
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานรายวัน (คนพิการ) *ลักษณะงาน -แมบาน -สามารถจัดเรียงเอกสารได -สามารถใชคอมพิวเตอร

ได *สวัสดิการ -เบ้ียขยัน -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 18-35 ม.3-ม.6/-

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-537788 # 5803

บริษัท ปโตรเลียมไทย คอรปอเรช่ัน จํากัด ผูชวยผูจัดการรานแมซมารท *ทํางานกทม.ปริมณฑล และโซนภาคกลาง (ทางบริษัทมีท่ีพักให) *สวัสดิการ
 -โบนัสประจําป -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -ทุนการศึกษา -ท่ีพัก (บางตําแหนง)
 -ชุดฟอรม -ประกันสังคม -ประกันชีวิต -ประกันอุบัติเหตุ -ประกันสุขภาพ -
ลาพักรอนสูงสุด 15 วันตอป -เบ้ียเล้ียงและคาท่ีพัก (ในกรณีท่ีตองเดินทางไป
ปฏิบัติงานภายนอก) 

90 อาคารไซเบอรเวิรลด  หมู -  ต. หวยขวาง เพศ ไมจํากัด

อ. หวยขวาง  จ. กรุงเทพฯ   คาจาง 13,000+   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ คาปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิง ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:02-1683389

20 23-35 ไมจํากัด/-

e-mail:02-1683389

โทร .02-1683377

หนา้ 1/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ปโตรเลียมไทย คอรปอเรช่ัน จํากัด ผูชวยผูจัดการสถานีบริการ ทํางานท่ัวประเทศ (ทางบริษัทมีท่ีพักให) *สวัสดิการ -โบนัสประจําป -
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ -ทุนการศึกษา -ท่ีพัก (บางตําแหนง) -ชุดฟอรม -
ประกันสังคม -ประกันชีวิต -ประกันอุบัติเหตุ -ประกันสุขภาพ -ลาพักรอน
สูงสุด 15 วันตอป -เบ้ียเล้ียงและคาท่ีพัก (ในกรณีท่ีตองเดินทางไปปฏิบัติงาน
ภายนอก) 

90 อาคารไซเบอรเวิรลด  หมู -  ต. หวยขวาง เพศ ไมจํากัด

อ. หวยขวาง  จ. กรุงเทพฯ   คาจาง 13,000+   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ คาปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิง ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:02-1683389

โทร .02-1683377

ไมจํากัด/-50 23-35

โทร .02-1683377

บริษัท ธรรมสรณ จํากัด พนักงานขายประจําหางโก
ลมอล สาขาลําพูน

-มีคาโทรศัพท เดือนละ 500 บาท -คาคอมมิชช่ันรายตัว ต้ังแต 30 บาท - 
400 บาท -คาอินเซ็นทีฟใหถาทําถึงเปาหมายท่ีต้ังไว 

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:suthiphong@dos.co.th

โทร .082-6675762/085-4875948

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด  พนักงานฝายผลิตเจียระไน -ไมจําเปนตองมีประสบการณ 

บานสันมะนะ 10  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:rga@rgadiamond.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

1 22-40 ป ม.3 ข้ึนไป/-

50 25 ปข้ึนไป ม.3/ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

โทร . 053 982510 fax 053 982520

หนา้ 2/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด  เจาหนาที่สํานักงาน -ขับรถยนตเกียรธรรมดาได -ใชคอมพิวเตอรคลอง -ไมจําเปนตองมี
ประสบการณ 

บานสันมะนะ 10  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:rga@rgadiamond.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานเจียระไนเพชร (ดวน
มาก)

-ขยัน ซ่ือสัตย อดทน -มีสวัสดิการและโบนัสฝายผลิต,คาลวงเวลา -ชวงเวลา
ทํางาน จ-ส 08.00-17.00 น. -มีประสบการณเจียระไนเพชรจะพิจารณาเปน
พิเศษ -ไมมีประสบการณก็ได *ตองการหลายอัตรา 

