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

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานบัญชี (เช็คสตอค) มีประสบการณทํางานมาแลวจะพิจารณาเปนพิเศษ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

1 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./บัญชี /
สาขาท่ีเก่ียวของ

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค 
ทเวนต้ีโฟร

ปดรับสมัคร 10/12/2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท เจริญมอเตอร เชียงใหม จํากัด (สาขา
ลําพูน) 

บัญชี ประกันสังคม โบนัส ชุดฟอรม ลาพักรอน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม มี
ประสบการณทํางานมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 

144/1  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย เชา รถจักยานยนต 
รถยนต จักรยาน

ปดรับสมัคร 10/12/2560

โทร .053-559510-5

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย สวัสดิการ 1. อาหารกลางวันฟรี 2. ประกันสังคม 3. ชุดฟอรม 4. เงินชวยอ่ืนๆ
 5. สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ 

319  หมู 8  ต. อุโมงค อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย
ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  

บาท
สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com ปดรับสมัคร -

2 25-35 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

20 18 ปข้ึนไป ม.3/-

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com ปดรับสมัคร -

โทร .053-983204-7
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานบัญชี สวัสดิการ 1. อาหารกลางวันฟรี 2. ประกันสังคม 3. ชุดฟอรม 4. เงินชวยอ่ืนๆ
 5. สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00 น. -17.00 น.  
ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ สวัสดิการ 1. อาหารกลางวันฟรี 2. ประกันสังคม 3. ชุดฟอรม 4. เงินคา
วิชาชีพ 5. เงินชวยอ่ืน  ๆ6. สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

22 ปข้ึนไป ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และส่ิงแวดลอม

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี

1

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00 น. -17.00 น.  
ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูพ่ีเล้ียงเด็ก หากมีประสบการณดูแลเด็กจะพิจารณาเปนพิเศษ มีเจตนคติท่ีดีตอการทํางาน
 อดทน ซ่ือสัตย รักเด็ก ในเย็น ตรงตอเวลา 

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

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 09/12/2560

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

1 25-35 ม.6/- ปวส.
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาจีน 
ระดับช้ันประถมศึกษา

ชายตองผานการเกณฑทหาร มีใบประกอบวิชาชีพครู จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี มีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ รักเด็ก ใจเย็น มีความเมตตากรุณากับเด็ก  ๆ

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

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 09/12/2560

โทร .053-512274

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ฝายผลิต - 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ภาษาจีน

1 20-35 ม.3/ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 09/12/2560
e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ฝายผลิต (ผูพิการ) พิการทางการเคล่ือนไหว ชวยเหลือตัวเองได 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 09/12/2560
e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

โทร .052 039 505

20-35 ม.3/ข้ึนไป1
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัท สยามมิตซุย คาสต้ิง จํากัด เจาหนาที่ฝายบุคคล มนุษยสัมพันธดี - มีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี - เขาใจในจรรยาบรรณของงาน HR
 - สามารถทํางานภายใตภาวะความกดดันได 

92  หมู 10  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  
ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย แปรรูป ขยะและเศษวัสดุอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 30 พ.ย. 2560

โทร .053-090121,083-1521382

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานประชาสัมพันธ 1. รับผิดชอบงานดานอํานวยความสะดวกผูมาใชบริการ 2. รับเร่ืองรองเรียน
รวมท้ังใหขอมูลขาวสารกิจกรรมตางๆใหกับผูใชบริการรวมท้ังประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 3. ทํางานรวมกับทีม ในการดูแล
และชวยเหลือผูมาใชบริการ *** - เงินเดือน / คาลวงเวลา - ประกันสังคม - 

1 22-27 ป.ตรี/การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 อายุไมเกิน 
35 ป

ปวส.ข้ึนไป/สาขาท่ี
เก่ียวของ

และชวยเหลือผูมาใชบริการ *** - เงินเดือน / คาลวงเวลา - ประกันสังคม - 
โบนัสประจําป - คารักษาพยาบาลญาติสายตรง - ประกันอุบัติเหตุกลุม 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 20/11/2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจําราน KK 
สาขาปาซางมินิมารท

