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

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท แดม คอนสทรัคช่ัน จํากัด จัดซ้ือ-ธุรการ ตอนน้ีหนางานอยูวิทยาลัยเทคนิคลําพูน 

49/89-90  หมู 4  ต. สามโคก เพศ ไมจํากัด

1 25 ปข้ึนไป ปวส./บริหาร/ตลาด/
บัญชี

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

49/89-90  หมู 4  ต. สามโคก เพศ ไมจํากัด

อ. สามโคก  จ. ปทุมธานี   คาจาง 11,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 17/12/2560

โทร .081-8748279

โรงแรมเฮือนดาหลารีสอรท พนักงานเสิรฟ

118  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ธุรกิจโรงแรม ปดรับสมัคร
โทร .053-090149-51 โทรสาร: 053-090150 ตอ 200

โรงแรมเฮือนดาหลารีสอรท กุก

118  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ธุรกิจโรงแรม ปดรับสมัคร

3 ม.3 ข้ึนไป/

2 /

ประเภทกิจการ ธุรกิจโรงแรม ปดรับสมัคร
โทร .053-090149-51 โทรสาร: 053-090150 ตอ 200
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

เจาหนาที่ประสานงานขาย ● เพศหญิง อายุ 22 - 30 ป ● การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจทุกสาขา หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  ● มีทักษะในการติดตอสัมพันธ
กับผูอ่ืน ความสามารถในการส่ือสาร ● มีทักษะในการประสานงานไดดี 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง  n/a  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย Technician แผนก Resin ● เพศชาย อายุ 22 - 30 ป (ชายผานการเกณฑทหารหรือศึกษาวิชาทหาร) 

ปวส.ข้ึนไป/คณะ
บริหารธุรกิจทุกสาขา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

1 22-30 ปวช.-ปวส./สาขาวิชา

2 22-30

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Technician แผนก Resin 
Extrusion

● เพศชาย อายุ 22 - 30 ป (ชายผานการเกณฑทหารหรือศึกษาวิชาทหาร) 
● การศึกษาปวช.- ปวส. สาขาวิชาชางยนต, ชางกล, ชางไฟฟา หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ  ● ประสบการณในสายงาน 1 - 2 ปข้ึนไป  ● มีทักษะการ
ปฎิบติงานทางชางเทคนิค ● สามารถอานแบบและปฎิบัติตามแบบ Drawing 
ได 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง n/a  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานสตอกสินคา สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดดี 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง ปดรับสมัคร 17/12/2560

1 22-30 ปวช.-ปวส./สาขาวิชา
ชางยนต, ชางกล, ชาง
ไฟฟา หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ 

1 ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง ปดรับสมัคร 17/12/2560
โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Technician แผนก 
Maintenance

● เพศชาย อายุ 20 ปข้ึนไป ● การศึกษา ปวช - ปวส. ข้ึนไป สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส / สาขาไฟฟากําลัง / เคร่ืองกล หรือ อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ ● มี
ประสบการณ อยางนอย 1 - 2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ ● สามารถ
ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร รวมถึงสามารถใหคําแนะนําตัดสินแกไขปญหา
เก่ียวกับ เคร่ืองจักรได ● ตองมีทักษะการปฏิบัติงานทางชางเทคนิค 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง  nื/a  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

2 20 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส / สาขา
ไฟฟากําลัง / เคร่ืองกล
 หรือ อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Lawyer / นิติกร ● เพศชาย ● อายุ 22 ปข้ึนไป ● เคยฝกงาน หรือ มีประสบการณดานงาน
กฎหมาย/นิติกร ● วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร ● สามารถใช
โปรแกรม Word,Excel ได หนาท่ีรับผิดชอบ ● รับผิดชอบ/ดูแลงานดานนิติ
กรรมสัญญา ● จัดเตรียมความพรอมดานเอกสารและขอมูลสําคัญ ตาม
รายการท่ีจําเปนในการย่ืน เอกสารกับหนวยงานทางราชการ ● ตรวจสอบ
สัญญาของลูกคาคางจาย ● ประสานงานระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอกเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง  nื/a  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

