คาจาง 310 บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-18.00 น. จ-ส

ประเภทกิจการ รานอาหาร

ปดรับสมัคร 08/06/2562

โทร .065-2525658
ราน บานกริชกะกรีน
280/3 หมู 7 ต. บานแปน
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ รานอาหาร
โทร .065-2525658

แมบาน

คาจาง 310 บาท

1

18-45

ไมจํากัด/ประถมศึกษา มีที่พักให มีโอทีให มีคาอาหารกลางวัน คาน้ํามันให
ขึ้นไป
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-18.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 08/06/2562
หน ้า 8/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
ราน บานกริชกะกรีน
280/3 หมู 7 ต. บานแปน
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ รานอาหาร
โทร .065-2525658
ราน บานกริชกะกรีน
280/3 หมู 7 ต. บานแปน
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
ประเภทกิจการ รานอาหาร
โทร .065-2525658
บริษัท ลําพูน ซี.วาย.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
148/8 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การติดตั้งสาธารณูปโภค
โทร .053-582742,582743,081-9524636
โรงพยาบาลลําพูน
177 ถนนจามเทวี หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ
e-mail:Webmaster@lpnh.go.th
โทร .053-569100

ตําแหนง
พนักงานลางจาน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

คาจาง 310 บาท

พนักงานเสริฟ

1

คาจาง 310 บาท

ชางไฟฟา/ชางแอร

2

คาจาง 15,960 บาท

18-40

ไมจํากัด/ประถมศึกษา มีที่พักให มีโอทีให มีคาอาหารกลางวัน คาน้ํามันให
ขึ้นไป
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-18.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 08/06/2562

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีความขยัน อดทน มีเบี้ยขยัน โบนัส หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 07/06/2562

คาจาง - บาท

พยาบาลวิชาชีพ

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-45 ไมจํากัด/ประถมศึกษา มีที่พักให มีโอทีให มีคาอาหารกลางวัน คาน้ํามันให
ขึ้นไป
เพศ หญิง
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน08.00-18.00 น. จ-ส
ปดรับสมัคร 08/06/2562

2

18 ปขึ้นไป ป.ตรี/พยาบาลศาสตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.lpnh.go.th
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 10/05/2562

หน ้า 9/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด

ตําแหนง
พนักงานเชื่อม ระดับ Skill

141 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง - บาท
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก
e-mail:admin_th@fasonics.com
โทร .053-582172-4
บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด
ผูชวยชางเทคนิคซอมบํารุง

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
21-35 ปวช.-ปวส./ขึ้นไป ชาง ปวช.-ปวส.ขึ้นไป ชางเชื่อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ มีประสบการณและ
เชื่อม หรือสาขาอื่นๆที่ ความสามารถดานการเชื่อมอารกอน,เชื่อมไฟฟา ผานการเกณฑทหาร มี
เกี่ยวของ
สุขภาพรางการสมบูรณแข็งแรง
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 07/06/2562

3

20-30

ปวส./ไฟฟา/
อิเล็คทรอนิคส

105 หมู 4 ต. บานกลาง
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท
บาท
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ
e-mail:recruit@shindengen.co.th

มีความรูพื้นฐานการควบคุมระบบไฟฟา PLC สามารใชโปรแกรม Auto cad
ผานการเกณฑทหาร หรือ จบหลักสูตร รด.3 ป
เพศ ชาย
สวนสูง 165 ขึ้นไป น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางานปดรับสมัคร 07/06/2562

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143
บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด

เจาหนาที่ Import - Export
จัดซื้อ

99/18 หมู 5 ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม
e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp
โทร .053-569500

1

22-35

ป.ตรี/

ชายไมมีภาระทางทหาร ป.ตรี สาขา Logistic, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ มีประสบการณทางดาน Import - Export จัดซื้อในประเทศตางประเทศ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุน หรือภาษาจีนได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
เพศ ไมจํากัด

คาจาง บาท

สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 07/06/2562

หน ้า 10/11

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562
สถานประกอบการ
หจก.กราฟฟค ลําพูน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

ตําแหนง
จํานวน
พนักงานคอมพิวเตอรกราฟฟค 1

213 ถ. เจริญราษฏร หมู - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ ปาย
โฆษณา
e-mail:idd999@hotmail.com
โทร .053-534454,081-7831770,053-562442
บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด
Technician (LM)
55 หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง ต. ปาสัก
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง บาท
ประเภทกิจการ ดําเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
พลาสติ
กขึ้นรูป ไดรับกา
e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com
โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป
วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
20-40 ปวช./หรือเทียบเทา - ปวช. หรือเทียบเทา - ป.ตรี ไมจํากัดสาขา ใชโปรแกรม MS Office,
ป.ตรี ไมจํากัดสาขา Photoshop/illustrator
เพศ ไมจํากัด
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 03/06/2562

1

23-30

ปวส./ไฟฟา,อิเล็กฯ,
ชางกล,ชางยนต หรือ
อื่นๆที่เกี่ยวของ

ปวส.ไฟฟา,อิเล็กฯ,ชางกล,ชางยนต หรืออื่นๆที่เกี่ยวของ มีประสบการณดาน
งานฉี
ด Injection M/C จะพิจารณาเปนพิเศษ เขากะกลางคืนได สุขภาพ
เพศ ชาย
สวนสูง - น้ําหนัก- ชวงเวลาทํางาน
ปดรับสมัคร 03/06/2562

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

หน ้า 11/11

