
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานแคชเชียร 2 21-35 ม.6-ปวช/สาขา
บริหารธุรกิจ การบัญชี

 พณิชยการ ฯลฯ

• มีประสบการณการทํางานดานแคชเชียรจะพิจารณาเปนพิเศษ • สามารถ
ทํางานในวันหยุดเทศกาล ทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาในเวลาหลังเลิก
งานได(เม่ือมีความจําเปน) • มีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส มีความละเอียด

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

 พณิชยการ ฯลฯ งานได(เม่ือมีความจําเปน) • มีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส มีความละเอียด
รอบคอบ • มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office) 
เบ้ืองตนได • มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได • สามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการคํ้าประกันได ( ตองมีบุคคลคํ้าประกัน ) 

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานการตลาด • มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป ดานการตลาด งานขาย • สามารถ
ทํางานในวันหยุดเทศกาล และทํางานลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได(เม่ือมี
ความจําเปน) • มีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส • มีทักษะการส่ือสารดี 
สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office) เบ้ืองตนได • มีความอดทนสูง 
สามารถทนแรงกดดันได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16 สิงหาคม 2561

e-mail:- Fax 053-581333

1 21-35 ป.ตรี/สาขา
บริหารธุรกิจ การตลาด
 การจัดการ ฯลฯ

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 1/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

เจาหนาที่พัฒนาสมาชิก • มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป ดานการตลาด งานขาย • สามารถ
ทํางานในวันหยุดเทศกาล และทํางานลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได(เม่ือมี
ความจําเปน) • มีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส • มีทักษะการส่ือสารดี 
สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office) เบ้ืองตนได • มีความอดทนสูง 
สามารถทนแรงกดดันได • มียานพาหนะสวนตัว *** จางเปนรายเดือน มีคา
เบ้ียเล้ียงกรณีท่ีออกไปหาลูกคา คาโทรศัพท*** 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

1 21-35 ป.ตรี/สาขา
บริหารธุรกิจ การตลาด
 การจัดการ ฯลฯ

บาท

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16 สิงหาคม 2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกบัญชี-การเงิน • มีประสบการณการทํางานดานบัญชีอยางนอย 3 ป • สามารถทํางานภายใต
แรงกดดันได • มีความรายละเอียดรอบคอบและทุมเท มีทัศนคติเชิงบวก 
ซ่ือสัตยและจงรักภักดี • มีทักษะการส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร 
(Microsoft Office)เบ้ืองตนได • มีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส อดทน รัก
งานบริการ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16 สิงหาคม 2561

e-mail:- Fax 053-581333

1 25-35 ป.ตรี/บัญชี

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 2/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกผักและผลไม 1 25-35 ป.ตรี/สาขา
วิทยาศาสตรอาหาร 
เทคโนโลยีอาหาร 

เกษตรกรรม

• มีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป ในตําแหนงหัวหนางานของแผนก
ผักและผลไมในธุรกิจการบริการและอาหารหรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ • 
สามารถทํางานเปนกะ ,วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และทํางาน
ลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได (เม่ือมีความจําเปน) • มีทักษะการบริหาร
ทีมงาน มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได • มีทักษะการส่ือสารดี 
สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office)เบ้ืองตนได • มีความรูดาน 
GMP/HACCP จะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16 สิงหาคม 2561

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16 สิงหาคม 2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกเบเกอรร่ี 1 30-45 ป.ตรี/สาขา
วิทยาศาสตรอาหาร 

เทคโนโลยีอาหาร คหก
รรม

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในสาขาวิทยาศาสตรอาหาร เทคโนโลยี
อาหาร คหกรรม • มีประสบการณการทํางานอยางนอย 3-5 ป ในตําแหนง
หัวหนางานของแผนกเบเกอรร่ีในธุรกิจการบริการและอาหารหรือธุรกิจอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ • สามารถทํางานเปนกะ ,วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดเทศกาล และ
ทํางานลวงเวลาในเวลาหลังเลิกงานได (เม่ือมีความจําเปน) • มีทักษะการ
บริหารทีมงาน มีความอดทนสูง สามารถทนแรงกดดันได • มีทักษะการ
ส่ือสารดี สามารถใชคอมพิวเตอร (Microsoft Office)เบ้ืองตนได • มีความรู
ดาน GMP/HACCP จะพิจารณาเปนพิเศษ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16 สิงหาคม 2561

e-mail:- Fax 053-581333

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 3/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.นอธเวิดเชฟต้ี แอนด ซัพพลาย เจาหนาที่บัญชี มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร โปรแกรม MS Office ไดเปนอยางดี สามารถใช
โปรแกรม Express ไดเปนอยางดี สามารถใชงานอินเตอรเน็ตไดเปนอยางดี 

