
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย คนพิการ งานเอกสาร งานคอมพิวเตอร คนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือรางกาย 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

1 18-30 ม.3/ข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 09/09/2562

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

รานกุสุมาอาหารสัตว พนักงานขายในรานชาย ม.6 ข้ึนไป ยกแบก ขับรถได มีใบขับข่ี 

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 08/09/2562

โทร .053-511720

รานกุสุมาอาหารสัตว พนักงานแคชเชียร ปวส. ข้ึนไป ขายของหนารานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ช่ือสัตย ขยัน สูงาน 
สุภาพ พูดจาดี 

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน จ-ศ 08.00 - 17.30 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 08/09/2562

1 20-35 ม.6/ข้ึนไป

1 18-35 ปวส./ปวส.ข้ึนไป

 คาจาง 300 ทดลองงาน 400 
บรรจุข้ันตํ่า  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 08/09/2562

โทร .053-511720
หนา้ 1/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทานากะ พรีซิสช่ัน (ปทท.) จํากัด ผูประกอบการโรงอาหารและ
รานคา

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณในการทําอาหารใหกับพนักงานใน
โรงงานหรือเคยไดรับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองดานสุขาภิบาลอาหารจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนยานพาหนะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31/08/2562

โทร .053-581224-7

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง ม.6,ปวช. ข้ึนไป สายตาปกติ ขยัน อดทน สามารถทํางานเปนกะได สามารถ
ทํางานลวงเวลาท้ังวันธรรมดาและวันหยุดได หากสามารถใชงานคอมพิวเตอร

2 18-35 ม.6-ปวช/ข้ึนไป

1 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ทํางานลวงเวลาท้ังวันธรรมดาและวันหยุดได หากสามารถใชงานคอมพิวเตอร
ไดจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร 08/09/2562

e-mail:jakapong@yet.ricoh.com

โทร .0 5358 1686-9

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย ม.6,ปวช. ข้ึนไป ผานการเกณฑทหาร สายตาปกติ ขยัน อดทน สามารถ
ทํางานเปนกะได สามารถทํางานลวงเวลาท้ังวันธรรมดาและวันหยุดได 

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร 08/09/2562

e-mail:jakapong@yet.ricoh.com

1 22-35 ไมจํากัด/ข้ึนไป

e-mail:jakapong@yet.ricoh.com

โทร .0 5358 1686-9

หนา้ 2/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด หัวหนากลุมงานการผลิต ปวส. อุตสาหกรรม ไฟฟา หรือป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟา มี
ภาวะการเปนผูนํา และภาวะการตัดสินใจไดเปนอยางดี มีความรู
ความสามารถทางดานเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูล (QC,Why Why) 
สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดดี มีความรูดานภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:jakapong@yet.ricoh.com ปดรับสมัคร 08/09/2562

โทร .0 5358 1686-9

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด วิศวกรรมไฟฟา ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร และ
อิเล็กทรอนิกส สามารถเขียนโปรแกรม PLC ไดเปนอยางดี สามารถเขียน

1 22 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ปวส. 
อุตสาหกรรม ไฟฟา 
หรือป.ตรี วิศวกรรม
อุตสาหการ 
วิศวกรรมไฟฟา

2 25-35 ป.ตรี/ป.ตรี 
วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส สามารถเขียนโปรแกรม PLC ไดเปนอยางดี สามารถเขียน

โปรแกรม Solid works ข้ันพ้ืนฐาน สามารถออกแบบติดต้ัง แกไขเคร่ืองจักร
 ควบคุม PLC สามารถออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม ปรับสมดุลของ
กระบวนการผลิตได มีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป 

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:jakapong@yet.ricoh.com ปดรับสมัคร 08/09/2562

โทร .0 5358 1686-9

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด Programmer (โปรแกรมเมอร) ป.ตรี คอมพิวเตอรธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มี
ประสบการณทํางานดานไอทีไมตํ่ากวา 3 ป มีประสบการณในการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร โดยใช VB,C,C++,Domino มีความรูเก่ียวกับการจัดการ
ฐานขอมูลเปนอยางดีโดยเฉพาะ MS SQL Server,MySQL 

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:jakapong@yet.ricoh.com ปดรับสมัคร 08/09/2562

1 25-45 ป.ตรี/ป.ตรี 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
 หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส วิศวกรรมไฟฟา
ส่ือสาร และ
อิเล็กทรอนิกส

e-mail:jakapong@yet.ricoh.com ปดรับสมัคร 08/09/2562

โทร .0 5358 1686-9
หนา้ 3/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ฝายบุคคลอาวุโส ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือภาษาญ่ีปุน มีความรูดานภาษาญ่ีปุน 
โดยสอบวัดระดับได Level 2 ข้ึนไป มีประสบการณในสายงาน HR และอยู
ในสายบังคับบัญชาอยางนอย 5 ป มีความเชียวชาญในงานคอมพิวเตอร MS 
Excel ไดเปนอยางดี 

