
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานฝายผลิต/ชางซอม

บํารุงเคร่ืองจักร
มีความรูเก่ียวกับเคร่ืองจักรจะพิจารณาเปนพิเศษ เน่ืองจากพนักงานฝายผลิต
จะตองอยูกับเคร่ืองจักรขนาดใหญ มีความอดทนในการทํางานสูง 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

2 20 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 27/07/2562

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

รานกุสุมาอาหารสัตว พนักงานแคชเชียร ขายหนารานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สามารถใชคอมพิวเตอรได มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน สูงาน มีนํ้าใจ สุภาพ พูดจาดี ไมเก่ียงงาน 

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.30 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 27/07/2562

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 053-093622

1 18-35 ปวส./ข้ึนไป

โทร .053-511720
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ผูพิการ ป.6 ข้ึนไป พิการทางการเคล่ือนไหว สามารถชวยเหลือตัวเองได หากมี
ประสบการณทํางานในโรงงานมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 26/07/2562

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ ป.6 ข้ึนไป สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได สามารถทํางานลวงเวลาได 

1 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

10 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 26/07/2562

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ ป.6 ข้ึนไป สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได สามารถทํางานลวงเวลาได 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 26/07/2562

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

10 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ ป.6 ข้ึนไป สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได สามารถทํางานลวงเวลาได 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 26/07/2562

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานการเงิน ปวส.ข้ึนไป สาขาการเงิน หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ จัดรอบการปฏิบัติงานเพ่ือรับ
ชําระคาบริการของผูท่ีใชบริการ ตลอด 24 ชม. (ข้ึนตามเวร) จัดทํารายงาน

18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

1 ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป สาขา
การเงิน หรืออ่ืนๆท่ี

10

ชําระคาบริการของผูท่ีใชบริการ ตลอด 24 ชม. (ข้ึนตามเวร) จัดทํารายงาน
ยอดรายรับของแตละวัน จัดทํารายงานยอดรายรับของแตละวัน และ
หลักฐานการจายเงิน และงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 26/07/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานขับรถ ม.3 ข้ึนไป มีประสบการณขับรถบริษัท 1-2 ปจะพิจารณาเปนพิเศษ มี
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และชํานาญเสนทางพ้ืนท่ีเชียงใหม-ลําพูน มีใจรักงาน
บริการ ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานลวงเวลาหรือวันหยุดได 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th ปดรับสมัคร 25/07/2562

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

 คาจาง 310/วัน /ตาม
โครงสรางบริษัท  บาท

1 28-35 ม.3/ข้ึนไป

การเงิน หรืออ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Graphic staff ปริญญาตรี คอมพิวเตอรกราฟฟค หรือสาขาท่ีเก่ียวของ - Sketch design - 
Support งานตัวอยางและ New Product Development - สนับสนุนการ
ทํางานในสวนของ Business Development 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ 08.00 - 17.45 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 25/07/2562

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

1 21-35 ป.ตรี/ปริญญาตรี 
คอมพิวเตอรกราฟฟค
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Store Supervisor Bachelor's degree in Business administration or related filed. 
1.Distribute the picking list to Store operator for issue main & 
other Mat'l W/I 2 Days and check shortage report then inform to 
Material control. 2.Daily checking stock card of active mat't with 
update. 3.Deduct mat'l by miscellaneous,Goods receiving,Release 
Picking list. 4.Check Daily & Weekly shortage. 5.Check Inspection 
Report. 6.Monthly Physical count mat'l in stock. 7.Coordinate 
with Production , Material Control, Account, Purchase Dept. 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00 - 17.45 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 25/07/2562

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

1 30-45 ป.ตรี/Bachelor's 
degree in Business 
administration or 
related filed.

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 4/5



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Engineer staff ปริญญาตรี อุตสาหการ,เคร่ืองกล หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 1.Evaluates the 
time of manufacturing process such as SAM, SAH. 2.Develops 
manufacturing process by studying Motion and Time, Ergonomics. 
3.Analyze and Prove SAH between Oversea and in-house. 
4.Support the Improvement of manufacturing efficiency by 
analyzing the manufacturing method. 5.Provides manufacturing 
decision-making information by support SAH information. 
6.Prepare product and process report by collecting, analyzing, 
and summarizing the SAH information. 7.Contributes to team 
effort by accomplishing related results as needed. 

1 21-35 ป.ตรี/ปริญญาตรี อุต
สาหการ,เคร่ืองกล 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน จ-ศ 08.00 - 17.45 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 25/07/2562

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

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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