
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ลีดีไซน จํากัด CAD Designer ป.ตรี ข้ึนไป สาขาท่ีเก่ียวของ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี สามารถสเกต

งานดวยมือ และใชโปรแกรมออกแบบสามมิติได มีประสบการณความรู
ความสามารถในการทําเคร่ืองประดับจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ข้ึนไป สาขาท่ี
เก่ียวของ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 15 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ความสามารถในการทําเคร่ืองประดับจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .052-030135 ปดรับสมัคร 15/06/2562

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด พนักงานฝายผลิต ม.6 ข้ึนไป สามารถทํางานเปนกะได หากมีประสบการณการทํางานในโรงงาน
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 15/06/2562

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ม.6 ข้ึนไป ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุและคุณภาพของ packaging 
กอนสง/มีประสบการณดานการตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ ปดรับสมัคร 15/06/2562

2 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

2 18-35 ม.6-ปวช/ปวส.

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 15/06/2562

โทร .053-598118, 063-2575612
หนา้ 1/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 15 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ป.ตรี ทางดานเกษตร,พืชศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีความรูดาน
ขาวโพดเล้ียงสัตว ขับรถเกียรธรรมดาและรถจักรยานยนตได พรอมมีใบขับข่ี 
สามารถใชคอมพิวเตอรได สามารถเดินทางและคางคืนตางจังหวัดได 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 15/06/2562

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด เจาหนาที่ความปลอดภัย
วิชาชีพ (Safety Officer)

ป.ตรี อาชีวอนามัย มีประสบการณดาน จป. 1 ป ข้ึนไป ผานการฝกอบรม
และมีความรูดาน ISO 9001:2015 สามารถทํางานภายใตแรงกดดันไดดี 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/เกษตร,พืช
ศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ปดรับสมัคร 15/06/2562

โทร .053-598118, 063-2575612

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนักงานทั่วไป ประกันสังคม/โอที 

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผา ผาฝาย
สําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 14/06/2562

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 ชางเย็บผา ประกันสังคม/โอที 

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผา ผาฝาย
สําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 14/06/2562

e-mail:p.palin2559@gmail.com

3 25-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

3 25-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162
หนา้ 2/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 15 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด เจ.เอส.มารเก็ตต้ิง  พนักงานขาย(เคร่ืองใชไฟฟา
ภายในบาน)ระบบไดเร็คเซลล

ไมจํากัดวุฒิ ไมจําเปนตองมีประสบการณ มีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน มีใจรัก
งานขายและงานบริการ 

223  หมู 1  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณไฟฟาทุกชนิด ปดรับสมัคร 14/06/2562

โทร .0869121839,053-510125

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานผูพิการ ม.3 ข้ึนไป เปนผูพิการทางการเคล่ือนไหว เชน แขน-ขา ลีบ ใสขาเทียม/แขน
เทียม ฯลฯ มีบัตรประจําตัวผูพิการ สามารถชวยเหลือตัวเองได มีความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย 

ม.3/ข้ึนไป

20 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 18-35

รับผิดชอบ ซ่ือสัตย 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค 
ทเวนต้ีโฟร

ปดรับสมัคร 13/06/2562

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานโกดัง (สงของ) ม.3 ข้ึนไป ผานการเกณฑทหารแลว และมีประสบการณการสงของมากอน
จะพิจารณาเปนพิเศษ ตองมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และมีประสบการณการ
ขับรถในลําพูน และเชียงใหม มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบใน
งาน 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค 
ทเวนต้ีโฟร

ปดรับสมัคร 13/06/2562

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

2 18-28 ม.3/ข้ึนไป

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984
หนา้ 3/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 15 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทานากะ พรีซิสช่ัน (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่แผนก Marketing ป.ตรี บริหารธุรกิจ และท่ีเก่ียวของ สามารถใชคอมพิวเตอร MS Office ได
เปนอยางดี สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานท่ีได สามารถใช
ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุนได จะพิจารณาเปนพิเศษ ผานการเกณฑทหาร
เรียบรอยแลว 

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนยานพาหนะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 26/05/2562

โทร .053-581224-7

บริษัท ทานากะ พรีซิสช่ัน (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่แผนก Human ป.ตรี บริหารธุรกิจ และท่ีเก่ียวของ มีประสบการณดานงานฝกอบรมจะ

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
และท่ีเก่ียวของ

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
Resource พิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชคอมพิวเตอร MS Office ไดเปนอยางดี 

สามารถขับข่ีรถยนตได มีใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลาไดในกรณีจําเปน 

