
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) กุกประจําสนามกอลฟ มีความรูดานวัตถุดิบ มีประสบการณทํางานอาหารไทย/ยุโรป จะรับพิจารณา

เปนพิเศษ สามารถเปล่ียนกะได มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีทักษะการ
ส่ือสาร ประสานงานไดดี 

1 ไมเกิน 45 ม.6/ข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ส่ือสาร ประสานงานไดดี 

189  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ บริการและการลงทุน ปดรับสมัคร 25/02/2562

e-mail:spilp@spi.co.th

โทร .053-584072-4

หจก.บี เอส บี เจเนอรัลกรุป พนักงานบัญชี-ธุรการขาย - 

362  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามกฏหมาย  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น. จ.-ส  

ปดรับสมัคร 25/02/2562ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณวัสดุ เคร่ืองใชในโรงงานอุตสาหกรรม

1 20 ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี หรือท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-553593
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทบานศิลป 2009 จํากัด พนักงานควบคุมงาน ขับรถยนตได มีใบขับข่ี 

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 25/02/2562

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

โทร .053-096010

บริษัทบานศิลป 2009 จํากัด พนักงานควบคุมงานสนาม ขับรถยนตได มีใบขับข่ี 

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 25/02/2562

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมากอสราง

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมากอสราง

1 22 ปข้ึนไป ปวส./กอสราง

1 22 ปข้ึนไป ปวส./เกษตร

ปดรับสมัคร 25/02/2562

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

โทร .053-096010

บริษัทบานศิลป 2009 จํากัด พนักงานบัญชี ขับรถยนตได มีใบขับข่ี คอมพิวเตอร word,Excel 

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 25/02/2562

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

โทร .053-096010

บริษัท บลูชิพส ไมโครเฮาส จํากัด แมบาน คานํ้ามัน คาอาหารกลางวัน เบ้ียขยัน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ คากะ 

212/2  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 25/02/2562

e-mail:job@bluechips.co.th

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมากอสราง

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมากอสราง

18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 22 ปข้ึนไป ปวส./บัญชี

1

e-mail:job@bluechips.co.th

โทร .053-371000
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท บลูชิพส ไมโครเฮาส จํากัด ฝายผลิต คานํ้ามัน คาอาหารกลางวัน เบ้ียขยัน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ คากะ 

212/2  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 25/02/2562

e-mail:job@bluechips.co.th

โทร .053-371000

หจก.สินธุวา พนักงานทั่วไป พิมพคอมได ขับรถยนตได ประกันสังคม เงินปนผลประจําป 

124/2  หมู 2  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

1 25-35 ม.6-ปวช/-

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

124/2  หมู 2  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 25/02/2562

โทร .053-531352

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย คนพิการ คุณสมบัติ -พิการทางการเคล่ือนไหวสามารถชวยเหลือตัวเองและส่ือสารได -
มีบัตรประจําตัวคนพิการท่ียังไมหมดอายุ -สามารถเดินทางมาทํางานเองได -
สามารถใชคอมพิวเตอรืไดจะพิจารณาเปนพิเศษ รายละเอียดงาน -พิมพงาน
เอกสาร สวัสดิการ -เปนพนักงานประจํา -มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน
 -มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต ประกันสังคม โบนัสประจําป -ชุดยูนิ
ฟอรม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง คาจางข้ันตํ่า  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. วันจันทร-วันเสาร (บาง
เสารหยุด)  ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 24/02/2562

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

ประเภทกิจการ รับเหมากอสรางและจําหนายวัสดุกอสราง

1 18-30 ปวช.-ปวส./-

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บจก.นพดาโปรดักส พนักงานบัญชี -มีความรูความสามารถทางบัญชีในระดับพ้ืนฐานข้ึนไป -มีความระเอียด
รอบคอบและมีความรับผิดชอบตองาน -จัดทําบัญชีและปดงบการเงินดวย
ระบบ Expressได -จัดทําแบบภาษีประจําเดือน ประจําปได เชน ภพ.30 -
กรณีมีประสบการณการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ 

280  หมู 9  ต. เหมืองจ้ี เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป ปดรับสมัคร 24/02/2562

โทร .052030203

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยแผนกควบคุมคุณภาพ -สามารถทํางานลวงเวลาได 