5 18-40 ป ม.3 ข้ึนไป/-

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา

พิเศษ -ไมมีประสบการณก็ได *ตองการหลายอัตรา 

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและ
เพชรตัด

ปดรับสมัคร 28/02/2562

โทร .053-526130 053-526444

บจก.โทกะ เอ็นจิเนียร่ิง ชางเช่ือม มีความขยัน ทํางานลวงเวลาและในวันหยุดได สามารถเดินทางไปทํางาน
ตางจังหวัดได หากมีประสบการณงานเช่ือม จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

122/66  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 28/02/2562

1 22-35 ม.3-ม.6/- ปวส. ทุก
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 28/02/2562

โทร .053-582223

หนา้ 3/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บจก.โทกะ เอ็นจิเนียร่ิง ชางไฟฟา มีความขยัน ทํางานลวงเวลาและในวันหยุดได สามารถเดินทางไปทํางาน
ตางจังหวัดได หากมีใบรับรองชางไฟฟา จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

122/66  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 28/02/2562

โทร .053-582223

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานประชาสัมพันธ ลักษณะงาน -ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาผูท่ีใชบริการ -เผยแพรขอมูล
ขาวสารใหผูท่ีเขามาใชบริการ -ประสานงานท้ังภายในและภายนอก -อ่ืนๆท่ี
ไดรับมอบหมาย สวัสดิการ 1.เงินเดือน/OT/โบนัส 2.สิทธิประกันสังคม 3.คา

ไมเกิน 35 ป ปวส.-ป.ตรี/การ
บริหารธุรกิจ,นิเทศ
ศาสตรและสาขาอ่ืนๆท่ี

1

1 22-35 ปวช.-ปวส./ไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ไดรับมอบหมาย สวัสดิการ 1.เงินเดือน/OT/โบนัส 2.สิทธิประกันสังคม 3.คา
รักษาพยาบาลญาติสายตรง 4.ประกันอุบัติเหตุกลุมพนักงาน 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน หากไดรับการ
บรรจุจะไดปรับเงินเดือน  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานจายอาหาร ลักษณะงาน -จัดสงอาหารตามหองผูปวย -ชวยจัดเตรียมอาหารภายในแผนก
และตามคําส่ังผูบังคับบัญชา -อ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

ศาสตรและสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

2 ไมเกิน 45 ป ม.3-ม.6/-

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 4/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ *
ดวนที่สุด*

ลักษณะงาน -เช็ค/ตรวจสอบสิทธ์ิผูใชบริการใหอยางถูกตอง -ติดตอ
ประสานงานท้ังภายใน-ภายนอก -และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ สวัสดิการ 1.
เงินเดือน/OT/โบนัส 2.สิทธิประกันสังคม 3.คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 
4.ประกันอุบัติเหตุกลุมพนักงาน 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล นักเทคนิคการแพทย 1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/วิทยาศาสตร ลักษณะงาน -ทําหนาท่ีวิเคราะห เพ่ือนําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนใน

 คาจาง 310/วัน หากไดรับการ
บรรจุจะไดปรับเงินเดือน  บาท

2 ไมเกิน 35 ป ปวส.-ป.ตรี/
บริหารธุรกิจ

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล นักเทคนิคการแพทย 1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคนิค
การแพทย (มีใบ
ประกอบวิชาชีพ)

ลักษณะงาน -ทําหนาท่ีวิเคราะห เพ่ือนําผลการวิเคราะหไปใชประโยชนใน
การประเมินสุขภาพ การติดตามผล และการวิเคราะหสารพิษ,สารปนเปอน
ตางๆในรางกายมนุษย และอ่ืนท่ีเก่ียวของ สวัสดิการ 1.เงินเดือน/OT/โบนัส 
2.สิทธิประกันสังคม 3.คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4.ประกันอุบัติเหตุกลุม
พนักงาน 

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล นักรังสีเทคนิค ลักษณะงาน -การตรวจทางรังสีท่ัวไป โดยใชเคร่ืองฉายเอกซเรย -บันทึกภาพ
สวนตาง  ๆของรางกายผูใชบริการ -ควบคุมเคร่ืองเอกซเรยในการใหปริมาณ
รังสีเอกซเรยท่ีพอเหมาะ -อ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามคําส่ังของนักรังสีเทคนิค 
สวัสดิการ 1.เงินเดือน/OT/โบนัส 2.สิทธิประกันสังคม 3.คารักษาพยาบาล
ญาติสายตรง 4.ประกันอุบัติเหตุกลุมพนักงาน 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00น.  ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขารังสี
เทคนิค *มีใบประกอบ
วิชาชีพ*

