
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด โรงงาน 1 เจาหนาที่เครื่องกล สามารถทํางานในสถานท่ีอากาศเย็น เขากะกลางคืนได และทํางานลวงเวลาได

92  หมู 3  ต. หนองจอบ สามารถใชคอมพิวเตอรได ถามีประสบการณงานดานไฟฟา งานเช่ือม
อ. สันทราย  จ. เชียงใหม

1 21 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ป.ตรี 
สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

อ. สันทราย  จ. เชียงใหม จะพิจารณาเปนพิเศษ
ประเภทกิจการ ผัก ผลไมแชเเข็งสงออกตางประเทศ เพศ ไมจํากัด

โทร .053-844960-4 ปดรับสมัคร 13/01/2563

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

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน พนักงานขับรถ 1 21-35 ม.3/ข้ึนไป สามารถขับรถออกตางจังหวัดไดและชํานาญเสนทาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน พนักงานฝายผลิต 1 21-35 ปวช./- อานแบบช้ินงานได ผลิดกระจกนิรภัยและสามารถจับยกกระจกได เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายกระจกนิรภัย,แปรรูปกระจก ปดรับสมัคร 12/01/2563

โทร .052-039678, 093-1316226

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ ปวส.ข้ึนไป/การบริหารธุรกิจ 1.เช็ค/ตรวจสอบสิทธ์ิผูใชบริการใหอยางถูกตอง

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง 2.ติดตอประสานงานท้ังภายในและภายนอก 3.และอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ หญิง ชวงเวลาทํางาน08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00น.+OT

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 12/01/2563

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรรมไฟฟา 
ปวส.สาขาไฟฟา ชาง
กลโรงงาน /ท่ี
เก่ียวของ

3 22-35 ปวส./ปวส.ข้ึนไป 
คอมพิวเตอรธุริจ 
หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5
หนา้ 1/3



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด 10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป มีบัตรประจําตัวคนพิการ ท่ียังไมหมดอายุ สามารถชวยเหลือตัวเองได และ

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก ส่ือสารได บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถ ของแตละคนท่ีสามารถ

อ. เมือง  จ. ลําพูน Support Production ได เพศ ไมจํากัด

Interpreter (Japanese) 1 22 ปข้ึนไป 1) At least 1-5 years experience as interpreter in Manufacturing

Factory. 2) Good command in Japanese/English Language.

e-mail:apl.microglass@agc.com 3) Passed Japanese language proficiency certificating level

โทร .053-584300 ตอ 1114 (JLPT N2 up). 4) Good interpersonal skill, service mind and able 
to work under pressure as well. เพศ ไมจํากัด

QA Engineer 1 22 ปข้ึนไป 1) At least 1-5 years working experience in the related field is

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ฝายผลิต (เฉพาะคนพิการ) ที่
สามารถชวยเหลือตัวเองได

ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 

Japanese major is 
requited or 
related filed.

ป.ตรี/Bachelor's QA Engineer 1 22 ปข้ึนไป 1) At least 1-5 years working experience in the related field is

required for this position. 2) Responsibilities include identifying

and solving operation and process problems and support various 

project groups to resolve and prevent quality issues. 

3) Reviewing/preparing requirements for the scope of quality 
assurance. เพศ ไมจํากัด

supports and participates Continuous improvement initiatives. 

Production Engineer 1 22 ปข้ึนไป 1) At least 1-5 years working experience in a manufacturing facility

(New graduated student is welcome). 2) The successful candidate

must have a high degree of managerial skills and first line supervisory 

experience in manufacturing. 3) Knowledge of standard cost systems 

and controls is required. เพศ ไมจํากัด

ปดรับสมัคร 12/01/2563

ป.ตรี/Bachelor's 
degree in 

Engineering or 
higher.

ป.ตรี/Bachelor's 
Degee in 

Engineering or any 
related fields.

ปดรับสมัคร 12/01/2563

หนา้ 2/3



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานชางซอมบํารุงทั่วไป มีความรูความสามารถในงานซอมบํารุงท่ัวไป งานระบบไฟฟา แอร ประปา

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ ปมลม พัดลมดูดอากาศ ซอมแซมอุปกรณตางๆภายในบริษัท มีใบประกาศนีย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 310  บาท บัตรจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานจะพิจารณาเปนพิเศษ เพศ ชาย

ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและ
เพชรตัด

ปดรับสมัคร 12/01/2563

โทร .053-526130 053-526444

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได สามารถใชโปรแกรม Auto CAD 2D, Solid

140  หมู 6  ต. หนองหนาม Works หรือ 3D โปรแกรมอ่ืน  ๆสามารถใชโปรแกรม MS.Office ไดเปนอยางดี

อ. เมือง  จ. ลําพูน สามารถขับรถยนตได และมีใบขับข่ี เพศ ไมจํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต ชวงเวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. จ-ส ปดรับสมัคร 12/01/2563

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

Development & Mold 
Engineer

1 25-35 ม.3/ข้ึนไป

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/
วิศวกรรมศาสตร 
สาขาอุตสาหการ,
การผลิต หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของe-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท ต.เจริญยนต บอด้ีเพนท จํากัด สโตรอะไหล ประกันสังคม เบ้ียขยัน ชุดพนักงาน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

41/2   หมู 5  ต. ตนธง ใชโปรแกรม MS office ได ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด
ประเภทกิจการ อูซอม เคาะ ทําสี และเคลมประกันรถยนต ชวงเวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. จ-ส 

โทร .053-092334,095-4524664 ปดรับสมัคร 12/01/2563

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด • At least 2 or 3 year experience in Product Engineer, Project

67  หมู 4  ต. บานกลาง Engineer or related 3 years. • Good command of English both

อ. เมือง  จ. ลําพูน written and spoken เพศ ไมจํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 09/01/2563

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

Automotive Process 
development Engineer

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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

1 25-35 ป.ตรี/Bachelor’s 
Degree in 
Mechanical, 
Electrical Engineer 
or related

2 ไมจํากัดอายุ

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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