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

1 20ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

10 ไมจํากัด ไมจํากัด/-

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 24/02/2562

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานควบคุมคุณภาพ -สามารถทํางานลวงเวลาได -เงินเดือนแลวแตตกลง 

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

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

โทร .053-597121-2

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานแปลงเพาะฝายเกษตร -สุขภาพแข็งแรง -สามารถทํางานเปนกะได -ไมมีปญหาในเร่ืองการเดินทาง -
มีความดทน และมีความรับผิดชอบ 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

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

1 20ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร
การอาหาร

5 18ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

ปดรับสมัคร 24/02/2562

โทร .053834575

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานผูพิการ ฝายทรัพยากร
มนุษย

-พิจารณาตามความสามารถ 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานคนสวนฝายทรัพยากร
มนุษย

-มีความรับผิดชอบในหนาท่ี -มีใจรักงานบริการ -อดทนในการทํางาน -มี
มนุษยสัมพันธดี 

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

1 18ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

3 18ปข้ึนไป

มนุษย มนุษยสัมพันธดี 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานรายวันฝายผลิต สามารถทํางานเปนกะได -ไมมีปญหาในเร่ืองการเดินทาง -มีความอดทน และ
มีความรับผิดชอบ 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

200 18-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

โทร .053834575
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือวัตถุดิบฝาย
เกษตร

-สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได -สุขภาพแข็งแรง -ไมเก่ียงงาน มีความ
อดทน -มีความรับผิดชอบ 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานหองปฏบัติการเคมี 
ฝายประกันคุณภาพ

-สุขภาพรางกายแข็งแรง -สามารถทํางานเปนกะได -มีความรับผิดชอบ อดทน
 ไมเก่ียงงาน -มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด
อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

5 18ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

1 18-25 ม.6/วิทย-คณิต

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด QA ฝายประกันคุณภาพ -สุขภาพรางกายแข็งแรง -สามารถทํางานเปนกะได -มีความรับผิดชอบ อดทน
 ไมเก่ียงงาน -มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด QA (Load) ฝายประกันคุณภาพ -สุขภาพรางการแข็งแรง (ทํางานภายใตอุณหภูมิติดลบ) -สามารถทํางานเปน
กะได -มีความรับผิดชอบ อดทน ไมเก่ียงงาน -มีมนุษยสัมพันธดี 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ม.6/ม.6ข้ึนไป1

1 18ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

18ปข้ึนไป

e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575

หนา้ 6/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานคลังสินคาฝาย
คลังสินคา

-มีความรับผิดชอบ อดทน ไมเก่ียงงาน -มีมนุษยสัมพันธดี -มีสุขภาพรางการ
แข็งแรง -สามารถทํางานเปนกะได -ไมมีปญหาเร่ืองการเดินทาง -มีความ
รอบคอบ -มีนํ้าใจในการทํางาน -สามารแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด ชางเทคนิคซอมบํารุงฝาย -มีความรูความสามารถเฉพาะทาง -มีสุขภาพแข็งแรง -ผานการเกณฑทหาร

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

3 18ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

2 18ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
การศึกษา

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด ชางเทคนิคซอมบํารุงฝาย
วิศวกรรม

-มีความรูความสามารถเฉพาะทาง -มีสุขภาพแข็งแรง -ผานการเกณฑทหาร
แลว -ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่บุคคลฝายทรัพยากร
มนุษย

-มีความรูเก่ียวกับระบบงานบุคคล -ทํางานอยางมีระเบียบ -ขับรถยนตได -มี
มนุษยสัมพันธดี -ไมเก่ียงงาน -มีความระเอียดรอบคอบ -ใสใจงาน 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

1 23ข้ึนไป ป.ตรี/ทรัพยากร
มนุษยหรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

3 18ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

หนา้ 7/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่คาจางและเงินเดือน
ฝายทรัพยากรมนุษย

-มึความรับผิดชอบ อดทน ไมเก่ียงงาน -มีมนุษยสัมพันธดี -สามารถใช
คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี -มีความละเอียดรอบคอบ -มีความรูดาน
ภาษาอังกฤษ -ถามีประสบการณการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่บัญชีฝายบัญชี -มึความรับผิดชอบ อดทน ไมเก่ียงงาน -มีมนุษยสัมพันธดี -สามารถใช