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 26/05/2562

โทร .053-581224-7

บริษัท เอส.เอ็ม.วี.(ไทยแลนด) จํากัด พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) มีความพิการทางการเคล่ือนไหว (สามารถเดินทางมาทํางานเองได) พิการ
ทางการไดยิน สามารถส่ือสารได ไมมีปญหาดานสายตา สวัสดิการ เงิน
ชวยเหลือความพิการ เบ้ียขยัน/เงินจูงใจประจําเดือน/ประกันชีวิต/
ประกันสังคม/กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

80   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตจิวเวลร่ีเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 10/06/2562

e-mail:recriutment@smv.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนยานพาหนะเพ่ือการสงออก

และท่ีเก่ียวของ

1 18-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:recriutment@smv.co.th

โทร .053-552504
หนา้ 4/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 15 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแคชเชียร รอบคอบ มีใจรักงานบริการ คาน่ังเคร่ือง 800บาท/เดือน 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 10/06/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานชางซอมบํารุง มีประสบการณในสายงานไฟฟา และซอมบํารุงอยางนอย 1 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

3 20-35 ไมจํากัด/ปวส. บัญชี,
คอมฯ,กาตลาด หรือ
บริหารธุรกิจ

1 21-35 ปวช.-ปวส./ไฟฟา

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 10/06/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาที่พัฒนาลูกคา 
Canvass (การตลาด)

คาเบ้ียเล้ียงวันละ 150 บาท 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 10/06/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาที่พัฒนาลูกคา CDO มีประสบการณ 1 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 10/06/2562

e-mail:- Fax 053-581333

1 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/
บริหาร/นิเทศ/การ
จัดการ

1 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/
บริหาร/นิเทศ/การ
จัดการ

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 15 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผูจัดการแผนกเบเกอร่ี หรือมีประสบการณอยางนอย 3-5 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 10/06/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางกลโรงงาน มีประสบการณ สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานลวงเวลาได 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

1 28-40 ป.ตรี/ดานอาหาร,
โภชนาการ,คหกรรม

2 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 10/06/2562

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางเช่ือมโรงงาน มีประสบการณ สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานลวงเวลาได 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 10/06/2562

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางไฟฟาโรงงาน มีประสบการณ สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานลวงเวลาได 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 10/06/2562ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

2 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

2 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

ปดรับสมัคร 10/06/2562

โทร .052-030296,052-030297

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 15 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานจายอาหาร จายอาหาร/เสริฟอาหารใหกับผูปวยตามจุดตางๆในโรงพยาบาล เตรียม
อาหารและอ่ืนๆตามท่ีไดรับคําส่ัง ทําความสะอาดอุปกรณเคร่ืองครัวใหพรอม
ใชอยูสมํ่าเสมอ 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 10/06/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท ต.เจริญยนต บอด้ีเพนท จํากัด บัญชี มีประสบการณ 

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ หญิง

1 ไมเกิน 45 ม.3/ข้ึนไป

1 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 13,000  บาท สวนสูง 156 ข้ึนไป  นํ้าหนักไมเกิน 55  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ อูซอม เคาะ ทําสี และเคลม
ประกันรถยนต

ปดรับสมัคร 08/06/2562

โทร .053-092334,095 4524664

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

พอบาน-คนสวน ดูแลรดนํ้าตนไม ตัดหญา ดูแลความสะอาดโดยรอบโรงพยาบาล 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 08/06/2562

โทร .053-537597,053-096440

บริษัท มินทรจา จํากัด พนักงานเย็บ ใชจักรอุตสาหกรรมได มีประสบการณมากอน โอทีทุกวันวันละ 1 ช่ัวโมง 

77  หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 08/06/2562ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีน่ีสําหรับนักเพาะกายหญิงและนางแบบ 

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com

1 25 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

3 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .052-030442 / 052-030520

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 15 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ราน บานกริชกะกรีน คนสวน มีท่ีพักให มีโอทีให มีคาอาหารกลางวัน คานํ้ามันให 

280/3  หมู 7  ต. บานแปน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-18.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 08/06/2562

โทร .065-2525658

ราน บานกริชกะกรีน คนสวน มีท่ีพักให มีโอทีให มีคาอาหารกลางวัน คานํ้ามันให 

280/3  หมู 7  ต. บานแปน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-18.00 น. จ-ส  

1 35-50 ป.4 - ป.6/
ประถมศึกษาข้ึนไป

1 35-50 ป.4 - ป.6/
ประถมศึกษาข้ึนไป

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 08/06/2562

โทร .065-2525658

ราน บานกริชกะกรีน ผูชวยแมครัว มีท่ีพักให มีโอทีให มีคาอาหารกลางวัน คานํ้ามันให 

280/3  หมู 7  ต. บานแปน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-18.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 08/06/2562