1 22 ป ข้ึนไป ป.ตรี/สาขานิติศาสตร

โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ● เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปข้ึนไป ● การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย หรือผานการอบรม จป.วิชาชีพ ● มี
ประสบการณการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ ● มี
มนุษยสัมพันธท่ีดี มีภาวะความเปนผูนํา 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง  nื/a  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

1 22 ป ข้ึนไป ป.ตรี/ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

เจาหนาที่สัตวศาสตร ● เพศชาย/หญิง อายุ 25 ป ข้ึนไป ● การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
สาขาสัตวศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ ● สามารถวางแผนควบคุมงาน
ดานสัตวศาสตร / งานดูแลได ● มีความรูเร่ืองสัตวศาสตรเปนอยางดี ● มี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง  nื/a  บาท สวนสูง --  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

1 25 ข้ึนไป ป.ตรี/สาขาสัตวศาสตร
 หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

คนสวน ● เพศชาย ● อายุ 30 - 45 ป ● วุฒิการศึกษา ป.6 ข้ึนไป ● มีความอดทน
 ● มีใจรักงานสวน ● สามารถใชเคร่ืองมือ อุปกรณในการทําสวนได 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง  nื/a  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

พนักงานฝายผลิต ● เพศชาย / หญิง อายุ 21-35 ป (ชายผานการเกณฑทหารหรือศึกษาวิชา
ทหาร) ● การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 , ปวช. - ปวส. ● สามารถทํางาน
เปนกะได ● สามารถทํางานไดหลากหลาย และสับเปล่ียนพ้ืนท่ีการทํางานได

2 30-45 ป.4 - ป.6/-

20 21-35 ม.3 ข้ึนไป/-

เปนกะได ● สามารถทํางานไดหลากหลาย และสับเปล่ียนพ้ืนท่ีการทํางานได
 ● หากมีประสบการณทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากอนจะรับพิจารณา
เปนพิเศษ ● สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  
ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด หัวหนาแผนกทรัพยากรมนุษย ประสบการณในการทํางานอยางนอย 5 ป มีใบขับข่ีรถยนต มีความรูงานดาน
กฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม,สวัสดิการ 

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป

ปดรับสมัคร 17/12/2560

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

1 41-49 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 
053-537663

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด ชางเทคนิคซอมบํารุงเคร่ืองจักร เกณฑทหารแลว ประสบการณในการทํางานอยางนอย 2 ป เขากะตามทีมได 
สนับสนุนงานวิเคราะหสินคาเสีย ซอมเคร่ืองจักรใหฝายผลิตงานไดมี
ประสิทธิภาพ 

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง 164-180  นํ้าหนัก58-95  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป

ปดรับสมัคร 17/12/2560

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 
053-537663บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได มีความอดทนในการทํางาน 

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

5 18-28 ม.6/หรือเทียบเทาข้ึนไป

2 33-44 ปวส./ไฟฟา/
อิเล็คทรอนิคส

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได มีความอดทนในการทํางาน 
สามารถยกของหนักได (ถนัดมือขวา) สายตาปกติ รางกายแข็งแรง 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง 157  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 17/12/2560

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-537979

บริษัท มาสดาเชียงใหม จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานบัญชี มีโบนัสประจําป มีประกันสังคม ยินดีรับเด็กจบใหม 

277  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ขาย ซอม รถยนตมาสดา ปดรับสมัคร 17/12/2560

โทร .053-552064-8

5 18-28 ม.6/หรือเทียบเทาข้ึนไป

1 21-30 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี 
บัญชี
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บ.ไทย ฮามาดะ เทคโนส จํากัด QC Engineer Between 0-3 years experience in QA/QC manufacturing. 
Knowledge and experience in Semiconductor (IC) of 
manufacturing. Knowledge of ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS:16949. 