213  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 31/08/2561

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานเวรเปล *ดวน* -ใหบริการผูปวยท้ังรถน่ังและรถนอนโดยเคล่ือนยายอยางปลอดภัย -และอ่ืนๆ
ท่ีไดรับมอบหมาย ***สวัสดิการ*** -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกัน
อุบัติเหตุกลุมพนักงาน -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

ประเภทกิจการ อุปกรณท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม

โทร .053-597054,053-597056,084-6112617,053-597248

1 ไมเกิน 35 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

1 ไมเกิน 35 ป ม.6-ปวช/-

อุบัติเหตุกลุมพนักงาน -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

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 30/8/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานสโตร แพคก้ิง เคยมีประสบการณการทํางานในฝายสโตรหรือแพคก้ิงมากอน หากสามารถขับ
รถโฟลคลิฟทไดจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ มีคานํ้ามันรถ คาอาหาร เบ้ีย
ขยัน โบนัส 2 คร้ังตอป ยูนิฟอรม ประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ คา
รักษาพยาบาล คารองเทา ฯลฯ 

เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร ดวนมาก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง

4 25 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

หนา้ 4/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด ชางซอมบํารุง 2 18 - 39 ปวช.-ปวส./- คุณสมบัติ 1. มีความขยันอดทน ไมมีพฤติกรรม ขาด ลา มาสาย สวัสดิการ 1.
 มีอาหารกลางวันเล้ียง 1 ม้ือ 2. ชุดฟอรม 3. ทดลองงานจางเปนรายเดือน
เดือนละ 9,300 บาท ผานทดลองงานปรับตามความสามารถ 4. ปรับ
เงินเดือนประจําปทุกป 5. มีโอที 6. ผานทดลองงานมีสวัสดิการอ่ืน  ๆอีก 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย-หญิง 30 18 ปข้ึนไป ป.6/ 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 18 ปข้ึนไป 2. การศึกษา ป.6 ข้ึนไป 3. 

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย-หญิง 30 18 ปข้ึนไป ป.6/ 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 18 ปข้ึนไป 2. การศึกษา ป.6 ข้ึนไป 3. 
สามารถทํางานลวงเวลาและเขางานเปนกะได 4. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไม
มีโรคประจําตัวใด  ๆ5. มียานพาหนะเปนของตัวเอง 6. สามารถเร่ิมงานได
ทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ  คาจาง คาแรงข้ันตํ่า  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

e-mail:hr@thai-nichi.com ปดรับสมัคร 31/8/18

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด หัวหนาแผนกผลิต 3 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 21 ปข้ึนไป 2. ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร หรือ สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 3. หากมีประสบการณใน
ตําแหนงงาน จะพิจารณาเปนพิเศษ 4. สามารถทํางานกะและทํางานลวงเวลา
ได 5. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดีไมมีโรคประจําตัวใด  ๆ

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

e-mail:hr@thai-nichi.com ปดรับสมัคร 31/8/2018

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  บาท

e-mail:hr@thai-nichi.com ปดรับสมัคร 31/8/2018

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 5/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

พนักงาน CNC Milling คาอาหาร, คานํ้ามัน, เบ้ียขยันประจําเดือน, ชุดยูนิฟอรม มีประสบการณ
ทํางาน เคร่ือง CNC Milling จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จันทร-เสาร  

ปดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2561

e-mail:personnel2@i-p-p-c.com

โทร .053-559500-1ตอ 101

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบาน 2 18-45 ป.4 - ป.6/ ทําความสะอาดพ้ืนท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน 
เบ้ียขยัน โอที โทร.061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

2 30 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./
อุตสาหกรรม, ไฟฟา, 
อิเล็กทรอนิคส

