
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานฝายผลิต ชาย 2 อัตรา หญิง 1 อัตรา ประกันสังคม เบ้ียขยัน โบนัสประจําป 2 20-40 ม.3/ข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 14 - 20 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 18/02/2562

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด ชางทั่วไป ประกันสังคม เบ้ียขยัน โบนัสประจําป 

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 18/02/2562

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

1 20-40

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

ม.3/ข้ึนไป

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

หนา้ 1/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 14 - 20 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม 
จํากัด

พนักงานตัดแตงเน้ือ (เบทา
โกรชอปสาขาลําพูน)

หนาท่ีรับผิดชอบ ตัดแตงผลิตภัณฑ,บรรจุสินคา,จัดสินคา การแนะนําสินคา
และการรักษาความสะอาดราน 

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอ่ืนๆ ปดรับสมัคร 18/02/2562

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม 
จํากัด

พนักงานขับรถ (ศูนยผลิตลูกไก
ดอยติ ลําพูน)

ผานการเกณฑทหารแลว สามารถขับยนต รถบรรทุก และมีใบขับข่ีชนิดท่ี 2 
หนาท่ีรับผิดชอบ ขับรถสงไข ดูแลบํารุงรักษารถและอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

ม.6-ปวช/ปวส.

ม.6-ปวช/ปวส.1 20 ปข้ึนไป

1 20 -35

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอ่ืนๆ ปดรับสมัคร 18/02/2562

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม 
จํากัด

พนักงานขับรถ (สํานักงาน
เชียงใหม)

ผานการเกณฑทหารแลว สามารถขับยนต รถบรรทุก และมีใบขับข่ีชนิดท่ี 2 
หนาท่ีรับผิดชอบ ขับรถขนสงสินคา จัดสงสินคาใหลูกคา ดูแลบํารุงรักษารถ
และอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอ่ืนๆ ปดรับสมัคร 18/02/2562

2 20 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ปวส.

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

หนา้ 2/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 14 - 20 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม 
จํากัด

พนักงานประจําราน (หางเซ
นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม)

สามารถขับจักรยานยนตได และมีใบขับข่ี หนาท่ีรับผิดชอบ ตัดแตงผลิตภัณฑ,
 บรรจุสินคา, จัดสินคา การแนะนําสินคา และการรักษาความสะอาดราน 

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอ่ืนๆ ปดรับสมัคร 18/02/2562

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม 
จํากัด

ผูชวยผูจัดการราน (ภาคเหนือ
ตอนบน)

หนาท่ีรับผิดชอบ งานขายหนาราน, รับ-จายเงิน ในราน, ตรวจนับสินคา, จัด
สินคา 

2 20-35

ป.ตรี/การตลาด
,บริหาร,การจัดการ 

1 23-30

ม.6-ปวช/ปวส.

จํากัด ตอนบน) สินคา 

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอ่ืนๆ ปดรับสมัคร 18/02/2562

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม 
จํากัด

ผูแทนขาย สาขาแมฮองสอน หนาท่ีรับผิดชอบ ขายผลิตภัณฑลูกช้ิน ใสกรอก เน้ือหมู เน้ือไก ไขสด 

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอ่ืนๆ ปดรับสมัคร 18/02/2562

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

2 23-30

,บริหาร,การจัดการ 
หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

ป.ตรี/การตลาด
,บริหาร,หรือสาขา
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

หนา้ 3/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 14 - 20 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานแผนก Draft ชาย ไมมีภาระทางทหาร มีความรูความสามารถเก่ียวกับงานศิลปะ ออกแบบ 
เขียนแบบ สามารถใชคอมพิวเตอรได 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 18/02/2562

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-569500

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด พนักงานจัดสงสินคา รูจักเสนทางในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนเปนอยางดี มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ม.3/ข้ึนไป1

ปวช.-ปวส./- ป.ตรี2 20-30

21-40หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด 
ทูลส

พนักงานจัดสงสินคา รูจักเสนทางในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนเปนอยางดี มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 
รถจักรยานยนต คาอาหาร คาเดินทาง เบ้ียขยัน 

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ปดรับสมัคร 18/02/2562

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานแปลงเพาะกลา ดูแลเพาะปลูกตนกลา 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 17/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและอุปกรณเคร่ืองจักร

4 18-55

ม.3/ข้ึนไป

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 21-40

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

หนา้ 4/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 14 - 20 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือหนาไร ประสาน/รับซ้ือผลผลิตเกษตรกรหนาไร 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง 12,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 17/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานยกของ ยกของภายในคลังสินคา 3 18-35

4 18-35

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ปวช./ข้ึนไป ทุกสาขา

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 17/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด คนสวน งานทําความสะอาดท่ัวไปในโรงงาน 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 17/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

1 18-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

หนา้ 5/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 14 - 20 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด ผูพิการ พิจารณาตามความสามารถ 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 17/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด หัวหนาคลังสินคา ควบคุมงานภายในคลังสินคาโรงงาน 

2 18-55

1 27-35 ปวช./ข้ึนไป การ
จัดการโรงงาน

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง 12,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 17/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด ผูชวยหัวหนาแผนกผลิต วางแผนการผลิต ควบคุมติดตามการทํางานในแผนก 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง 12,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 17/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