88  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิต IC ปดรับสมัคร 17/12/2560

โทร .053-582952

บ.ไทย ฮามาดะ เทคโนส จํากัด หัวหนาแผนกผลิต 
(SUPERVISOR)

สามารถใชคอมพิวเตอรได MS Office สามารถทํางานเปนโอทีได มี
ประสบการณงานดาน IC จะพิจารณาเปนพิเศษ 

88  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

3 23-35 ป.ตรี/Bachelor's 
Degree in Industrial 
Engineering or 
related field.

1 30 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

88  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิต IC ปดรับสมัคร 17/12/2560

โทร .053-582952

บ.ไทย ฮามาดะ เทคโนส จํากัด Engineer สามารถเขียนโปรแกรมได สามารถส่ือสารดวยภาษาอังกฤษได หรือมี
ความสามารถทางภาษาญ่ีปุนจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได 

88  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิต IC ปดรับสมัคร 17/12/2560

โทร .053-582952

บริษัทอิออนอินชัวรันส เซอรวิส(ประเทศไทย)
จํากัด

Insurance Consulltant ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ คอมมิชช่ัน เบ้ียขยัน 

159/22  หมู -  ต. คลองเตยเหนือ เพศ ไมจํากัด

อ. วัฒนา  จ. กทม   คาจาง 330/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานกลางวัน (ตามหางเปด)  

ประเภทกิจการ นายหนาประกันชีวิตและ
นายหนาประกันวินาศภัย

ปดรับสมัคร 30/11/2560

e-mail:rachan.kanpee@gmail.com

6 ไมเกิน 28 ป.ตรี/วิศวกรรม สาขา
เคร่ืองกล อุตสาหการ 
แมคคาโทนิกส 
อิเล็คทรอนิกส

30 20-35 ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:rachan.kanpee@gmail.com

โทร .02-689711
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

สํานักงานประกันสังคม เจาหนาที่ประกันสังคม ระดับ
ช้ันตน

รับสมัครต้ังแตวันท่ี 13-24 พฤศจิการยน 2560 ท้ังน้ี ผูท่ีประสงคจะสมัครเขา
รับการคัดเลือก สามารถดาวนโหลดใบสมัครหรือดูรายละเอียดการสมัครเพ่ิม
เติดท่ีทาง http://www.sso.go.thโดยย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัคร
ดวยตนเอง ณ กองทรัพยากรบุคคล สํานักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี หรือ
ทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 

88/28  หมู -  ต. ตลาดขวัญ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. นนทบุรี   คาจาง 9,400  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 25/11/2560

10 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/-

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 25/11/2560

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 
(ดวน)

สวัสดิการ----- คาโอที คากะ คาเดนทาง เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบิดา
มารดา คากะ คาเล้ียงดูบุตร ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 24/11/2560

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 22 ป ข้ึนไป ม.6/-
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

สหกรณโคนมลําพูน จํากัด สัตวบาล อัตราคาจางและสวัสดิการ 1.เงินเดือน 9,190 บาท 2.คาตําแหนง 3,000 บาท
 3.เบ้ียขยัน 4.สวัสดิการประกันสังคม 5.สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ(ประกัน
กลม) ผูประสงคขอรับและย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองท่ี สหกรณโค
นมลําพูน ต้ังแตวันท่ี 9- 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาทําการ 
8.00-17.00 วันจันทร-วันเสาร สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
053-985387 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 1.รูปถายหนาตรงไมสวม
หมวกและไมสวมแวนตาดํา 2.สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการ
เรียน 3.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 4.สําเนาทะเบียนบาน 5.สําเนา
หลักฐานอ่ืน  ๆ(ถามี) 6.ใบรับรองแพทย 

322   หมู 8  ต. หวยยาบ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 9190   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/สัตวศาสตร,สัตว
บาล

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 9190   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รับซ้ือ จําหนาย แปรรูปนมโค ปดรับสมัคร 01/12/2560

