
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางมิลล่ิง ดวน..!!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุด
ยูนิฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 

2 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ยูนิฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-Mail:saleuid@gmai.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 (จ. - ส.)  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ 2018

โทร .053-582789 , 081-7839506

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง ดวน..!! 2 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุด
ยูนิฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-Mail:saleuid@gmai.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 (จ. - ส.)  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ 2018

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

 คาจาง ตามความสามารถ และประสบการณทํางาน  บาท

โทร .053-582789 , 081-7839506

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

หนา้ 1/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพาเวอรแม็กซ 2017 จํากัด ชางติดตั้ง INTERNET TRUE สามารถทํางานปนเสาไฟฟาได ใช computer notebook ในการทํางานได 

59/4  หมู 11  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ใหบริการติดต้ังระบบเครือขาย
และระบบอินเทอรเน็ต

ปดรับสมัคร 18/02/2561

โทร .087-3063888

บริษัท เพาเวอรแม็กซ 2017 จํากัด SALE มีประสบการณขายตรงจะพิจารณาเปนพิเศษ 

4 19 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ไมจํากัด
สาขา

5 19 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

59/4  หมู 11  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ใหบริการติดต้ังระบบเครือขาย
และระบบอินเทอรเน็ต

ปดรับสมัคร 18/02/2561

โทร .087-3063888

บริษัท ฟช เอ็นเทอรไพรซส(ไทยแลนด) จํากัด แมบาน มีประสบการณฺในการทํางานดานน้ีมากอน จะพิจารณาเปนพิเศษ 

93  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การทําเคร่ืองประดับจากเพชร
พลอย โลหะมีคาและไขมุก

ปดรับสมัคร 18/02/2561

e-mail:fishent_admin@csloxinfo.com

1 18-40 ป.4 - ป.6/-

โทร .053-093833-6

หนา้ 2/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงาน QC มีความรูและประสบการณ เก่ียวกับเส้ือผามาโดยตรง จะพิจารณาเปนพิเศษ 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 18/02/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานการตลาด -เกงดานงานการตลาด -มีประสบการณดานการขายมากอน -มีรถยนตสวนตัว 

2 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/-

5 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานการตลาด -เกงดานงานการตลาด -มีประสบการณดานการขายมากอน -มีรถยนตสวนตัว 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 18/02/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานออฟฟต -มีความสามารถทํางานคลองตัว -สามารถติดตอประสานงานเกง -มีความ
ชํานาญดานงานเอกสาร 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 18/02/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

5 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-

5 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-

โทร .053-527598 095-6597190

หนา้ 3/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด Senior Safety Officer Responsibilities -Execute investigate accident/near miss in plant. -
Execute government reporting. -Manage data from medical room 
and provide means to support medical treatment process. -
Collect and analyze the Heath &Safety KPI. -Build employee’s 
knowledge and awareness of Environment Health & Safety. -
Conduct temporary staff to achieve day to day operation target. 
Benefits กองทุนสํารองเล้ียงชีพ โบนัส ประกันสุขภาพพนักงานและครอบครัว
 และสวัสดิการอ่ืน  ๆ

1 ป.ตรี/Occupational
 Health and Safety

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางเงินเดือน 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00- 17.00 น. หยุดเสาร-อาทิตย  

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร . 053-569800 ตอ2430,2412

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานบัญชี มีประสบการณดานงานบัญชี โดยตรง มีความรูเก่ียวกับภาษีตาง  ๆ

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 18/02/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

2 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ไมจํากัด
สาขา

โทร .053-527598 095-6597190

หนา้ 4/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานขับรถสงของ ไมจํากัดวุฒิการศึกษา ขับรถยนตไดและมีใบอนุญาตขับข่ี 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 18/02/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

บริษัท ก.ทวีทรัพย อุตสาหกรรม จํากัด พนักงานรักษาความปลอดภัย - ขัยน อดทน มีวินัย - สามารถเวียนกะทํางานได - อาหารกลางวันฟรี - ชุดยู
นิฟอรม - ประกันสังคม 

97  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1 25-40 ม.3 ข้ึนไป/

97  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 10 กุมภาพันธ 2561

โทร .053-597181,081-6732009

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ธุรการ Production - มีประสบการณในการทํางานในการบันทึกขอมูล หรือ งานสํานักงาน 1-2 ป
 - มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร โดยเฉพาะโปรแกรม Excel - 
มีทักษะในการควบคุม/ดูแลระบบเอกสารท่ีใชในหนวยงาน จัดทํารายงานตางๆ
 - มีทักษะในการควบคุม/ดูแลอุปกรณ, เคร่ืองมือ รวมถึง Stock ท่ีใชใน
หนวยงาน************* 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง  N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.(จันทร-ศุกร)  

