
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

เอ เอส พี เทรดด้ิง (ครัวเจเล็ก) พนักงานรานอาหาร มีประกันสังคนให อาหารม้ือกลางวัน ฟรี 

89/5  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

2 18-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 11/04/2562

e-mail:golf4713165@hotmail.com

โทร .095-9577071

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

กุก มีความรู ความเช่ียวชาญในเร่ืองอาหาร หากมีประสบการณงานโรงแรมมา
กอนพิจารณาเปนพิเศษ 

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

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

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 11/04/2562

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

พนักงานเสริฟ มีใจรักงานบริการ มีบุคลิกภาพดี หากมีประสบการณงานโรงแรมมากอน
พิจารณาเปนพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 11/04/2562

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

1 25-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 20-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 11/04/2562

โทร .053-534865-6,0813151388
หนา้ 1/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด พนักงานฝายผลิต รายวัน
ช่ัวคราว

หากมีประสบการณทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมจะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 11/04/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด พนักงานฝายผลิต หากมีประสบการณทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมจะไดรับการพิจารณาเปน

5 31-40 ม.6-ปวช/ทุกสาขา

12 18-30 ม.6-ปวช/ทุกสาขาบริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด พนักงานฝายผลิต หากมีประสบการณทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมจะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 11/04/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด วิศวกรการผลิต มีประสบการณดานงานทดสอบและทดลองผลิตภัณฑ สําหรับการผลิต จะ
ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 11/04/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

12 18-30 ม.6-ปวช/ทุกสาขา

1 22-30 ป.ตรี/
วิศวกรรมศาสตร
อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา 
แมคคาทรอนิกส

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143
หนา้ 2/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด เจาหนาท่ีตรวจสอบสินคา งานตรวจสอบวัตถุดิบ อาหารสัตว วิเคราะหภายในหองปฏิบัติการ ใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได ไมมีโอที ไมมีกะ 

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

ปดรับสมัคร 11/04/2562

โทร .053-581221,581378-9

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด เจาหนาท่ีบุคคล งานแรงงานสัมพันธ งานความปลอดภัยโรงงานและงานธุรการท่ัวไป ขับ
รถยนตได ไมมีโอที ไมมีกะ 

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

1 24-30 ไมจํากัด/- ปวส.

1 25-35 ปวส.-ป.ตรี/ทุกสาขา

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

ปดรับสมัคร 11/04/2562

โทร .053-581221,581378-9

หจก.ชวนหลง เซรามิค เจาหนาท่ีดูแลสวน ดูแลสวนภายในบริเวณโรงงาน 

10  หมู 10  ต. ริมปง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 320/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกเซรามิค ปดรับสมัคร 11/04/2562

โทร .053-510716

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง ถนัดมือขวา สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได สามารถยกของ
หนักได 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง 157  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 08/04/2562

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

1 40-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

5 18-30 ม.6/ข้ึนไป

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

โทร .053-569500

หนา้ 3/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บจก.บีโปรดักสอินดัสตร้ี พนักงานชางซอมบํารุง ฝาย
โรงงาน

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

190  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 08/04/2562

โทร .053-558584,558587

บจก.บีโปรดักสอินดัสตร้ี พนักงานท่ัวไปแผนกผลิต ฝาย
โรงงาน

ชาย 2 อัตรา หญิง 1 อัตรา ไมจําเปนตองมีประสบการณและพรอมท่ีจะ
เรียนรูงานหลายๆดาน 

190  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจากรังผ้ึงและสมุนไพรทุกชนิด

1 18-40 ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา 
ชางกลโรงงาน หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

3 18-40 ม.3/ข้ึนไป

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

ปดรับสมัคร 08/04/2562

โทร .053-558584,558587

บจก.บีโปรดักสอินดัสตร้ี เจาหนาท่ีออกแบบผลิตภัณฑ 
ฝายสํานักงาน

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

190  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 08/04/2562

โทร .053-558584,558587

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานแผนกผลิต ประกันสังคม เบ้ียขยัน โบนัสประจําป ขับรถยนต และมีใบขับข่ี 

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 08/04/2562

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจากรังผ้ึงและสมุนไพรทุกชนิด

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจากรังผ้ึงและสมุนไพรทุกชนิด

1 ไมเกิน 40 ป.ตรี/การออกแบบ
ผลิตภัณฑ หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

1 20 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 
053-093622 หนา้ 4/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด ชางซอมบํารุง ประกันสังคม เบ้ียขยัน โบนัสประจําป ขับรถยนต และมีใบขับข่ี 

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 08/04/2562

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 
053-093622บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานเอกสารการขนสง ประกันสังคม เบ้ียขยัน โบนัสประจําป ขับรถยนต และมีใบขับข่ี 

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

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

1 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

1 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 08/04/2562

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 
053-093622บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานเอกสารคลังสินคา ประกันสังคม เบ้ียขยัน โบนัสประจําป ขับรถยนต และมีใบขับข่ี 

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 08/04/2562

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 
053-093622สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนักงานพิมพเอกสาร สามารถใชคอมพิวเตอรและพิมพดีดได สามารถขับรถยนต รถจักรยานยนต 

และมีใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลาได 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 08/04/2562

1 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

1 20-30 ปวช./- ป.ตรี 
บริหารธุรกิจ เลขาฯ 
การจัดการนิติศาสตร 
หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 08/04/2562

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442 หนา้ 5/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ บังคับคดี สามารถใชคอมพิวเตอรและพิมพดีดได สามารถขับรถยนต รถจักรยานยนต 
และมีใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลา และออกตางจังหวัดได 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 08/04/2562

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด คนสวน - 

1 20-30 ปวช./- ป.ตรี 
นิติศาสตร หรืออ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
ลําพูน

คนสวน - 

113  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 6,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 07/04/2562

โทร .053-525565

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานบัญชี ลักษณะงาน - การบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารทางบัญชี - ต้ังเบิกคารักษาพยาบาล รวมท้ังติดตาม และปดงบ
ประจําเดือน - งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการบัญชี 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 07/04/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 21-35 ปวส./ข้ึนไป บัญชี 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 6/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานท่ัวไป มีประกันสังคม ชุดพนักงาน 

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

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 07/04/2562

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-525543#502 /095-2366622

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด ออกแบบดีไซน สามารถทําโปรแกรมออกแบบท้ังหมดไดดี หากทําแบบ 3D จะพิจารณาเปน
พิเศษ 

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป
พิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 07/04/2562

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-525543#502 /095-2366622

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานออฟฟต ทํางานคลองตัว เกงงานดานเอกสาร ติดตอส่ือสารกับลูกคาไดดี ขับรถยนตได
แลวมีใบขับข่ีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 07/04/2562

e-mail:Assign_z@hotmail.com

3 35 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-525543#502 /095-2366622

หนา้ 7/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยชางเทคนิคคอมพิวเตอร มีความรูในดาน Hardware, Software และระบบ Network สามารถซอม
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนได ผานการเกณฑทหาร หรือจบ ร.ด 3 ปข้ึนไป 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 05/04/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ลามภาษาญี่ปุน มีประสบการณดานการแปลภาษาญ่ีปุน อยางนอย 2 ป 

1 20-25 ปวส./ภาษาญ่ีปุน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

2 25-35 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน หรือบริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ลามภาษาญี่ปุน มีประสบการณดานการแปลภาษาญ่ีปุน อยางนอย 2 ป 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 05/04/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด Programmer มีประสบการณในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร หรือระบบงานบนเว็บ 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 05/04/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

2 25-35 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 22-30 ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143
หนา้ 8/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer (Production 
Engineering)

(must serve military service) Bachelor’s degree in Computer 
Engineering. Process Control and improvement. Circuit design / 
Program design and development (Such as PLC, Microcontroller 
or relate.) Web (Application) design /IOT system. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 05/04/2562

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

1 age not 
over 30 

year

ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Computer 
Engineering.

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer (Microwave 
Production)

1 age not 
over 27 

year

ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Electronic 
Engineering.

(must serve military service) Bachelor’s degree in Electronic 
Engineering. Have Knowledge about Electronic Circuits,Network 
analysis Signals and systems, Communications and other 
relation. Computer skill such as Microsoft office and Able to 
communicate well in English both written and spoken. 

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer (Process 
Engineering)

(Male must serve military service) Bachelor’s degree in Industrial 
Engineering/Mechanical Engineering. have knowledge about 
Microsolf Access, Communication skill. Able to Communicate 
well in English both written and Spoken. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 05/04/2562

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 age not 
over 30 

year

ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Industrial 
Engineering/Mechan
ical Engineering.

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 9/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด พนักงาน QA,QC,R&D มีความรูความสามารถในการควบคุมสเปกตาง ใๆนโรงงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพ 

280  หมู 9  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป ปดรับสมัคร 05/04/2562

โทร .052030203

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานโกดัง (สงสินคา) มีประกันสังคม กองทุนสวัสดิการพนักงาน เส้ือยูนิฟอรม 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

20 ไมเกิน 35 ป.ตรี/-

1 18-28 ม.3/ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ปดรับสมัคร 04/04/2562

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขับรถ มีประกันสังคม กองทุนสวัสดิการพนักงาน เส้ือยูนิฟอรม 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ปดรับสมัคร 04/04/2562

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานบัญชี มีประกันสังคม กองทุนสวัสดิการพนักงาน เส้ือยูนิฟอรม 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ปดรับสมัคร 04/04/2562

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ีโฟร

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ีโฟร

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ีโฟร

1 21-28 ม.3/ข้ึนไป

1 21-30 ปวส./บัญชี ข้ึนไป

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

หนา้ 10/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจํารานเคเค สามารถเขากะ ทําโอทีได มียานพาหนะ โยกยายสาขาได มีประกันสังคม 
กองทุนสวัสดิการพนักงาน เส้ือยูนิฟอรม 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค 
ทเวนต้ีโฟร

ปดรับสมัคร 04/04/2562

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) พนักงานแคชเชียร - 

10 18-30 ม.3/ข้ึนไป

2 21 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไปบริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 
สาขาลําพูน

