
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน คนสวน ป.6 ดูแลสวน 

85  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 23 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 40-55 ป.6/ป.6

85  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-16.30 น.  

โทร .053-581199 ปดรับสมัคร 23/08/2562

บริษัท โค เอ นอรท จํากัด ธุรการบัญชี ปวส.บริหารการบัญชี เกรดเฉล่ีย 2.5 ข้ึนไป พนภาระทางทหาร มีใบขับข่ี
รถยนต ใชโปรแกรม MS Office ได ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ งานเอการ ซ้ือ-ขาย
 Stock /บันทึกบัญชีเบ้ืองตน 

202  หมู 5  ต. ทาทุงหลวง เพศ ไมจํากัด

อ. แมทา  จ. ลําพูน 51170  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตวทุกชนิด ปดรับสมัคร 23/08/2562

โทร .086-3444635

1 23-35 ปวส./บริหารการบัญชี

 คาจาง 10000 - 15000 บาท 
 บาท
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 23 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โทกะ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Foreman (ชางคุมงานระบบ) ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ สามารถควบคุมงาน,คนงาน,ชาง และ
ประสานงานในไซตงานกอสรางได ชอบงานบุกเบิก และสามารถเดินทางไป
ทํางานตางจังหวัดได หากมีประสบการณในสายงานท่ีเก่ียวของจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ 

122/66  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 22/08/2562

โทร .053-582223

บริษัท โทกะ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางเช่ือม ม.3-ปวส. ทุกสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ มีความขยัน ทํางานลวงเวลาและในวันหยุด
ได สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดได หากมีประสบการณงานเช่ือมจะ

1 20-35 ม.3/ม.3-ปวส.ทุกสาขา

1 20-35 ปวส.-ป.ตรี/ปวส.-ป.
ตรี.ทุกสาขา

ได สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดได หากมีประสบการณงานเช่ือมจะ
ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

122/66  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 22/08/2562

โทร .053-582223

หางหุนสวนจํากัด จิระมารเก็ตต้ิง  พนักงานขับรถยนต ม.3 สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได ขับรถยนตได มีใบขับข่ีรูเสนทางใน
จังหวัดลําพูน-เชียงใหม พอสมควร ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ขับรถสง
เจาหนาท่ีไปตามสถานท่ีตางๆในจังหวัดลําพูน-เชียงใหม ดูแลบํารุงรักษา
รถยนตท่ีตนเองใชงานใหพรอมใช 

52/13 ซอย 6 ถ.สนามกีฬา  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,610  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ บริการทําความสะอาด/ดูแลสวน ปดรับสมัคร 19/08/2562

25-501 ม.3/ม.3

ประเภทกิจการ บริการทําความสะอาด/ดูแลสวน ปดรับสมัคร 19/08/2562

โทร .053-512091
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 23 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ ปวส.ข้ึนไป คอมพิวเตอรธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ1.เช็ค/ตรวจสอบสิทธ์ิ
ผูใชบริการใหอยางถูกตอง 2.ติดตอประสานงานท้ังภายในและภายนอก 3.
และอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย เพศ หญิง สวนสูง - นํ้าหนัก- ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00น.+OT 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 19/08/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

3 22-35 ปวส./ปวส.ข้ึนไป 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต ม.3 ข้ึนไป สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว ยืนทํางานได สายตาปกติ ไม
บอดสี มีคาอาหาร คานํ้ามัน คายืน คาเปา เบ้ียขยัน โอที ยูนิฟอรม 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310-355 บาท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 18/08/2562

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานบริการยกสินคา ม.3 ข้ึนไป ขยัน อดทน รักในงานบริการ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 12/08/2562

e-mail:- Fax 053-581333

ม.3/ข้ึนไป

15 21-40 ม.3/ม.3 ข้ึนไป

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

40 18-35

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 23 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานจัดเรียง แผนก
อาหารแหง,ของใช แผนก

อาหารสด

ม.6 ข้ึนไป สามารถเขางานเปนกะได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 12/08/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแคชเชียร ม.6.-ปวส. บัญชี,คอม,การตลาด,บริหารธุรกิจ รอบคอบ มีใจรักงานบริการ 

5 21-35 ม.6/ม.6 ข้ึนไป

3 20-35 ม.6-ปวช/ม.6.-ปวส. 

