
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานขับรถ ดวน! คุณสมบัติ - มีประสบการณทางดานการขับรถสงสินคา - สามารถจัดสงสินคา จ.เชียงใหมได - มี

ใบขับข่ีรถยนตสวนบุคคล - สามารถยกของหนักได - ผานการเกณฑทหารแลว - บุคลิกภาพดี 
พูดจาสุภาพเรียบรอย - ทํางานและประสานงานกับผูอ่ืนไดดี - มีความละเอียด รอบคอบ 
กระตือรือรน - มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีสูง รายละเอียดงาน - ตรวจเช็คสินคาใหครบถวนตาม
เอกสาร - จัดสงสินคาใหตรงตามเวลาและสถานท่ี ท่ีไดนัดหมายกับลูกคา - ดูแลจัดวางสินคาท่ี

3 21-30 ม.3 ข้ึนไป/-

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

เอกสาร - จัดสงสินคาใหตรงตามเวลาและสถานท่ี ท่ีไดนัดหมายกับลูกคา - ดูแลจัดวางสินคาท่ี
บานลูกคาหรือหนางานตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกยายอยางปลอดภัย ใหรายละเอียด
เก่ียวกับสินคา และการดูแลรักษาใหกับลูกคา - นําเอกสารท่ีเก่ียวของสงมอบตอหัวหนางาน - 
ดูแลรักษาสภาพรถใหพรอมใชงานไดอยางตอเน่ือง สวัสดิการ - เงินเดือน,มีคากะใหเวลาเดินทาง
ตางจังหวัด - 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,แปรรูปกระจก ปดรับสมัคร 31/10/2017

e-mail:-

โทร .052-039678, 093-1316226

บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานฝายผลิต เงินชวยเหลือคาครองชีพ -เบ้ียขยัน - อ่ืน  ๆ

141  หมู 4  ต. บานกลาง (คนพิการ) เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 315.-บาท/วัน  บาท สวนสูง 150  นํ้าหนัก50 ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น.  
ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 31/10/2017

e-mail:admin_th@fasonics.com

โทร .053-582172-4

1 18-35 ม.3/ท่ัวไป



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Operator(พนักงานฝายผลิต) ประกันสังคม -โบนัส -เงินชวยเหลือบุตรและบิดามารดา -ชุดทํางาน- -OT -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
 ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 10/10/2560

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานจัดสงสินคา หนาท่ีความรับผิดชอบ ดําเนินการจัดการขอมูลการสงอาหาร Bulk ประจําวัน รวบรวมความ
ตองการอาหารสัตว ของลูกคา 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. 
คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วัน
ลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

1 ไมเกิน35 ไมจํากัดวุฒิ

2 20 ปข้ึนไป ปวส./คอมพิวเตอร การ
จัดการ

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/10/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Internal Control Officer **********ลักษณะงาน 1.จัดทําเอกสารเพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
รวมถึงการเขารวมการประเมินระสิทธิภาพการควบคุมภายใน **********1.สามารถใชโปรแกรม 
MS Office พ้ืนฐานไดเปนอยางดี 2.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  
ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต ปดรับสมัคร 6/10/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

1 23-28 ป.ตรี/บัญชี



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่หองฏิบัติการ (LAB) **********ลักษณะงาน 1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าใหดมาตรฐานตามระเบียบท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนด 2.ดูแลการใชสารเคมี จัดทํา Stock และการจัดเก็บสารเคมี 3.จัดเตรียม
สารเคมีสําหรับการวิเคราะห **********คุณสมบัติ 1.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาญ่ีปุนได 2.สามารถใชโปรแกรม MS Office พ้ืนฐานไดเปนอยางดี ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  
ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต ปดรับสมัคร 6/10/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบ
วัตถุดิบ

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

ป.ตรี/เคมี, เคมี
อุตสาหกรรม, วิทยฯ
ส่ิงแวดลอม, ชีววิทยา

1 20 ปข้ึนไป ปวส./พืชสาสตร 
เกษตรกรรม

1 23-35

 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/10/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS           
 (ไทยแลนด) จํากัด

Japanese Interpreter ลาม
ภาษาญ่ีปุน

เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ภาษาญ่ีปุน สามารถ พูด ฟง อาน 
เขียน ภาษาญ่ีปุนไดเปนอยางดี มีหนังสือรับรอง วัดระดับภาษาญ่ีปุน จะพิจารณาเปนพิเศษ มี
ความรูเร่ืองการอานแบบ Drawing จะพิจารณาเปนพิเศษ 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

1 20-30 ป ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS           
 (ไทยแลนด) จํากัด