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 5/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานหนวยจายกลาง ลักษณะงาน -การลางทําความสะอาดเคร่ืองมือแพทย -การจัดเตรียมหีบหอ/
การจัดเก็บ -การทําลายเช้ือทําใหปราศจากเช้ือ -การรับเคร่ืองมือท่ีใชแลว
และสงกลับคืนแผนกโดยใหปลอดเช้ือ สวัสดิการ 1.เงินเดือน/OT/โบนัส 2.
สิทธิประกันสังคม 3.คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4.ประกันอุบัติเหตุกลุม
พนักงาน 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 28/02/2562

 คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ม.6ข้ึนไปหรือ
เทียบเทา

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานการเงิน ลักษณะงาน -จัดรอบปฏิบัติงานเพ่ือรับชําระคาบริการตลอด 24 ช่ัวโมง (ตาม
ตารางเวร) -จัดทํารายงานสรุปยอดรายไดรายวัน -จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การจายเงิน -อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ สวัสดิการ 1.เงินเดือน/OT/โบนัส 2.สิทธิ
ประกันสังคม 3.คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 4.ประกันอุบัติเหตุกลุม
พนักงาน 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

 คาจาง 310/วัน หากไดรับการ
บรรจุจะไดรับการปรับเงินเดือน 

 บาท

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.-ป.ตรี/การเงิน-
การบัญชี

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 6/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานทรัพยากรมนุษย สาขาวิชา คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย,การจัดการ
หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ) ลักษณะงาน 1.รับผิดชอบเก่ียวกับจัดอบรมท้ัง
ภายในและภายนอก 2.ประสานเก่ียวกับการจัดอบรมท้ังภายในและภายนอก 
3.ดูแลเร่ืองสิทธิประกันสังคมพนักงานของโรงพยาบาล 4.จัดทําเอกสารเพ่ือ
สงกรมฝมือพัฒนาแรงงานและอ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย สวัสดิการ 1.
เงินเดือน/OT/โบนัส 2.สิทธิประกันสังคม 3.คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 
4.ประกันอุบัติเหตุกลุมพนักงาน *หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 28/02/2562

 คาจาง 310/วัน หากไดรับการ
บรรจุจะไดรับการปรับเงินเดือน 

 บาท

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.-ป.ตรี/คณะ
บริหารธุรกิจ

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บรรจง พาณิชย พนักงานขาย ขายของหนาราน ขนของ มีประกันสังคมให 

28  หมู 3  ต. ตนธง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 320/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายรองเทา ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:darunee51@hotmail.com

โทร .081-8822401

บริษัท ฮองดา จํากัด คนงานทั่วไป มีประสบการอยางนอย 2 ป 

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:hongda1994@hotmail.com

 บาท

2 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

3 ไมจํากัด ป.4 - ป.6/-

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

หนา้ 7/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ฟช เอ็นเทอรไพรซส(ไทยแลนด) จํากัด ชางฝงอัญมณี - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 18 ปข้ึนไปหากเปนชายตองผานการเกณฑทหาร
แลวหรือไดรับยกเวน - ไมจํากัดวุฒิการศึกษา - จะตองใชฝมือการทํางานดวย
มือและตองมีสายตาดี - มีประสบการณทํางานดานฝงอัญมณีมาอยางนอย 
1-2 ปข้ึนไป สวัสดิการ -เบ้ียขยัน -คาชวยเหลือคาเดินทาง -คาชวยเหลือคา
เชาบาน -โบนัสประจําป -คาอาหารกลางวัน -งานเล้ียงสังสรรค -ประกันสังคม
 -กองทุนกูยืมเพ่ือพนักงาน -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หลักฐานในการสมัครงาน
 1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2.สําเนาทะเบียนบาน 3.สําเนาหลักฐาน
การศึกษา 4.รูปถาย 2 ใบ 5.หนังสือรับรองการผานงาน 6.อ่ืน  ๆ

