
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด) จํากัด Safety Officer ป.ตรี ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตรวจสอบ ดูแลงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ 
ควบคุมดูแลเพ่ือปฏิบัติใหถูกตองตามกฏหมายความปลอดภัย

1 25-30 ป.ตรี/ป.ตรี ความ
ปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอม

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 12 - 24 กันยายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ควบคุมดูแลเพ่ือปฏิบัติใหถูกตองตามกฏหมายความปลอดภัย

80   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตจิวเวลร่ีเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 23/10/2562

e-mail:recriutment@smv.co.th

โทร .053-552504

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย ชางซอมแมพิมพฉีดพลาสติก ปวช.-ปวส. ชางกลโรงงาน, ชางเช่ือมโลหะ ถามีความรูและความสามารถ
ถอดประกอบแมพิมพได จะรับพิจารณาเปนพิเศษ หากสามารถใชเคร่ืองกลึง,
เคร่ืองกัด,เคร่ืองเจียระไน เคยผานงานดานซอม/สรางแมพิมพ จะรับพิจารณา
เปนพิเศษ สามารถทํางานนอกเวลาเปนกะได สามารถ ฟง พูด อาน เขียน 
ภาษาอังกฤษไดจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 20/10/2562

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

1 21-28

มัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน, ชางเช่ือมโลหะ

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 12 - 24 กันยายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานโสตฯ/ศูนยพัฒนา
คุณภาพ

ปวส.-ป.ตรี คอมพิวเตอรหรือสาขาท่ีเก่ียวของ หากมีประสบการณจะพิจารณา
เปนพิเศษ ความสามารถดานคอมพิวเตอร Photoshop,โปรแกรมAI เขียน
งานทางดานกราฟฟคดีไชด สามารถตกแตงออกแบบดานโฟโตชอป

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.45 น.+โอที 

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 19/10/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานคอมพิวเตอร ปวส.-ป.ตรี คอมพิวเตอรหรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ มี
ความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอร หากมีประสบการณจะพิจารณา

1 22-35

1 22-35

ปวส.-ป.ตรี/
คอมพิวเตอร

ปวส.-ป.ตรี/
คอมพิวเตอร ความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอร หากมีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.45 น.+โอที 

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 19/10/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนักงานพิมพเอกสาร ปวช.- ป.ตรี บริหารธุรกิจ เลขา การจัดการ นิติศาสตร หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
มีความชํานาญในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและพิมพดีดได สามารถขับรถยนต
,จักรยานยนต มีใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลาได

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

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

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 18/10/2562

โทร .053-534373 053-534907 081-8839442

คอมพิวเตอร

1 20-30 ปวช./- ป.ตรี 
บริหารธุรกิจ เลขา 
การจัดการ นิติศาสตร
 หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

โทร .053-534373 053-534907 081-8839442
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 12 - 24 กันยายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด เจซีดีซายด แอนด ดิเวลอป
เมนท

ชางมิลล่ิง ไมจํากัดวุฒิ ควบคุมเคร่ืองมิลล่ิงได

411 ม.9  หมู 6  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 13,000-18,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน 

ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร 18/10/2562

โทร .083-2066619,081-9610899

หางหุนสวนจํากัด เจซีดีซายด แอนด ดิเวลอป
เมนท

ชาง CNC ไมจํากัดวุฒิ ควบคุมเคร่ือง CNC ได

411 ม.9  หมู 6  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 13,000-18,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน 

2 25-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 25-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 13,000-18,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน 

ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร 18/10/2562

โทร .083-2066619,081-9610899

บริษัท แสนดี แสนสุข จํากัด ผูชวยบัญชี ปวช.-ป.ตรี บัญชี ชวยบัญชี จัดทําเอกสารงานเก่ียวกับการเบิกเงิน จายเงิน
ตางๆ