รักในงานบริการ ชายผานการเกณฑทหารแลว มีประสบการณจะพิจารณา
เปนพิเศษ มียานพาหนะเปนของตนเอง 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ีโฟร ปดรับสมัคร 06/12/2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

2 21-30 ม.3/ข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด ฝายผลิต *สมัครดวยตัวเองท่ีบริษัท หรือสมัครออนไลนท่ีล้ิงค 
https://goo.gl/forms/AkmlFAWpZ3LTKFJA3 ** เง่ือนไขการทํางาน (1) 
สามารถทํางานในเวลากลางคืน (เขากะ) ทํางานลวงเวลา และทํางานวันหยุด
ได (2) สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ (ไมมีโรคประจําตัว) (3) สามารถยกของหนัก
ไดตามกฎหมายกําหนด (4) มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตหรือรถจักรยานยนต ** 
สวัสดิการ (1) คาอาหาร (2) คาเดินทางตามระยะทาง (3) เบ้ียขยัน (4) คากะ 
(5) คารอน(เฉพาะบางจุดการทํางาน) (6) โบนัส *

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง ชาย 160 ซม. ข้ึนไป, หญิง 150 ซม. ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลา
ทํางานกะกลางวัน 08.25-17.35 น. กะกลางคืน 20.25-05.35 น.  

50 21-35 ม.3 ข้ึนไป/-

ทํางานกะกลางวัน 08.25-17.35 น. กะกลางคืน 20.25-05.35 น.  
ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต ปดรับสมัคร 18/11/17

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ผูจัดการโรงงาน (Factory 
Manager)

1. Male or Female, Age between 40 - 50 years old. 2. Bachelor or 
Master Degree in Industrial Engineering, Mechanical Engineering, or 
any related fields. 3. At least 5 years experienced in Managerial 
Level. 4. Good English in written and communication skill. or 
Chinese language 5. Strong Leadership Skill, Problem Solving, 
Proactive, Initiative, Result-Oriented, Business Mastery. 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/11/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 45ป ป.ตรี/Industrial 
Engineering or any 
related fields

โทร .053-581222-3 ตอ 109
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QA. Dimension Insperctor
 ดวน!!!

เง่ือนไข 1.มีประสบการณเก่ียวกับการตรวจสอบงานดวยเคร่ืองมือวัดมากอน 
หากมีประสบการณตรงเก่ียวกับงาน Plastic injection มากอนจะพิจารณา
เปนพิเศษ 2.สามารถใชเคร่ืองมือวัดพ้ืนฐาน เชน Micrometer, Vernier 
caliper ได 3.หากมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือวัดละเอียดประเภท 
Non-contact (Smart scope, Quick vision, OGP) หรือเคร่ืองมือวัดแบบ 3
 แกน (CMM) มากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 4.สามารถใชProgram 
Computer พ้ืนฐาน เชน Excell, Word ได 5.สามารถทํางานเปนกะได 6.มี
ทัศนคติท่ีดีในการทํางานเปนทีม สวัสดิการ : 1.เปนพนักงานประจํา 2.มี
คาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ประกันชีวิตประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

1 22-35 ปวช.-ปวส./ไมระบุ

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมตํ่ากวา 150  นํ้าหนักไมเกิน 85  ชวงเวลาทํางาน3 กะ  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พนักงานปฏิบัติงาน เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร ศึกษาศาสตร 
รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร บริหารรัฐกิจ มนุษยศาสตร เศรษฐศาสตร 
วารสารศาสตร นิเทศศาสตร ส่ือสารมวลชน บริหารธุรกิจ บรรณารักษศาสตร
 สารสนเทศศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร การจัดการความรู การจัดการ
สมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือก
 สามารถดาวนโหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
www.pol.cum.ac.th 

