
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด พนักงานขนสง เบ้ียขยัน คาขาว คารถ คาประสบการณ โอที โบนัส คาท่ีพัก

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 มกราคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 25-35 ปวส./ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ ปดรับสมัคร 10/02/2563

โทร .053-0932555

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด พนักงานควบคุมการผลิต เบ้ียขยัน คาขาว คารถ คาประสบการณ โอที โบนัส คาท่ีพัก

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ ปดรับสมัคร 10/02/2563

โทร .053-0932555

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ฝายผลิต เบ้ียขยัน คาขาว คารถ คาประสบการณ โอที โบนัส คาท่ีพัก

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 320  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ ปดรับสมัคร 10/02/2563

2 18-35 ม.3/- ปวส.

1 18-35 ปวส.-ป.ตรี/-

โทร .053-0932555
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 มกราคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สหกรณโคนมหริภุญชัย จํากัด เจาหนาที่สัตวบาล ผานเกณฑทหารแลว ขับรถยนตได สามารถใชคอมเปน มีประสบการณจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ

125  หมู 11  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สหกรณการเกษตร (โคนม) ปดรับสมัคร 09/02/2563

โทร .053-003276,053-003276

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QA Engineer Experience 1-3 year up in quality functional, summery customer 
claim (8D) report and Audit Supplier. Experience in PPAP 
"perparation and submit to customer about New Model. 
Design/Process change request. เพศ ไมจํากัด

1 ไมเกิน 38 ปวส./ข้ึนไป สัตวบาล
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 24-30 ป.ตรี/Bachelor's 
degree in 
Engineering 
(Industrial/Producti Design/Process change request. เพศ ไมจํากัด

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. จ-ส 

ปดรับสมัคร 08/02/2563

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Development & Mold 
Engineer

พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได สามารถใชโปรแกรม Auto CAD 2D, Solid 
Works หรือ 3D โปรแกรมอ่ืน  ๆสามารถใชโปรแกรม MS.Office ไดเปนอยาง
ดี สามารถขับรถยนตได และมีใบขับข่ี เพศ ไมจํากัด

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติกใน
อุตสาหกรรมยานยนต

ปดรับสมัคร 08/02/2563

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต

(Industrial/Producti
on/Mechanical/Ele
ctrical or related 
filed)

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ป.ตรี/
วิศวกรรมศาสตร 
สาขาอุตสาหการ,
การผลิต หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .053-584230 fax: 053-584231
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 มกราคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด พนักงานยกสินคา สุขภาพแข็งแรง ยกสินคาหนักได ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี

109   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 320/วัน  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ปดรับสมัคร 08/02/2563

โทร .053-525171-2 fax 053-525173

บ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด พนักงานแบงบรรจุสินคา ขยัน อดทน ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี

109   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 320/วัน  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ปดรับสมัคร 08/02/2563

1 25-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 25-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ปดรับสมัคร 08/02/2563

e-mail: 
pradthana.worldchemical@gmail.comโทร .053-525171-2 fax 053-525173

บริษัท ลําพูน ซี.วาย.เอ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด หัวหนาชางแอร -

148/4-5  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การติดต้ังสาธารณูปโภค ปดรับสมัคร 08/02/2563

โทร .053-582742,582743,081-9524636

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย พนักงานประกอบช้ินงาน 
(Assembly)

ม.6-ปวช.มีประสบการณดานงานประกอบของงานอุตสาหกรรม ดานการ
ตรวจช้ินงานพลาสติก สามารถทํางานเปนกะได

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 07/02/2563

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต

1 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

4 18-38 ม.6-ปวช/-

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 มกราคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด ชางสเครฟ ขยัน อดทน ซ่ือสัตย

บานสันมะนะ   หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 07/02/2563

e-mail:rga@rgadiamond.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด พนักงานเจียระไน ขยัน อดทน ซ่ือสัตย

บานสันมะนะ   หมู 10  ต. บานธิ อ. บานธิ  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท เพศ ไมจํากัด ชวงเวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 07/02/2563