พนักงานแคชเชียร - 

161  หมู 5  ต. เวียยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง และของ
ตกแตงบานครบวงจร

ปดรับสมัคร 04/04/2562

โทร .053-093955-7,088-3407778

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 
สาขาลําพูน

พนักงานขาย - 

161  หมู 5  ต. เวียยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง และของ
ตกแตงบานครบวงจร

ปดรับสมัคร 04/04/2562

2 21 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

10 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

ตกแตงบานครบวงจร

โทร .053-093955-7,088-3407778

หนา้ 11/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 
สาขาลําพูน

พนักงานเทคนิค มีใบรับรองกรมพัฒนาฯ 

161  หมู 5  ต. เวียยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง และของ
ตกแตงบานครบวงจร

ปดรับสมัคร 04/04/2562

โทร .053-093955-7,088-3407778

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางเขียนแบบ ออโตแคด มีประสบการณ สามารถทํางานลวงเวลาได สขุภาพแข็งแรง 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

1 21 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป

1 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

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

ปดรับสมัคร 04/04/2562

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางเช่ือมโรงงาน มีประสบการณ สามารถทํางานลวงเวลาได สขุภาพแข็งแรง 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ปดรับสมัคร 04/04/2562

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางไฟฟาโรงงาน มีประสบการณ สามารถทํางานลวงเวลาได สขุภาพแข็งแรง 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ปดรับสมัคร 04/04/2562

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

2 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

2 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

โทร .052-030296,052-030297
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Development Technician ( 
R&D Department)

วุฒิการศึกษา ปวช/ ปวส . สาขา ไฟฟา / อิเลคทรอนิกส หรือท่ีเก่ียวของ 
Vocational / High vocational In Electrical Or Electronic or Related
  สามารถเรียนรูการทํางานเอกสารประเภทไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสได 
Able to learn in electrical/mechanical Doc.  มีประสบการณท่ี
เก่ียวของอยางนอย 3 ป ในการทํางานโรงงานอุตสาหกรรม Experience 
more than 3 year with industrial factory  มีความสนใจและพรอม
จะเรียนรูการใชภาษาอังกฤษ Able to learn in english  ใชคอมพิวเตอร
ได Computer Skills : Standard  หากมีประสปการณการทํางาน
เก่ียวกับงาน Schaffner production จะพิจารณาเปนพิเศษ Experience : 
Schaffner production will be an advantage. 

2 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ปวช/ ปวส
 . สาขา ไฟฟา / 
อิเลคทรอนิกส หรือท่ี
เก่ียวของ

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 01/04/2562

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

บริษัท ลานนาเฟรม จํากัด พนักงานฝายผลิต ขยัน อดทน ต้ังใจทํางาน สุขภาพแข็งแรง สามารถยืนทํางานได 

78  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตกรอบรูป เฟอรนิเจอร และ
เคร่ืองตกแตงภายในบาน

ปดรับสมัคร 01/04/2562

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

ม.3/ข้ึนไป10 18-40

เคร่ืองตกแตงภายในบาน

โทร .053-581239,581465

หนา้ 13/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลานนาเฟรม จํากัด เจาหนาท่ีประสานงาน
ตางประเทศและแปลภาษา

สามารถพูด อาน เขียน ภาษาญ่ีปุนไดดี ขยัน อดทน ต้ังใจทํางาน สุขภาพ
แข็งแรง 

78  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตกรอบรูป เฟอรนิเจอร และ
เคร่ืองตกแตงภายในบาน

ปดรับสมัคร 01/04/2562

โทร .053-581239,581465

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

เจาหนาท่ีควบคุมเอกสาร DDC มีประสบการณทํางานดานเอกสาร DDC ไมนอยกวา 2 ป ไดรับการอบรม
หลักสูตร ขอกําหนด ISO 9001:2015 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน มี
ทักษะพ้ืนฐานในการใชงานโปรแกรม MS Office 

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน

1 21-35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

ทักษะพ้ืนฐานในการใชงานโปรแกรม MS Office 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 01/04/2562

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด ตรวจสอบคุณภาพ QA มีประสบการณดานตรวจสอบคุณภาพ/ประกันสุขภาพจะพิจารณาเปนพิเศษ 
เขากะกลางคืนได สุขภาพสมบูรณแข็งแรง สามารใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน MS
 Office ได มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และรถจักรยานยนต 

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

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

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป

ปดรับสมัคร 01/04/2562

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

1 25 ปข้ึนไป ม.6/- ปวส.

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

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

หนา้ 14/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 11 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด Technician (LM) มีประสบการณดานงานฉีด Injection M/C จะพิจารณาเปนพิเศษ เขากะ
กลางคืนได สุขภาพแข็งแรง สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน MS Office ได มี
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และรถจักรยานยนต 

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

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

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป ไดรับกา

ปดรับสมัคร 01/04/2562

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

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ปวส.ไฟฟา
,อิเล็กฯ,ชางกล,ชาง
ยนต หรืออ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

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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