ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด สมพลเฟอรนิเจอร ลําพูน
215 หมู 6 ต. ศรีบัวบาน
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร
e-mail:aaa1-bbb1@hotmail.com
โทร .052-030288
หางหุนสวนจํากัด สมพลเฟอรนิเจอร ลําพูน
215 หมู 6 ต. ศรีบัวบาน
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร
e-mail:aaa1-bbb1@hotmail.com
โทร .052-030288
หางหุนสวนจํากัด หลงฉางฟูด
300 หมู 2 ต. หนองยวง
อ. เวียงหนองลอง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงอบพืชผลทางการเกษตร
โทร .08-1885-2959,08-1322-5881

ตําแหนง
พนักงานทั่วไป/สโตร

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 20 ปขึ้นไป ม.3-ม.6/เบี้ยเลี้ยงคาอาหาร/คาน้ํามัน
เพศ หญิง

คาจาง 315/วัน บาท
ปดรับสมัคร 12/07/2563

พนักงานทั่วไป

4

20 ปขึ้นไป ม.3-ม.6/-

เบี้ยเลี้ยงคาอาหาร/คาน้ํามัน
เพศ ชาย

คาจาง 315/วัน บาท
ปดรับ

พนักงานทั่วไป (ยกของ)

10

18-35

ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

มีที่พักคนงาน เลี้ยงอาหารสามมื้อ งานเปนชวงฤดูกาลไมมีวันหยุด แตหากมี
ธุระจําเปนสามารถลาลวงหนาได งานมีสองกะ กะเชา กะดึก
เพศ ชาย

คาจาง ตามตกลง บาท
ปดรับสมัคร 30/08/2563
หน ้า 1/7

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
หางหุนสวนจํากัด หลงฉางฟูด
300 หมู 2 ต. หนองยวง
อ. เวียงหนองลอง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงอบพืชผลทางการเกษตร
โทร .08-1885-2959,08-1322-5881
หางหุนสวนจํากัด หลงฉางฟูด

300 หมู 2 ต. หนองยวง
อ. เวียงหนองลอง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงอบพืชผลทางการเกษตร
โทร .08-1885-2959,08-1322-5881
หางหุนสวนจํากัด หลงฉางฟูด

300 หมู 2 ต. หนองยวง
อ. เวียงหนองลอง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ โรงอบพืชผลทางการเกษตร
โทร .08-1885-2959,08-1322-5881
บริษัทคิงสฟูด เอ็นเทอไพรซ จํากัด

ตําแหนง
พนักงานขับรถโฟคลิทฟ

ประเภทกิจการ ผูผลิตพืชผักอบแหง

จํานวน
4

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
18-40 ม.3/ขึ้นไป
มีที่พักคนงาน เลี้ยงอาหารสามมื้อ งานเปนชวงฤดูกาลไมมีวันหยุด แตหากมี
ธุระจําเปนสามารถลาลวงหนาได งานมีสองกะ กะเชา กะดึก
เพศ ชาย

คาจาง ตามตกลง บาท
ปดรับสมัคร 30/08/2563
พนักงาน QC

4

18-35

ม.3/ขึ้นไป

กะดึก ตรวจรับลําไยสด กะเชา ตรวจคุณภาพลําไยแหง คัดใสกลอง มีที่พัก
คนงาน เลี้ยงอาหารสามมื้อ งานเปนชวงฤดูกาลไมมีวันหยุด แตหากมีธุระ
จําเปนสามารถลาลวงหนาได งานมีสองกะ กะเชา กะดึก
เพศ ไมจํากัด

คาจาง ตามตกลง บาท
ปดรับสมัคร 30/08/2563
เสมียน

2

18-35

ม.6/ขึ้นไป

เช็คสตอค ของเขาออก มีที่พักคนงาน เลี้ยงอาหารสามมื้อ งานเปนชวงฤดูกาล
ไมมีวันหยุด แตหากมีธุระจําเปนสามารถลาลวงหนาได งานมีสองกะ กะเชา
กะดึก
เพศ ไมจํากัด