พนักงานฝายผลิต เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 , ปวช. - ปวส. สามารถทํางาน
เปนกะได สามารถทํางานไดหลากหลาย และสับเปล่ียนพ้ืนท่ีการทํางานได หากมีประสบการณ
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากอน จะรับพิจารณาเปนพิเศษ สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมมี
โรคประจําตัว 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS           
 (ไทยแลนด) จํากัด

Technician แผนก Al 
Extrusion

เพศชาย อายุระหวาง 22 - 30 ป  การศึกษาปวช.- ปวส. สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ  ประสบการณในสายงาน 1 - 2 ปข้ึนไป  มีทักษะการปฎิบติงานทางชางเทคนิค 

30 20-35 ป ม.3 ข้ึนไป/-

4 ปวส.ข้ึนไป/ชาง
อุตสาหกรรม หรือสาขา
ท่ีเก่ียวของ 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง 165  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS           
 (ไทยแลนด) จํากัด

Technician แผนก Resin 
Extrusion

เพศชาย อายุระหวาง 22 - 30 ป  การศึกษาปวช.- ปวส. สาขาวิชาชางยนต, ชางกล, ชางไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  ประสบการณในสายงาน 1 - 2 ปข้ึนไป  มีทักษะการปฎิบติงานทางชาง
เทคนิค สามารถอานแบบและปฎิบัติตามแบบ Drawing ได 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง 165  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

1 22-30 /ชางยนต, ชางกล, ชาง
ไฟฟา หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ 

ท่ีเก่ียวของ 



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS           
 (ไทยแลนด) จํากัด

Technician แผนก Sintering เพศชาย อายุระหวาง 22 - 30 ป  การศึกษาปวช. ข้ึนไป สาขาวิชา ชางกลโรงงาน,เทคนิค
อุสาหกรรมม,แมพิมพ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  ประสบการณในสายงาน 1 - 2 ปข้ึนไป  สามารถใช
เคร่ือง Tooling และเคร่ืองกลึงได  สามารถออกแบบ Jig & Fixture และแมพิมพ Molding ได 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง 165  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

นายอังกฤษณ นงนุช แมบาน - 

266  หมู 3  ต. ทาสบเสา เพศ หญิง

1 40 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/อานออก
เขียนได

4 22 ป ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ชางกล
โรงงาน,เทคนิค
อุสาหกรรมม,แมพิมพ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

266  หมู 3  ต. ทาสบเสา เพศ หญิง

อ. แมทา  จ. ลําพูน 51140   คาจาง 7,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รีสอรท ปดรับสมัคร 28/10/2560

โทร .089-6356920

นายอังกฤษณ นงนุช คนสวน - 

266  หมู 3  ต. ทาสบเสา เพศ ชาย

อ. แมทา  จ. ลําพูน 51140   คาจาง 7,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รีสอรท ปดรับสมัคร 28/10/2560

โทร .089-6356920

สํานักงาน จรัญ จันทรวังทอง ทนายความ พนักงานเดินเอกสาร ใชคอมพิวเตอรได ขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

351 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ สํานักงานทนายความ ปดรับสมั

e-mail:-

โทร .053-525897

1 20-30 ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

เขียนได

1 40 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/อานออก
เขียนได



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

สํานักงาน จรัญ จันทรวังทอง ทนายความ พนักงานธุรการ ใชคอมพิวเตอรได ทํางานดานเอกสาร 

351 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ สํานักงานทนายความ ปดรับสมัคร 28/10/2560

โทร .053-525897

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด เจาหนาที่ความปลอดภัย(จป.
วิชาชีพ)

• รับผิดชอบดานวางระบบและควบคุมการบริหารจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองตามกฎหมายท่ีกําหนด • ตรวจสอบการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแผนงาน แนะนํา ฝกสอน อบรมผูปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย
 และเสนอแนะแนวทางการปองกัน • จัดทํารายงานดานความปลอดภัย(จป.3)และสงเอกสารตอ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ • ดูแล ควบคุม ดําเนินการตาม
หลักเกณฑเก่ียวกับความปลอดภัยและกฏหมายท่ีเก่ียวของกฎกระทรวง 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

1 23 ป ข้ึนไป ป.ตรี/สาขาสาขาวิชา 
อนามัยส่ิงแวดลอมและ
ความปลอดภัย หรือ จบ
สาขาอ่ืน  ๆพรอมแนบ
วุฒิบัตรเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพ

