
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานเวรเปล ม.6 หรือเทียบเทาข้ึนไป 1. เตรียมความพรอมของอุปกรณในการเคล่ือนยาย

ผูใชบริการ 2. รับ-สง ผูใชบริการดวยรถน่ัง/รถนอน ดวยความปลอดภัย 3. 
และอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

1 ไมเกิน 35 ม.6/ม.6 หรือ
เทียบเทาข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

และอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 09/08/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ/
วิทยาศาสตร

ป.ตรี ภาษาอังกฤษ หรือท่ีเก่ียวของจะพิจารณาเปนพิเศษ มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มีเทคนิคการสอนท่ีดี 
สามารถใชโปรแกรม word,Excel ได มีประสบการณสอนจะรับพิจารณา
เปนพิเศษ 

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

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

ปดรับสมัคร 08/08/2562

 คาจาง 310/วัน หรือตาม
โครงสรางขององคกร  บาท

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th /www.baiboon.ac.th

5 22-35 ป.ตรี/ป.ตรี 
ภาษาอังกฤษ หรือท่ี
เก่ียวของจะพิจารณา
เปนพิเศษ

โทร .053-512274

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th /www.baiboon.ac.th
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่บุคคล ป.ตรี บริหารทรัพยากรมนุษย 1.จัดเตรียมขอมูลตาง  ๆในดานการบันทึก
เวลาการทํางาน คาจางและเงินเดือนแลวทําการประมวลผลตรวจสอบ ในการ
จายคาจางและเงินเดือน รวมท้ังเงินอุดหนุน (ในกรณีท่ีมี) และสงขอมูลไป
ธนาคาร 2.เตรียมขอมูลประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปท้ังพนักงานรายวัน
และพนักงานรายเดือน ทําการประมวลผล ตรวจสอบ และสงกลับ
ผูบังคับบัญชาเพ่ือทําการแกไข 3.เตรียมขอมูล เอกสาร และใหคําแนะนําใน
การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแกพนักงาน และดําเนินการในการ
ติดตอประสานงานเร่ืองภาษีกับกรมสรรพากร 4.บันทึกประวัติการข้ึนคาจาง
และเงินเดือน ดูแลจัดเก็บประวัติพนักงาน 5.ทํารายงานสรุปเก่ียวกับคาจาง
และเงินเดือน และบันทึกสถิติการทํางาน 6.ปฎิบัติงานตามคูมือความ
ปลอดภัยในการทํางาน ส่ิงแวดลอม พลังงาน รวมท้ังการปฎิบัติงานตาม

1 25 ป.ตรี/บริหาร
ทรัพยากรมนุษย

ปลอดภัยในการทํางาน ส่ิงแวดลอม พลังงาน รวมท้ังการปฎิบัติงานตาม
ระบบตาง  ๆ(Code of Conduct) ของลูกคาท่ีบริษัทประกาศใช 7. 
ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

77   หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 09/08/2562

โทร .053-581030-1

ตรอ.บานศรีบุญยืน ชางควบคุมการตรวจสภาพรถ ปวส.ชางยนต ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ตรวจรถ ลักษณะรถ เช็คเคร่ือง(เลข
เคร่ืองเลขรถ) พนภาระทางทหาร มีใบอนุญาตบับข่ีรถยนต รถจักรยานยนต 
สามารถใชคอมพิวเตอรได 

136/1  หมู -  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ตรวจสภาพรถ ปดรับสมัคร 05/08/2562

โทร .081-6035468,086-5261596

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการสงออกและจําหนาย

20-30 ปวส./ชางยนต2

โทร .081-6035468,086-5261596
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี 
จํากัด

HRM Supervisor Bachelor’s degree or higher in Human Resource Management, 
Business Administration or any related field. At least 5 year-
experience in HR role in manufacturing. Good knowledge and 
strong understanding of Business plus program. Have the ability 
to manage priortites and meet deadlines. Has strong labor law 
knowledge. 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 04/08/2562

โทร .053-552683-6

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป และก่ึงสําเร็จรูป

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.com

1 30-40 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree or higher in 
Human Resource 
Management, 
Business 
Administration or 
any related field.

