
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Accounting Staff รายละเอียดของงาน 1.Issue debit note/credit note. 2.Update Account 
Receivable. 3.Job cost report. 4.Export report from S21 to support 
financial report. 5.Reconcile AR. คุณสมบัติผูสมัคร มีประสบการณในการ
ทํางานดานงานบัญชีอยางนอย 2-3 ปข้ึนไป สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1 25-35 ป.ตรี/การบัญชี

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

ทํางานดานงานบัญชีอยางนอย 2-3 ปข้ึนไป สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Microsoft Officeไดดี ใชโปรแกรม S21 สามารถพูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได 
รับภาวะแรงกดดันในการทํางานได 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 12/11/2560

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Technician ควบคุมเคร่ืองฉีด
พลาสติก

มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับงานฉีดพลาสติกมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถเขา
กะได สามารถทํางานลวงเวลาได 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง 155  นํ้าหนัก80  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 12/11/2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

1 18-25 ปวส./ชางอุตสาหกรรม
ทุกสาขา



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย พนักงานฝายผลิต (ประกอบ
ชิ้นงาน)

รับ ชาย 3 อัตรา หญิง 4 อัตรา มีประสบการณในงานเก่ียวกับประกอบของงาน
อุตสาหกรรม และตรวจสอบช้ินสวนพลาสติก มากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 
สามารถเขากะได สามารถทํางานลวงเวลาได 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 12/11/2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

รานลัคก้ีไกกรอบ พนักงานท่ัวไปประจําสาขาลําพูน รานลักก้ีไกกรอบ สาขาลําพูน บนถนนโคงครูบา ซุมสีเหลืองหนาตึกแถว ราน
น่ังเลนใหบริการเมนูไกทอด และเคร่ืองด่ืม ของทอดขนมปงปง นํ้าแข็งใสเกล็ดหิมะ
 ตองการผูรวมงานท่ีมีใจรักงานบริการ และมีความเสียสละ อดทน เพ่ือรองรับการ

3 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด

7 18-25 ม.6-ปวช/- ป.ตรี สาขาท่ี
เก่ียวของ

 ตองการผูรวมงานท่ีมีใจรักงานบริการ และมีความเสียสละ อดทน เพ่ือรองรับการ
ขยายกิจการ สนใจติดตอสมัครงานดวยตนเองไดท่ี รานลักก้ีไกกรอบ สาขาลําพูน 
เลขท่ี 11/10 ถนนสันเหมืองใต ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โทร.
0846415663 

11/10 ถนนสันเหมืองใต  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ รานอาหารและเคร่ืองด่ืม ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

โทร .084-6415663

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Maintenance ชางซอมบํารุง 
ดวน!!!!

หากมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือดานไฟฟากําลังจะพิจารณาเปนพิเศษ 
 สวัสดิการ -ประกันสังคม -โบัส -เงินชวยเหลือพิเศษ พอแมและบุตร -คาโอที -เบ้ีย
ขยัน -คากะ และอ่ืนๆ  ๆ

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 20/10/17

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 ไมเกิน35 ไมจํากัด/ไฟฟาหรืออิ
เล็กฯ หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด  ชางไฟฟา มีประสบการณงานไฟฟา ตอไฟได มีใบประกอบวิชาชีพรับรองเก่ียวกับไฟฟา มี
ใบขับข่ีรถยนต 

125/1  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 12/11/2560

e-mail:rgadiamond@gmail.com

โทร .052-039080

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) ชางคอมพิวเตอร ระบบ 
Network/Sytem

มีความรูเก่ียวกับระบบ Hardware, Sofeware ไดเปนอยางดี สามารถเช่ือมตอ
ระบบ Network แบบคูขนานและระบบ Lan, Whan, Wifi ได ใชงาน 
DDNS.Sever, Ms.SQL Server 2008 

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป 
คอมพิวเตอร,
อุตสาหกรรมคอม หรือท่ี
เก่ียวของ

1 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ปดรับสมัคร 12/11/2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัทโอกิ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานประจํารายวัน ฝายผลิต
ชาย

สามารถยืนทํางาน ทํางานลวงเวลา ทํางานเปนกะได 

89/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง 155 ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 12/11/2560

e-mail:opnt-adm1@oki.com

โทร .053-554605 แฟกซ 053-554606

หจก.กิตกวิน (ตลาดแจวจริง) ชางประจําโครงการ (ตลาดแจว เกณฑทหารแลว มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

321  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

เก่ียวของ

2 23-30 ม.6-ปวช./-

1 20-35 ปวช.-ปวส./สาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ เชาพ้ืนท่ีเพ่ือทําศูนยรานคา ปดรับสมัคร 12/11/2560

e-mail:kitkawin2010@gmail.com โทร .053-581707



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Automation Engineer Minimum of 5 years of experience in designing, programming and 
commissioning automated control systems. The qualified applicant 
shall be able to take the project through all phases of design, 
including review of contract specifications, completely comprehend 
system P&IDs, generate I/O lists, and grasp interface electrical circuits. 
Expert in more than one SCADA /HMI package, i.e. Schneider 
Automation, Allen-Bradley System integration and networking 
experience with one or more transports and protocols, i.e. Modbus 
RTU and TCP, Profibus. 