93  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

93  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามแตตกลงกัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:fishent_admin@csloxinfo.com

โทร .053-093833-6

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด CAD model for jewelry รายละเอียดงาน : บริหารจัดการเก่ียวกับการผลิตพิมพจิวเวลร่ี , สามารถ
ทํางานใชโปรแกรม Jewelry CAD , Matrix มีประสบการณทํางาน อยางนอย
 1 ป , มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย , มีความขยัน และซ่ือสัตย
 , มีความอดทนตอการทํางานภายใตขอจํากัดทางเวลา สวัสดิการ : เบ้ียขยัน ,
 คาลวงเวลา , คาอาหาร , คาเดินทาง , ประกันสังคม , ชุดยูนิฟอรม , ตรวจ
สุขภาพประจําป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

ประเภทกิจการ การทําเคร่ืองประดับจากเพชรพลอย โลหะมีคาและไขมุก

3 20-40 /-

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

หนา้ 8/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด Rubber cuttings for jewelry คุณสมบัติ : มีประสบการณ Rubber cuttings for jewelry อยางนอย 1 ป ,
 มีความขยัน และซ่ือสัตย , มีความอดทนตอการทํางานภายใตขอจํากัดทาง
เวลา , มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย สวัสดิการ : เบ้ียขยัน , คา
ลวงเวลา , คาอาหาร , คาเดินทาง , ประกันสังคม , ชุดยูนิฟอรม , ตรวจ
สุขภาพประจําป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร

3 20-40 /

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

บริษัท ฮองดา จํากัด ชางซอมรถโฟลคลิฟ ประสบการณอยางนอย 2 ป 

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

บริษัท ฮองดา จํากัด ธุรการโรงงาน ประสบการณอยางนอย 2 ป 

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:hongda1994@hotmail.com

1 ไมจํากัด ป.4 - ป.6/-

2 19 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

หนา้ 9/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โตโยตา ลานนา จํากัด สาขาลําพูน พนักงานลางรถ 1.ประกันสังคม 2.ชุดฟอรมพนักงาน ลักษณะงาน -ลางทําความสะอาดรถ
ลูกคาท่ีเขารับบริการซอม 

163  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,600  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การขายปลีกยานยนต ปดรับสมัคร 28/02/2562

โทร .053-582111 ตอ 3014

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด Plating Technician รายละเอียดงาน : 1.ดูแลและพัฒนากระบวนการชุบเคร่ืองประดับ 2.มีความรู
เร่ืองนํ้ายาท่ีใชในการชุบเปนอยางดี 3.สามารถลดปริมาณการใชนํ้ายาชุบ 4.
แกไขปญหาในกระบวนการชุบ 5.พัฒนากระบวนการรีไฟน ทองและเงิน 6.
วิเคราะหและพัฒนา นวัตกรรมของการผลิตและผลิตภัณฑ สวัสดิการ : เบ้ีย

3 20-40 /

2 21 ม.3-ม.6/-

วิเคราะหและพัฒนา นวัตกรรมของการผลิตและผลิตภัณฑ สวัสดิการ : เบ้ีย
ขยัน , คาลวงเวลา , คาอาหาร , คาเดินทาง , ประกันสังคม , ชุดยูนิฟอรม , 
ตรวจสุขภาพประจําป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด พนักงานบัญชี คาอาหาร คาเดินทาง เบ้ียขยัน มีประสบการณอยางนอย 1 ป ดานภาษี 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 28/02/2562

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

1 18 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

โทร .053-552915-7
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 28 - 31 มกราคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ที่ปรึกษางานบริการ -ขับรถยนตได(มีใบขับข่ี)จะพิจารณาพิเศษ -สามารถทํางานลวงเวลาได -หาก
มีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ลูกคาสัมพันธศูนยบริการ

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัครประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล

1 25ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/

2 /

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ที่ปรึกษางานบริการ

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด การเงิน -มีประสบการณดานบัญชีการเงินจะพิจารณาเปนพิเศษ -สารถขับข่ีรถยนตได
(มีใบขับข่ี)จะพิจารณาเปนพิเศษ 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502

1 25-40 ป.ตรี/บัญชีการเงิน
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล

1 25ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/

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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