239  หมู -  ต. ในเมือง อ. เมือง  จ. เชียงใหม  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ มหาวิทยาลัย  คาจาง 17,060  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-942951 ปดรับสมัคร 16/11/2560

1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/ครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร ฯลฯ

โทร .053-942951 ปดรับสมัคร 16/11/2560
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

สหกรณโคนมลําพูน จํากัด เจาหนาที่รับนํ้านมดิบ สามารถยกของหนักได - สามารถทํางานนอกเวลาได - ไมมีโรคประจําตัว 
สวัสดิการ ประกันสังคม/เบ้ียขยัน ผูประสงคจะสมัคร ย่ืนใบสมัครดวยตนเองท่ี
 สหกรณโคนม ลําพูน ต้ังแตวันท่ี 2 พ.ย. 60 - 30 ธ.ค. 60 วันจันทร-วันเสาร 
เวลา 8.00 - 17.00 น. 

322   หมู 8  ต. หวยยาบ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รับซ้ือ จําหนาย แปรรูปนมโค ปดรับสมัคร 31/12/2560

โทร .0-5398-5387

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานทรัพยากรมนุษย สามารถคิดเงินเดือนพนักงานได - สามารถคิดคาลวงเวลาพนักงานได - มีใจ
รักบริการ ** - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุม - สวนลดคา

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1 30 ป ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/
บริหารธุรกิจ รักบริการ ** - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุม - สวนลดคา

รักษาพยาบาล 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. +TO แลวแตหนางาน  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 20/11/2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

สํานักงานทางหลวงชนบทลําพูน แมบาน มีประกันสังคม ทําความสะอาดภายในสํานักงาน 

117  หมู 4  ต. ตนธง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 370/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-16.30 น.  

ประเภทกิจการ ทางหลวงชนบท ปดรับสมัคร 07/12/2560

โทร .053-003546

2 ไมจํากัด ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย พนักงานQC ดวน เง่ือนไข 1.หากมีประสบการณในงานเก่ียวกับการตรวจสอบช้ินงาน หรือ
ทํางานในแผนกPD/QA/QC มากอนอยางนอย 1 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ 2.
สามารถเขากะได, ทํางานลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดี ในการทํางานเปนทีม 
สวัสดิการ : 1.เปนพนักงานประจํา 2.มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน 
โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.,
 20.00-05.00น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

1 18 ปข้ึนไป 
ไมเกิน 30

ปวช.-ปวส./ไมระบุ

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานขับรถ มีใบขับข่ีรถยนต 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 18.00 น.  
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง ปดรับสมัคร 06/12/2560
โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานแคชเชียร -

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 18.00 น.  
ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง ปดรับสมัคร 06/12/2560
โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

1 ไมเกิน 35 ป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 ไมเกิน 35 ป ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Product Manager Qualifications: -At least 5 year(s) of working experience in a 
related field is required for this position. -Thai nationality -
Bachelor’s Degree in Industrial engineering or related field -Be 
proficient in using MS. Office and Auto CAD. -Working experience 
in Fabrication/Installation Doors and Windows will be an added 
advantage -Proficient in English, additional languages a plus. -
Good personality and interpersonal skill -Available to travel 
abroad Job Responsibilities: -Trainer to potential customer on site 
for Fabrication process. -Lead to the project of external 
installation and customer service. -Monitor production operations 
to perform / improve effectively and meeting standard. -Study 