โทร .0-5398-5387

โรงเรียนจักรคําคณาทร เจาหนาที่ธุรการ มีความรูความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษไดในระดับดี - มีจิต
สาธารณะ รักในงานบริการ หลักฐานท่ีนํามาสมัคร 1. รูปถาย 1 น้ิว หนาตรง 
ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตา 2.ทะเบียนบานฉบับเจาของบาน พรอมสําเนา
 3.ใบแสดงวุฒิผลการศึกษาหรือใบรับรองพรอมสําเนา 4.บัตรปตะจําตัว
ประชาชน พรอมสําเนา 5.ใบรับรองแพทย 6. คาสมัครสอบคัดเลือก 20 บาท 
ผูท่ีประสงคขอซ้ือใบสมัครและย่ืนใบสมัครดวยตนเองท่ี หองบุคลากร 
โรงเรียนจักรคําคณาทร ไดระหวางวันท่ี 16-23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 
8.30-16.00 น. 

426  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนรัฐบาล ปดรับสมัคร 24/11/2560

โทร .053-511011 กด 134

1 23-30 ป.ตรี/มนุษยศาสตร 
หรือศิลปศาสตร สาขา
ภาษาอังกฤษ

หนา้ 9/24



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด ชางเทคนิค (ประจําสํานักงาน) ผานการเกณฑทหาร - ไมจํากัดวุฒิการศึกษา - หากมีประสบการณทางดาน
ระบบไฮดรอลิค และนิวเมติกส จะพิจารณาเปนพิเศษ - ขยัน ใฝรู ไมเก่ียงงาน
 รับผิดชอบตองาน - เรียนรูงานเร็ว มีไหวพริบ แกปญหาเฉพาะหนาได - ทน
ตอแรงกดดันได มีมนุษยสัมพันธดี มีทัศนคติท่ีดี อยูรวมกับผูอ่ืนได - มี
สวัสดิการ ชุดยูนิฟอรม โบนัสประจําป 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น. (จันทร-เสาร)  

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเม
ติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด

โทร .053-552356,053-582415

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด วิศวกรออกแบบ (ประจํา - มีประสบการณดานงานออกแบบเคร่ืองจักร - ขยัน ไมเก่ียงงาน รับผิดชอบ2 ป.ตรี/

2 21 ป ข้ึนไป /ไมจํากัด

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด วิศวกรออกแบบ (ประจํา
สํานักงาน)

- มีประสบการณดานงานออกแบบเคร่ืองจักร - ขยัน ไมเก่ียงงาน รับผิดชอบ
ตองาน - ทนตอแรงกดดันได มีมนุษยสัมพันธดี มีทัศนคติท่ีดี อยูรวมกับผูอ่ืนได
 - สามารถเดินทางออกตางจังหวัดได 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด

โทร .053-552356,053-582415

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด ผูจัดการ ทีมขาย (ประจํา
สํานักงาน)

- มีประสบการณดวยงานขายสินคาในโรงงานอุตสาหกรรม - มีประสบการณ
ในตําแหนงงานผูจัดการ - หากมีความรูดานงานชาง จะพิจารณาเปนพิเศษ - 
ขยัน เรียนรูงานเร็ว แกปญหาเฉพาะหนาได - ทนตอแรงกดดันได มีมนุษย
สัมพันธดี มีทัศนคติท่ีดี อยูรวมกับผูอ่ืนได - สามารถเดินทางออกตางจังหวัดได 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น. (จันทร-เสาร)  

ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด

โทร .053-552356,053-582415

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเมติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเมติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

2 ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล, 
วิศวกรรมอุตสาหการ

1 ปวส.-ป.ตรี/

โทร .053-552356,053-582415
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานฐานขอมูลคอมพิวเตอร - ประกันสังคม,วันหยุดพักผอนประจําป,เส้ือยูนิฟอรม 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. เขา 08.30-17.30 หยุดวันอาทิตย  
ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ีโฟร ปดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงาน DATA (Material 
Control) ดวน!!

-สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี -สามารถ
อานและเขียนภาษาอังกฤษ พอใช -สามารถเร่ิมงานไดทันที ***สวัสดิการ 
คาอาหาร คานํ้ามัน โอที เบ้ีขยัน ประกันสังคม*** ******โทร.
053-525045#101,061-2867582 

1 21-30 ปวส.ข้ึนไป/
คอมพิวเตอร หรือ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

1 20-30 ปวส.-ป.ตรี/สาขาท่ี
เก่ียวของ

053-525045#101,061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ผูชวยชาง Test / ผูชวยชาง
ซอมบํารุง (ฝงเครือสหพัฒน)

1.มีประสบการณทํางานในโรงงานอิเล็คโทรนิคส จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 
2.สามารถใชภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอรได 3.สามารถทํางานเปนกะและ
เวียนกะได และทํางานลวงเวลาได 4.สามารถไปทํางานบริษัท ฮานา ฯ ฝง
เครือสหพัฒนได สวัสดิการของบริษัท 1.คาอาหาร 2.คาเดินทาง 3.เบ้ียขยัน 
4.คากะ 5.คาลวงเวลา 6.โบนัสประจําป 7.ประกันสังคม 8.กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ 

101/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00 - 18.00 น.   

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/11/2560

e-mail:kingkaewp@lpn.hanabk.th.com

5 21 ปวส.ข้ึนไป/
อิเล็คทรอนิคส,ไฟฟา

e-mail:kingkaewp@lpn.hanabk.th.com

โทร .053-581565-72
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด เจาหนาที่เทคนิค ไดรับสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คา
รักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงิน
โบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ (กะกลางวัน-กะกลางคืน)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 14/12/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หางหุนสวนจํากัด สมพลเฟอรนิเจอร ลําพูน พนักงานธุรการ มีประสบการณในการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ มีทักษะในการใช
คอมพิวเตอร ขับรถยนตได พรอมมีใบขับข่ีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

2 21 ปข้ึนไป ปวส./หรือเทียบเทาข้ึน
ไป

3 21-35 ปวส./อิเล็กทรอนิกส 
ไฟฟากําลัง เมคคา
ทรอนิกส 
อิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอร ขับรถยนตได พรอมมีใบขับข่ีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

359/1  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตและขายเฟอรนิเจอร ปดรับสมัคร 14/12/2560

โทร .053-090782, 082-1963378

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานบัญชี มีประสบการณ 1 ป มีพ้ืนฐานภาษี 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก  ปดรับสมัคร 14/12/2560

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานชางบํารุงรักษา มีความรับผิดชอบ ต้ังใจทํางาน มีความรูในการบํารุงรักษาและซอมได 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก  ปดรับสมัคร 14/12/2560

โทร .053-581412-3

1 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป ไฟฟา
กําลัง ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส

ไป

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป บัญชี

โทร .053-581412-3
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานชางอุตสาหกรรม มีความรับผิดชอบ ต้ังใจทํางาน มีความรูในการบํารุงรักษาและซอมได 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก  ปดรับสมัคร 14/12/2560

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานจัดสง สุขภาพรางกายแข็งแรง 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

2 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

1 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป/เทียบเทา
 ชางกลอุตสาหกรรม

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก  ปดรับสมัคร 14/12/2560

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานขับรถโฟลคลิฟท (รถ
ยก)

มีประสบการณ 1 ปข้ึนไป มีใบอนุญาตขับข่ี และขับรถยนตได 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก  ปดรับสมัคร 14/12/2560

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานโกดังทั่วไป มีความรูเร่ืองสินคา รางกายแข็งแรง 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก  ปดรับสมัคร 14/12/2560

โทร .053-581412-3

10 20 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 25 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานฝายผลิต (ทั่วไป) ทํางานเชากะได 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก  ปดรับสมัคร 14/12/2560

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานฝายผลิต (คุมเคร่ือง) ทํางานเชากะได 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก  ปดรับสมัคร 14/12/2560

โทร .053-581412-3

10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-581412-3

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

รานอาหารสวัสดิการพนักงาน 1
 ราน (ดวน)