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

1 22ปข้ึนไป ป.ตรี/การบัญชีหรือ
การเงิน สาขา
ทรัพยากรมนุษย

1 22ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชีหรือการเงินบริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่บัญชีฝายบัญชี -มึความรับผิดชอบ อดทน ไมเก่ียงงาน -มีมนุษยสัมพันธดี -สามารถใช
คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี -มีความละเอียดรอบคอบ -มีความรูดาน
ภาษาอังกฤษ -ถามีประสบการณการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด หัวหนางานฝายคลังสินคา -สามารถทํางานเปนกะได -ไมมีปญหาในเร่ืองการเดินทาง -มีความอดทน มี
ความรับผิดชอบ และมีความเปนผูนํา 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

1 20ปข้ึนไป ม.6/ม.6ข้ึนไป

1 22ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชีหรือการเงิน

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

หนา้ 8/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด ผูชวยหัวหนาแผนกฝายประกัน
คุณภาพ

-มีความรูเร่ืองระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO,SQF หรือระบบท่ีเก่ียวกับ
อาหาร -มีความสามารถในการบริหารจัดการคน -มีความเปนผูนํา -สามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาได -สามารถใชคอมพิวเตอรได 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด ผูชวยหัวหนาแผนกฝายผลิต -มีความรูเร่ืองระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO,SQF หรือระบบท่ีเก่ียวกับ

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

1 23ข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

4 23ข้ึนไป ป.ตรี/วอทยาศาสตรบริษัท ลีโอฟูดส จํากัด ผูชวยหัวหนาแผนกฝายผลิต -มีความรูเร่ืองระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO,SQF หรือระบบท่ีเก่ียวกับ
อาหาร -มีความสามารถในการบริหารจัดการคน -มีความเปนผูนํา -สามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาได -สามารถใชคอมพิวเตอรได 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 24/02/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ไทยซึโนดะ จํากัด พนักงานฝายผลิต (พิการ) รายละเอียดงาน -ปฏิบัติงานฝายผลิต -ควบคุมเคร่ืองจักร,จุดงานหมุนเวียน -
งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย -เขากะ/ทําOTได คุณสมบัติ -ถาเปนเพศชายตอง
ผานการเกณฑทหารมาแลว -มีความคลองตัวในการปฏิบัติงานได 

101/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ปดรับสมัคร 23/02/2562

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

4 23ข้ึนไป ป.ตรี/วอทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหารหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

2 18-42 ม.3 ข้ึนไป/-

ประเภทกิจการ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ปดรับสมัคร 23/02/2562

โทร .053-581538-9

หนา้ 9/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

นครกิตเซอรวิส ชางตรวจสภาพรถ มีสวัสดิการประกันสังคม มีโบนัสและประบเงินเดือนทุกป 

157  หมู 1  ต. ทาวังพราว เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง ตามวุฒิการศึกษา  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ปดรับสมัคร 23/02/2562

โทร .053024599

หางหุนสวนจํากัด ธนวัฒน ฮัคเด้ิล อีเวนท เชฟทําอาหารฝร่ัง ลักษณะงาน -ทําอาหารฝร่ังประเภทท่ัวไป -มีประกันสังคม -นอกเวลามีโอที 

109  หมู 1  ต. มวงนอย เพศ ไมจํากัด

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน7.30-16.30น.  

โทร .0819526439

 คาจาง ขอสัมภาษณงานกอน  
บาท

20-40 ปวส./ชางยนต/
เทคนิคยานยนต

1 - ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

1

โทร .0819526439

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน -ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -คากะ50-100บาท -สามารถเขางานเปนกะได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 23/02/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน -ประกันสังคม -คาเบ้ียเล้ียงวันละ150บาท -สิทธ์ิรักษาพยาบาล -ยูนิฟอรม 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 23/02/2562

e-mail:- Fax 053-581333

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

พนักงานจัดเรียงแผนก
อาหารแหง,ของใชแผนก

อาหารสด

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

เจาหนาที่พัฒนาลูกคา 
Canvass (สัญญาจางงาน

ช่ัวคราว3เดือน)