1 ป.ตรี/Industrial 
engineering or 
related field

to perform / improve effectively and meeting standard. -Study 
improvement alternative for meeting or beyond customer 
expectation -Support Products development and Process 
improvement. -Study and emphasize for production improvement 
or alternative technique and adapt to existing production process 
-Act and encourage safety, environment, quality and disciplinary 
awareness and compliance as well as any required by the 
company procedures or work regulation. -Other tasks assigned by 
superior. -Perform / support all assigned cross functional works. 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/11/2017

e-mail:hr@meshtec.com website : 
www.meshtec.omโทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 
053-420591
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Marketing Manager Qualifications: -At least 5 year(s) of working experience in a 
related field is required for this position. -Thai nationality, 
Male/Female , Age 30 - 40years old -Bachelor’s Degree or higher 
in Marketing, Advertising, PR or related field -At least 5 - 7 years of 
experience in International Marketing field (at least 3 years in 
Management level) -Proficient in English, additional languages a 
plus. -Good personality and interpersonal skill Job 
Responsibilities: -Plan marketing and branding objectives/Expand 
product solutions and offerings -Prepare marketing strategies 
alongside company executives and staff -Analyze market trends 
and recommend changes to marketing and business 

1 30-40 ป.ตรี/Marketing, 
Advertising, PR or 
related field

and recommend changes to marketing and business 
development strategies based on analysis and feedback -Prepare 
and adhere to budgets/Oversee creation and delivery of press 
releases, advertisements, and other marketing materials -Deepen 
relationships with all media to ensure the most effective 
messaging and positioning of the organization -Lead all areas of 
content generation and production across all media platforms 
including Social Media.

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/11/2017

e-mail:hr@meshtec.com website : 
www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 
053-420591
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด วิศวกร คาพาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 6/12/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด วิศวกร คาพาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

2 21-30 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 สาขา อุตสาหการ

2 21-30 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 สาขา อุตสาหการ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 12/6/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน พนักงานขับรถสงสินคา มีใบอนุญาตขับรถยนต ชํานาญเสนทางในนิคมลําพูน ชํานาญเสนทางลําพูน-
เชียงใหม 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 06/12/2560

e-mail:unique_precision@hotmail.com

โทร .053-597195

2 21 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป สาขา
ชางกล
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน ชางกลึง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม สาขาชางกล 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 06/12/2560

e-mail:unique_precision@hotmail.com

โทร .053-597195

หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน ชาง CNC ยินดีรับนักศึกษาจบใหม สาขาชางกล 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 06/12/2560

2 21 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป สาขา
ชางกล

2 21 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป สาขา
ชางกล

ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 06/12/2560

e-mail:unique_precision@hotmail.com

โทร .053-597195

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Graphic artist Staff รายละเอียดของงาน 1.ออกแบบ Design graphic บนช้ินงานไดเปนอยางดี 
2.สามารถ Sketch รายละเอียดบนชุดตัวอยางได คุณสมบัติผูสมัคร สามาถใช
คอมพิวเตอรโปรแกรม IIIustrator , photoshop , Microsoft office ไดเปน
อยางดี 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

2 ไมเกิน 38 ปวส.-ป.ตรี/สาขาท่ี
เก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Improvement 
Engineer

Qualification: -Thai Nationality, Age 24-35 years -Bachelor degree 
in field of Industrial, Mechanical, Electrical, Instrumentation or any 
related -At least 2 years’ experience in engineering field, 
preferably in a manufacturing industry -Possess scientific and 
technical knowledge, Systematic and Logical thinking -Computer 
literacy in AutoCAD, MS office program. -Good command of 
English -Good communication skill Responsibilities: -Responsible 
for improvement and development of machines and production 
process to increase performance. -Ensure prevention measure to 
prevent problem reoccurrence. -Work closely with manager, 
supervisor, technicians, staff and other supporting teams to 

1 ป.ตรี/Industrial, 
Mechanical, 
Electrical, 
Instrumental 
Engineering

supervisor, technicians, staff and other supporting teams to 
development process. -Coordinate with and support other 
engineers to improve the production machine. -Act and 
encourage safety, environment, quality and disciplinary awareness 
and compliance as well as any required by the company 
procedures or work regulation. -Other tasks assigned by superior. -
Act and encourage safety, environment, quality and disciplinary 
awareness and compliance as well as any required by the 
company procedures or work regulation.