โทร .053-552683-6

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด IT Officer (Software 
Developing)

• Bachelor degree in Computer Engineer, Computer Science, IT or 
any equivalent fields • The mandatory EXP. 2-5 years as 
minimum in IT and general IT Support field / Software Developer 
• Working knowledge of MS Windows , Window Server and MS 
Office Products, with essential experience and knowledge in 
troubleshooting and resolving issues • Proficient in C#, 
ASP.NET,Bootstrap and modern frameworks and technology • 
Experiences with Microsoft SQL Server • Experiences with 
Javascript , Jquery, CSS and Linux would be advantage • Good 
command in English and strong communication and problem-
solving skills • Perform well under pressure 

67  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท เพศ ชาย

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com ปดรับสมัคร 04/08/2562

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/• Bachelor 
degree in 
Computer Engineer, 
Computer Science, 
IT or any 
equivalent fields

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com ปดรับสมัคร 04/08/2562

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย ลามภาษาญ่ีปุน ป.ตรี มนุษยศาสตร หรือสาขาท่ีเก่ียวของทางดานภาษาญ่ีปุน มีประสบการณ
ในโรงงานอยางนอย 1 ป ผานการสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุน ต้ังแต N3 ข้ึนไป 
หากมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษจะพิจารณาเปนพิเศษ 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส (บางเสารหยุด)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 02/08/2562

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

1 22-35 ป.ตรี/ป.ตรี มนุษย
ศาสตร หรือสาขาท่ี
เก่ียวของทางดาน
ภาษาญ่ีปุน

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด Technician (LM) ปวส.ไฟฟา,อิเล็กฯ,ชางกล,ชางยนต หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เขากะกลางคืนได 
สุขภาพแข็งแรง มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และรถจักรยาน 

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

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

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติกข้ึนรูป ไดรับกา

ปดรับสมัคร 01/08/2562

e-mail:suwaluk-
s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.comโทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานจัดเรียงสินคา ม.6 สามารถใชคอมพิวเตอรได ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ จัดเรียงสินคา
อาหารสด/แาหารแหง เง่ือนไข ตองไมมีรอยสักนอกรมผา 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 01/08/2562

e-mail:- Fax 053-581333

1 23-40 ปวช.-ปวส./ปวส.ไฟฟา
,อิเล็กฯ,ชางกล,ชาง
ยนต หรืออ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

3 21-35 ม.6/

โทร .053-581285 ตอ 104,105
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแคชเชียร ม.6-ป.ตรี สามารถใชคอมพิวเตอรได ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ คิดเงินให
ลูกคาท่ีมาใชบริการ เง่ือนไข ตองมีบุคคลคํ้าประกัน 

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

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:- Fax 053-581333 ปดรับสมัคร 01/08/2562

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานการตลาด ป.ตรี การตลาด ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ติดตอลูกคาผานทางโทรศัพท ดูแล
ยอดขายของลูกคา สรางและเพ่ิมยอดขายโดยการใหบริการ สามารถใช
คอมพิวเตอรได คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หากมีประสบการณการทํางาน
ทางดานการตลาดจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

1 22-35 ม.6/- ป.ตรี

1 23-35 ป.ตรี/การตลาด

ทางดานการตลาดจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

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

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:- Fax 053-581333 ปดรับสมัคร 01/08/2562

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน หัวหนาแผนกบัญชี-การเงิน ป.ตรี บัญชี ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ตรวจสอบ ติดตามการจัดทํารายงาน
ดานบัญชีและการเงิน บันทึกยอดขายและคาใชจาย จัดทํารายงาน
งบประมาณคาใชจาย ควบคุมทรัพยสินถาวร สามารถใชคอมพิวเตอรได 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตองมีประสบการณการทํางานเก่ียวกับบัญชี และ
การเงิน อยางนอย 2-3 ป 

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

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:- Fax 053-581333 ปดรับสมัคร 01/08/2562

ป.ตรี/บัญชี1 25-35

โทร .053-581285 ตอ 104,105
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กรกฎาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผูจัดการแผนกเบเกอร่ี ปวส./ป.ตรี คหกรรม, โภชนาการ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ บริหารยอดขาย 
ควบคุมการผลิต บริหารกําลังคน บริหารสตอกสินคา กระตุนยอดขาย ตองมี
ประสบการณทํางานในสวนเบเกอร่ี อยางนอย 3-5 ป สามารถทํางานเปนกะ
ได สามารถใชคอมพิวเตอรได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 01/08/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

1 25-45 ปวส.-ป.ตรี/ปวส./ป.ตรี
 คหกรรม, โภชนาการ

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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