2 21-35 ป.ตรี/การขาย/
การตลาด/บริหาร/
นิเทศน/การจัดการ

5 20-35 ม.6/ข้ึนไป

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 10/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาที่พัฒนาลูกคา CDO -ประกันสังคม -คาเบ้ียเล้ียง -คาโทรศัพท -สิทธ์ิรักษาพยาบาลฟรี -กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ -โบนัสประจําป -ประกันสังคม -ยูนิฟอรม 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 23/02/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผูจัดการแผนกอาหารแชแข็ง -สิทธ์ิรักษาพยาบาลฟรี -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -โบนัสประจําป -

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

28-35 ป.ตรี/ดานเกษตร/การ

2 21-35

1

ป.ตรี/การขาย/
การตลาด/บริหาร/
นิเทศน/การจัดการ/มี
ประสบการณ1ป

ประกันสังคม -ยูนิฟอรม 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 23/02/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผูจัดการแผนกเบเกอร่ี -สิทธ์ิรักษาพยาบาลฟรี -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -โบนัสประจําป -
ประกันสังคม -ยูนิฟอรม 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 23/02/2562

e-mail:- Fax 053-581333

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

จัดการ/การ
บริหารธุรกิจ/มีประสบ
การณืดานอาหารสด
3-5ป

1 28-40 ป.ตรี/ดานอาหาร/
โภชนาการ/คหกรรม 
หรือมีประสบการณ
อยางนอย3-5ป

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 11/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด เจาหนาที่บันทึกขอมูล รายละเอียดของงาน 1.ลงบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมสําเร็จรูป 2.ตรวจสอบ
ขอมูลท่ีไดรับจากสวนการผลิต รวมถึงขอมูลท่ีไดทําการบันทึกไปแลววามี
ความถูกตองหรือไม 3.ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 4.งานอ่ืน  ๆท่ี
ไดรับมอบหมาย สวัสดิการ : คาอาหาร, คาเดินทาง, เบ้ียขยัน, คาลวงเวลา, 
ชุดยูนิฟอรม, ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจําป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

5 20-35 ปวส.-ป.ตรี/การบัญชี 
คอมพิวเตอรธุรกิจหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานการเงิน ลักษณะงาน -จัดรอบปกิบัติงานเพ่ือรับชําระคาบริการตลอด24ช่ัวโมง(ตาม
ตารางเวร) -จัดทํารายงานกระทบยอดรายไดรายวัน -จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การจายเงิน -อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ สวัสดิการ -เงินเดือน/OT/โบนัส -ประกันสังคม
 -ประกันอุบัติเหตุกลุม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 22/02/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

 คาจาง 310/วัน หากไดรับการ
บรรจุจะไดปรับเงินเดือน  บาท

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/การเงิน
การบัญชี

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 12/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานหนวยจายกลาง ลักษณะงาน -การลางทําความสะอาดเคร่ืองมือแพทย -การจัดเตรียมหีบหอ/
การจัดเก็บ -การทําลายเช้ือใหปราศจากเช้ือ -การรับเคร่ืองมือท่ีใชแลวและ
สงกลับคืนแผนกโดยใหปลอดเช้ือ สวัสดิการ -เงินเดือน/OT/โบนัส -
ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 22/02/2562

 คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

1 18ปข้ึนไป ม.6/ม.6ข้ึนไปหรือ
เทียบเทา

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 22/02/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล นักรังสีเทคนิคการแพทย ลักษณะงาน -การตรวจทางรังสีท่ัวไป -บันทึกภาพสวนตางๆของรางกาย
ผูใชบริการ -ควบคุมเคร่ืองเอกซเรยในการใหประมานรังสีเอกซเรยืท่ีพอเหมาะ
 -และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามคําส่ังของนักรังสีเทคนิค สวัสดิการ -เงินเดือน/OT/
โบนัส -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด สวนสูง -  นํ้าหนัก- 

อ. เมือง  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางาน08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00น.  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 22/02/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

 คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

1 21ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขารังสี
เทคนิค *มีใบประกอบ
วิชาชีพ*

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 13/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล นักเทคนิคการแพทย ลักษณะงาน -ทําหนาท่ีวิเคราะหเพ่ือนําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนใน
การประเมินสุขภาพ การติดตามผล การวิเคราะหสารพิษ สารปนเปอนตางๆ
ในรางกายมนุษยและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ สวัสดิการ -เงินเดือน / OT /โบนัส -
สิทธ์ิประกันสังคม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง -ประกันอุบัติเหตุกลุม
พนักงาน 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 22/02/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 ไมเกิน35ป ป.ตรี/วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคนิค
การแพทย (มีใบ
ประกอบวิชาชีพ)