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/11/2017

e-mail:hr@meshtec.com website : 
www.meshtec.omโทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 
053-420591
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Engineer 
(Materials/Metallurgical 

Engineering)

Qualification: -Thai Nationality, Age 25-35 years -Bachelor degree 
in field of metallurgical, material engineering or materials Science -
At least 3 years professional experience in materials engineering 
field, focusing on materials properties, preferably in a 
manufacturing industry -Possess scientific and technical 
knowledge, Systematic and Logical thinking -Good command of 
English -Knowledgeable in Systems ISO9001 / ISO14001 / OHSAS 
18001 would be an advantage -Good communication skill -
Computer literacy in MS office program, power point and 
Microsoft project Responsibilities: -Investigate product failures and 
materials problems, testing for and identifying manufacturing 

1 25-35 ป.ตรี/metallurgical,
 material 
engineering or 
materials Science

materials problems, testing for and identifying manufacturing 
issues. -Conduct materials testing and technical for manufacturing 
process -Provide material and chemical specification information 
promptly with relevant recommendation for manufacturing in 
solving issue. -Create development and validation process for 
current and raw materials -Analyze failure and problem in relation 
to product -Act and encourage safety, environment, quality and 
disciplinary awareness and compliance as well as any required by 
the company procedures or work regulation.  

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/11/2017

e-mail:hr@meshtec.com website : 
www.meshtec.omโทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 
053-420591
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Engineer 
(Chemical Engineering)

Qualification: -Thai Nationality, Age 25-35 years -Bachelor’s degree 
in chemical engineering -At least 3 years of experience in 
manufacturing, if in power coating manufacturing environment is 
an advantage -Possess scientific and technical knowledge, 
Systematic and Logical Thinking -Good command of English -
Knowledgeable in Systems ISO9001 / ISO14001 / OHSAS 18001 
would be an advantage -Good communication skill -Computer 
literacy in MS office program, power point and Microsoft project 
Responsibilities: - Analyze and improve current process and to 
meet quality level - Working with team and supplier to introduce 
new processes and technologies. - Support the manufacturing 

1 25-35 ป.ตรี/chemical 
engineering

new processes and technologies. - Support the manufacturing 
productivity improvement process and ensure stability of process 
in production - Support team efforts to follow up and establish 
root causes of all non-conforming products and implement 
corrective actions - Investigate product failures and materials 
problems, testing for and identifying manufacturing issues. - Act 
and encourage safety, environment, quality and disciplinary 
awareness and compliance as well as any required by the 
company procedures or work regulation. - Other tasks assigned by 
superior.

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร 30/11/2017

e-mail:hr@meshtec.com website : 
www.meshtec.omโทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 
053-420591
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด QA & QC Manager 
(ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ)

คุณสมบัติ - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานวิศวกรรม (IE, ME, EE,
 Chem) หรือวิทยาศาสตรเคมี - มีประสบการณทํางานดาน QA มาอยางนอย
 5 ข้ึนไป - มีความรูความสามารถทางดานการรองรับลูกคา และเคร่ืองมือใน
การวิเคราะหขอมูล (QC, Why Why, 8D) - สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี
 และหากสามารถส่ือสารภาษาจีนได จะไดรับการพิจารณา เปนพิเศษ - 
สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดดี 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง 155 ข้ึนไป  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.30 - 17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30 ธันวาคม 2560

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

2 20 - 30 ป.ตรี/วิศวกรรม (IE, 
ME, EE, Chem)

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่ความปลอดภัย
วิชาชีพ (Safety Officer)

คุณสมบัติ -สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย -สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี และสามารถใชโปรแกรม 
Microsoft office ไดดี - มีความมุงม่ัน และสามารถเขากับผูอ่ืนไดดี สวัสดิการ
 ชุดพนักงาน, รถรับสง, โบนัส, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, คารักษาพยาบาล 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง 155 ข้ึนไป  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.30 - 17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30 ธันวาคม 2560