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

1 - ปวส./พณิชการทุกสาขา

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย ขยะและเศษวัสดุอุตสาหกรรม หลอม หลอมอลูมิเนียม

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 5/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ฝายผลิต (เฉพาะคนพิการ) - มีบัตรประจําตัวคนพิการ ท่ียังไมหมดอายุ - สามารถชวยเหลือตัวเองได และ
ส่ือสารได ******บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถของแตละคนท่ี
สามารถ Support Production ได****** 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.(จันทร-ศุกร)  

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด ชางเย็บผา *ดวน* ไมจําเปนกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณดานเย็บเส้ือผามาโดยตรง สวัสดิการ
 เบ้ียขยัน/ชุดพนักงาน/พ่ีพักฟรีให ทดลองงาน 3 เดือน 

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

10 - ม.3 ข้ึนไป/-

25 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-
 เบ้ียขยัน/ชุดพนักงาน/พ่ีพักฟรีให ทดลองงาน 3 เดือน 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 18/02/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค Maintenance มีทักษะและมีความเขาใจในการทํางานเก่ียวกับการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร (PM)
 หรืองานอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ - หากมีประสบการณหรือมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร จะพิจารณาเปนพิเศษ - หากมีความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับโปรแกรม PLC, Electrical, Pneumatic, Auto CAD system จะ
พิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางานเขากะได

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.(จันทร-ศุกร)  

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

10 - ปวส./สาขาไฟฟา 
เคร่ืองกล 
อิเล็กทรอนิกส

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114
หนา้ 6/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค Utility มีความรูในการทํางานเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค (Utility or Facility 
System) - มีประสบการณในการทํางานดานชางเทคนิค Utility 1-2 ป - มี
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโปรแกรม PLC, Electrical, Wiring Control, 
Welding, Auto CAD - หากมีหนังสือรับรองความรูความสามารถ สาขา
อาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร (จะพิจารณาเปนพิเศษ) - สามารถทํางานเขากะ
ได 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.(จันทร-ศุกร)  

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

5 - ปวส./ชางไฟฟา

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Interpreter (Japanese) - At last 1-5 year experience as interpreter in Manufacturing 
Factory. - Good command in Japanese/English Language. - Passed 
Japanese language proficiency certificating level (JLPT N2 up). - 
Good interpersonal skill, service mind and able to work under 
pressure as well. 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.(จันทร-ศุกร)  

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

1 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Japanese 
major is requited or 
related filed.

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 7/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Accounting Officer - 0 - 2 years’ experience in Accounting. (New Graduates are 
welcome). - Proficient in MS-Office (Excel, Word). - Able to 
communication in English language. - Excellent problem solving, 
analytical & interpersonal skills.**************** 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.(จันทร-ศุกร)  

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

1 - /Bachelor’s degree 
in Accounting.

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด HR Officer [Recruitment] - At least 1-5 years in Human Resources – Recruitment function. - 
Good Interpersonal, teamwork and able to deal with multi-level 
colleagues. - Good command of the English language and 
computer proficiency and soft ware HRM/HRD program. - 
Excellent problem solving, analytical & interpersonal skills. - 
Proficient in tools and techniques in recruiting and hunting for 
qualified candidates. - Understanding and have knowledge of 
government employment regulations and Labor Protection Acts, 
Thai Labour Standard, ISO 9001, 14001 and OSHAS 
18001.*************** 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.(จันทร-ศุกร)  

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

1 - ป.ตรี/Bachelor's 
degree in Human 
Resources or any 
related field.