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 31/8/2561

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท คังเซโด จํากัด  พนักงานปฏิบัติการ รักงานประดิษฐ งานฝมือ มีความละเอียดในการทํางาน 

60/27  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 26/08/2561

โทร .053-581515

บริษัท จิตตสิน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด วิศวกรโยธา มีประสบการณอยางนอย 2 ป สามารถทํางานตางจังหวัดได ทํางานลวงเวลา
ได 

80/2 ถนนรอบเมืองนอก  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ กอสรางอาคารท่ัวไป ปดรับสมัคร 26/08/2561

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันและสวนประกอบ

 คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า  บาท

30 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 25-35 ป.ตรี/โยธา

ประเภทกิจการ กอสรางอาคารท่ัวไป ปดรับสมัคร 26/08/2561

โทร .053-584154

หนา้ 6/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลกุลภัทร ครูพ่ีเล้ียง มีอาหารกลางวันบริการ ดูแลเด็ก มีใจรักเด็ก 

131/1  หมู 18  ต. บานธิ เพศ หญิง

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ   

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 31/07/2561

โทร .053-501812

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานประชาสัมพันธ *ดวน* จัดทําส่ือประชาสัมพันธภายใน เชน เสียงตามสาย,จดหมายขาว ใหบริการ
ขอมูลเก่ียวกับโรงพยาบาลท่ีเคานเตอรประชาสัมพันธฯลฯ ใหบริการตอนรับ
ผูรับบริการบริเวณดานหนา ใหบริการตอนรับผูดูงาน เย่ียมชมโรงพยาบาล *
สวัสดิการ* -เงินเดือน +OT -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุมพนักงาน -

2 20-40 ม.3/ข้ึนไป

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/นิเทศ
ศาสตร ,บริหารธุรกิจ,
หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ สวัสดิการ* -เงินเดือน +OT -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุมพนักงาน -

คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00 -16.00 , 08.00 - 17.00 + OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/8/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

กุก มีความรูเก่ียวกับอาหาร มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/08/2561

1 25-45 ปวช.-ปวส./อาหาร
และโภชนาการ

เก่ียวของ

โทร .053-534865-6,0813151388

หนา้ 7/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด

วิศวกรรมไฟฟา เพศ ชาย อายุ 25-35 ป ผานการเกณฑทหาร - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญา
ตรี วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร และ
อิเล็กทรอนิกส - สามารถเขียนโปรแกรม PLC ไดเปนอยางดี - สามารถเขียน
โปรแกรม Solid works ข้ันพ้ืนฐาน - สามารถออกแบบ ติดต้ัง แกไข
เคร่ืองจักร ควบคุม PLC - สามารถออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม ปรับ
สมดุลของกระบวนการผลิตได - สามารถวิเคราะหปญหา และแกไขปญหาใน
กระบวนการผลิตได - สามารถวางแผนการประยุกตใชเทคนิคทางดาน
วิศวกรรมสําหรับการผลิตไดเปนอยางดี - มีความรูทางดานไฟฟาฝนโรงงาน
ข้ันพ้ืนฐาน - มีความรูทางดาน Automation Machine ไดเปนอยางดี - มี
ความรูทางดานนิวแมติกสข้ันพ่ืนฐาน - มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับความ
ปลอดภัยในโรงงาน - ขยัน , อดทน และมีความรับผิดชอบ - มีความรูดาน

1 25-35 ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส วิศวกรรมไฟฟา
ส่ือสาร และ
อิเล็กทรอนิกส

ปลอดภัยในโรงงาน - ขยัน , อดทน และมีความรับผิดชอบ - มีความรูดาน
ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี - ประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป - หากมี
ความรู หรือ ประสบการณเก่ียวกับงานจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 
คานํ้ามัน , คาอาหาร , เบ้ียขยัน , คารักษาพยาบาล , ชุดยูนิฟอรม , โบนัส
ประจําป , กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ ผูท่ีสนใจ ; สมัครดวยตนเองหรือสง
จดหมายสมัครไดท่ี บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด 105/3
 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000โทรศัพท (053) 581686-9 ตอ 
2409 และ 2411 พรอมแนบหลักฐานประกอบ การสมัครงาน และประวัติ
สวนตัวโดยยอ (RESUME)ภาษาอังกฤษ หรือ ทาง E-mail address --> 
Jakapong@yet.ricoh.com