4 22-30

จัดการโรงงาน

ป.ตรี/อุตสาหกรรม
อาหาร

โทร .053834575
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 14 - 20 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด ชางเทคนิค ตรวจเช็คเคร่ืองจักรภายในโรงงาน 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง 10,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 17/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด QA (Load) ควบคุมตรวจสอบสินคา 

3 18-35 ปวช./ข้ึนไป ไฟฟา

ปวช./ข้ึนไป ทุกสาขา1 18-30

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง 10,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 17/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

หจก.ชโยโฮม ชางคุมงานกอสราง (โฟรแมน) - สามารถใชโปรแกรม Autoccad,Excel,Word และ Sketup ได - สามารถ
ออกหนางานได ประมาณราคาได ควมคุมการกอสราง - มีประสบการณ
ทํางาน 1 - 2 ป มีประกันสังคม โบนัสประจําป 

215  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ออกแบบตกแตงภายใน ปดรับสมัคร 17/02/2562

e-mail:b_2517@hotmail.com

25 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกอสราง1

e-mail:b_2517@hotmail.com

โทร .089-4312797

หนา้ 7/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 14 - 20 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด พนักงานฝายผลิต เบ้ียขยัน 400/เดือน, คาอาหาร 20/วัน, คานํ้ามัน 10/วัน 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 17/02/2562

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด พนักงานฝายผลิต เบ้ียขยัน 400/เดือน, คาอาหาร 20/วัน, คานํ้ามัน 10/วัน 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

15 22 ปข้ึนไป

15 22 ปข้ึนไป

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 17/02/2562

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด เจาหนาที่สงเสริมการขาย มีทักษะในการส่ือสาร ทํางานตางจังหวัดได 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 17/02/2562

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด Sales Manager มีประสบการณดานบริหารงานขายไมนอยกวา 5 ป 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 17/02/2562

2 22 ปข้ึนไป

1 35 ปข้ึนไป ป.ตรี/การตลาด

ป.ตรี/เกษตร

ขาวโพด

โทร .053-598118, 063-2575612
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 14 - 20 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ มีประสบการณดาน จป.ไมนอยกวา 2 ป 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 17/02/2562

โทร .053-598118, 063-2575612

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนักงานพิมพเอกสาร หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความชํานาญในการใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรและพิมพดีด สามารถขับรถยนต รถจักรยานยนต มีใบขับข่ี 
สามารถทํางานลวงเวลาได 

1 22 ปข้ึนไป

1

ป.ตรี/อาชีวอนามัย

ม.6/- ป.ตรี 
บริหารธุรกิจ เลขา 
การจัดการ นิติศาสตร

20-30

สามารถทํางานลวงเวลาได 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 17/02/2562

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442

บริษัท เมชัน รอเยล จํากัด PC / BA ขายสกิลแครเวศ
สําอาง (ประจําหางแจมฟาช

อปปงมอลล)

เปนงานขายและเชียรสินคา 

52/80 รามอินทรา 34 แยก 26  หมู -  ต. ทาแรง เพศ หญิง

อ. บางเขน  จ. กรุงเทพมหานคร 10230  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ขายปลีกเคร่ืองสําอาง ปดรับสมัคร 16/02/2562

 คาจาง 9,300+โอที+คาคอม+
คาเปา  บาท

การจัดการ นิติศาสตร
 หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

1 20-35 ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ขายปลีกเคร่ืองสําอาง ปดรับสมัคร 16/02/2562

โทร .094-2023974
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 14 - 20 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิ
ลิต้ี เซอรวิสเซส จํากัด

พนักงานทําความสะอาด ทํางานวันหยุดจาย 2 เทา ของคาแรงท่ีไดรับ คาลวงเวลาตามกฏหมายกําหนด
 มีประกันชีวิต ประกันสังคม และเงินชวยเหลือพนักงาน 

29/22 ถ.เจ็ดยอด ซอย 3  หมู 2  ต. ชางเผือก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. เชียงใหม   คาจาง 320/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ บริการทําความสะอาด,รักษา
ความปลอดภัย

ปดรับสมัคร 16/02/2562

โทร .053-414212-6 ตอ 118,125 หรือ 
084-6146345

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิ พนักงานรักษาความปลอดภัย ทํางานวันหยุดจาย 2 เทา ของคาแรงท่ีไดรับ คาลวงเวลาตามกฏหมายกําหนด3 18-50 ม.3/-

3 18-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิ
ลิต้ี เซอรวิสเซส จํากัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย ทํางานวันหยุดจาย 2 เทา ของคาแรงท่ีไดรับ คาลวงเวลาตามกฏหมายกําหนด
 มีประกันชีวิต ประกันสังคม และเงินชวยเหลือพนักงาน 

29/22 ถ.เจ็ดยอด ซอย 3  หมู 2  ต. ชางเผือก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. เชียงใหม   คาจาง 480/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ บริการทําความสะอาด,รักษา
ความปลอดภัย