มีความชํานาญดานการทําอาหาร มีประสบการณการเปดรานขายอาหาร 
สามารถขายอาหารต้ังแต วันจันทร - วันอาทิตย (ไมมีวันหยุด) ตองมีพนักงาน
เพียงพอสําหรับการขาย สามารถเปดรานขายไดต้ังแตเวลา 07.00 - 19.00 น. 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 15/12/2560

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต (หญิง) 1.สามารถทําโอทีได 2.ใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได ***สวัสดิการ คาอาหาร คา
นํ้ามัน โอที เบ้ียขยัน*** 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

1 ไมจํากัด ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

3 20-30 ม.6/

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
หนา้ 14/24



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต (ชาย) 1.สามารถยืนทํางานได 2.สามารทําโอทีได ***สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน 
เบ้ียขยัน โอที*** 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด แมบาน ประจําสํานักงาน คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.
สามารถทํางานลวงเวลาได 3.ขยัน ซ่ือสัตย อดทน รักความสะอาด 4.สามารถ
ทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับ

10 21-38 ม.3 ข้ึนไป/

1 35 ปข้ึนไป ม.3/-

ทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับ
เงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.  
ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก ปดรับสมัคร 20/12/2560

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด พนักงานรับรถ (SA) ประกันสังคม เบ้ียขยัน ปรับเงินเดือนประจําป คอมมิชช่ัน 

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน ปดรับสมัคร 14/12/2560

โทร .053-511786,562594

1 25-35 ปวช./- ป.ตรี ไมจํากัด
สาขา

หนา้ 15/24



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด ที่ปรึกษาการขาย ประกันสังคม เบ้ียขยัน ปรับเงินเดือนประจําป คอมมิชช่ัน 

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน ปดรับสมัคร 14/12/2560

โทร .053-511786,562594

บริษัท ไทย-เจแปน แกส จํากัด พนักงานขนสง ประจําสาขา
ลําพูน

ผานการเกณฑทหารแลว มีใบขับข่ี ท.2 - ท.4 

58/19  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายแกส ปดรับสมัคร 14/12/2560

1 30-40 ม.3/ข้ึนไป

3 25-35 ปวช./- ป.ตรี ไมจํากัด
สาขา

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายแกส
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 14/12/2560

e-mail:chorlada@tjg.co.th

โทร .053-552449

บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด จป.วิชาชีพ และงานสํานักงาน - ปฏิบัติงานในตําแหนง จป.ประจําโรงงานและงานดานสํานักงานท่ัวไป - 
สําหรับผูท่ีจบ ปวส. ตองมีประสบการณทางดาน จป.วิชาชีพในโรงงาน 

141  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือ
สงออก

ปดรับสมัคร 15/12/2560

e-mail:admin_th@fasonics.com

โทร .053-582172-4

บริษัท เซ็นนิทฟต้ี จํากัด พนักงานควบคุมการผลิต ประกันสังคม โทร.089-4338119 

19/36 หมูบานกรีนปารค   หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร 08.30-17.30 น.  
ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองจักรและอุปกรณเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-597171

1 21 ปวส.-ป.ตรี/อาขีว
อนามัยและความ
ปลอดภัย

1 20-30 ปวช.-ปวส./

โทร .053-597171

หนา้ 16/24



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานฝายผลิต คุณสมบัติ - สามารถยกของหนักได - ผานการเกณฑทหารแลว - บุคลิกภาพดี
 พูดจาสุภาพเรียบรอย - ทํางานและประสานงานกับผูอ่ืนไดดี - มีความ
ละเอียด รอบคอบ กระตือรือรน - มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีสูง มี
ประสบการณเก่ียวกับงานกระจก พิจารณาเปนพิศษ สวัสดิการ - เงินเดือน - 
เบ้ียขยัน - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอรม - อุปกรณเซฟต้ีสวนบุคคล 

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30 - 17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูป
กระจก

ปดรับสมัคร 12/12/2017

โทร .052-039678, 093-1316226

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานจัดสงสินคา (คนตาม คุณสมบัติ - มีใบขับข่ีรถยนตสวนบุคคล - สามารถจัดสงสินคาตางจังหวัดได - 

21-30 ม.3 ข้ึนไป/-

2 20-30 ม.3 ข้ึนไป/-

3

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานจัดสงสินคา (คนตาม
รถจัดสงสินคา)ดวน!

