
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานขับรถ ม.3 ข้ึนไป มีประสบการณขับรถบริษัท 1-2 ปจะพิจารณาเปนพิเศษ มี
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และชํานาญเสนทางพ้ืนท่ีเชียงใหม-ลําพูน มีใจรักงาน
บริการ ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานลวงเวลาหรือวันหยุดได 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 20 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 28-37 ม.3/ม.3 ข้ึนไป

บริการ ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานลวงเวลาหรือวันหยุดได 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 20/09/2562

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนย Call visit ผูชวยพยาบาล หรือผูชวยทางการพยาบาล การดูแลเด็กและผูสูงอายุ 
ประสบการณทํางาน 1 ป ลักษณะงาน -ติดตามผูใชบริการของ รพ. หลัง
กลับบาน -ทําเร่ืองกลับบานใหผูใชบริการอยางถูกตอง ตรวจสอบความ
สมบูรณของเอกสาร มีทักษะในการพูด ส่ือสารท่ีดี 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.45 น.+โอที  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 20/09/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 18-35 ปวช./ผูชวยพยาบาล 
หรือผูชวยทางการ
พยาบาล การดูแลเด็ก
และผูสูงอายุ

 คาจาง ตามโครงสรางของ
องคกร  บาท

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 1/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 20 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด QA. Engineer • Bachelor's degree in Engineer field or related field • At least 3-5 
years of experience in electronics field, QA. & QC. System. • Good 
Knowledge in TS16949, ISO 9001, ISO 14001 requirement and 
Statistical Quality Control. • Knowledge of standard quality tools 
such as MSA, SPC, FMEA, 8D, PPAP, APQP and Calibration. • 
Knowledge for ROHS, REACH and Hazardous substance Control. • 
Team player, failure analysis/problem solving skill and can-do 
attitude • Good command of written and spoken in English. 

123   หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

1 23-40 ป.ตรี/Bachelor's 
degree in Engineer 
field or related field

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:hr@tsp-t.com ปดรับสมัคร 20/09/2562

โทร .053-552377-80

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด Production Leader ม.6 หรือ ปวช.ข้ึนไป สามารถใชงานคอมพิวเตอรได 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท เพศ ชาย

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 20/09/2562

โทร .052 039 505

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล นักรังสีเทคนิค ปวส.-ป.ตรี คอมพิวเตอรหรือสาขาท่ีเก่ียวของ มีประสบการณทํางาน 1 ป มี
ความสามารถดานคอมพิวเตอร ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ การตรวจทางรังสี
ท่ัวไป โดยใชเคร่ืองฉาย X-RAY บันทึกภาพสวนตางๆของรางกายผูใชบริการ 
ควบคุมเคร่ือง X-RAY ในการใหปริมาณรังสีท่ีพอเหมะ 

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. จ-ศ  

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com ปดรับสมัคร 20/09/2562

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ

18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ม.6 หรือ 
ปวช.ข้ึนไป

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

2 22-35 ป.ตรี/ป.ตรี 
วิทยาศาสตร,รังสี
เทคนิค

1

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com ปดรับสมัคร 20/09/2562

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 2/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 20 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานโสตฯ/ศูนยพัฒนา
คุณภาพ

ปวส.-ป.ตรี คอมพิวเตอรหรือสาขาท่ีเก่ียวของ หากมีประสบการณจะพิจารณา
เปนพิเศษ ความสามารถดานคอมพิวเตอร Photoshop,โปรแกรมAI เขียน
งานทางดานกราฟฟคดีไชด สามารถตกแตงออกแบบดานโฟโตชอป 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. จ-ศ  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 20/09/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

รานเบญจประดิษฐ ชางขัดเฟอรนิเจอร ป.6 ข้ึนไป มีท่ีพักให ทดลองงาน 3 เดือน กรณีผานทดลองงานจะข้ึนคาแรง

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

2 30 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

1 20-35 ปวส.-ป.ตรี/ปวส.-ป.ตรี
 คอมพิวเตอรหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ให 

24/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51150   คาจาง 330/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ จําหนายเฟอรนิเจอรไม ปดรับสมัคร 16/09/2562

e-mail:-

โทร .081-8851013

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด เจาหนาที่บัญชี ป.ตรี บัญชี ตรวจเอกสารในประเทศ ตางประเทศ จัดทํารายงานสินคา
คงเหลือ พนภาระทางทหาร ใชคอมพิวเตอรได มีประสบการณดานบัญชี
ตนทุนในโรงงานการผลิตอยางนอย 2 ปข้ึนไป มีความรูดาน Vat (ภาษีซ้ือ,
ภาษีขาย) 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 14/09/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

1 25-30 ป.ตรี/ป.ตรี บัญชี

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

หนา้ 3/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 20 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ลามภาษาญ่ีปุน ป.ตรี ภาษาญ่ีปุนหรือเก่ียวของ แปลเอกสารภาษาญ่ีปุน-ไทย, ไทย-ญ่ีปุน แปล
ในท่ีประชุม พนภาระทางทหาร ใชคอมพิวเตอรได ผานการสอบวัดระดับ
ภาษาญ่ีปุน JLPT ระดับ N3 ข้ึนไป 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 14/09/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด QA. Engineer • Bachelor's degree in Engineer field or related field • At least 3-5 
years of experience in electronics field, QA. & QC. System. • Good 

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

1 23-40 ป.ตรี/Bachelor's 
degree in Engineer 

1 25-30 ป.ตรี/ป.ตรี 
ภาษาญ่ีปุนหรือ
เก่ียวของ

years of experience in electronics field, QA. & QC. System. • Good 
Knowledge in TS16949, ISO 9001, ISO 14001 requirement and 
Statistical Quality Control. • Knowledge of standard quality tools 
such as MSA, SPC, FMEA, 8D, PPAP, APQP and Calibration. • 
Knowledge for ROHS, REACH and Hazardous substance Control. • 
Team player, failure analysis/problem solving skill and can-do 
attitude • Good command of written and spoken in English. 

