
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัทบานศิลป 2009 จํากัด พนักงานดูแลสวน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ คาลวงเวลา หากมีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ 

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560

10 20-45 ป.4 - ป.6/ข้ึนไป

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

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมา
กอสราง

ปดรับสมัคร 27/01/2561

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

โทร .053-096010

บริษัทบานศิลป 2009 จํากัด เจาหนาที่บัญชี/การเงิน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ คาลวงเวลา หากมีประสบการณจะพิจารณา
เปนพิเศษ 

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมา
กอสราง

ปดรับสมัคร 27/01/2561

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

1 20-30 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

โทร .053-096010

หนา้ 1/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด เจาหนาที่หองปฏิบัติการแล็บสี สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได ไมแพสารเคมี สายตาปกติ ตา
ไมบอดสี มีความสามารถในการแยกสีได 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง 155 ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 27/01/2561

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

โทร .053-537979

5 20-30 ป.ตรี/เคมีส่ิงทอ, เคมี
อุตสาหกรรม, หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-537979

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.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

1 23-28 ป.ตรี/บัญชี

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หนา้ 2/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Purchasing officer (new 
plan order)

******Job Details 1.Quotation request for new parts. 2.Check and 
compare prices from suppliers and negotiate the price. 
3.Documentation (approve supplier list) for new and old supplier. 
4.Documentation of part price list. 5.Planning for new parts 
according to the plan of the company. *****Qualification 1.Good 
command of English or Japanese language. 2.Good analytical skill. 
3.Proficient ability in using Microsoft Office applications. 4.Strong 
interpersonal and communication skills. *******

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

1 22-35 ป.ตรี/ทุกสาขาวิชา

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

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.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

1 23-35 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116
หนา้ 3/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Operator(พนักงานฝายผลิต) 
ดวน!!!

สวัสดิการ คากะ คาโอที คาอาหาร คาเดินทาง ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบิดามารดา
 วันหยุดพิเศษ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 28/12/2017

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

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 

1 22 ป ข้ึนไป ม.6-ปวช/-

1 25-35 ป.ตรี/ป.ตรี สาขา
Engineering 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 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 10 มกราคม 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

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

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231
หนา้ 4/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
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 

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

1 22-35

เดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 10 มกราคม 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

หนา้ 5/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Finance & Accounting 
Manager

- At least 8 years experiences with at least 5 years in a managerial 
role (Controller or equivalent experience highly desirable). - 
Strong interpersonal, communication and management skills. - 
Very good command of both spoken and written English. - Good 
MS Office computer skills (Excel, PowerPoint, Word). - Strong 
organizational and management skills. Ability to see the big 
picture while focusing on the process and procedures necessary 
to produce deliverables. - Experience in forecasting and 
budgeting. 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

1 35-45 ป.ตรี/Accounting, 
Finance or MBA 
qualified.

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

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Pattern & Maker Satff รายละเอียดของงาน 1.จัดทําแพทเทิรนตามรูปแบบสเปกท่ีลูกคาตองการ เพ่ือ
เปนตนแบบสําหรับการส่ังซ้ือ ท้ังงานไลคราและชุดประดานํ้า 2.แกไขปรับปรุง
แพทเทิรนตามท่ีลูกคาตองการ 3.วางตําแหนงโลโกสกรีนไดถูกตองตามท่ีลูกคา
กําหนด 4.ขยายไซรแพทเทิรนตามคําส่ังซ้ือของลูกคา 

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

2 21-38 ปวส.-ป.ตรี/สาขาท่ี
เก่ียวของ

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 6/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด

Production 
Leader(Dipping process)

- เพศชาย อายุ 25 ปข้ึนไป จบ รด.ป 3 หรือ ผานการเกณฑทหาร - วุฒิ
การศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาท่ีเกียวของ - มีประสบการณในตําแหนง
อยางนอย 3 ปข้ึนไป จะรับพิจารณาเปนพิเศษ - มีภาวะการเปนผูนํา และ 
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาไดเปนอยางดี - มีความรูความสามารถทางดาน
เคร่ืองมือในการวิเคราหขอมูล (QC 7 Tools , Why Why Analysis) - 
สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดดี - มีความขยัน อดทน มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน - สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันไดเปน
อยางดี - สามารถเขากะได , ทําลวงเวลาได สวัสดิการ คานํ้ามัน , คาอาหาร , 
เบ้ียขยัน , คารักษาพยาบาล , ชุดยูนิฟอรม , โบนัสประจําป , กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ ฯลฯ ผูท่ีสนใจ ; สมัครดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครไดท่ี บริษัท 
ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด 105/3 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง