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร 31/08/256

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 8/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Supervisor  แผนก Planning 1. ประสบการณการวางแผนการผลิตอยางนอย 2-3 ป 2. สามารถใช
คอมพิวเตอร และโปรแกรม Ms Office ไดเปนอยางดี  3. มีความสามารถใน
การวางแผนการผลิต โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถ
ผลิตสินคาไดตรงและทันความตองการของลูกคา 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -   นํ้าหนัก -   ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 25 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย IT Officer หนาท่ีความรับผิดชอบ 1 ควบคุมและดูแล Server และ Network ของบริษัท

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

1 27-35 ป.ตรี/วิศวกรรม

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล
หรืออุตสาหการหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

IT Officer หนาท่ีความรับผิดชอบ 1 ควบคุมและดูแล Server และ Network ของบริษัท
 2 ควบคุม User ในระบบ Domain Server และจํากัดสิทธ์ิในการเขาใชงาน
ของ File Sharing 3 ควบคุมและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย
ของบริษัท 4 ควบคุมและดูแลระบบอีเมลลของบริษัท 5 ควบคุมและดูแลการ
ใชงานเคร่ืองพิมพและถายเอกสารของบริษัท 6 พัฒนาโปรแกรมและรายงาน
เพ่ือใชงานในบริษัท 7 แกไขปญหาคอมพิวเตอรสวนบุคคลและใหความ
ชวยเหลือผูใชงานคอมพิเตอร 8 จัดซ้ือคอมพิวเตอร, อุปกรณทางไอที เพ่ือ
นํามาใชงานในบริษัท ความรู /ทักษะ / ความสามารถ 1 สามารถใชงาน 
VB.Net, VB6 ได 2 สามารถควบคุมและดูและระบบฐานขอมูลได, สามารถใช
งาน SQL Command ได 3 สามารถใชงาน Crystal Report ได สอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติม 053-525045 ตอ 101 , 061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.45 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร

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

1 27-35 ป.ตรี/วิศวกรรม
คอมพิวเตอร 
วิทยาการคอมพิวเตอร
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 9/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางเช่ือม โบนัส โอที เบ้ียขยัน สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานลวงเวลาได

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชน

ปดรับสมัคร 23/12/2561

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางไฟฟา โบนัส โอที เบ้ียขยัน สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานลวงเวลาได

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

4 ไมเกิน 30 ป ปวช.-ปวส./-

4 ไมเกิน 30 ป ปวช.-ปวส./-

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชน

ปดรับสมัคร 23/12/2561

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางเคร่ือง CNC โบนัส โอที เบ้ียขยัน สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานลวงเวลาได

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชน

ปดรับสมัคร 23/12/2561

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางกลึง โบนัส โอที เบ้ียขยัน สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานลวงเวลาได

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชน

ปดรับสมัคร 23/12/2561

4 ไมเกิน 30 ป ปวช.-ปวส./-

4 ไมเกิน 30 ป ปวช.-ปวส./-

เคร่ืองใชไฟฟาทุกชน

โทร .052-030296,052-030297

หนา้ 10/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย-หญิง 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 18 ปบริบูรณ - 45 ป 2. วุฒิการศึกษา ม.3 3.
 สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัวใด  ๆ4. สามารถทํางาน
ลวงเวลาและทํางานเปนกะได 5. มียานพาหนะเปนของตนเอง 6. สามารถเร่ิม
งานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง คาแรงข้ันตํ่า  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/08/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