ปดรับสมัคร 16/02/2562

โทร .053-414212-6 ตอ 118,125 หรือ 
084-6146345

บริษัท แอคทีฟ เนช่ัน จํากัด sportsworld 
สาขาแจมฟาชอปปงมอลล

ผูชวยผูจัดการ คอมมิชช่ัน คาตําแหนง โอที สวัสดิการอ่ืน  ๆ

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงเคร่ืองกีฬา ปดรับสมัคร 16/02/2562

1 30-45 ป.ตรี/-

3 18-50 ม.3/-

ประเภทกิจการ การขายสงเคร่ืองกีฬา ปดรับสมัคร 16/02/2562

โทร .053-093479/081-9801525
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 14 - 20 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่สํานักงานโรงงาน 
(ธุรการ)

มีบุคลิกภาพดี ซ่ือสัตยในหนาท่ี และมีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถใชงาน
โปรแกรม Word, Excel และ Power Point เปนอยางดี มีความรูระบบ
มาตรฐานตาง เๆชน ISO 9001, ISO 14001, 5ส. มีประสบการณการทํางาน 
1-3 ป ข้ึนไป มีประสบการณดานงานธุรการในโรงงานจะพิจารณาเปนพิเศษ 

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 16/02/2562

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

โทร .053-537788 # 5803

1 ไมเกิน 35 ปวช.-ปวส./การจัดการ
 หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-537788 # 5803

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานทรัพยากรมนุษย 1. รับผิดชอบเก่ียวกับจัดอบรมท้ังภายใน/ภายนอก 2. ประสานงานเก่ียวกับ
การจัดอบรมท้ังภายใน/ภายนอก 3. ดูแลเร่ืองสิทธ์ิประกันสังคมพนักงานของ
 รพ. 4.จัดทําเอกสารเพ่ือสงกรมฝมือพัฒนาแรงงาน และ อ่ืนๆท่ีไดรับ
มอบหมาย 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 16/02/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน คนขับรถ มีประสบการณ สะอาด ดูแลรถ มีวินัยในการขับรถ มีความรับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา 

169 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-17.00 น.  

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 16/02/2562

1 ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป 
บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

1 25 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 16/02/2562

โทร .053-561534,083-561534,089-7002804
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 14 - 20 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ครูพ่ีเล้ียง มีประสบการณดูแลเด็ก 

169 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-17.00 น.  

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 16/02/2562
โทร .053-561534,083-561534,089-7002804

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ธุรการ มีประสบการณงานบัญชีการเงิน 

169 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-17.00 น.  

2 25-35 ม.3-ม.6/- ป.ตรี

1 25-35 ป.ตรี/-

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-17.00 น.  

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 16/02/2562

โทร .053-561534,083-561534,089-7002804

รานลองยัง ผูชวยรานกวยเตี๋ยว, ขาวมันไก ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา มีพ้ืนฐานดานการขายอาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ มี
ขาวเชา เท่ียง ใหทานฟรี 

19/95  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน06.00-16.00 น.  

ประเภทกิจการ รานอาหาร กวยเต๋ียว ปดรับสมัคร 15/02/2562

โทร .083-9204308

หจก.สมพล ลามิเนท พนักงานสโตร ขยัน ซ่ือสัตย อดทน ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความต้ังใจจริง 

369/1  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเคลือบผิวไม ปดรับสมัคร 15/02/2562

1 25-38 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 23 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ รับเคลือบผิวไม ปดรับสมัคร 15/02/2562

โทร .053-090599,053-554374,088-4162260
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 14 - 20 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

พนักงานฝายผลิตชาย ผานการเกณฑทหารแลว มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักร มี
ความรับผิดชอบ อดทนและกระตือรือรนในการทํางาน สามารถปฏิบัติงาน
ภายใตแรงกดดันไดดี สามารถทํางานเปนกะได 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 15/02/2562

e-mail:personnel2@i-p-p-c.com

โทร .053-559500-1ตอ 101

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

ผูชวยหัวหนางานแผนก Project ผานการเกณฑทหารแลว มีประสบการณในการทํางานดานการเขียนแบบ 
อานแบบ เช่ือมงาน มีประสบการณโรงงานอุตสาหกรรมจะรับพิจารณาเปน

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

3 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

2 25 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกล/
ชางอุตสาหกรรมจํากัด อานแบบ เช่ือมงาน มีประสบการณโรงงานอุตสาหกรรมจะรับพิจารณาเปน

พิเศษ 
192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 15/02/2562

e-mail:personnel2@i-p-p-c.com

โทร .053-559500-1ตอ 101

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

ชาง Maintenance ผานการเกณฑทหารแลว หากมีประสบการณทํางานเก่ียวกับงานไฟฟา 
อิเล็คทรอนิกส จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรับผิดชอบ อดทน กระตือรือรน
 สามารถปฏิบัติงานภายใตแรงกดดันไดดี 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 15/02/2562

e-mail:personnel2@i-p-p-c.com

โทร .053-559500-1ตอ 101

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

ปวช.-ปวส./ไฟฟา/
อิเล็คทรอนิคส

ชางอุตสาหกรรม

3 25 ปข้ึนไป

โทร .053-559500-1ตอ 101

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