
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
โรงเรียนใบบุญลําพูน เลขานุการผูบริหาร 2 ไมเกิน 35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 

หรือท่ีเก่ียวของ
สามารถใชงานโปรแกรมม Microsoft Office ไดเปนอยางดี สามารถส่ือสาร

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง ภาษาอังกฤษไดดี มีประสบการณในการทํางานตามตําแหนงจะไดรับการ

อ. เมือง  จ. ลําพูน พิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานประสานกับคนอ่ืน ไๆดเปนอยางดี มีความ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

อ. เมือง  จ. ลําพูน พิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานประสานกับคนอ่ืน ไๆดเปนอยางดี มีความ

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

รับผิดชอบตอหนาท่ีและงานท่ีไดรับบมอบหมาย เพศ หญิง
e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th 
/www.baiboon.ac.th

ปดรับสมัคร 29/12/2562

โทร .053-512274

บริษัท ส.สุวรรณ แอนด เซอรวิส จํากัด ชางอิเล็คทรอนิค/ชางไฟฟา 1 25 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป ชางยนต ออกนอกพ้ืนท่ีบาง มีประกันสังคม มีโบนัส ทองเท่ียวประจําป เพศ ชาย

361  หมู 10  ต. อุโมงค ชางยนต 1 25 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป ชางยนต ออกนอกพ้ืนท่ีบาง มีประกันสังคม มีโบนัส ทองเท่ียวประจําป เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ จําหนาย ใหเชา ซอมบํารุง รถยก ปดรับสมัคร 28/12/2562

โทร .053-091238

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานจัดเรียงสินคา (ไมจําเปนตองมีประสบการณ) ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คาลวงเวลา

204  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน อาหารแหง/สด (part time) เพศ ชาย

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 27/12/2562

e-mail:- Fax 053-581333

7 18-35 ม.6/ข้ึนไป

โทร .053-581285 ตอ 104,105
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ออนสมูทไทย จํากัด Finance and Accounting 
officer

1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/ทุกสาขา ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ตรวจสอบและติดตามเอกสาร จัดทํารายการและ

153 ถนนวงแหวนรอบนอกสาย 3  หมู 7  ต. ทาวัง
ตาล

เอกสารตาง  ๆตลอดจนบันทึกบัญชีเก่ียวกับการรับเงินจายเงิน เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม Production Supervisor 1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/ทุกสาขา ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ วางแผนการผลิตใหสงทันตามกําหนดเวลา ควบคุม

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกชุดกีฬาทางนํ้า
กลางแจง

คุณภาพภายในไลนการผลิตไมใหเกิดของเสียเกินเปาหมายท่ีกําหนดไว

e-mail:Por@onsmooththai.com เพศ ไมจํากัด
โทร .053-325000-6 ตอ 103,105 Process Engineer 1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/ทุกสาขา ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ควบคุมกระบวนการผลิต ดูแลเวลามาตรฐานในการ

ผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพศ ไมจํากัด

ฝายผลิต 29 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ 1.เย็บจักรอุตสาหกรรม 2.กาวประกอบ 3.เทปมือ

ตาไมบอดสี เพศ หญิง

ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ปดรับสมัคร 27/12/2562

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานเขียนแบบ 1 21-35 ปวช./ข้ึนไป สามารถเขียนแบบและอานแบบได วางแผนการผลิตและเขียนแบบ เพศ ชาย

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง  จ. ลําพูน พนักงานขับรถ 1 21-35 ม.3/ข้ึนไป ขับรถสงสินคาท้ังภายในและตางจังหวัด มีใบอนุญาตขับข่ีประเภท 2

สามารถขับออกตางจังหวัดและชํานาญเสนทาง เพศ ชาย

โทร .052-039678, 093-1316226 พนักงานติดกระจก(ฝายผลิต) 1 21-35 ปวช./ข้ึนไป สามารถอานแบบได อานแบบและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได เพศ ชาย

ชวงเวลาทํางาน 08.30-17.30 น. จ.-ส 

ปดรับสมัคร 27/12/2562

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด Technician (LM) 1 23-40 เขากะกลางคืนได สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ (ไมสูบบุหร่ี)

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และรถจักรยานยนต เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ปดรับสมัคร 27/12/2562

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติกข้ึนรูป

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายกระจกนิรภัย,แปรรูปกระจก

ปวช.-ปวส./ปวช.-
ปวส.ไฟฟา,ชางกล 
หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทยแลนด)
จํากัด

Sample & Development 
Manager

1 35-45 5-10 year of work experience as mamagement. Good command 
in English both writing and speaking. High responsible and flexible 
with job. Leadership , Team work , Proactive and Trainer.

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย ชวงเวลาทํางาน08.00-17.45 น. จ-ศ ปดรับสมัคร 27/12/2562

อ. เมือง  จ. ลําพูน แมบาน 2 25-45 ไมจํากัดวุฒิ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สุขภาพแข็งแรง ขยัน อดทน

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า มีความรับผิดชอบ เพศ หญิง ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th ปดรับสมัคร 27/12/2562

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

Bachlor degree in 
textile/clothing 
industry is 
preferred.

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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