คุณสมบัติ - มีใบขับข่ีรถยนตสวนบุคคล - สามารถจัดสงสินคาตางจังหวัดได - 
สามารถยกของหนักได - ผานการเกณฑทหารแลว - บุคลิกภาพดี พูดจาสุภาพ
เรียบรอย - ทํางานและประสานงานกับผูอ่ืนไดดี - มีความละเอียด รอบคอบ 
กระตือรือรน - มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีสูง สวัสดิการ - เงินเดือน,มีคากะ,
คาท่ีพักใหเวลาเดินทางตางจังหวัด - เบ้ียขยัน - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอรม 

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30 - 17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูป
กระจก

ปดรับสมัคร 12/12/2017

โทร .052-039678, 093-1316226

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานจัดสงสินคา (คนตาม
รถจัดสงสินคา)ดวน!

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูป
กระจก

ปดรับสมัคร

โทร .052-039678, 093-1316226

2 20-30 ม.3 ข้ึนไป/-

2 21 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .052-039678, 093-1316226

หนา้ 17/24



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด ธุรการ ดวน! คุณสมบัติ -ขยัน -ซ่ือสัตย -ระเอียด รอบคอบ -มีความอดทน -สามารถทํางาน
ภายใตสภาวะกดดันได -ใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมเบ้ืองตนได สวัสดิการ - 
เงินเดือน - เบ้ียขยัน - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอรม 

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30 - 17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูป
กระจก

ปดรับสมัคร 12/12/2017

โทร .052-039678, 093-1316226

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) วิศวกรไฟฟา 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

24 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไฟฟา

1 21 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/

1

 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

โทร .053 581 444

หนา้ 18/24



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด 
แผนกผลิต

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 
(ดวน)

สามารถทํางานเขากะได มีความรับผิดชอบ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส 
เบ้ียขยัน คาเดินทาง คาอาหาร คาโอที คาเล้ียงดูบิดามารดา และบุตร ฯลฯ 

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1 20 ข้ึนไป ม.6/-
(ดวน) เบ้ียขยัน คาเดินทาง คาอาหาร คาโอที คาเล้ียงดูบิดามารดา และบุตร ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 21/11/2017

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล แมบาน

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7.00-17.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 30/11/60

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899

ป.4 - ป.6/1

หนา้ 19/24



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล แมบานงานโรงแรม งานทําความสะอาดหองพักโรงแรมขนาดเล็ก หยุดสัปดาหละ 1 วัน มีท่ีพักให 

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7.00-17.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 30/11/60

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899

หางหุนสวนจํากัด ตันติออโตเมช่ัน พนักงานฝายบัญชี ประกันสังคม สนใจโทรติดตอคุณสิริพร 053-093343 หรือสงเอกสารสมัคร
งานมาท่ีแฟกซ 053-537747 หรือสงอีเมลลมาท่ี 

1 30-45 ป.4 - ป.6/

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/บัญชี
งานมาท่ีแฟกซ 053-537747 หรือสงอีเมลลมาท่ี 
tantiautomation@hotmail.com 

117/1 ถ.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามลกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00น  

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฟฟา ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-561393

หางหุนสวนจํากัด ตันติออโตเมช่ัน พนักงานฝายบัญชี

117/1 ถ.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฟฟา ปดรับสมัคร

โทร .053-561393

1 ป.ตรี/บัญชี

หนา้ 20/24



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QC Supervisor Urgent !!! 1.Experience 3 years up in quality functional, summary customer 
claim(8D) report and Audit Supplier. 2.Experience in PPAP 
preparation and submit to customer about New Model, 
Design/Process change request 3.Experience of analyze in process
 defect, Customer Claim. 4.Have knowledge in IATF 16949, ISO 
9001, ISO 14001 and/or APQP, PPAP, 8D Report, FMEA, Control 
plan MSA, SPC, Calibration is a plus. 5.Experience in Plastic 
injection factory is a plus. 6.Experience in Automotive Part 
manufacturing is a plus. 7.Can communicate in English and 
computer literacy. สวัสดิการ : 1.เปนพนักงานประจํา 2.มีคาอาหาร คา
เดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 

