
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท เจ.พี. แอดเซสโซร่ี แอนด โฟน จํากัด พนักงานสงสินคา มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และรถจักรยานยนต 

5/9  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 ไมเกิน 30 ปวส./ข้ึนไป

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

ปดรับสมัคร 19/11/2561

e-mail: leadershop_cm@hotmail.co.th

โทร .053-510540/057-1786171

บริษัท เจ.พี. แอดเซสโซร่ี แอนด โฟน จํากัด พนักงานธุรการ ขยัน ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและอดทน มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 
และสามารถขับรถยนตได 

5/9  หมู -  ต. ในเมือง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail: leadershop_cm@hotmail.co.th ปดรับสมัคร 19/11/2561

โทร .053-510540/057-1786171

โรงเรียนใบบุญลําพูน หัวหนางานครัว มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ขยัน อดทน รอบคอบและตรงตอเวลา 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 19/11/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเสริมเก่ียวกับโทรศัพทมือ

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเสริมเก่ียวกับโทรศัพทมือ

1 40 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 ไมเกิน 30 ปวส./ข้ึนไป

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274
หนา้ 1/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาวิทย-คณิต มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี มี
ประสบการณในการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ รักเด็ก ใจเย็น มีความ
เมตตากรุณากับเด็ก  ๆ

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 19/11/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูเอกการประถมศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี มี1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูเอกการประถมศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี มี
ประสบการณในการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ รักเด็ก ใจเย็น มีความ
เมตตากรุณากับเด็ก  ๆ

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 19/11/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานขับรถเทเลอร มีใบอนุญาตขับข่ีรถประเภท ท.4 มีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 19/11/2561

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

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

2 25-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-597121-2

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

หนา้ 2/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด

แมบาน โอที ประกันสังคม คาท่ีพัก คาอาหาร 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภท
บรรจุภัณฑ

ปดรับสมัคร 19/11/2561

โทร .053-560716

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด

ฝายผลิต โอที ประกันสังคม คาท่ีพัก คาอาหาร 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

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

2 18-35 ม.3/ข้ึนไป

1 25 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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

ปดรับสมัคร 19/11/2561

โทร .053-560716

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด

ชางควบคุมเคร่ืองจักร โอที ประกันสังคม คาท่ีพัก คาอาหาร 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 19/11/2561

โทร .053-560716

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด นักการประจําแผนกจัดซ้ือ คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30 พ.ย. 2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ

2 18-35 ปวส./ข้ึนไป

1 28-35 ม.6/ทุกสาขา

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114
หนา้ 3/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางไฟฟา คาพาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30 พ.ย. 2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด เจาหนาที่เทคนิค คาพาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน 

1 21ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟากําลัง

1 21-35 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟากาบริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด เจาหนาที่เทคนิค คาพาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน 
กองทุนสารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 31 ต.ค. 2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง คาพาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน 
กองทุนสารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษ 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 31 ต.ค. 2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

6 21-25 ปวส.ข้ึนไป/
อิเล็กทรอนิกส, 
เคร่ืองกล

1 21-35 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟากา
ลัง/เทคนิคการผลิต/
เมคคาทรอนิกส/
อิเล็กทรอนิกส

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114
หนา้ 4/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด พนักงานคนพิการ พิการทางการเคล่ือนไหว ชวยเหลือตัวเองได 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 18/11/2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer เงินชวยเหลือคานํ้ามัน, คาอาหาร, คากะ, รถรับสง, โบนัส, เบ้ียขยัน, ประกัน
สุขภาพ, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

10 22-30 ป.ตรี/Electronic, 
Electrical,Mechanica

5 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

สุขภาพ, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30 พ.ย. 2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด วิศวกร มีความสนใจท่ีจะเรียนรูงานใหมตลอดเวลา บริษัทมีสวัสดิการใหทุกอยางตาม
กฎหมายกําหนด และมีใหอยางอ่ืนอีกมากมาย ขอแคทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ใหไดสําเร็จ สงรายละเอียดสวนตัวและเงินเดือนท่ีตองการมาท่ี 
jenjira009@gmail.com หรือโทร 081-9390523 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:00-17:00  

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเม
ติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

ปดรับสมัคร

Electrical,Mechanica
l, Mechatronics, 
Industrial, Related 
Field

2 ปวส.-ป.ตรี/เคร่ืองกล
,อุตสหการ,ไฟฟา

ติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

โทร .053-552356,053-582415
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

HR-Admin Supervisor Human Resources Development: 50% - Conduct training needs 
survey, develop and manage training plans, training road map on 
employee development plan. - Develop and conduct training 
courses including employee development activities both in-house 
and/ or external facilitators as plan. - Analyze, develop and 
manage leadership development, functional skills training, career 
development plan succession plan, talent development and 
individual development plan. - Ensure that all Training and 
Development program and activities has been conducted 
according to the plan. Recruitment: 50% - Develop and 
implement an annual agenda for recruitment strategy such 

1 30 ข้ีนไป ป.ตรี/ท่ีเก่ียวของ

implement an annual agenda for recruitment strategy such 
organization structure, manpower planning and recruitment and 
selection to be in line with the business plan. - Develop effective 
recruiting strategies that include passive and active candidate 
sourcing and efficiencies channels. 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.45 จันทร - ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 18/11/2561

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.the-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางเช่ือม ดวน..!!!! คุณสมบัติ - มีทักษะสามารถเช่ือมอารกอนไดเปนอยางดี - มีทักษะสามารถ
เช่ือมไฟฟาได - มีประสบการณงานเช่ือม และสามารถอานแบบงานเบ้ืองตนได
 (จะรับพิจารณาเปนพิเศษ) - สามารถตรวจสอบ และแกไขปญหาเบ้ืองตนได -
 สามารถทํางานไดถูกตองตามแบบ ตรงตามเวลา และมีคุณภาพ - มีความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน - มีความอดทน มีความคลองตัวในการทํางาน
 - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานเปนทีมได - สามารถทํางานลวงเวลา 
และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - เพศชาย อายุ 25-40 ป, ผานการเกณฑ
ทหาร - วุฒิ ไมจํากัด - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,080-3936282, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

1 25 - 40 ป ปวช.-ปวส./ชางเช่ือม 
หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 
08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561

e-mail: saleuid@gmail.com , sent999@hotmail.com

โทร .053-582789 , 081-7839506
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 21 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! คุณสมบัติ - มีประสบการณการทํางานระบบไฟฟา สามารถ Wiring diagram 
ไฟฟา และระบบPLC ระบบ Control motor และงานติดต้ังได และสามารถ
 ทํางานระบบ Automotion ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ป
ข้ึนไป, ผานการเกณฑทหาร - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมี
งานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,080-3936282, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 

1 25 - 40 ป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน,ชางไฟฟา และ
 สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 
08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561

โทร .053-582789 , 081-7839506

e-mail: saleuid@gmail.com , sent999@hotmail.com

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