1 20-30 ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 31 ต.ค. 60

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

โทร .053-552915-7

ที.เจ.เลเซอรพร้ินท พนักงานออกแบบกราฟฟค หยุดสัปดาหละ 1 วัน มีประกันสังคม 

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 9,000-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน10.00-20.30 น.  
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายนามบัตร,ตรายาง,งานสติกเกอร ปดรับสมัคร 28/10/2560

e-mail:tj-laserprint@hotmail.com

โทร .089-2660367, 052-030447

ระดับวิชาชีพ

2 20-27 ปวช./- ป.ตรี



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานเวรเปล (ดวน)+++ -บริการตอนรับและเคล่ือนยายผูปวยและสงตอผูปวยไปยังแผนกตางๆภายในหนวยบริการ ดวย
รถเข็นน่ัง รถเปลนอน ไดอยางถูกตองปลอดภัย เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีหนวยบริการ
กําหนด -ดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา และเตรียมความพรอมใชของอุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
และอุปกรณการแพทยท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานใหสะอาด ปลอดภัย ในการใหบริการ เชน 
รถเข็นน่ัง เปลนอน ถังออกซิเจน เสานํ้าเกลือ เปนตน เพ่ืออํานวยความสะดวกพรอมใหบริการ -
และคําส่ังอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย *(รายละเอียดของสวัสดิการสอบถามไดตอนสัมภาษณงาน)* 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/10/2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

1 ไมเกิน 35 ป ม.6-ปวช/-

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด พนักงานฝายผลิต รายวัน เขากะได 

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

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

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ ปดรับสมัคร 28/10/2560

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง พนักงานฝายผลิต โอที ท่ีพัก คาอาหาร 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุ
ภัณฑ

ปดรับสมัคร 28/10/2560

โทร .053-560716

1 18-35 ม.3-ม.6/ข้ึนไป

8 28-41 ม.3/ข้ึนไป

e-mail:suratwadee-j@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง ชางอุตสาหกรรมโรงงาน โอที ท่ีพัก คาอาหาร 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ ปดรับสมัคร 28/10/2560

โทร .053-560716

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)                    
(ศูนยกระจายสินคา 7-11) ลําพูน

เจาหนาที่ความปลอดภัย เกรด 2.50 ข้ึนไป สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได มีความรับผิดชอบ 

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน  ปดรับสมัคร 28/10/2560

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

โทร .091-0047623,091-0047625,091-1434974

1 22-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัย

1 18-35 ปวช./ข้ึนไป ชางกล
โรงงาน/ไฟฟา/
อิเล็คทรอนิกส

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)                    
(ศูนยกระจายสินคา 7-11) ลําพูน

เจาหนาที่ฝายบุคคล เกรด 2.50 ข้ึนไป สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได มีความรับผิดชอบ 

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน  ปดรับสมัคร 28/10/2560

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานจัดสงสินคา (คนตามรถ
จัดสงสินคา)ดวน!

คุณสมบัติ - มีใบขับข่ีรถยนตสวนบุคคล - สามารถจัดสงสินคาตางจังหวัดได - สามารถยกของ
หนักได - ผานการเกณฑทหารแลว - บุคลิกภาพดี พูดจาสุภาพเรียบรอย - ทํางานและ
ประสานงานกับผูอ่ืนไดดี - มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือรน - มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี
สูง 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,แปรรูปกระจก ปดรับสมัคร 31/10/2017

โทร .052-039678, 093-1316226

โทร .091-0047623,091-0047625,091-1434974

โทร .091-0047623,091-0047625,091-1434974

1 21-30 ม.3 ข้ึนไป/-

1 22-30 ป.ตรี/การจัดการ/
บริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร

โทร .052-039678, 093-1316226



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)                    
(ศูนยกระจายสินคา 7-11) ลําพูน

พนักงานจัดสินคา สามารถทํางานเปนกะได สุขภาพแข็งแรง 

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน  ปดรับสมัคร 28/10/2560

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

บริษัท แอบบีเครสท (ประเทศไทย) จํากัด Photographer ลักษณะงาน:ถายรูปผลิตภัณฑท่ีโรงงานทําการผลิตท้ังหมด แตงภาพและอัพโหลดลงระบบ 
ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา คุณสมบัติ :ประสบการณ 0-3ป ,มีประสบการณ
ดานการถายภาพ Jewelry จะพิจารณาเปนพิเศษ ,มีความคิดสรางสรรคทางดานศิลปะ ,มีมนุษย
สัมพันธดี สามารถทํางานเปนทีมได ,มีความรับผิดชอบ สวัสดิการ :คาอาหาร+คานํ้ามันรถ ,เบ้ีย
ขยัน ,ชุดยูนิฟอรม ,ประกันอุบัติเหตุกลุม สนใจสมัครงานดวยตนเองท่ีหนาบริษัท หรือสงประวัติ