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

1 20 - 30 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

หนา้ที� 16/22



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด QA Japanese Customer 
Coordinate (เจาหนาที่
ประสานงานดานคุณภาพ

ภาษาญ่ีปุน)

คุณสมบัติ - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหาร, มนุษยศาสตร, 
ศิลปศาสตร หรือ วิศวกรรมศาสตร - สามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุนไดดี ในระดับ
 N2 ข้ึนไป - ชอบการเรียนรูและมีมนุษยสัมพันธทีดีในการรองรับลูกคา - 
สามารถใชโปรแกรม Microsoft office ไดดี สวัสดิการ - รถรับสง, ชุด
พนักงาน, เบ้ียขยัน, โบนัส, คารักษาพยาบาล 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง 155 ข้ึนไป  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.30 - 17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30 ธันวาคม 2560

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

2 20 - 30 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
ศิลปศาสตร วิศวกรรม

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

หัวหนาแผนกแมบาน มีใจรักงานบริการ มีทักษะการเปนผูนํา สุขภาพแข็งแรง มีประสบการณการ
ทํางานมากอนรับพิจารณาเปนพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

พนักงานเสิรฟ มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี มีทักษะดานการส่ือสาร สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและมีประสบการณดานงานเสิรฟมากอนจะรับพิจารณาเปน
พิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150/เดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053-534865-6,0813151388

1 30-45 ปวส.ข้ึนไป/การ
โรงแรมหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

1 20-35 /การโรงแรมหรือสาขา
ท่ีเก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

พนักงานลางจาน มีใจรักงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9150/เดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร ฝายบุคคล

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด ธุรการฝายจัดซ้ือ (ช่ัวคราว 4 
เดือน)

ทําหนาท่ีบันทึกขอมูลในโปรแกรม Excel และโปรแกรมสําเร็จรูป สามารถใช
 Microsoft Excel ไดเปนอยางดี 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - 

1 25 ป ข้ึนไป ปวช.-ปวส./
บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

1 20-45 /

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - 
เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ธุรการฝายจัดซ้ือ - 
Procurement Pool Officer

มีประสบการณดานจัดซ้ือจัดจางมากอน สามารถใชภาษาอังกฤษในการทํางาน
ได สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office ไดดี 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - 
เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

1 25 ป ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/
บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

หนา้ที� 18/22



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือ - Buyer มีประสบการณการทํางานดานจัดซ้ือมากอนอยางนอย 3 ป สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการทํางานไดดี 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - 
เสาร หยุดเสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด QA Inspector เคยมีประสบการณการทํางานดานการตรวจสอบคุณภาพช้ินมากอน สามารถ
ใชเคร่ืองมือวัดและอาน Drawing ได 

1 25 ป ข้ึนไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

3 25 ป ข้ึนไป ปวส./ชางกลโรงงาน / 
เทคนิคการผลิต หรือ ใชเคร่ืองมือวัดและอาน Drawing ได 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - เสาร  
ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด คนพิการ สามารถใชมือประกอบช้ินงานได สามารถชวยเหลือตัวเองได 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305 ข้ึนไป  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - เสาร  
ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

3 ไมเกิน 45 ป ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

เทคนิคการผลิต หรือ
อ่ืนๆ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด CNC Team Leader มีประสบการณการทํางานกับเครือง CNC อยางนอย 5 ป และเคยมี
ประสบการณการเปน Leader มาอยางนอย 2 ป สามารถอานเคร่ืองมือวัด
ละเอียดและ drawing ไดเปนอยางดี 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น. จันทร - เสาร  
ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําพูน เจาหนาที่ศาลยุติธรรม ผูสนใจขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานไดท่ี สํานักงานศาล
เยาวชนและคอรบครัวจังหวัดลําพูน ต้ังแตวันท่ี 3-23 พฤศจิกายน 2560 ใน