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร 08/09/2562

e-mail:jakapong@yet.ricoh.com

โทร .0 5358 1686-9

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานขับรถสํานักงาน ม.6,ปวช. ข้ึนไป ไมจํากัดสาขาวิชา มีความรูทางดานการบํารุงรักษารถยนต 1 ไมเกิน 35 ม.6-ปวช/ข้ึนไป

1 30-40 ป.ตรี/ป.ตรี สาขา
บริหารทรัพยากร
บุคคล หรือภาษาญ่ีปุน

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานขับรถสํานักงาน ม.6,ปวช. ข้ึนไป ไมจํากัดสาขาวิชา มีความรูทางดานการบํารุงรักษารถยนต 
รูจักเสนทางเปนอยางดี มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต สามารถขับไดท้ัง Auto และ
 Manual สามารถทํางานลวงเวลาได 

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 08/09/2562

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-537788 # 5803

โรงเรียนใบบุญลําพูน ลูกจาง(คนพิการ) ม.3-ปวส. มีประสบการณในการทํางานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
สามารถทํางานประสานกันคนอ่ืน ไๆดเปนอยางดี สามารถอานออก เขียนได 
เดินได ชวยเหลือตัวเองได 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 05/09/2562

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th /www.baiboon.ac.th

1 ไมเกิน 35 ม.6-ปวช/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

1 20-40 ม.3/ม.3-ปวส.

โทร .053-512274

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th /www.baiboon.ac.th

หนา้ 4/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอร่ี จํากัด CNC MILLING ปวช.,ปวส. ชางกลโรงงาน สามารถ Set-up งานบนเคร่ืองจักร CNC 
MILLING งาน Drawing และเขาใจงานอยางถูกตอง 

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองโลหะท่ัวไป ปดรับสมัคร 05/09/2562

e-mail:hr@svtmachinery.com

โทร .053-537594-5

บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอร่ี จํากัด ชางกลึง ไมจํากัดวุฒิ ทํางานกลึงได 

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

5 30-40 ปวช.-ปวส./ปวช.,ปวส.
 ชางกลโรงงาน

2 25-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองโลหะท่ัวไป ปดรับสมัคร 05/09/2562

e-mail:hr@svtmachinery.com

โทร .053-537594-5

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Testing Technician • จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเทาสาขาอิเล็กทรอนิกส, ไฟฟา, 
คอมพิวเตอรหรือ สาขาท่ีเก่ียวของ • สามารถใชคอมพิวเตอรMicrosoft 
Office ไดเปนอยางดี • มีมนุษยสัมพันธและทัศนคติท่ีดีตอทีมปฏิบัติงานมี
ความกระตือรือลน มีความรับผิดชอบสูง และ มีความพรอมในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา • หากมีความรูพ้ืนฐานทางดานการวิเคราะหวงจร หรือ
ไมโครคอนโทรลเลอร หรือ มีประสบการณดานเคร่ืองมือวัดและทดสอบ, 
ระบบออโตเมช่ันในบริษัทผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสมากอน จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ 

67  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com ปดรับสมัคร 05/09/2562

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

1 ไมเกิน 35 ปวส./• จบการศึกษา
ระดับ ปวส.หรือ
เทียบเทาสาขา
อิเล็กทรอนิกส, ไฟฟา,
 คอมพิวเตอรหรือ 
สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com ปดรับสมัคร 05/09/2562

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด พนักงานปฏิบัติการ ปวช.-ปวส.ไฟฟา/เคร่ืองกล หรือสาขาท่ีเก่ียวของ สามารถทํางานเปนกะได มี
ประสบการณ 1 ปข้ึนไป ดานงานท่ีเก่ียวของ ผานการเกณฑทหารหรือไดรับ
การยกเวน มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตและรถจักรยานยนต หากมีประสบการณ
ดานการตรวจเชค ซอมบํารุงเคร่ืองจักร งานระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบ
นํ้าประปา จะพิจารณาเปนพิเศษ 

60  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท เพศ ชาย

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-581063 , 053-552696 ปดรับสมัคร 05/09/2562

บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด ชาง ปวส.ไฟฟา/เคร่ืองกล หรือสาขาท่ีเก่ียวของ ตองผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน ระดับ 1 มีประสบการณ 1 ปข้ึนไป ดานงานท่ีเก่ียวของ ผานการ

ประเภทกิจการ ดูแลระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหรรม 

1 20 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ปวช.-ปวส.
ไฟฟา/เคร่ืองกล หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 23 ปข้ึนไป ปวส./ปวส.ไฟฟา/
เคร่ืองกล หรือสาขาท่ี ฝมือแรงงาน ระดับ 1 มีประสบการณ 1 ปข้ึนไป ดานงานท่ีเก่ียวของ ผานการ

เกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตและ
รถจักรยานยนต หากมีประสบการณดานการตรวจเชค ซอมบํารุงเคร่ืองจักร 
งานระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบนํ้าประปา จะพิจารณาเปนพิเศษ 