โทร .091-0047623,091-0047625,091-1434974

1 ไมจํากัด ปวส.-ป.ตรี/ถายภาพ/
ออกแบบ/ศิลปะ/
Graphic design

50 18-35 ป.4 - ป.6/- ปวส. ทุก
สาขา

ขยัน ,ชุดยูนิฟอรม ,ประกันอุบัติเหตุกลุม สนใจสมัครงานดวยตนเองท่ีหนาบริษัท หรือสงประวัติ
โดยยอทางอีเมล thannalin.t@abbeycrestinternational.com 

99/29  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 08.00-18.00น.  

ประเภทกิจการ ผลิตจิวเวลร่ีเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:atlrecruitment@abbeycrest.co.th

โทร .053-537950-3 ตอ 4

บริษัท พีพีพี โกลด จํากัด ผูจัดการราน สวัสดิการ:คอมมิตช่ัน,เบ้ียขยัน,โบนัส,ประกันสังคม,คาลวงเวลาและอ่ืน  ๆหากมีประสบการณการ
เปนหัวหนาหรือผูจัดการจะพิจรณาเปนพิเศษ 

296/1  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00-19:00  

ประเภทกิจการ คาขายทองรูปพรรณ ปดรับสมัคร

e-mail:mmgold.hr@gmail.com

โทร .080-999-2468

1 25 ข้ึนไป /



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการเตรียมพรีมิกซ 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 ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Account Staff 1.ประสบการณทํางาน 0-3 ป สวัสดิการ 1.เปนพนักงานประจํา 2. มีคาอาหาร คาเดินทาง คา
เบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม ประกันชีวิต 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

1 22-25 ป.ตรี/บัญชี

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Account Staff

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ      
จังหวัดลําพูน

ครูผูสอนวิชาสาขางานไฟฟากําลัง ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป ถึงวันจันทรท่ี 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเวน
วันหยุดราชการ) สอบคัดเลือก วันอังคารท่ี 10 ตุลาคม 2560 

197   หมู 8  ต. บานธิ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชน ปดรับสมัคร 09/10/2560

โทร .053-558750-1

1 ป.ตรี/บัญชี

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ครุศาสตร
อุตสาหกรรมไฟฟา (ค.
อ.บ.)

โทร .053-558750-1



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ      
จังหวัดลําพูน

ครูผูสอนวิชาสาขางานกอสราง ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป ถึงวันจันทรท่ี 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเวน
วันหยุดราชการ) สอบคัดเลือก วันอังคารท่ี 10 ตุลาคม 2560 

197   หมู 8  ต. บานธิ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชน ปดรับสมัคร 09/10/2560

โทร .053-558750-1

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) บัญชี (ตรวจสอบเช็คสตอค) มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ปดรับสมัคร 27/10/2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ครุศาสตร
วิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ.
โยธา)

1 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป บัญชี/ท่ี
เก่ียวของ

1

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คช่ันส จํากัด ชางเขียนแบบ ประกันสังคม โอที ออกงานนอกพ้ืนท่ีได 

184/1 ม.11  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การกอสรางอาคารท่ัวไป ปดรับสมัคร 27/10/2560

โทร .053-091297-9

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด (คน
สวน)

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 325 บาทตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ออกแบบ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชางกลึง,ชางกัด Milling เบ้ียขยัน,โอที,คานํ้ามัน,คาอาหาร,ประกันสังคม,โบนัสประจําป ติดตอสอบถาม 053-525034 หรือ
 081-0020022 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ข้ึนอยูกับประสบการณ สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  
ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 20 ต.ค.2560

โทร .053-525034,081-0020022

บริษัท ก.ทวีทรัพย อุตสาหกรรม จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย - ขยัน อดทนตอความรอนได - มีมนุษยสัมพันธดี - ชุดยูนิฟอรม - อาหารกลางวันฟรี - เบ้ียขยัน 

97  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 26/10/2560ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย ขยะและเศษวัสดุอุตสาหกรรม หลอม หลอมอลูมิเนียม

2 24 ข้ึนไป /ไมจํากัดวุฒิ/สาขา

/20 23-40

โทร .053-597181,081-6732009

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวัน 2. ชุดฟอรมพนักงาน 3. ประกันสังคม 4. สงทองเท่ียวตางจังหวัด 
ตางประเทศ/งานเล้ียง 5. อ่ืน  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 26/10/2560

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอป
เปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุด
ไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุดยูนิฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 087-1749484,081-7839506, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 กันยายน 60