1 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./
บริหารธุรกิจ/บัญชี/

2 28-40 ปวส.ข้ึนไป/ชางกล
โรงงาน / เทคนิคการ
ผลิต หรืออ่ืนๆ

เยาวชนและคอรบครัวจังหวัดลําพูน ต้ังแตวันท่ี 3-23 พฤศจิกายน 2560 ใน
วันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.lpnjc.coj.go.th 

299  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 14,070  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 24/11/2560
โทร .053-584705
บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด ฝายผลิต (ชาย) **เง่ือนไขการทํางาน (1) สามารถทํางานในเวลากลางคืน (เขากะ) ทํางาน

ลวงเวลา และทํางานวันหยุดได (2) สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ (ไมมีโรค
ประจําตัว) (3) สามารถยกของหนักไดตามกฎหมายกําหนด (4) มีใบอนุญาต
ขับข่ีรถยนตหรือรถจักรยานยนต **สวัสดิการ (1) คาอาหาร (2) คาเดินทาง
ตามระยะทาง (3) เบ้ียขยัน (4) คากะ (5) คารอน(เฉพาะบางจุดการทํางาน) 
(6) โบนัส **

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

 คาจาง 305  บาท สวนสูง 160 ซม. ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานกะกลางวัน 08.25-17.35 
น. กะกลางคืน 20.25-05.35 น.  ปดรับสมัคร 17/11/2560

บริหารธุรกิจ/บัญชี/
พาณิชยการ/
เลขานุการ/
ภาษาตางประเทศ/
คอมพิวเตอรธุรกิจ

30 21-35 ม.3 ข้ึนไป/-

ยานยนต น. กะกลางคืน 20.25-05.35 น.  ปดรับสมัคร 17/11/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th โทร .053-581189-92 ตอ 116
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิตโรงงานผลิต
เตาฮวยนมสด

รายละเอียดงาน • ปฏิบัติงานดานการผลิตและแปรรูป (เตาฮวยนมสด) • งาน
อ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติผูสมัคร • เพศหญิง/ชาย • อายุต้ังแต 20 - 
45 ป • การศึกษา ม.3 ขึน) ไป • สุขภาพ, รางกายแข็งแรง สามารถยืนทํางาน
ได • ไมมีโรคประจําตัวท่ีสงผลตอสุขภาพตนเองในการทํางาน เชน ไวรัสตับ
อักเสบB, โลหิตจาง, ความดัน, โรค รายแรง และโรคติดตออ่ืน  ๆ• สามารถ
ทํางานเปนกะได (ไมมีกะดึก) • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี •
 พรอมเร่ิมงานทันที คาตอบแทน / สวัสดิการ • 305 บาท/วัน, OT 57 บาท/
ช่ัวโมง • ประกันสังคม • ชุดพนักงาน • ซือสินคาบริษัทฯ ในราคาพิเศษ • 
ตรวจสุขภาพประจําป 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

ม.3 ข้ึนไป/5

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม  ปดรับสมัคร 30/11/2560

โทร .053 533 008

โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล พนักงานตอนรับและรับจอง
หองพัก (นักศึกษาพารทไทม)

โรงแรมเปดใหมสไตล บูติก รับนักศึกษาฝกงาน ทํางานพารทไทม มี
คาตอบแทน สมัครไดดวยตนเอง โทร 0923328899 

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 5,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7.00-14.00 และ 14.00-20.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 30/11/60

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899

2 19-24 ปวช.-ปวส./การ
ทองเท่ียว การตลาด
และอ่ืนๆ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10  พฤศจิกายน 2560

บริษัท 558 อินเตอรฟรุต จํากัด พนักงานหนาลาน มีอาหาร 3 ม้ือ ท่ีพัก มีโอที และเงินพิเศษ 

354  หมู 7  ต. เหลายาว เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน   คาจาง 300-400/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ การขายสงผักและผลไม ปดรับสมัคร -

e-mail:natthakitcm@hotmail.com

โทร .053096177

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.comเว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
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