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 8/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Production Engineer - At least 1-2 years working experience in a manufacturing facility 
(New graduated student is welcome). - The successful candidate 
must have a high degree of managerial skills and first line 
supervisory experience in the manufacturing. Knowledge of 
standard cost systems and controls is required. - Management 
skill requirements: leadership, supervisory, decision making, 
coaching, problem-solving, planning, and communication. - Good 
command of the English language and computer 
proficiency.***************** 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

7 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Electrical, 
Mechanical, 
Industrial 
Engineering any 
related field.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.(จันทร-ศุกร)  

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิตโรงงานผลิต
เตาฮวยนมสด

รายละเอียดงาน • ปฏิบัติงานดานการผลิตและแปรรูป (เตาฮวยนมสด) • งาน
อ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติผูสมัคร • เพศหญิง/ชาย • อายุต้ังแต 20-45
 ป • การศึกษา ม.3 ข้ึนไป • สุขภาพ, รางกายแข็งแรง สามารถยืนทํางานได • 
ไมมีโรคประจําตัวท่ีสงผลตอสุขภาพตนเองในการทํางาน เชน ไวรัสตับอักเสบ
B, โลหิตจาง, ความดัน, โรครายแรง และโรคติดตออ่ืน  ๆ• สามารถทํางานเปน
กะได (ไมมีกะดึก) • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี • พรอมเร่ิม
งานทันที 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8 ชม./วัน  

ปดรับสมัคร 31/1/2561

5 20-45 /

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

โทร .053 533 008

หนา้ 9/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Section Chief - At least 5 years working experience in a manufacturing facility. - 
The successful candidate must have a high degree of managerial 
skills and first line supervisory experience in the manufacturing. - 
Knowledge of standard cost systems and controls is required. - 
Management skill requirements: leadership, supervisory, decision 
making, coaching, problem-solving, planning, and communication. 
- Good command of the English/Japan language and computer 
proficiency. 

2 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in engineer 
any related field.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.(จันทร-ศุกร)  

ปดรับสมัคร 31/3/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 10/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด

ชางเทคนิค 1 21-27 ปวส.ข้ึนไป/ชางไฟฟา - เพศ ชาย อายุ 21-27 ป - วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาชางไฟฟา - สามารถใช
งานคอมพิวเตอร โปรแกรม MS - OFFICE - มีความรูในการทํางานเก่ียวกับ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักร (PM) หรืองานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ - มีความรูเก่ียวกับ
โปรแกรม PLC,Electrical,Pneumatic,Solid work system - ขยัน , อดทน
 และมีความรับผิดชอบ - สามารถทํางานเปนกะได - หากมีความรู หรือ 
ประสบการณเก่ียวกับงาน CMMS Software จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 
สวัสดิการ คานํ้ามัน , คาอาหาร , เบ้ียขยัน , คารักษาพยาบาล , ชุดยูนิฟอรม ,
 โบนัสประจําป , กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ ผูท่ีสนใจ ; สมัครดวยตนเอง
หรือสงจดหมายสมัครไดท่ี บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด 
105/3 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000โทรศัพท (053) 581686-9
 ตอ 2409 และ 2411 พรอมแนบหลักฐานประกอบ การสมัครงาน และ ตอ 2409 และ 2411 พรอมแนบหลักฐานประกอบ การสมัครงาน และ
ประวัติสวนตัวโดยยอ (RESUME)ภาษาอังกฤษ หรือ ทาง E-mail address
 --> Jakapong@yet.ricoh.com และ pornthip@yet.ricoh.com 

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร

โทร .0 5358 1686-9

e-mail:niyada@yet.ricoh.com,supansa@yet.ricoh.com

โทร .0 5358 1686-9

หนา้ 11/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด

Accounting Manager - เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 - 40 ป - วุฒิการศึกษา ป.ตรี การบัญชี ข้ึนไป -
 มีประสบการณ 5 - 10 ปข้ึนไป ในการทํางานดานบัญชี ในโรงงาน
อุตสาหกรรม P/L Analysis , Budget Planning , C/F Planning - เปน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA) - มีความรูในมาตรฐานการบัญชี และกฏหมาย
ภาษีอากรเปนอยางดี - เคยประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก - เคย
ประสานงานกับเจาหนาท่ีสรรพากร - มีความเปนผูนํา มีความสามารถในการ
เรียนรู สวัสดิการ คานํ้ามัน , คาอาหาร , เบ้ียขยัน , คารักษาพยาบาล , ชุดยู
นิฟอรม , โบนัสประจําป , กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ ผูท่ีสนใจ ; สมัครดวย
ตนเองหรือสงจดหมายสมัครไดท่ี บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด 105/3 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000โทรศัพท (053) 
581686-9 ตอ 2409 และ 2411 พรอมแนบหลักฐานประกอบ การสมัครงาน