60  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท เพศ ชาย

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:guscolpn@gusco.co.th ปดรับสมัคร 05/09/2562

โทร .053-581063 , 053-552696

บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด ผูชวยผูจัดการ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร ส่ิงแวดลอม มีประสบการณ 1 ปข้ึนไป ดานงานท่ี
เก่ียวของ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)จะพิจารณา
เปนพิเศษ มีประสบการณงานระบบบําบัดนํ้าเสียระบบนํ้าประปาหรือ
สาธารณูปโภค จะพิจารณาเปนพิเศษ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตและ
รถจักรยานยนต สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี สามารถใชงานโปรแกรม Auto 
CAD ได 

60  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท เพศ ชาย

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ดูแลระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหรรม 

ประเภทกิจการ ดูแลระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหรรม 

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ป.ตรี 
วิศวกรรมศาสตร 
ส่ิงแวดลอม

เคร่ืองกล หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-581063 , 053-552696 ปดรับสมัคร 05/09/2562

ประเภทกิจการ ดูแลระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหรรม 
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.อัพเพอรทอปเอนเทอรไพรส ชางกลึง/มิลล่ิง ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณรับพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 
ประกันสังคม โอที โบนัสประจําป ชุดฟอรมฯลฯ 

171  หมู 18  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ โรงกลึง สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:upper_top@hotmail.com ปดรับสมัคร 05/09/2562

หจก.อัพเพอรทอปเอนเทอรไพรส ชางเช่ือม(อารกอน) ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณรับพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 
ประกันสังคม โอที โบนัสประจําป ชุดฟอรมฯลฯ 

171  หมู 18  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ โรงกลึง สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-027028,081-8827288,081-7163879

2 ไมเกิน 35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

4 ไมเกิน 35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ โรงกลึง สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 05/09/2562

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Store Supervisor Bachelor’s degree in Business administration or related field. 
Have experience in store 2-5 years. 

171  หมู 18  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ โรงกลึง สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

e-mail:upper_top@hotmail.com ปดรับสมัคร 02/09/2562

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Merchandising Staff Bachelor’s degree in Marketing or related fields. 1. Minimum 1- 2 
years experience in sales or customer services 2. Good 
personality and coordination skills 3. Good command of both 
spoken and written English 

171  หมู 18  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ โรงกลึง สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

e-mail:upper_top@hotmail.com ปดรับสมัคร 02/09/2562

โทร .053-027028,081-8827288,081-7163879

โทร .053-027028,081-8827288,081-7163879

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

2 25-35 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Marketing 
or related fields.

e-mail:upper_top@hotmail.com ปดรับสมัคร 02/09/2562

โทร .053-027028,081-8827288,081-7163879
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางกลโรงงาน ปวช.,ปวส. มีประสบการณ สามารถทํางานลวงเวลาได มีความอดทน 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 01/09/2562

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางเช่ือมโรงงาน ปวช.,ปวส. มีประสบการณ สามารถทํางานลวงเวลาได มีความอดทน 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 01/09/2562

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

3 ไมเกิน 35 ปวช.-ปวส./ปวช.,ปวส.

3 ไมเกิน 35 ปวช.-ปวส./ปวช.,ปวส.

ปดรับสมัคร 01/09/2562

โทร .052-030296,052-030297

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานคลังสินคา ม.3 ข้ึนไป มีสวัสดิการ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพ
เพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 390  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 01/09/2562

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานประจําเคร่ืองพับ ม.3 ข้ึนไป มีสวัสดิการ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพ
เพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 390  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 01/09/2562ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ม.3 ข้ึนไป

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ม.3 ข้ึนไป

โทร .052 039 505

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานประจําเคร่ือง CNC ม.3 ข้ึนไป มีสวัสดิการ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพ
เพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 390  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบแยก
อากาศ

ปดรับสมัคร 01/09/2562

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานพนสีฝุน ม.3 ข้ึนไป มีสวัสดิการ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพ
เพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ม.3 ข้ึนไป

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ม.3 ข้ึนไป

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 390  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบแยก
อากาศ

ปดรับสมัคร 01/09/2562

โทร .052 039 505

บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด โรงงาน 1 เจาหนาที่ธุรการ แผนกสงเสริม
การเกษตร

ป.ตรี คอมพิวเตอร/บริหาร/การจัดการ/สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีความรู
ทางดานคอมพิวเเตอร และสามารถใชไดเปนอยางดี ถามีประสบการณงาน
ดานธุรการมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 

92  หมู 3  ต. หนองจอบ เพศ ไมจํากัด

อ. สันทราย  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผัก ผลไมแชเเข็งสงออก
ตางประเทศ

ปดรับสมัคร 01/09/2562

โทร .053-844960-4

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

1 20 ปข้ึนไป ป.ตรี/ป.ตรี 
คอมพิวเตอร/บริหาร/
การจัดการ/สาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

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