
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พนักงานขาย ชอบงานขาย งานบริการลูกคา (หากอายุเกิน ขอมีประสบการณการขาย1 18-35 ม.6 ข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 สิงหาคม 2564

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

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานลําพูน

พนักงานขาย ชอบงานขาย งานบริการลูกคา (หากอายุเกิน ขอมีประสบการณการขาย

จะพิจารณาเปนพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี

14/7  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย/หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 14,000+++  บาท

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ ปดรับสมัคร 23/09/2564

โทร .086-4162966,085-8596430,0859559534

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานขับรถ ตองมีใบอนุญาตขับขี่รถยนตประเภท 1 ขึ้นไป กรณีการติดตอสมัครงานให

 สง Resume พรอมเเนบเอกสารการสมัครงาน มาตามท่ีอยู e-mail : 

Prucksa_c@hotmail.com เน่ืองดวยสถานการณโควิดจึง

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง ของดการเขามากรอกใบสมัครงานท่ีโรงพยาบาล เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-16.00 น. (ตามเวรที่จัด) 

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 23/09/2564

e-mail: hariphunchai.hr@gmail.com

โทร .0 5358 1600-5

1 18-35 ม.6 ข้ึนไป

1 ไมเกิน 45 ป ม.6 ขึ้นไป หรือ

เทียบเทา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 สิงหาคม 2564

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

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

เจาหนาที่ออกแบบเครื่องประดับ 

(Designer)

ออกแบบเครื่องประคับ ดวยคอมพิวเตอรใตเปนอยางดี สามารถ ใช

โปรแกรม Rhinocoros 1 Matrix , Adobe Photoshop และ Adobe 

illustrator ได จะรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชภาษาอังกฤษในการ

สี่อสารไดในระดับดีพอสมควร สามารถทํางานลวงเวลา และ ทํางานใน

วันหยุดได มี ความขยัน ซื่อสัตย และมีความกระตือรือรน รักงานพรอม 

ที่จะเรียนรูและมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย/หญิง

2 22 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขา 

Jewelry Design 

หรือ สาขาอื่นที่

เกี่ยวของ

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย/หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 23/09/2564

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

บริษัท ทีเอสพ-ีที จํากัด พนักงานฝายผลิต Press 

(Operator)

ตองผานการเกณฑทหารแลวเทานั้น มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความ

กระตือรือรน ในการทํางาน สามารถทนตอสภาพการทํางานที่มีความ

กดดันได มีความขยันอดทน สุขภาพสมบูรณแข็งแรง ยืนทํางานได มี

ประสบการณดานงาน Press แมพิมพ/ปมข้ึนรูปโลหะ จะพิจารณาเปน

พิเศษ ผูสมัครจะตองลาออกงานจากบริษัทเดิมอยางสมบูรณ

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 23/09/2564

e-mail:hr@tsp-t.com

โทร .053-552377-80

7 21-35 ม.6 - ปวส.
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 สิงหาคม 2564

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

บริษัท ฟูดสตาร จํากัด (ศูนยกระจายสินคา

ลําพูน)

พนักงานคลังสินคารายวัน (งาน

ประจํา)

สวัสดิการ ประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม ชวยงานจัดสินคาใหหนวยรถ และ

ดูแลความสะอาดอาคารโดยรอบ

97  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 331/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 09.00-18.00 น. จ-ส

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายน้ําผลไม ปดรับสมัคร 23/09/2564

โทร .081-8366509,095-7218369

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด จํากัด พนักงานเจียระไนเพชร มีประสบการณ + ไมมีประสบการณ สามารถเริ่มงานไดทันที มีความ

กระตือรือรนและสนใจในลักษณะงาน

10 21-35 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 22-40 ป.6 ข้ึนไป

กระตือรือรนและสนใจในลักษณะงาน

10 ม.10 ต.บานธิ เพศ ชาย/หญิง

อ.บานธิ จ.ลําพูน 51180  คาจาง 315/วัน  บาท

ประเภทกิจการ เจียระไนเพชร ปดรับสมัคร 24/09/2564

โทร. 053-982510

บริษัท เชอวาลเทคโนโลยี่ จํากัด พนักงานฝายผลิต สามารถทํางานลวงเวลา ทํางานเปนกะได

121/4 ม.4 ต.แชชาง  เพศ ชาย

อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 50130

ประเภทกิจการ ผลิตตูโลหะสําหรับบรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 24/09/2564