1 30 - 40 ป.ตรี/การบัญชี

581686-9 ตอ 2409 และ 2411 พรอมแนบหลักฐานประกอบ การสมัครงาน
 และประวัติสวนตัวโดยยอ (RESUME)ภาษาอังกฤษ หรือ ทาง E-mail 
address --> Jakapong@yet.ricoh.com และ pornthip@yet.ricoh.com 

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร

โทร .0 5358 1686-9

e-mail:niyada@yet.ricoh.com,supansa@yet.ricoh.com

โทร .0 5358 1686-9

หนา้ 12/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลลําพูน พนักงานชวยเหลือคนไข คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง มีความรูความสามารถและความชํานาญงานใน
หนาท่ีและไดรับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลาย
สายสามัญ ผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลลําพูน โทร. 053-569100 ตอ 1241-1242 
ต้ังแตวันท่ี 25-31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา 
8.30-12.00 ร. ภาคบายเวลา 13.00-16.30 น. ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
www.lpnh.go.th

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7,590  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 01/02/2561

10 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 01/02/2561

โทร .053-569100

โรงพยาบาลลําพูน ผูชวยพยาบาล คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 1. ไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ซ่ึงมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจาก ม.3 หรือ 2. ไดรับ
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอ
จาก ม.6 ผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลลําพูน โทร. 053-569100 ตอ 1241-1242 
ต้ังแตวันท่ี 25-31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา 
8.30-12.00 ร. ภาคบายเวลา 13.00-16.30 น. ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
www.lpnh.go.th

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 8,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 01/02/2561

2 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/ไดรับ
ประกาศนียบัตรผูชวย
พยาบาล การศึกษา 1
 ป

โทร .053-569100
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Plating Engineer • Female and age not over 30 years old. • Good command in 
English. • Knowledge in ISO quality and environmental 
management system will be preferable. • Knowledge in QC Tool (
 Histrogram, SPC and etc.) will be advantage. สวัสดิการ - คาลวงเวลา,
 คากะ ,คาเดินทาง - เบ้ียขยัน - ชุดฟอรม - คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา - 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 30/1/2018

1 20 ข้ึนไป ป.ตรี/• Bachelor 
degree in Chemical 
Engineering, 
Chemical, Industrial 
Chemistry, Material 
Science.

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 30/1/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) -หากเคยขับรถใหผูบริหารหรือรับสงพนักงานจะพิจารณาเปนพิเศษ -มีใบขับข่ี
ประเภท 2 -มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา ---- สวัสดิการ -ประกันสังคม -
เบ้ียขยัน -โบนัส -ชุดฟอรม -โอที ฯลฯ สมารถมาเขียนใบสมัครไดท่ีหนาปอม 
รปภ. 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 30/1/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 ไมเกิน 40 ม.6-ปวช/-

โทร .053-552591-2 ตอ 108
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด Account Officer -ออกหนังสือรับรองภาษี ณ ท่ีจาย -จัดทําใบสําคัญการจาย รายงานภาษีซ้ือ-
ขาย พรอมท้ังตามใบกํากับภาษีและใบเสร็จรับเงิน -จัดทําภาษีท่ีเก่ียวของ -
งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับบัญชีและการเงิน -ประสบการณ 1 ปข้ึนไป
 มีความรูและเช่ียวชาญดานหลักการทางบัญชี ภาษี 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 31 ม.ค. 2561

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

1 23 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/บัญชี

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

โทร .053-552915-7

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Quality Control (Customer 
claim)

**********Job Details 1.To summarize customer quality claims. 
2.Quality coordinate with the internal and external customers. 
3.Check out the products that the customer claims. 
**********Qualification 1.Good analytical skill. 2.Proficient ability in 
using Microsoft Office applications. 3.Strong interpersonal and 
communication skills. ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

1 23-35 ปวส./ทุกสาขาวิชา

โทร .053-581189-92 ตอ 116
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด HR Officer (Payroll) **********Job Details 1.Handling and responsible for overall 
payroll process including attendance, overtime and payment 
process. 2.Time attendance, OT, Leave. 3.Ensure payroll payout. 
4.Review, analyze payroll and other payroll related data. 5.Make 
sure the monthly work attendance, tax, social insurance, 
provident fund correct and in time. **********Qualification 
1.Minimum 1 year's experience in payroll. 2.Good command of 
English. 3.Can use payroll program. ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