1 22-35 ป.ตรี/Engineering 
(Industrial/Productio
n/Mechanical/Electri
cal or related filed)

เดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

หนา้ 21/24



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QA Supervisor Urgent !!! 1.Experience 3 years up in quality functional, summary customer 
claim(8D) report and Audit Supplier. 2.Experience in PPAP 
preparation and submit to customer about New Model, 
Design/Process change request 3.Experience of analyze in process
 defect, Customer Claim. 4.Have knowledge in IATF 16949, ISO 
9001, ISO 14001 and/or APQP, PPAP, 8D Report, FMEA, Control 
plan MSA, SPC, Calibration is a plus. 5.Experience in Plastic 
injection factory is a plus. 6.Experience in Automotive Part 
manufacturing is a plus. 7.Can communicate in English and 
computer literacy. สวัสดิการ : 1.เปนพนักงานประจํา 2.มีคาอาหาร คา
เดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 

1 25-30 ป.ตรี/Engineering 
(Industrial/Productio
n/Mechanical/Electri
cal or related filed)

เดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมระบุ  นํ้าหนักไมระบุ  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 25 พฤศจิกายน 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

หนา้ 22/24



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QA Supervisor เง่ือนไข 1.หากมีประสบการณในงานเก่ียวกับการตรวจสอบช้ินงาน หรือ
ทํางานในแผนกPD/QA/QC มากอนอยางนอย 1 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ 2.
สามารถเขากะได, ทํางานลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดี ในการทํางานเปนทีม 
สวัสดิการ : 1.เปนพนักงานประจํา 2.มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน 
โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เพศหญิง อายุ18 ป
ข้ึนไป ไมเกิน 25 สวนสูง155 ข้ึนไป นํ้าหนักไมเกิน 70 คาจางพิจารณาตาม
ความสามารถ ระยะเวลาทํางาน08.00-17.00 น. 30 ตุลาคม 2560 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

25-30 ป.ตรี/Engineering 
(Industrial/Producuti
on/Mechanical/Elec
trical or related 
filed)

1

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานคนพิการ (ดวน) 1.เปนคนพิการประเภทท่ี 3 (ทางการเคล่ือนไหว) 2.สามารถชวยเหลือตัวเอง
ได สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน โอที ประกันสังคม สนใจติดตอ 
053-525045 ตอ 101 , 061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

2 21-38 ม.3 ข้ึนไป/

หนา้ 23/24



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) สามารถปฏิบัติงานตามเวลาท่ีบริษัทกําหนด - หากเคยขับรถ ใหผูบริหาร หรือ
รับสงพนักงานในนิคม จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา
ไดหรือสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดได--- สวัสดิการ - โอที -ประกันสังคม -
เบ้ียขยัน -คาเดินทาง -คาเล้ียงดูบิดามารดาและบุตร ชุดฟอรม ฯลฯ สามารถ
ย่ืนใบสมัครท่ีปอมยามหนาบริษัทหรือสงใบสมัครทางอีเมล
Personnel@thkd.co.th 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 26/11/2017

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 ไมเกิน 40 ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด ผูชวยเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร ช่ัวคราว 7 เดือน

คุณสมบัติ : 1. อายุระหวาง 22-35 ป 2. การศึกษา ป.ตรี หรือเทียบเทา สาขา
 ดานเกษตรพืช 3. หากมีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

99/9-10 ถ.เปอรไฮเวย  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง  nื/a รายเดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00(จ-ศ)  

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร . 053-569800 ตอ2430,2412

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หนา้ 24/24