โทร .065-2525658

ราน บานกริชกะกรีน แมบาน มีท่ีพักให มีโอทีให มีคาอาหารกลางวัน คานํ้ามันให 

280/3  หมู 7  ต. บานแปน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-18.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 08/06/2562

1 18-45 ป.4 - ป.6/
ประถมศึกษาข้ึนไป

1 18-45 ไมจํากัด/ประถมศึกษา
ข้ึนไป

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 08/06/2562

โทร .065-2525658
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 15 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ราน บานกริชกะกรีน พนักงานลางจาน มีท่ีพักให มีโอทีให มีคาอาหารกลางวัน คานํ้ามันให 

280/3  หมู 7  ต. บานแปน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-18.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 08/06/2562

โทร .065-2525658

ราน บานกริชกะกรีน พนักงานเสริฟ มีท่ีพักให มีโอทีให มีคาอาหารกลางวัน คานํ้ามันให 

280/3  หมู 7  ต. บานแปน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-18.00 น. จ-ส  

1 18-45 ไมจํากัด/ประถมศึกษา
ข้ึนไป

1 18-40 ไมจํากัด/ประถมศึกษา
ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-18.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 08/06/2562

โทร .065-2525658

บริษัท ลําพูน ซี.วาย.เอ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางไฟฟา/ชางแอร ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีความขยัน อดทน มีเบ้ียขยัน โบนัส หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

148/8   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การติดต้ังสาธารณูปโภค ปดรับสมัคร 07/06/2562

โทร .053-582742,582743,081-9524636

โรงพยาบาลลําพูน พยาบาลวิชาชีพ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,960  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 10/05/2562

e-mail:Webmaster@lpnh.go.th

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/พยาบาลศาสตร

e-mail:Webmaster@lpnh.go.th

โทร .053-569100
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 15 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานเช่ือม ระดับ Skill ปวช.-ปวส.ข้ึนไป ชางเช่ือม หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ มีประสบการณและ
ความสามารถดานการเช่ือมอารกอน,เช่ือมไฟฟา ผานการเกณฑทหาร มี
สุขภาพรางการสมบูรณแข็งแรง 

141  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 07/06/2562

e-mail:admin_th@fasonics.com

โทร .053-582172-4

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยชางเทคนิคซอมบํารุง มีความรูพ้ืนฐานการควบคุมระบบไฟฟา PLC สามารใชโปรแกรม Auto cad 
ผานการเกณฑทหาร หรือ จบหลักสูตร รด.3 ป 

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือสงออก

1 21-35 ปวช.-ปวส./ข้ึนไป ชาง
เช่ือม หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

3 20-30 ปวส./ไฟฟา/
อิเล็คทรอนิคส ผานการเกณฑทหาร หรือ จบหลักสูตร รด.3 ป 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง 165 ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 07/06/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด เจาหนาที่ Import - Export 
จัดซ้ือ

ชายไมมีภาระทางทหาร ป.ตรี สาขา Logistic, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ มีประสบการณทางดาน Import - Export จัดซ้ือในประเทศ-
ตางประเทศ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาญ่ีปุน หรือภาษาจีนได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 07/06/2562

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

อิเล็คทรอนิคส

1 22-35 ป.ตรี/

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-569500
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 15 พฤษภาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.กราฟฟค ลําพูน พนักงานคอมพิวเตอรกราฟฟค ปวช. หรือเทียบเทา - ป.ตรี ไมจํากัดสาขา ใชโปรแกรม MS Office, 
Photoshop/illustrator 

213 ถ. เจริญราษฏร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ ปาย
โฆษณา

ปดรับสมัคร 03/06/2562

e-mail:idd999@hotmail.com 

โทร .053-534454,081-7831770,053-562442

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด Technician (LM) ปวส.ไฟฟา,อิเล็กฯ,ชางกล,ชางยนต หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ มีประสบการณดาน

1 20-40 ปวช./หรือเทียบเทา - 
ป.ตรี ไมจํากัดสาขา

1 23-30 ปวส./ไฟฟา,อิเล็กฯ,บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด Technician (LM) ปวส.ไฟฟา,อิเล็กฯ,ชางกล,ชางยนต หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ มีประสบการณดาน
งานฉีด Injection M/C จะพิจารณาเปนพิเศษ เขากะกลางคืนได สุขภาพ55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป ไดรับกา

ปดรับสมัคร 03/06/2562

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

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

1 23-30 ปวส./ไฟฟา,อิเล็กฯ,
ชางกล,ชางยนต หรือ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

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

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