30 18 ปข้ึนไป /

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด ผูจัดการฝาย QA มีความรู ความสามารถและบริหารจัดการดาน QA/QC ดานการ ผลิตจิวเวลร่ี
 - มีทักษะดานภาษาอังกฤษ (พูด อาน เขียน) ดี - ใชคอมพิวเตอรโปรแกรม 
MS Office ไดดี - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความเปนผูนําและกลาตัดสินใจ มี
ความ รับผิดชอบสูง อดทน และซ่ือสัตย - สามารถทํางานภายใตภาวะความ
กดดันไดดี - มีประสบการณดานประกันคุณภาพ / ควบคุณภาพคุณภาพ 
โรงงานจิวเวลร่ี อยางนอย 5 ป ข้ึนไป - สวัสดิการ : คาอาหาร,คานํ้ามัน,เงิน
ประจําตําแหนง,โบนัสประจํา ป,ประกันอุบัติเหตุกลุม เปนตน 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.- ศ. 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 31/8/61

e-mail:hrsafety@frjewel.com

1 35 ป ข้ึนไป ป.ตรี/สาขา
วิศวกรรมศาสตร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

หนา้ 11/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด พนักงานซอมบํารุง 1 21 ข้ึนไป /ไฟฟากําลัง • มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการซอมบํารุง เคร่ืองจักร และ 
อุปกรณไฟฟา • สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรม MS OFFICE ได • มีความ
ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย และมีความรับผิด ชอบตอหนาท่ี • 
สามารถทํางานลวงเวลา และสามารถทํางานภายใตภาวะความ กดดันได • มี
สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมสูบบุหร่ี ไมมีปญหาเร่ืองการเดิน ทาง • หาก
สามารถขับรถยนตได / มีใบอนุญาตในการขับข่ี และผาน การอบรมไฟฟา
ภายในอาคาร จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • หากมีประสบการณงานซอม
บํารุงในโรงงานจิวเวลร่ี จะไดรับการ พิจารณาเปนพิเศษ - สวัสดิการ : ยูนิ
ฟอรม,คาอาหาร,คานํ้ามันรถ,เบ้ียขยัน,ประกัน อุบัติเหตุกลุม ,โบนัสประจําป 
เปนตน 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.- ศ. 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 31/8/61

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด Production Manager 1 35 ป ข้ึนไป ป.ตรี/ทุกสาขา มีความรู ความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ กระบวนการผลิต,การ
ใหคําปรึกษาดานเทคนิค ในการบวนการ ผลิตจิวเวล่ี รวมถึงการแกไขปญหาา
การแกไขปญหา - มีทักษะดานภาษาอังกฤษ (พูด อาน เขียน) ดี - ใช
คอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office ไดดี - มีภาวะความเปนผูนํา - สามารถ
ทํางานภายใตภาวะความกดดันไดดี - มีประสบการณในตําแหนงงาน ไมนอย
กวา 5 ป - สวัสดิการ: คาอาหาร,คานํ้ามัน,โบนัสประจําป,เงินประจํา ตําแหนง
,ประกันอุบัติเหตุกลุม เปนตน 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.- ศ. 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 31/8/61

e-mail:hrsafety@frjewel.com

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  บาท

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

หนา้ 12/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด Model Master / อัดโมล • มีความสามารถในการทําพิมพข้ึนรูป Wax / โลหะ และการอัด โมลยาง • มี
ความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และซ่ือสัตย • ไมมีปญหาเร่ืองการเดินทาง
 มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมสูบ บุหร่ี และไมเก่ียวของกับยาเสพติด • 
สามารถทํางานลวงเวลาได (กรณีมีงานลวงเวลา) • มีประสบการณ การทํา
พิมพ , ข้ึนรูป Wax / โลหะและอัดโมล ยาง เคร่ืองประดับ อยางนอย 1 ป ข้ึน
ไป ----------------------------------------------------------------------- สวัสดิการ ; 
คาอาหาร,คานํ้ามัน,เบ้ียขยัน,โบนัสประจํา ป,ยูนิฟอรม,ประกันอุบัติเหตุกลุม 
เปนตน 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

2 21 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.- ศ. 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 31/8/61

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ *
ดวนที่สุด*

-ตรวจเช็คสิทธิผูเขามาใชบริการของโรงพยาบาล -ติดตอประสานงานท้ัง
องคกรภายในและภายนอก -และงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย *สวัสดิการ* -
เงินเดือน,OT -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -คารักษาพยาบาลญาติ
สายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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 30/8/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

2 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/สาขา
บริหารธุรกิจ,หรือ
สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 13/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ *
ดวนที่สุด*

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

2 ปวส.ข้ึนไป/สาขา
บริหารธุรกิจ,หรือ
สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504โทรศัพท 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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