123   หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:hr@tsp-t.com ปดรับสมัคร 14/09/2562

โทร .053-552377-80

บริษัท วาย เจ เอ็นเอ็น เทเลคอม ชางเทคนิค ปวช. อิเล็กทรอนิกส,ไฟฟา ขยัน คลองแคลว เรียนรูงานไดไว สามารถทํางาน
ลวงเวลาได 

112/8  หมู 6  ต. อุโมงค อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ หญิง

ประเภทกิจการ งานรับเหมา เดินสายเคเบิล  คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

degree in Engineer 
field or related field

2 20-27 ปวช./ปวช. 
อิเล็กทรอนิกส,ไฟฟา

ประเภทกิจการ งานรับเหมา เดินสายเคเบิล  คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

โทร .0899536865/088-499237 ปดรับสมัคร 14/09/2562

หนา้ 4/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 20 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท วาย เจ เอ็นเอ็น เทเลคอม ธุรการ ปวช.การจัดการ,บัญชี,คอมพิวเตอร ขยัน คลองแคลว ขับรถยนตไดจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

112/8  หมู 6  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 8,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ งานรับเหมา เดินสายเคเบิล ปดรับสมัคร 14/09/2562

e-mail:-

โทร .0899536865/088-499237

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ทูลส พนักงานฝายผลิต CNC Milling ม.3 ข้ึนไป ทําเก่ียวกับเคร่ืองจักร CNC เคร่ืองกลึง มิลล่ิง ไมจําเปนตองมี
ประสบการณ 

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

1 20-26 ปวช./ปวช.การจัดการ
,บัญชี,คอมพิวเตอร

1 21-45 ม.3/ม.3 ข้ึนไป

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ปดรับสมัคร 14/09/2562

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ทูลส พนักงานจัดสงสินคา ม.3 ข้ึนไป จัดสงสินคาในนิคมลพูน มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตและ
รถจักรยานยนต รูจักเสนทางในนิคมเปนอยางดี ไมจําเปนตองมีประสบการณ 

55   หมู 1  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน   บาท เพศ ชาย

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3 ปดรับสมัคร 14/09/2562

ตอม เต๋ียวเรือยกซด พนักงานประจําราน ไมจํากัดวุฒิ พนภาระทางทหาร จัดเตรียมวัตถุดิบ ทกอาหาร เสริฟ ลางจาน 
ทําความสะอาดราน สาขาจตุจักร ลําพูน 

112/1  หมู 6  ต. เหมืองงา อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ รานขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  คาจาง 300-400/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-18.30 น.  

e-mail:AONG_2@hotmail.com ปดรับสมัคร 13/09/2562

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและอุปกรณเคร่ืองจักร

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและอุปกรณเคร่ืองจักร

ม.3/ม.3 ข้ึนไป

4 18-30 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 21-45

e-mail:AONG_2@hotmail.com ปดรับสมัคร 13/09/2562

โทร .084-5162299
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 20 สิงหาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานสต็อค ปวส. ไมจํากัดสาขา มีประกันสังคมให มีมนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส มี
ความกระตือรือรนในการทํางาน 

178  หมู -  ต. ในเมือง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,500-10,000  บาท เพศ หญิง สวนสูง -  นํ้าหนัก- 

ชวงเวลาทํางาน08.00 - 18.00 น. หรือ 09.00-19.00 น.  

ปดรับสมัคร 13/09/2562

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานบัญชี ปวส. การบัญชี/การจัดการ/คอมธุรกิจ มีประกันสังคมให มีมนุษยสัมพันธดี 
ย้ิมแยมแจมใส มีความกระตือรือรนในการทํางาน 

178  หมู -  ต. ในเมือง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,500-10,000  บาท เพศ หญิง

สวนสูง -  นํ้าหนัก-.  

ปดรับสมัคร 13/09/2562

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

ปวส./ปวส. การบัญชี/
การจัดการ/คอมธุรกิจ

1 18-35 ปวส./ปวส. ไมจํากัด
สาขา

1 18-35

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713 ปดรับสมัคร 13/09/2562

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด IT Technician ปวส.อิเล็คฯ,คอมฯ พนภาระทางทหาร มีประสบการณในการทํางานจะ
พิจารณาเปนพิเศษ มีความสามารถดานคอมพิวเตอร ลักษณะงาน 
ควบคุมดูแลระบบ network,server 

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

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

ชวงเวลาทํางาน08.00 - 18.00 น. หรือ 09.00-19.00 น

 ปดรับสมัคร 13/09/2562

หจก.สมพล ลามิเนท พนักงานขับรถสงของ ม.3 ข้ึนไป ผานการเกณฑทหารแลว มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ขยัน ซ่ือสัตย 
อดทน ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ 

369/1  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเคลือบผิวไม ปดรับสมัคร 09/09/2562

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติกข้ึนรูป

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

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

โทร .053-090599,053-554374,088-4162260

1 23-35 ปวส./อิเล็คฯ,คอมฯ

2 23 ปข้ึนไป ม.3/ม.3 ข้ึนไป

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

โทร .053-090599,053-554374,088-4162260

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