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

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

22 ปข้ึนไป ป.ตรี/อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม

1 23 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

1

โทร .053-582789 , 081-7839506

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



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด เจาหนาที่ควบคุมเคร่ืองจักร คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟา/อิเลคทรอนิคส/ไฟฟากําลัง/เทคนิคการผลิตหรือ
เก่ียวของ มีความรูทางคอมพิวเตอร ตองพนภาระทางทหาร สามารถทํางานกะกลางคืนได 
สวัสดิการ : ชุดเคร่ืองแบบพนักงาน, คากะ, เบ้ียขยัน, คารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานและ
ครอบครัว, เงินชวยเหลือแตงงาน, เงินชวยเหลือฌาปนกิจศพ, เงินชวยเหลืองานบวช, กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ, ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจําป และเงินโบนัสประจําป 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A รายเดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00-19.00,19.00-07.00  

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร .053-552244 ตอ 2431

1 22-30 ปวส.ข้ึนไป/ปวส. สาขา
ไฟฟา/อิเลคทรอนิคส/
ไฟฟากําลัง/เทคนิคการ
ผลิต

โทร .053-552244 ตอ 2431

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Key Account Managers ลักษณะงาน 1. Follow up all jobs of Sales Staff and give adviser if any problem. 2. 
Back up & Jump in for the issues which under control. 3. Double check Basket 
Price of all customers from each Sales. 4. Check Sales Report & Make sure all 
information is correct in system. 5. Weekly Report for Main Customer & Weekly 
Report of R & D Part. คุณสมบัติ ประสบการณ 5 ปข้ึนไป 1. Fluent in spoken and 
written English. 2. Good Skill on Negotiation 3. Strong interpersonal and 
communication skills, strong leadership skill and teamwork. 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 26/10/2560

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด โฟรแมนกอสราง 1.ชุดยูนิฟอรม 2.โบนัส ข้ึนอยูกับผลประกอบการณ 3.ประกันสังคม 4.คาอาหารกลางัวน ฟรี 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 20,000  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ปดรับสมัคร 1-12-2560ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา นํ้าประปา แอร และกอสราง

2 30 ปวส.ข้ึนไป/ชางกอสราง

1 32 ปข้ึนไป ป.ตรี/Marketing or 
related fields.

ปดรับสมัคร 1-12-2560

โทร .053-597351,081-9514090

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา นํ้าประปา แอร และกอสราง



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด  คาจาง 400  บาท 1.ชุดยูนิฟอรม 2.ประกันสังคม 3.คาอาหารกลางวัน ฟรี 4.โบนัส ข้ึนอยูกับผลประกอบการณ 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง 160  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ปดรับสมัคร 25/12/2560

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง             
 (ไทยแลนด)จํากัด

Customer service staff 1.Co-ordinate with customer on new product development project. 2.Process the 
new order to production. 3.Confirmation of order customer. 4.Make costing of 
products and provide price quotation to customers. 5.Co-ordinate with sample 
rooms for sample making. 6.Follow up payment from customer. 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา นํ้าประปา แอร และกอสราง

6 30 ป.6/ชางกอสราง

4 28 ปข้ึนไป ป.ตรี/Marketing or 
related fields.

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 25/10/2560

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอป
เปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุด
ไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุดยูนิฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 087-1749484,081-7839506, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 กันยายน 60

e-mail: saleuid@gmail.com , 

โทร .053-582789 , 081-7839506

1 23 ปข้ึนไป /ไมจํากัด



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่  23 - 30 กันยายน 2560

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง             
 (ไทยแลนด)จํากัด

Pattern & Maker Satff มีความรูทางดานงานแพทเทิรน - สามารถใชภาษาอังกฤษไดในระดับพอใช - ใชโปรแกรม Gerber
 ไดพิจารณาพิเศษ 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 25/10/2560

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่หองฏิบัติการ (LAB) **********ลักษณะงาน 1.ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าใหดมาตรฐานตามระเบียบท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนด 2.ดูแลการใชสารเคมี จัดทํา Stock และการจัดเก็บสารเคมี 3.จัดเตรียม
สารเคมีสําหรับการวิเคราะห **********คุณสมบัติ 1.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาญ่ีปุนได 2.สามารถใชโปรแกรม MS Office พ้ืนฐานไดเปนอยางดี ********** 

25-40 ปวส.-ป.ตรี/ผาและ
เคร่ืองแตงกาย / 
ออกแบบแฟช่ันและส่ิง
ทอ

2

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยาน ปดรับสมัคร 29/09/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com