โทร. 053-129125-7

บริษัท เชอวาลเทคโนโลยี่ จํากัด พนักงาน QA สามารถทํางานลวงเวลา ทํางานเปนกะได

121/4 ม.4 ต.แชชาง  เพศ ชาย

อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 50130

ประเภทกิจการ ผลิตตูโลหะสําหรับบรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 24/09/2564

โทร. 053-129125-7

15 20-38 ม.3 ข้ึนไป

1 20-38 ม.3 ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 สิงหาคม 2564

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

บริษัท เชอวาลเทคโนโลยี่ จํากัด พนักงาน พนสี สามารถทํางานลวงเวลา ทํางานเปนกะได

121/4 ม.4 ต.แชชาง  เพศ ชาย

อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 50130

ประเภทกิจการ ผลิตตูโลหะสําหรับบรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 24/09/2564

โทร. 053-129125-7

บริษัท โตเกียว คอยล เอ็นจิเนียร (ประเทศ Facility & Maintenance มีประสบการณในการตรวจเช็ค, บํารุงรักษาเครื่องจักร และระบบอาคาร

3 20-38 ม.3 ขึ้นไป

2 22-29 ปวส. สาขาเครื่องกลบริษัท โตเกียว คอยล เอ็นจิเนียร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

Facility & Maintenance 

Technician

มีประสบการณในการตรวจเช็ค, บํารุงรักษาเครื่องจักร และระบบอาคาร

มากกวา 1-3 ป มีความรูเก่ียวกับ ระบบ IS09001 , IS014001 และการ

ประหยัดพลังงาน มีความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานได

เปนอยางดี มีทัศนคติที่ดี สามารถทํางานรวมกับทีมงานได และทํางาน

ภายใตสภาวะกดดันไดดี สามารถเขากะได ตองผานการเกณฑทหารแลว 

ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือ โรคท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน

69/2 ม.4 ต.บานกลาง เพศ ชาย

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 24/09/2564

Email : tokyocoil-hr@tw-thailand.com

โทร. 053-581-241-3# 1214

2 22-29 ปวส. สาขาเครื่องกล

 ไฟฟา หรือสาขา

อ่ืนที่เก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 สิงหาคม 2564

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

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

เจาหนาที่คลังสินคา (Stock Staff ) ถามีประสบการณในตําแหนงมากอนจะรับพิจารณาเปน พิเศษ สามารถ

ทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได ใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานได มี

ความระเอียดรอบคอบ และซื่อสัตยตองานที่ทํา มีมนุษยสัมพันธดี มีความ

กระตือรือรน รักงานพรอมที่จะเรียนรูและมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ไม

มีปญหาเรื่องการเดินทางมาทํางาน และที่พักอาศัย สุขภาพแข็งแรง ไมมี

โรคประจําตัว หรือ โรคติดตอรายแรง และไมสูบบุหรี่

1 20 ปขึ้นไป ปวส./ปวส. ข้ึนไป 

หรือสาขาที่เก่ียวของ

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 07.45-18.00 จ-ศ 

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 25/09/2564

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝงพลอยในเทียน WAX 

SETTING

ชายผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาและทงานใน

วันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลรี่

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 25/09/2564

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

1 23-40 ม.3 ขึ้นไป หรือ

เทียบเทา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 21 - 27 สิงหาคม 2564

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

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานเชื่อม SOLDERING ชายผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาและทงานใน

วันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลรี่

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 25/09/2564

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนักงานปูผา มีความคลองแคลววองไว ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน 

3 23-40 ม.3 ขึ้นไป หรือ

เทียบเทา

1 25-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาหางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนักงานปูผา มีความคลองแคลววองไว ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน 

อดทน มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานได

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 315/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 25/09/2564

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162,092-9626456

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานขับรถ ขยัน อดทน มีความชํานาญเสนทางลําพูน-เชียงใหม

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามตกลง  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 26/09/2564

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 

2 20-40 ป.6/ขึ้นไป

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

1 25-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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