104  หมู 10  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ หญิง

ประเภทกิจการ อสังหาริมทรัพย, งานเหมากอสราง  คาจาง 9,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน- 

e-mail:sandeesansook99@gmail.com ปดรับสมัคร 16/10/2562

โทร .081-1222476

บริษัท แสนดี แสนสุข จํากัด วิศวกรโยธา ป.ตรี วิศวกรโยธา วางแผน คํานวณ จัดสรรผูรับเหมา และตองทํางานภายใต
ภาวะความกดดันได ควบคุมสติและอารมณไดดี

104  หมู 10  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน- 

ประเภทกิจการ อสังหาริมทรัพย, งานเหมากอสราง ปดรับสมัคร 16/10/2562

e-mail:sandeesansook99@gmail.com

1 25-40 ปวช.-ปวส./ปวช.-ป.ตรี
 บัญชี

1 25-40 ป.ตรี/ป.ตรี วิศวกรโยธา

e-mail:sandeesansook99@gmail.com

โทร .081-1222476
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 12 - 24 กันยายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แสนดี แสนสุข จํากัด แมบาน ไมจํากัดวุฒิ ทําความสะอาดออฟฟต ความเรียบรอยบริเวณออฟฟต

104  หมู 10  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน- 

ประเภทกิจการ อสังหาริมทรัพย, งานเหมากอสราง ปดรับสมัคร 16/10/2562

e-mail:sandeesansook99@gmail.com

โทร .081-1222476

บริษัท ลีดีไซน จํากัด Accountant 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ข้ึนไป สาขา ทีเก่ียวของ 2. ไมจํากัดเพศ อายุ 23
 ป ข้ึนไป 3. สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี 4. มีประสบการณจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

1 30-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ป.ตรี ข้ึนไป 
สาขาท่ีเก่ียวของ

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 13/10/2562

โทร .052-030135

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานแปลงเพาะ ฝายเกษตร สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานกลางแจงได

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

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน- 

e-mail:hr@leofoods.com ปดรับสมัคร 12/10/2562

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานผูพิการ ฝายทรัพยากร
มนุษย

สามารถชวยเหลือตนเองได โดยไมใชอุปกรณชวยพยุง

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 12/10/2562

e-mail:hr@leofoods.com

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

5 18-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 18-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 12 - 24 กันยายน 2562
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บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานรายวัน ฝายผลิต สุขภาพรางกายแข็งแรง / สามารถยืนทํางานได สามารถทํางานเปนกะได

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก

ปดรับสมัคร 12/10/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือวัตถุดิบ ฝาย
เกษตร

สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได ขับรถยนตเกียร
ธรรมดา+มีใบขับข่ีรถยนต

100 18-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

3 18 ปข้ึนไป ม.3/ม.3 ข้ึนไป
เกษตร ธรรมดา+มีใบขับข่ีรถยนต

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก

ปดรับสมัคร 12/10/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด QA - Line ฝายประกันคุณภาพ มีความรูภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปน
กะได

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก

ปดรับสมัคร 12/10/2562

e-mail:hr@leofoods.com

8 18-28 ม.6/ม.6 ข้ึนไป

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 12 - 24 กันยายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด ชางเทคนิคซอมบํารุง ฝาย
วิศวกรรม

สุขภาพรงกายแข็งแรง ผานการเกณฑทหารแลว มีความรูความสามารถ
เฉพาะทาง ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก

ปดรับสมัคร 12/10/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือฝายจัดซ้ือ สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี มีความรู
ภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี/ขับรถยนตไดท้ัง 2 ระบบ+มีใบขับข่ีรถยนต

3 18 ปข้ึนไป ปวช./ปวช.ข้ึนไป สาขา
ไฟฟากําลัง/เคร่ืองกล
หรือ สาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

1 20-35 ปวส./ปวส.ข้ึนไป
ภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี/ขับรถยนตไดท้ัง 2 ระบบ+มีใบขับข่ีรถยนต

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

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแช
แข็งสงออก

ปดรับสมัคร 12/10/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

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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