
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

ผูชวยพยาบาล PN มี OT ให ประกันสังคม คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

7 - ม.6-ปวช/ผูชวย
พยาบาล

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 19 - 26 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,800  บาท ชวงเวลาทํางาน08.00 - 16.00น 16.00-00.00 น. 00.00 - 08.00น.  

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร ไมจํากัด

โทร .053-537597

รานกุสุมาอาหารสัตว พนักงานบัญชี (แคชเชียร) มีความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี ซ่ือสัตย สุจริต มีนํ้าใจ 

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 26/12/2561

โทร .053-511720

หางหุนสวนจํากัด วิสก้ีเฮาส พีจี พีจีชาง 1 อัตรา พีจีลีโอ 1 อัตรา 

240/2   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 450/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ขายปลีก-สง เหลา เบียร ปดรับสมัคร 26/12/2561

1 ไมเกิน 30 ปวช./ข้ึนไป

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-581701,081-9529534
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 19 - 26 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด วิสก้ีเฮาส พนักงานชาย ขับรถยนตได ยกของ สงของ รูเสนทางลําพูนเปนอยางดี 

240/2   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายปลีก-สง เหลา เบียร ปดรับสมัคร 26/12/2561

โทร .053-581701,081-9529534

บริษัท เอ็น.เอส.ซี พัฒนคอนกรีต จํากัด พนักงานบัญชี มีประกันสังคม มีประสบการณสามารถทําบัญชีได มีความรูเร่ืองบัญชี 

224  หมู 5  ต. บานธิ เพศ หญิง

อ. บานธิ  จ. ลําพูน 51180   คาจาง 9,000-9,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

1 18 ปข้ึนไป ม.3/-

1 20 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./บัญชี ,การ
จัดการ

ประเภทกิจการ โรงงานผลิต+จําหนายคอนกรีต
ผสมเสร็จทุกชนิด 

ปดรับสมัคร 26/12/2561

โทร .053-800299

หจก.นพดลธุรกิจยนต 2509 พนักงานเตรียมรถ ขยัน อดทน ตรงตอเวลา ขับรถได 

95  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ขายรถยนตมือสอง ปดรับสมัคร 26/12/2561

โทร .086-4300429,053-581043

หจก.นพดลธุรกิจยนต 2509 พนักงาน IT มีความรูพ้ืนฐานทางดานคอมพิวเตอร มีความสามารถถายรูปได ขยัน อดทน 
ตรงตอเวลา ขับรถได 

95  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ขายรถยนตมือสอง ปดรับสมัคร 26/12/2561

ม.6-ปวช/-

1 23 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/คอมพิวเตอร

2 23 ปข้ึนไป

โทร .086-4300429,053-581043
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 19 - 26 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานแคชเชียร มีประกันสังคม มีวันหยุดให 4 วัน 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 26/12/2561

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบาน ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มีโอทีทุกวัน 
หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สุขภาพแข็งแรง ไมมีโครประจําตัว 

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

3 18-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 345/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 26/12/2561

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต ชายผานการเกณฑทหาร หรือเรียน รด.แลวเทาน้ัน สามารถยืนทํางานได เขา
กะได ทํางานลวงเวลาและวันหยุดได สุขภาพแข็งแรง ไมมีโครประจําตัว 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 26/12/2561

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

30 18-35 ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 19 - 26 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอคทีฟ เนช่ัน จํากัด sportsworld 
สาขาแจมฟาชอปปงมอลล

พนักงาน Part-time (ช่ัวคราว) ทํางานวันท่ี 10 ธ.ค - 3 ม.ค 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงเคร่ืองกีฬา ปดรับสมัคร 21/12/2561

โทร .053-093479/081-9801525

บริษัท แอคทีฟ เนช่ัน จํากัด sportsworld 
สาขาแจมฟาชอปปงมอลล

ผูชวยผูจัดการราน 1 มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-   คาจาง15,000+คอมมิชช่ัน  บาท

18-35 ม.3/ข้ึนไป

30-45 ป.ตรี/ทุกสาขา

10

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

ประเภทกิจการ การขายสงเคร่ืองกีฬา ปดรับสมัคร 21/12/2561

โทร .053-093479/081-9801525

บริษัท แอคทีฟ เนช่ัน จํากัด sportsworld 
สาขาแจมฟาชอปปงมอลล

พนักงานประจําสาขา - 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310+คอมมิชช่ัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การขายสงเคร่ืองกีฬา ปดรับสมัคร 21/12/2561