1 24-35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Internal Control Officer **********Job Details 1.Document preparation to fully assess the 
effectiveness of internal controls. 2.Internal Auditor. 
**********Qualification 1.Good command of English or Japanese 
language. 2.Knowledge of accounting and TAX. 3.Good analytical 
skill. 4.Proficient ability in using Microsoft Office applications. 
5.Strong interpersonal and communication skills. ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

1 23-28 ป.ตรี/บัญชี

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116
หนา้ 16/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Japanese Interpreter **********Job Details 1.Interpreter in the meeting in the section 
and factory. 2.Translate the document from Thai-Japanese and 
Japanese-Thai also English. 3.Handle job assigned by MG and GM. 
4.Other task which assign by department. **********Qualification 
1.Good command of Japanese language. 2.Abel to communicate 
in Japanese Level 3 up. ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

1 22-35 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หจก.นอรด อิเล็กทริค ผูประสานงานฝายขาย รักงานบริการ ชอบพบปะผูคน มีความสามารถในการเจรจา ถามีประสบการณ
 และ มีรถยนตสวนตัว จะพิจารณาเปนพิเศษ มีสวัสดิการ ประกันสังคม ชุดยู
นิฟรอม 

261/6-7  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน 51000   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ คาอะไหลเคร่ืองยนต 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมโรงงาน 

ปดรับสมัคร 31/01/61

โทร .081-8393646

3 25 -35 ป 
ข้ึนไป

ปวช.-ปวส./ไมจํากัด

โทร .081-8393646

หนา้ 17/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยชางเทคนิค 1. ชุดยูนิฟอรม 2. เงินชวยเหลือคาเดินทาง 3. เงินชวยเหลือคาอาหาร 4. เบ้ีย
ขยัน / เบ้ียขยันพิเศษ 5. สหกรณออมทรัพย 6. ประกันชีวิต 7. คา
รักษาพยาบาล 8. อ่ืน  ๆอีกมากมาย 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

1 20-35 ปวส./อิเลคทรอนิคส

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด IT Staff (Programmer) Good Knowledge skill of iSeries (AS/400),Client Access software or
 Lansa tools will be advantage. Good Knowledge of Programming 
and Datan=base skill (ex. JAVA, VB, MS SQL, DB2, Webpage, PHP 
etc.) Experience of Database Management System will be 
advantage. สําหรับผูท่ีไดรับคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการตาง  ๆ
ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ีย
ขยัน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษ 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 16/2/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

1 22-35 ป.ตรี/ Bachelor’s 
degree in 
Computer 
Science,Computer

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 18/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

เดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม
 ประกันชีวิต 

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 31 มกราคม 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231โทร .053-584230 fax: 053-584231

หนา้ 19/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office พ้ืนฐานในการทํางาน 
สําหรับผูท่ีไดรับคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี คาพาหนะ
 คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษ 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน สามารถทํางานเปนกะได กะกลางวัน / 
กะกลางคืน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 16/2/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

10 22-27 ปวส./อิเล็คทรอนิกส

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด IT Staff Knowledge of MS. Office programs, Network administrator, web 
design & programming. Able to communicate well in English both
 written and spoken. Experience in Network system setup, Mail 
Server control is advantage. จะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาทํางานลวงเวลา (
 OT) คาเบ้ียขยัน คาทํางานกะกลางคืน คาพาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ
 คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงิน
รางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 16/2/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 22-30 ป.ตรี/ Bachelor’s 
degree in 
Computer 
Science,Computer

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 20/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Purchasing Staff Have the ability to Excellent Calculate,Good for computer and 
English language. If They have Experience for calculate production
 plan, It’s the best choice. ไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาทํางานลวงเวลา ( OT)
 คาเบ้ียขยัน คาทํางานกะกลางคืน คาพาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คา
รักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัล
พิเศษตางๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

1 22-30 ป.ตรี/ Bachelor’s 
degree in 
Economics, 
Accouting,

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 16/2/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

เจาหนาที่บัญชี รายละเอียดของงาน 1.Issue debit note/credit note. 2.Update 
Account Receivable. 3.Job cost report. 4.Export report from S21 
to support financial report. 5.Reconcile AR. 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

1 23-35 ป.ตรี/ดานการบัญชี

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 21/22



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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/สาขา
Engineering 
(Industrial/Productio
n/Mechanical/Electri
cal or related filed)

เดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม
 ประกันชีวิต 

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 31 มกราคม 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

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 22/22


