
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย ชางซอมบํารุงแมพิมพฉีดพลาสติก 1 21-28 มีความรูและสามารถประกอบแมพิมพได หากสามารถใชเคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เคร่ืองเจียระไน ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน เทคนิคการ

ผลิต

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติกใน
อุตสาหกรรมยานยนต

QA Engineer 1 24-30 Experience 1-3 year up in quality functional, summery customer

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com claim (8D) report and Audit Supplier. Experience in PPAP

โทร .053-584230 fax: 053-584231 perparation and submit to customer about New Model.
เพศ ไมจํากัด
Design/Process change request. เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 06/01/2563

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานฝายผลิตชาย 2 18-35 ม.3/ข้ึนไป สามารถทํางานเปนกะได สายตาปกติ ไมบอดสี เพศ ชาย

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก พนักงานชางประจําโรงงาน 3 20-35 มีประสบการณดานงานซอมบํารุงจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) พนักงาน QC แผนกประกัน
คุณภาพ

1 18-35 ม.6 สายวิทย-คณิต มีประสบการณดานงานตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานเปนกะได สายตาปกติ ไมบอดสี

โทร .053-537788 # 5803 มีความรูพ้ืนฐานปลอดภัยในการทํางาน เพศ ชาย

ผลิต

ป.ตรี/Bachelor's 
degree in 
Engineering 
(Industrial/Producti
on/Mechanical/Ele
ctrical or related 
filed)

ปวช.-ปวส./ไฟฟา/
ชางกลโรงงาน

ปดรับสมัคร 06/01/2563
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท บีโปรดักสอินดัสตร้ี จํากัด พนักงานสงสินคา/Messenger 
ฝายโรงงาน

1 20-35 ม.3/ข้ึนไป มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต มีความขยัน ต้ังใจ มีวินัยในตนเอง และพรอมท่ีจะ

190  หมู 21  ต. มะเขือแจ เรียนรูงานหลายๆดาน หากมีประสบการณการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจากรัง
ผ้ึงและสมุนไพรทุกชนิด

พนักงานทั่วไปฝายโรงงาน 3 20-35 ม.3/ข้ึนไป ชาย 2 คน หญิง 1 คน ไมจําเปนตองมีประสบการณ และพรอมท่ีจะเรียนรูงาน

โทร .053-558584,558587 หลายๆดาน มีความขยัน ต้ังใจ และมีวินัยในตนเอง

ปดรับสมัคร 04/01/2563

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ 3 22-35 ปวส./ข้ึนไป 1.เช็ค/ตรวจสอบสิทธ์ิผูใชบริการใหอยางถูกตอง 2.ติดตอประสานงานท้ัง
ภายใน109-111  หมู 4  ต. บานกลาง และภายนอก 3.และอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 03/01/2563ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 03/01/2563

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด พนักงานฝายผลิต 2 22-35 ไมจํากัดวุฒิ สามารถทํางานเขากะได เพศ ชาย

57/1  หมู 6  ต. ทาวังตาล พนักงานขับรถ 6 ลอ 10 ลอ 2 25-40 ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณขับรถ มีใบขับข่ีประเภท 2 ข้ึนไป เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม เจาหนาที่ฝายขาย 2 25-35 ป.ตรี/การตลาด มีประสบการณดานการขาย 1-2 ป สามารถขับรถยนตได เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนม /สาขาท่ีเก่ียวของ
โทร .053-817364-5 หัวหนาศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ 1 22-35 ป.ตรี/วิทยาศาสตร มีประสบการณดานงานศูนยรวบรวมนํ้านมดิบ ปฏิบัติงานพ้ืนที ศ.แมทา

จ.ลําพูน และเทคโนโลยีการ ,ศ.บานธิ จ.ลําพูน เพศ ไมจํากัด

อาหาร,สงเสริมการเกษตร
1 25-35 ป.ตรี มีประสบการณดานงานศูนยรวบรวมนํ้านมดิบหรือสหกรณโคนม

/สงเสริมการเกษตร ปฏิบัติงานพ้ืนที จ.เชียงใหม,จ.ลําพูน เพศ ชาย

ปดรับสมัคร 03/01/2563

เจาหนาที่สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพนํ้านมดิบ/เจาหนาที่

สัตวบาล

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