
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด วิศวกร ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ3 25 ป.ตร/ีวิศวกร

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2563

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

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด วิศวกร ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ

155/2,155/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 15,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-552356,053-582415

หจก.แสงทองอิเลคทริคแอนดเอ็นจิเนียร่ิง ชางไฟฟา มีความสามารถ และมีความรูพื้นฐานดานระบบไฟฟา หากมีใบรับรองจาง

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

90 ม.2  หมู -  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 330/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส

ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-093938

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเมติกสและอะไหลเครื่องจักร

ประเภทกิจการ ออกแบบ ติดตั้งและจําหนายอุปกรไฟฟา

3 25

2 18-35

ป.ตร/ีวิศวกร

เคร่ืองกล

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 1/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2563

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

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ เจาหนาท่ีการเงิน -

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 30/11/2563

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ Cook -

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

1 30 ปขึ้นไป

1 30 ปขึ้นไป

ปวส./ขึ้นไป

ปวส./ขึ้นไป

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 30/11/2563

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

บริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด เจาหนาท่ีออกแบบ สามารถใชโปรแกรม Auto cad ไดจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

95  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-982930-2

e-mail:PJ-Tempered glass@hotmail.com

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย

1 20-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒกิารศึกษา

หนา้ 2/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2563

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

โรงเรยีนอนุบาลดรุณพัฒนา ครูคอมพิวเตอร มีความรับผิดชอบ มุงมั่น เสียสละ อดทน ตรงตอเวลา สามารถซอมคอม

ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-528218

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ผูแทนขาย -ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีคอมพิวเตอร

1 18 ปขึ้นไป

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม พนักงานคลังสินคา -

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-107-588. 053-307802

18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา1
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม พนักงานจัดเรียงสินคา -

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม พนักงานขาย (PC) -

1 18 ปขึ้นไป

1 18 ปขึ้นไป

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม พนักงานขับรถโฟลคลิฟท -

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-107-588. 053-307802

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 4/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม ธุรการฝกอบรม-ประเมิน -

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ปทท.) จํากัด โปรแกรมเมอร&เจาหนาท่ีดูแล

ระบบและเครือขาย (IT Support)

สวัสดิการ เบ้ียขยัน โบนัส คาอาหาร คาที่พัก คารักษาพยาบาล คาน้ํามัน

 ประกันชีวิต เงินชวยเหลือและสวัสดิการอื่นๆ ติดตอขอรับใบสมัครไดที่

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ป.ตร/ีป.ตรี 

วิทยาการ

1 22 ปขึ้นไป

ระบบและเครือขาย (IT Support)  ประกันชีวิต เงินชวยเหลือและสวัสดิการอื่นๆ ติดตอขอรับใบสมัครไดที่

ปอมรปภ.หนาบริษัทฯ สงเอกสารผานทาง Email ของบริษัทฯ 

Recruitment.mtl@murata.co.th และ Noppakao.iss@murata.com

63  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-581158-66 ตอ 1243

e-mail:recruitment.mtl@murata.co.th

วิทยาการ

คอมพิวเตอร,การ

จัดการสมัยใหม,

เทคโนโลยี

สารสนเทศ,สถิติ,

วิทยาการขอมูล 

หรือสาขาอ่ืนๆที่

เกี่ยวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2563

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

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ปทท.) จํากัด วิศวกร สวัสดิการ เบ้ียขยัน โบนัส คาอาหาร คาที่พัก คารักษาพยาบาล คาน้ํามัน

 ประกันชีวิต เงินชวยเหลือและสวัสดิการอื่นๆ ติดตอขอรับใบสมัครไดที่

ปอมรปภ.หนาบริษัทฯ สงเอกสารผานทาง Email ของบริษัทฯ 

Recruitment.mtl@murata.co.th และ Noppakao.iss@murata.com

63  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/11/2563

1 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีป.ตร ี

คอมพิวเตอร, ไฟฟา,

 อุตสาหการ

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-581158-66 ตอ 1243

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ปทท.) จํากัด เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพ สวัสดิการ เบ้ียขยัน โบนัส คาอาหาร คาที่พัก คารักษาพยาบาล คาน้ํามัน

 ประกันชีวิต เงินชวยเหลือและสวัสดิการอื่นๆ ติดตอขอรับใบสมัครไดที่

ปอมรปภ.หนาบริษัทฯ สงเอกสารผานทาง Email ของบริษัทฯ 

Recruitment.mtl@murata.co.th และ Noppakao.iss@murata.com

63  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-581158-66 ตอ 1243

e-mail:recruitment.mtl@murata.co.th

e-mail:recruitment.mtl@murata.co.th

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/ป.ตรี เคมี

,เคมีอุตสาหกรรม

,ฟสิกสและวัสดุ

ศาสตร
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2563

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

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ปทท.) จํากัด เจาหนาท่ีวางแผนการผลิต วัสดิการ เบ้ียขยัน โบนัส คาอาหาร คาที่พัก คารักษาพยาบาล คาน้ํามัน 