โทร .053-093479/081-9801525

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด คนสวน ดูแลสวน ตัดหญา ตัดแตก่ิงตนไมใสปุย กําจัดวัชพืช ฉีดยาปองกันโรคและ
แมลง 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 21/12/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

 คาจาง15,000+คอมมิชช่ัน  บาท

2 20-35 ม.3/ข้ึนไป

1 25 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

โทร .053-581189-92 ตอ 116
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 19 - 26 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด BOI & Import Officer Responsibilities: 1. Follow BOI regulation and manage all benefits 
structure. from BOI, report and submit documents to BOI. 2. 
Request approval from BOI about Machinery, Material, Raw 
material. Qualifications: 1. Good command of English or Japanese 
Language. 2. Good understanding in BOI and import. 3. New 
graduates are welcome. 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 21/12/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

1 23-35 ป.ตรี/Bachelor's 
degree in any field.

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Account Payable Officer Responsibilities: 1. Support account payable and fixed assets 
(accounting entries, payment, asset register). 2. Responsible for 
prepareing document and record the transactions related to 
purchasing spare parts. 3. Prepareing payment transactions to 
transfer money to trade payables. 4. Fixed asset control. 
Qualifications: 1. Knowledge in accounting and tax regulation. 2. 
New graduates are welcome. 3. Fair command in written and 
spoken English. 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 21/12/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

1 23-35 ป.ตรี/Bachelor's 
degree in 
Accounting

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 19 - 26 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Accounting Manager Responsibilities: 1. Preparing and reviewing the details of all 
accounts to ensure that they are compliance with the general 
accounting standard. 2. Reviewing the correctness of tax report 
before being presented to the revenue department and preparing 
monthly tax reconciliation. 3. Meets accounting financial 
objectives by forecasting requirements; preparing an annual 
budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating 
corrective actions. 4. Liaising with external auditors and the 
revenue department as a company representative. 5. Control 
monthly closing of company performance. 6. Plan, implement 
and oversee overall accounting strategy. 7. Oversee accounting 

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor's 
degree in 
Accounting

and oversee overall accounting strategy. 7. Oversee accounting 
daily operations 8. Control and monitor cash withdrawals. 
Qualifications: 1. Minimum 8 years of experience as an Accounting 
Manager. 2. Excellent command of the English language. 3. Very 
good knowledge of TAX Legislation. 4. Understanding and 
knowledge of accounting principles, practices, standards, laws and 
regulations. 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 21/12/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 19 - 26 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.นอธเวิดเชฟต้ี แอนด ซัพพลาย เจาหนาที่สโตร ตรวจรับสินคาตามใบส่ังซ้ือ จัดเก็บสินคาตามหมวดหมู จัดสินคาเพ่ือจัดสงตาม
ใบกํากับภาษี เช็คสตอกสินคา ดูแลความสะอาดของสินคาท่ีจัดเก็บ 

213  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ อุปกรณท่ีใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 20/12/2561

หางหุนสวนจํากัด หลงฉางฟูด เสมียนและดูแลทั่วไป มีประสบการณการทํางานในโรงงานลําไยจะพิจารณาเปนพิเศษ 

300  หมู 2  ต. หนองยวง เพศ ไมจํากัด

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

โทร .053-597054,053-597056,084-6112617,053-597248

1 23-35 ม.3/-ปวส.

1 20-45 ปวส./ข้ึนไป

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

ประเภทกิจการ โรงอบพืชผลทางการเกษตร ปดรับสมัคร 10/01/2562

โทร .08-1885-2959,08-1322-5881

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 
สาขาลําพูน

พนักงานเทคนิค มีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานดานชางไฟฟาภายในอาคาร มีเบ้ียขยัน 
โบนัสประจําป 

161  หมู 5  ต. เวียยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 400/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.,10.00-19.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง และของ
ตกแตงบานครบวงจร

ปดรับสมัคร 19/12/2561

โทร .053-093955-7,088-3407778

หจก.สมพล ลามิเนท พนักงานธุรการ สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดเปนอยางดี มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

369/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ รับเคลือบผิวไม ปดรับสมัคร 19/12/2561

2 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป ชางไฟฟา

2 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 19 - 26 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Merchandising Staff Responsibility 1. Co-operate and coordinate for new product 
development 2. Follow up and update delivery status 3. Take 
care for payment from customer ( Follow up and Chasing ) 
Qualification 1. Minimum 1- 2 years experience in sales or 
customer services 2. Good personality and coordination skills 3. 
Good command of both spoken and written English 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ 08.00 - 17.45 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 19/12/2561

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

2 25-35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

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

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