คาจาง ตามตกลง บาท
ปดรับสมัคร 30/08/2563
ฝายผลิต

179 หมู 5 ต. นครเจดีย
อ. ปาซาง จ. ลําพูน

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

1

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

ชั่วคราว 3 เดือน
เพศ ไมจํากัด

คาจาง 315 บาท
ปดรับสมัคร 12/07/2563

โทร .053-555352-3, 053-511469
หน ้า 2/7

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
GOOD CUT SALON (กูด คัต)

ตําแหนง
ชางทําเล็บ

85/2 หมู - ต. ในเมือง

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
3 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด ไมมีประสบการณสอนใหฟรี ตรงเวลา พรอมเรียนรูงานใหมๆอยางเปนระบบ
สาขา
เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง จ. ลําพูน

ชวงเวลาทํางาน 09.00-20.00 น.หยุดทุกวันพุธ

ประเภทกิจการ รานเสริมสวย

ปดรับสมัคร 12/07/2563

โทร .053-510490
GOOD CUT SALON (กูด คัต)

ชางทําผม

3

85/2 หมู - ต. ในเมือง

18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
สาขา

ไมมีประสบการณสอนใหฟรี ตรงเวลา พรอมเรียนรูงานใหมๆอยางเปนระบบ
เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง จ. ลําพูน

ชวงเวลาทํางาน 09.00-20.00 น.หยุดทุกวันพุธ

ประเภทกิจการ รานเสริมสวย

ปดรับสมัคร 12/07/2563

โทร .053-510490
หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559

พนักงานแพทเทิรน

90/1 หมู 7 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
คาจาง 12,000-20,000 บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป
e-mail:p.palin2559@gmail.com
โทร .081-5952162
หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559
พนักงานแอดมิน
90/1 หมู 7 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
คาจาง 10,000 บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป

1

22 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป

ขึ้นรูปเสื้อ ผูมีประสบการณ
เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 12/07/2563

2

22-35

ปวส./ขึ้นไป

เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 12/07/2563

e-mail:p.palin2559@gmail.com
โทร .081-5952162
หน ้า 3/7

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2563

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
25-35 ปวช./ขึ้นไป
เพศ ไมจํากัด

สถานประกอบการ
ตําแหนง
จํานวน
หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559
พนักงานแพ็ค+สตอคสินคา
2
90/1 หมู 7 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน 51000
คาจาง 9,000 บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป
e-mail:p.palin2559@gmail.com
โทร .081-5952162
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
พนักงานผูพิการ ฝายทรัพยากร
3 18 ปขึ้นไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ
มนุษย
การศึกษา
178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด

พนักงานรายวัน ฝายผลิต

178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com
โทร .053834575
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
เจาหนาที่คลังสินคา ฝายคลังสินคา
178 หมู 9 ต. บานกลาง
อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก
โทร .053834575

100

18-45

ปดรับสมัคร 12/07/2563

พิจารณาตามความสามารถ
เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 11/07/2563

ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได ไมมีปญหาเรื่องการเดินทาง
การศึกษา
เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 11/07/2563

4

18-35

ม.3/ขึ้นไป

สามารถขับรถโฟลคลิฟท สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได
เพศ ชาย
ปดรับสมัคร 11/07/2563

หน ้า 4/7

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
178 หมู 9 ต. บานกลาง

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
ตําแหนง
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
เจาหนาที่ QA ฝายประกันคุณภาพ 4 18 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป
มีความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะ
ได
เพศ ชาย

อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
โทร .053834575
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด

ปดรับสมัคร 11/07/2563

ชางเทคนิคซอมบํารุง ฝาย
วิศวกรรม

1

18-35

178 หมู 9 ต. บานกลาง

ปวช./ปวช. ขึ้นไป
สาขาไฟฟากําลัง
หรือสาขาอื่นๆที่
เกี่ยวของ

มีความรูความสามารถเฉพาะทาง ผานการเกณฑทหารแลว ถามีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได
เพศ ชาย

อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก
e-mail:hr@leofoods.com

ปดรับสมัคร 11/07/2563

โทร .053834575
บริษัท นิยมพานิช จํากัด สาขาลําพูน
99/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม หมู 1 ต. เหมืองงา

ชางซอมรถจักรยานยนต

3

21-35

ปวช.-ปวส./ชางยนต ผานการเกณฑทหารแลว หรือเรียน รด.แลว มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตและรถ
จักรยายนต
เพศ ชาย

อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ จําหนายรถยนต/จักรยานยนต/
เครื่องใชไฟฟา
โทร .053-093690

ปดรับสมัคร 11/07/2563

หน ้า 5/7

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทย
แลนด)จํากัด

ตําแหนง
จป.วิชาชีพ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
จํานวน
1

เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
27-32 ป.ตรี/อาชีวอนามัย มีใบ จป.วิชาชีพ มีความรูดานกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
และความปลอดภัย การทํางาน มีประสบการณในตําแหนงอยางนอย 3 ปขึ้นไป มีใบนับรองเปน
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (บฉ.3)
จะพิจารณาเปนพิเศษ

97 หมู 5 ต. เวียงยอง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางน้ํา
e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th
โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน
204 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค

เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 10/07/2563

พนักงานแผนกเบอเกอรี่

1

21-35

ม.6/ขึ้นไป

สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี / กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / โบนัสประจําป /
ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คาลวงเวลา
เพศ ชาย

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ปดรับสมัคร 09/07/2563

e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน

พนักงานแคชเชียร

204 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค

1

21-35

ม.6/ขึ้นไป

หากมีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ สิทธิการรักษาพยาบาล /กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ / ยูนิฟอรม /โบนัสประจําป /ประกันสังคม / คานั่งเครื่อง
แคชเชียร
เพศ ไมจํากัด

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ปดรับสมัคร 09/07/2563

e-mail:- Fax 053-581333
โทร .053-581285 ตอ 104,105
หน ้า 6/7

ตําแหนงงานวาง ประจําวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2563
สถานประกอบการ
หจก.สมพล ลามิเนท
369/1 หมู 5 ต. ศรีบัวบาน
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รับเคลือบผิวไม
โทร .053-090599,053-554374,088-4162260
หจก.สมพล ลามิเนท
369/1 หมู 5 ต. ศรีบัวบาน
อ. เมือง จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รับเคลือบผิวไม
โทร .053-090599,053-554374,088-4162260
บริษัท ลานนาเฟรม จํากัด

ตําแหนง
พนักงานสโตร

สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา
เงื่อนไข/สวัสดิการ
2 23 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป
ผานการเกณฑทหารแลว ขยัน ซื่อสัตย อดทน ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีความตั้งใจจริง
เพศ ชาย
ปดรับสมัคร 08/07/2563

พนักงานขับรถ

2

23 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

ผานการเกณฑทหารแลว มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต ขยัน ซื่อสัตย อดทน
ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ
เพศ ชาย
ปดรับสมัคร 08/07/2563

เจาหนาที่บัญชี

78 หมู 4 ต. บานกลาง
อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ประเภทกิจการ ผลิตกรอบรูป เฟอรนิเจอร และเครื่องตกแตงภายในบาน
โทร .053-581239,581465
บริษัท ลานนาเฟรม จํากัด
พนักงานฝายผลิต
78 หมู 4 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน
คาจาง ตามโครงสรางบริษัท บาท
ประเภทกิจการ ผลิตกรอบรูป เฟอรนิเจอร และเครื่องตกแตงภายในบาน
โทร .053-581239,581465

1

22-40

ป.ตรี/บัญชี

มีความขยัน อดทน และตั้งใจทํางาน สุขภาพดี แข็งแรง ไมเปนอุปสรรคตอ
การทํางาน
เพศ หญิง
ปดรับสมัคร 08/07/2563

1

18-40

ม.3/ขึ้นไป

มีความขยัน อดทน และตั้งใจทํางาน สุขภาพดี แข็งแรง ไมเปนอุปสรรคตอ
การทํางาน และสามารถยืนทํางานได
เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 08/07/2563

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

หน ้า 7/7