ประกันชีวิต เงินชวยเหลือและสวัสดิการอื่นๆ ติดตอขอรับใบสมัครไดที่

ปอมรปภ.หนาบริษัทฯ สงเอกสารผานทาง Email ของบริษัทฯ 

Recruitment.mtl@murata.co.th และ Noppakao.iss@murata.com

63  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/11/2563

1 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีป.ตร ีสถิติ

,เศรษฐศาสตร

,บริหาร หรือสาขา

อื่นที่เก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/11/2563

โทร .053-581158-66 ตอ 1243

จอหนเปยโน ธุรการ -

23 ถนน ลําพูนปาซาง  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท

ปดรับสมัคร 29/11/2563

โทร .089-6344034,083-2062455

e-mail:recruitment.mtl@murata.co.th

ประเภทกิจการ รานจําหนายเคร่ืองดนตรี อุปกรณดนตรีทุกชนิด

1 20-30 ปวส./ขึ้นไป

หนา้ 7/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2563

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

บริษัท เคียวเชรา ดิสเพลย จํากัด วิศวกร (AMT-Engineer) - Skill : Electric circuit & PC software, 2D 3D, CAD - Good 

command of English - Experienced in electronics part 

manufacturing will be advantage **หากสนใจสามารถมาติดตอไดที่

ปอม รปภ.หนาบริษัทหรือสามารถสงเรซเูมภาษาอังกฤษมาทางอีเมล

ดานลาง

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 28/11/2563ประเภทกิจการ ผลิตหนาจอมือถือ,หนาจอ LCD

86/1 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  หมู 4  ต. บานกลาง

1 27-35 ป.ตร/ีBachelor of

 Degree related 

with electronic 

engineer

ปดรับสมัคร 28/11/2563

โทร .053-581530-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานบญัชี จัดทําเอกสารบัญชีรับ-จาย บัญชีลกูหนี-้เจาหนี้ บัญชีแยกประเภท จัดทํา 

ภงด.3,53 มีประกันสังคม โบนัสประจําป พักรอน ปรับฐานเงินเดือนทุกป

1/3 ถ.ดอยต-ิปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/11/2563

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพื่อการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตหนาจอมือถือ,หนาจอ LCD

1 20 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป บัญชี

เทานั้น
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานธุรการ สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office ได มีใบขับขี่รถยนต และ

สามารถขับรถไดทั้งเกียรออโตและเกียรธรรมดา

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000 ขึ้นไป  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ปดรับสมัคร 28/11/2563

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

บ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด Sale (เทคนิค) เงินเดือน+คาคอมมิชชั่น+คาน้ํามัน ขายสินคา Service มีความรูเรื่อง

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพื่อการสงออก

1 20 ปขึ้นไป ม.6-ปวช/ขึ้นไป

1 30-40 ปวส./วิทยาศาสตรบ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด Sale (เทคนิค) เงินเดือน+คาคอมมิชชั่น+คาน้ํามัน ขายสินคา Service มีความรูเรื่อง

ระบบน้ํา บําบัดน้ําดี น้ําเสีย

109   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ปดรับสมัคร 28/11/2563

โทร .053-525171-2 fax 053-525173

บ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด ผูชวยหัวหนาคลังสินคา เงินเดือน+คาตําแหนง ตรวจเขาออกสินคา เช็คสตอค ทําเอกสาร

109   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ปดรับสมัคร 28/11/2563

โทร .053-525171-2 fax 053-525173

e-mail: pradthana.worldchemical@gmail.com

e-mail: pradthana.worldchemical@gmail.com

1 30-40 ปวส./วิทยาศาสตร

1 30-40 ปวส./-
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2563

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

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย จํากัด พนักงานประกอบชิ้นงาน 

(Assembly)

ชาย 2 หญิง 4 ประกันสังคม ประกันชีวิตกลุม เบ้ียขยัน โบนัสประจําป คา

ลวงเวลา คาอาหาร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาเดินทาง ชุดพนักงาน

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 28/11/2563

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต

6 18-35 ไมจํากัด/-

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเชื่อม มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

คาอาหาร คากะ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมจากประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 28/11/2563

โทร .052 039 505

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

1 ไมเกิน 35 ป ม.3/ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2563

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

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานเตรียมผิว มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

คาอาหาร คากะ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมจากประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 28/11/2563

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานประกอบ มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

2 ไมเกิน 35 ป ม.3/ขึ้นไป

1 ไมเกิน 35 ป ม.3/ขึ้นไป

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานประกอบ มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

คาอาหาร คากะ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมจากประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 28/11/2563

โทร .052 039 505

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

2 ไมเกิน 35 ป ม.3/ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2563

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

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

คาอาหาร คากะ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมจากประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 28/11/2563

โทร .052 039 505

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา พนักงานจัดเรียงสินคาอาหารสด ม.6 ขึ้นไป ไมจําเปนตองมีประสบการณ ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

1 ไมเกิน 35 ป ม.3/ขึ้นไป

1 20-35 ม.6/ขึ้นไปบริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

พนักงานจัดเรียงสินคาอาหารสด ม.6 ขึ้นไป ไมจําเปนตองมีประสบการณ ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ

 / คาลวงเวลา

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 26/11/2563

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

1 20-35 ม.6/ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2563

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

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ม.6 ขึ้นไป หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สิทธิการ

รักษาพยาบาล /กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / ยูนิฟอรม /โบนัสประจําป /

ประกันสังคม / คาเบ้ียงเล้ียง / คาโทรศัพท

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 26/11/2563

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

1 20-35 ม.6/ขึ้นไป

โทร .053-581285 ตอ 104,105

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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