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ *
ดวนที่สุด*

ลักษณะงาน -เช็ค/ตรวจสอบสิทธ์ิผูใชบริการใหอยางถูกตอง -ติดตอ
ประสานงานท้ังภายในและภายนอก -และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ สวัสดิการ -
เงินเดือน /OT /โบนัส -สิทธ์ิประกันสังคม -คารักษษพยาบาลญาตสายตรง -
ประกันอุบัติเหตุกลุมพนักงาน 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 22/02/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

 คาจาง 310/วัน หากไดรับการ
บรรจุจะไดปรับเงินเดือน  บาท

2 อายุไมเกิน
35ป

ปวส.ข้ึนไป/
บริหารธุรกิจ

หนา้ 14/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด เจาหนาที่วางแผนการผลิต - ประกันสังคม - เบ้ียขยัน - คาลวงเวลา - คาอาหาร - คาเดินทาง - ชุดยูนิ
ฟอรม - ตรวจสุขภาพประจําป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

บริษัท เค.เซก จํากัด ฝายขาย เจาหนาท่ีฝายขาย ประเภทธุรกิจ:ประกอบกิจการขายและรับซอมรถฟอร
คลิฟท พรอมอุปกรณแบตเตอร่ี จ  ํานวน1อัตรา ลักษณะงาน: เสนอและ

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

3 30 - 40 ปวส.ข้ึนไป/

1 18-35 ปวส.ข้ึนไป/การตลาด
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

แนะนําผลิตภัณฑของบริษัทใหกับลูกคา ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ออกใบ
เสนอราคาและปดการขาย ทํางานจันทร–เสาร เวลา 08.00-17.00 น. สวัสดิ
กําร: ประกันสังคม โบนัสคา คอมมิชช่ัน ชุดพนักงาน เบ้ียขยัน สถานท่ี
ปฎิบัติงาน: 137 ม.3 ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51000 
วิธีการสมัคร: สมัครดวยตนเอง 053-58191Fax: 053-582314 

146/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9500 ข้ึนไป  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ปดรับสมัคร 15-2-2562

โทร .053-582314

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
ลําพูน

แมบานประจําสํานักงาน - 

113  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 6,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-16.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 30/01/2562

ประเภทกิจการ บริการบํารุงรักษารถยก-รถโฟคลิพท

1 45-55 ไมจํากัด/-

โทร .053-525565
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลลําพูน ผูชวยแพทยแผนไทย -ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเว็บไซต www.lpnh.go.th (ขาวรับสมัครงาน) -เบอร
โทร 053-569100 ตอ71241 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 21/02/2562

e-mail:Webmaster@lpnh.go.th

โทร .053-569100

ภูวดล สุทธสินวงศ แมบานก่ึงดูแลผูสูงอายุ -จิตใจดีมีเมตตา สุขุมใจเย็นอดทน -รักความสะอาด ต้ังใจทํางาน รักการ
ทํางานบาน -สุขภาพแข็งแรงไมมีโรคประจําตัว -ทําอาหารพ้ืนฐานเปน(เจ2-3
ม้ือ) -ชวยซ้ือกับขาว จายตลาดเปน -ทําความสะอาดในบาน ซักผา รีดผา -

6 18ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน60 ม.3-ม.6/-

ม้ือ) -ชวยซ้ือกับขาว จายตลาดเปน -ทําความสะอาดในบาน ซักผา รีดผา -
ทํางาน6วันตออาทิตย -มีระยะทดลองงานถาผานรายไดปรับเพ่ิม -ผูสูงอายุ2
คน ชาย85ป หญิง80ป -ท้ังคูขับรถไดสุขภาพดีไมใชผูปวยติดเตียง -กินอยูฟรี
 พิจารณาข้ึนคาจางปลายป -มีโบนัสทุกป ตองทํางานเกิน1ป 

147/1  หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310-350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ แมบาน ปดรับสมัคร 21/02/2562

โทร .053537439

ครัวเจเล็ก พนักงานรานอาหาร -ไมจํากัดวุฒิการศึกษา -อาหารฟรี2ม้ือ -ประกันสังคม 

267/7  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 21/02/2562

โทร .053537631

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

18-45 ป.4 - ป.6/-3

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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