1 25 ปข้ึนไป ไมจํากัด/

ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด 105/3 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง
 จ.ลําพูน 51000โทรศัพท (053) 581686-9 ตอ 2409 และ 2411 พรอม
แนบหลักฐานประกอบ การสมัครงาน และประวัติสวนตัวโดยยอ 
(RESUME)ภาษาอังกฤษ หรือ ทาง E-mail address --> 
Jakapong@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 25/01/2561

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

โทร .0 5358 1686-9

หนา้ 7/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด ชางเทคนิค งานควบคุมเคร่ืองจักรกลโรงงาน ,งานชอมบํารุง,งานเช่ือมโลหะ วันทํางาน
จันทร-เสาร มีคาลวงเวลา เวลา 8.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย 

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

โทร .053-581221,581378-9

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด

พนักงานฝายผลิตชาย - เพศชาย อายุ 22-35 ป จบ รด.ป 3 หรือ ผานการเกณฑทหาร - วุฒิ
การศึกษา ม.6 ,ปวช ข้ึนไป หรือเทียบเทา - มีความละเอียดรอบคอบในการ
ทํางาน - รางกายสมบูรณแข็งแรง สายตาปกติ - ขยัน ,อดทน และสามารถ

1 22-35 ไมจํากัด/

1 25-30 ปวช.-ปวส./ชางยนต ,
ชางกลโรงงาน

ทํางาน - รางกายสมบูรณแข็งแรง สายตาปกติ - ขยัน ,อดทน และสามารถ
ทํางานเปนกะได - สามารถเขาปฏิบัติงาน เวลา 05.00 น. ทุกวันจันทรของการ
เปล่ียนกะได - หากสามารถใชงานคอมพิวเตอรได บริษัทฯจะรับพิจารณาเปน
พิเศษ สวัสดิการ คานํ้ามัน , คาอาหาร , เบ้ียขยัน , คารักษาพยาบาล , ชุดยูนิ
ฟอรม , 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
 และประวัติสวนตัวโดยยอ (RESUME)ภาษาอังกฤษหรือ ทาง E-mail 
address --> Jakapong@yet.ricoh.com 

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305 / วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร -

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

โทร .0 5358 1686-9

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

หนา้ 8/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด พนักงานฝายผลิตอาหารสัตว โรงงานอาหารสัตว ใชแรงงาน วันทํางาน วันจันทร - เสาร เวลาทํางาน 
8.00-17.00 มีคาลวงเวลา 

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

โทร .053-581221,581378-9

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ อาหารสัตว วิเคราะหภายในหองปฏิบัติการ ใช1 20-30

3 25-35 ป.4 - ป.6/

ม.6-ปวช/บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ
สินคา (QC)

งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ อาหารสัตว วิเคราะหภายในหองปฏิบัติการ ใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได วันทํางานจันทร-เสาร 

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

โทร .053-581221,581378-9

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด เจาหนาที่บุคคล งานแรงงานสัมพันธ งานความปลอดภัยในโรงงานและงานธุรการท่ัวไป วัน
ทํางาน จันทร-เสาร 

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

1 20-30 ม.6-ปวช/

1 23-35 ปวส.-ป.ตรี/

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

โทร .053-581221,581378-9

หนา้ 9/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.สินธุวา พนักงานประจําออฟฟต สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได สามารถขับรถยนต รถจักรยานยนต และมี
ใบขับข่ี 

124/2  หมู 2  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสรางและจําหนาย
วัสดุกอสราง ใหสวนราชก

ปดรับสมัคร 25/01/2561

โทร .053-531352

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาพละศึกษา ชายผานการเกณฑทหารแลว มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเปนพิเศษ 
สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

1 25 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/- ปวส.

สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 25/01/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนเอกประถมศึกษา ชายผานการเกณฑทหารแลว มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเปนพิเศษ 
สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 25/01/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

3 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

หนา้ 10/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาสังคม-
ประวัติศาสตร

ชายผานการเกณฑทหารแลว มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเปนพิเศษ 
สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 25/01/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร ชายผานการเกณฑทหารแลว มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเปนพิเศษ 
สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ
สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 25/01/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาจีน ชายผานการเกณฑทหารแลว มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเปนพิเศษ 
สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 25/01/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

หนา้ 11/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานหองช่ังนํ้าหนัก ประกันสังคม โอที คากะ เบ้ียขยัน 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 25/01/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานฝายผลิต ประกันสังคม โอที คากะ เบ้ียขยัน 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

1 18 ปข้ึนไป ปวช./พาณิชย

10 18 ปข้ึนไป ม.3/-

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 25/01/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานฝายผลิต-Wire - 

194  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 25/01/2561

โทร .053-096041

บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานฝายผลิต-Resin - 

194  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ ปดรับสมัคร 25/01/2561

1 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 25/01/2561

โทร .053-096041

หนา้ 12/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานฝายผลิต-เคลือบ - 

194  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 25/01/2561

โทร .053-096041

บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานฝายผลิต-ประกอบ - 

194  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ ปดรับสมัคร 25/01/2561

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

3 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 25/01/2561

โทร .053-096041

บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานฝายผลิต-ขัดละเอียด - 

194  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 25/01/2561

โทร .053-096041

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงาน QC มีความรูและประสบการณททางดานเก่ียวกับเส้ือผามาโดยตรง จะพิจารณา
เปนพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 25/01/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานการตลาด เกงงานดานการตลาด มีประสบการณขายมาอยางดี คลองตัว มีรถยนตสวนตัว 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 25/01/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานออฟฟต มีความสามารถทํางานคลองตัว สามารถติดตอประสานงานเกง เกงงานเอกสาร 5 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 25/01/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานบัญชี มีประกันสังคม เบ้ียขยัน มีประสบการณดานงานบัญชีโดยตรง มีความรู
เก่ียวกับภาษีตาง  ๆ

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 25/01/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานขับรถสงของ มีประกันสังคม เบ้ียขยัน และชุดพนักงาน พรอมท่ีพักฟรี 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 25/01/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด ชางเย็บผา มีประกันสังคม เบ้ียขยัน และชุดพนักงาน พรอมท่ีพักฟรี 

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

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

25 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 25/01/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 095-6597190

บริษัทโอกิ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด Purchase Staff Experience in purchasing 0 - 2 years . Good command in English 
language(Speaking ,Reading, Writing). Computer skill in MS Office ( 
MS- Word, MS-Excel ) . Good Co-ordination, Activity, Positive 
thinking, Energetic. 

89/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 25/01/2561

e-mail:opnt-adm1@oki.com

1 22-25 ป.ตรี/Bachelor 
degree in 
Economic, Business 
Administration, 
Management or 
Related file.

e-mail:opnt-adm1@oki.com

โทร .053-554605 แฟกซ 053-554606
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 23 - 31 ธันวาคม 2560
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนังานขับรถ -ขับรถ รับ/สงผูบริหาร แพทย พนังงาน และเอกสารตางๆตามท่ีไดรับ
มอบหมาย -รับผิดชอบงานตางๆภายในแผนก -มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธดี
 *** -ประกันสังคม -ปะรกันอุบัติเหตุกลุมพนังงาน -คารักษาพยาบาลญาติ
สายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/01/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนังงานบัญชี * ดวนที่สุด* -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุมพนังงาน -คารักษาพยาบาลญาตืสายตรง 

1 ไมเกิน 35 ป ม.3 ข้ึนไป/-

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนังงานบัญชี * ดวนที่สุด* -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุมพนังงาน -คารักษาพยาบาลญาตืสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. +TO แลวแตหนางาน  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/01/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

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
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