1 25-30 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

10 20-30 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 07/02/2563

e-mail:rga@rgadiamond.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานอาคารสถานที/่ความ
ปลอดภัย

ดูแลระบบบอบําบัดนํ้าเสียของโรงพยาบาล ดูแลดานความปลอดภัย ดาน
อัคคีภัยในอาคาร และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย มีความขยัน อดทนซ่ือสัตย

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 07/02/2563

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท ฟช เอ็นเทอรไพรซส(ไทยแลนด) จํากัด พนักงานฝายบริหารทั่วไป มีความรูพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ ท้ังการพูดและการเขียน สามารถ
ทํางานเปนทีมได มีความรูดานโปรแกรม Excel เปนอยางดี

93  หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ หญิง

ปดรับสมัคร 07/02/2563

e-mail:fishent_admin@csloxinfo.com

ประเภทกิจการ การทําเคร่ืองประดับจากเพชรพลอย โลหะมีคาและไขมุก

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 20 ปข้ึนไป ปวช./ปวช. ข้ึนไป 
คอมพิวเตอร 
บริหารธุรกิจ หรือ
บัญชี

โทร .053-093833-6
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 มกราคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เนเจอร คอสเมติกส จํากัด พนักงานคลังสินคา

118  หมู 5  ต. หนองจะบก

อ. เมือง  จ. นครราชสีมา  คาจาง 400/วัน  บาท เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ คลังกระจายสินคาเบียรสิงห ปดรับสมัคร 06/02/2563

โทร .0943914126

บริษัท เนเจอร คอสเมติกส จํากัด พนักงานเช็คเกอร เช็คสตอคสินคาและเช็คสินคากอนจาย ปฏิบัติงาน ณ ศูนยกระจายสินคา
เบียรสิงห จังหวัดลําพูน ขางปมนํ้ามันเชลล

118  หมู 5  ต. หนองจะบก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. นครราชสีมา  คาจาง 15000  บาท

ประทับตราสินคา และคัดแยกพาเลท ปฏิบัติงาน ณ ศูนยกระจายสินคาเบียร
สิงห จังหวัดลําพูน ขางปมนํ้ามันเชลล

10 18ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

7 25ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ไมจํากัด
สาขา

ประเภทกิจการ คลังกระจายสินคาเบียรสิงห ปดรับสมัคร 06/02/2563

โทร .0943914126

บริษัท เนเจอร คอสเมติกส จํากัด พนักงาานขับรถโฟรคลิฟ สามารถขับรถโฟรคลิฟได ปฏิบัติงาน ณ ศูนยกระจายสินคาเบียรสิงห จังหวัด
ลําพูน ขางปมนํ้ามันเชลล

118  หมู 5  ต. หนองจะบก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. นครราชสีมา  คาจาง 14000  บาท

ประเภทกิจการ คลังกระจายสินคาเบียรสิงห ปดรับสมัคร 06/02/2563

โทร .0943914126

หางหุนสวนจํากัด อ.เจริญพานิช พนักงานสงสินคา เพศชาย ไมจํากัดวุฒิ มีคาเท่ียวพิเศษ โบนัสให

117  หมู 11  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  คาจาง 12,500  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 06/02/2563

โทร .053-553215

3 30 ปข้ึนไป ไมจํากัด/-

2 25-55 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-553215
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 มกราคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด อ.เจริญพานิช พนักงานขับรถ เพศชาย ไมจํากัดวุฒิ มีเบ้ียขยัน ประกันสังคม คาลวงเวลา ให

117  หมู 11  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  คาจาง 12,500  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 06/02/2563

โทร .053-553215

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานฝายผลิตชาย

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 03/02/2563

e-mail:Patcharin.o@mama.co.th

สามารถทํางานเปนกะได/สายตาปกติ ไมบอดสี คาเบ้ียขยัน คาครองชีพ คา
ลวงเวลา

2 25-55 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

20 18-35 ม.3/ข้ึนไป

e-mail:Patcharin.o@mama.co.th

โทร .053-537788 # 5803

เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502
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