
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิว HRD Staff - มีประสบการณทางดานHRD / Training 1 - 3 ป - มีความรูเรื่องการ 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 22 - 31 พฤษภาคม 2564

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

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/สาขาที่บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

HRD Staff - มีประสบการณทางดานHRD / Training 1 - 3 ป - มีความรูเรื่องการ 

Training อยางดี - สามารถใชคอมพิวเตอร และ โปรแกรมExcel ไดใน

ระดับดี - สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดีจะรับพิจารณาเปน

พิเศษ - สามารถติดตอ สื่อสาร จัดทํารายงาน และ นําสงเอกสารกับ 

หนวยงานราชการที่เก่ียวของได จะรับพิจารณาเปนพิเศษ

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และก่ึงสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 30/06/2564

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/สาขาที่

เก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 22 - 31 พฤษภาคม 2564

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

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนกังานโกดัง คียสินคาออก จัดของตามออเดอรที่รานสั่ง ใชคอมพิวเตอรโปรแกรม

พื้นฐานได มีความละเอียดรอบคอบ ไมเก่ียวของกับยาเสพติด ไมเลนหรือ

ติดโทรศัพท

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,450  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.30-17.30 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร ปดรับสมัคร 27/06/2564

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

1 18 ปข้ึนไป ปวช./หรือเทียบเทา

 ดานบริหารธุรกิจ,

คอมพิวเตอรธุรกิจ

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนกังานขายประจําราน เขากะ และทําลวงเวลาได มีความซื่อสัตย ขยัน รับผิดชอบ รักงานบริการ

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.30-17.30 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร ปดรับสมัคร 25/06/2564

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนกังานขับรถ มีสุขภาพแข็งแรง ขยัน มีความรับผิดชอบ ผานการเกณฑทหารแลว มี

ใบขับขี่รถยนต

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,450  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.30-17.30 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร ปดรับสมัคร 25/06/2564

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

10 18-40 ม.3/ขึ้นไป

3 21-30 ม.3/ขึ้นไป
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สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนกังานพิมพเอกสาร มีความชํานาญในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและพิมพดีด สามารถขับ

รถยนต จักรยานยนต มีใบขับขี่ สามารถทํางานลวงเวลาได มีความ

ละเอียดรอบคอบ

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 25/06/2564

โทร .053-534373 053-534907 081-8839442

รานกุสุมาอาหารสัตว พนกังานยกของ ยกอาหารน้ําหนัก 20-30 กก.ได มีความรับผิดชอบตองาน มีความอดทนสูง

1 20-30 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี

2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษารานกุสุมาอาหารสัตว พนกังานยกของ ยกอาหารน้ําหนัก 20-30 กก.ได มีความรับผิดชอบตองาน มีความอดทนสูง

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 300-400  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.30 น. จ-ศ 

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/06/2564

โทร .053-511720

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) ฝายผลิต คนพิการ ประเภท 3 สวัสดิการตามเงื่อนไขบริษัท

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผูผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน ปดรับสมัคร 25/06/2564

e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com

โทร .053-554586-9

2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

3 18 ปข้ึนไป ม.3/ขึ้นไป
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
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บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ผูชวยชาง มีประสบการณทางดานชางมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง -  บาท

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร 21/06/2564

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชาง Duct มีประสบการณทางดานติดตั้งทอดักแอร/ทอระบายอากาศ

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

2 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ทางดาน

ชางเทคนิค

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง -  บาท

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร 21/06/2564

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

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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