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแคชเชียร ม.6.-ปวส. บัญชี,คอม,การตลาด,บริหารธุรกิจ รอบคอบ มีใจรักงานบริการ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 12/08/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานขาย (SR) ประจํา
สํานักงาน

ปวช.-ป.ตรี บัญชี,การตลาด,การจัดการ,บริหาร มีทักษะงานขาย 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 12/08/2562

e-mail:- Fax 053-581333

3 22 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ปวช.-ป.ตรี
 บัญชี,การตลาด,การ
จัดการ,บริหาร

3 20-35 ม.6-ปวช/ม.6.-ปวส. 
บัญชี,คอม,การตลาด
,บริหารธุรกิจ คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  

บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 23 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานบริหารฐานขอมูล/ ALC ป.ตรี คอมพิวเตอร,สารสนเทศ สามารถดูแลระบบและคอมฯ สามารถใช 
Excal และโปรแกรมตาง ไๆดดี 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 12/08/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน หัวหนาแผนกบัญชี-การเงิน ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี มีประสบการณหัวหนางานเก่ียวกับงานบัญชี อยาง

1 21-35 ป.ตรี/ป.ตรี 
คอมพิวเตอร
,สารสนเทศ

1 28-40 ปวส.-ป.ตรี/ปวส.-ป.ตรี

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน หัวหนาแผนกบัญชี-การเงิน ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี มีประสบการณหัวหนางานเก่ียวกับงานบัญชี อยาง
นอย 1-3 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 12/08/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผูจัดการแผนกเบเกอร่ี ป.ตรี ดานอาหาร,โภชนาการ,คหกรรม หรือมีประสบการณอยางนอย 3-5 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 12/08/2562

e-mail:- Fax 053-581333

1 28-40 ป.ตรี/ป.ตรี ดานอาหาร
,โภชนาการ,คหกรรม

1 28-40 ปวส.-ป.ตรี/ปวส.-ป.ตรี
 สาขาบัญชี

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 23 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Technician (ควบคุมเคร่ือง
ฉีดพลาสติก)

ปวช.-ปวส. ชางอุตสาหกรรมทุกสาขา หากจบชางแมพิมพพลาสติก จะ
พิจารณาเปนพิเศษ มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับงานฉีดพลาสติกมากอนจะ
พิจารณาเปนพิเศษ สามารถเขากะได ทํางานลวงเวลาได 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 12/08/2562

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด เจาหนาที่หองปฏิบัติการแล็บสี 
(Beaker-Color Check)

ป.ตรี สาขาเคมีส่ิงทอ,เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาท่ีเก่ียวของ สามารถทํางาน
เปนกะ และทํางานลวงเวลาได ไมแพสารเคมี สายตาปกติ ไมบอดสี มี

2 20-30 ป.ตรี/ป.ตรี สาขาเคมี
ส่ิงทอ,เคมีอุตสาหกรรม

1 22-32 ปวช.-ปวส./ปวช.-ปวส.
 ชางอุตสาหกรรมทุก
สาขา

(Beaker-Color Check) เปนกะ และทํางานลวงเวลาได ไมแพสารเคมี สายตาปกติ ไมบอดสี มี
ความสามารถในการแยกสีได สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 12/08/2562

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

โทร .053-569500

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานเช่ือม ม.3- ปวช. ข้ึนไป หรือเทียบเทา สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานใน
วันหยุดได ผานการเกณฑทหารแลวเรียบรอย ตองมีประสบการณดานจิวเวลร่ี
ในงานเช่ือมช้ินงาน 

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 11/08/2562

e-mail:hr@neptuneconcept.com

ส่ิงทอ,เคมีอุตสาหกรรม
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

6 21-35 ม.3/ม.3- ปวช. ข้ึนไป 
หรือเทียบเทา

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 23 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด Customer Service Assistant Follow up French customers production of new samples and 
products. Follow up French requests and be proactive. You must 
have knowledge about production, others parts are more 
administrative tasks. Neptune Concept is under a BOI which can 
provide a visa/work-permit. 

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 11/08/2562

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

1 ไมจํากัด ป.ตรี/ป.ตรี

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท สันกอกเจริญฟารม จํากัด พนักงานบันทึกขอมูล (คน
พิการ)

ม.3 ข้ึนไป พิการทางการเคล่ือนไหวหรือรางกาย ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ 
บันทึกขอมูลตาง  ๆของบริษัท มีความสามารถดานคอมพิวเตอร 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร 10/08/2562

โทร .052-0030591

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

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

1 25-40 ม.3/ม.3 ข้ึนไป
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