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

2 28-35 ป.ตรี/Bachelor's 
Degree or higher in 
Engineering or 
Computer Science or 
equivalent direct 
experience.

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 12/11/2560

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด R&D Engineer The Candidate Must Have More Than 3-5 Years Electrical Or 
Electronic Field. Strong Practical Electrical Design / Test Skills. 
Excellent Command Of Written And Spoken English. Excellent 
Trouble Shooting And Analytical Skills. Well Organized With Attention 
To Detail. Excellent Interpersonal And Team Skills. Computer Skills: 
Microsoft Office, Sap, Autocad, Pcb Design, Pspice. 

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 12/11/2560

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

1 28-35 ป.ตรี/Bachelor 
Degree In Electrical 
Or Electronic 
Engineering

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Process Engineer (EMC) Minimum 5 years experience in manufacturing processes, electronic 
industry is preferable. Experience in manufacturing processes 
development, very good skill in planning, controlling and 
improvement the processes. Strong Knowledge in implementation of 
lean manufacturing, P-FMEA, statistical (SPC),and comprehensive 
process control plan. Very good interpersonal skill, work attitude, 
team working and leadership skill. Good command of English both 
written and spoken. High responsibility, flexible working. Vigorous 
personality. Needs to well known in manufacturing design and 
processes very well. Computer skill: Auto-Cad, Microsoft Word, Excel, 
Access, Outlook etc. 

27-35 ป.ตรี/At least 
Bachelor’s Degree in 
Mechanical/Electrical
 Engineer/Industrial 
Engineer (electrical is 
preferable)

1

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 12/11/2560

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Production Engineer 
(Automotive)

At least 2 or 3 year experiences in Product Engineer, Project Engineer 
or related 3 years. Good command of English both written and 
spoken. 

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ ปดรับสมัคร 12/11/2560

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

1 25-35 ป.ตรี/Bachelor’s 
Degree in 
Mechanical, 
Electrical Engineer or 
related



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Quality Engineering ลักษณะงาน 1.วางแผนควบคุมการผลิตงานรุนใหม 2.จัดเตรียมเอกสารเสถียรภาพ
ดานคุณภาพงานรุนใม 3.ตรวจสอบ JIG,FIXTURE,ADAPTER 4.ตรวจสอบ
รับประกันคุณภาพงาน 5.ตรวจรับรองเคร่ืองจักรและอุปกรณการผลิตสวัสดิการ 1.
เบ้ียขยัน 2.คาอาหาร 3.คาเดินทางตามระยะทาง 4.โบนัส ฯลฯ

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยาน
ยนต

ปดรับสมัคร 18/10/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

กูดไอเดีย ผูชวยพนักงานปกผา มีใจรักในดานงานปกผา มีไหวพริบ และความชํานาญ ในการปกดวยคอมพิวเตอร1 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป

1 21-30 ปวส./ไฟฟา, 
อิเล็กทรอนิกส, เทคนิค
อุตสาหกรรม

กูดไอเดีย ผูชวยพนักงานปกผา มีใจรักในดานงานปกผา มีไหวพริบ และความชํานาญ ในการปกดวยคอมพิวเตอร
จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

131  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผาสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 11/11/2560

โทร .086-6543740,053-561562

กูดไอเดีย พนักงานขายหนาราน มีความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร MS Office สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรม AI 
จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

131  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผาสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 11/11/2560

โทร .086-6543740,053-561562

1 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป

1 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด Human Resources Manager 
(Urgent)

Must have at least 5 years direct Management Level experience in 
Human Resource Development in both Training and People 
Development •Direct experience in management level for at least 5 
years in manufacturing •Strong background in HRD & OD projects 
implementation or HRD tools is a must •Result-oriented and 
self-motivated •Willingness to be involved in day-to-day HR 
operations management •Ability to communicate well •Deep 
understanding functions and HR policies and practices •Able to 
identify and resolve problems in a timely manner. •Proficiency in MS 
Office Word, Excel, Especially with Power Point เงินเดือนและสวัสดิการ: -
เงินเดือน -คาอาหาร -คานํ้ามัน -เบ้ียขยัน -ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -ประกัน
อุบัติเหตุ -ตรวจสุขภาพประจําป -โบนัสประจําป สนใจติดตอคุณ พิมพชนก เบอร

1 35-42 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ  •
Bachelor’s degree or 
higher in related 
HRD, OD or relevant 
field.

อุบัติเหตุ -ตรวจสุขภาพประจําป -โบนัสประจําป สนใจติดตอคุณ พิมพชนก เบอร
โทร. 053-581361-3 แฟกซ 053-581364 อีเมล hr@frjewel.com  

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.30 น.   

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30 พ.ย. 2560

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายหนาราน สามารถทําโอเขากะได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ปดรับสมัคร 11/11/2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

10 18-35 ม.3/ข้ึนไป



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานโกดัง-สงสินคา เกณฑทหารแลวจะพิจารณาเปนพิเศษ มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ปดรับสมัคร 11/11/2560

โทร .053-581999,053-581984

อู ต.เจริญยนต การเงิน-บัญชี ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อูซอมรถยนต เคาะ พนสี ปดรับสมัคร 11/11/2560

โทร .053-534072,053-534365

หางหุนสวนจํากัด จิระมารเก็ตต้ิง  พนักงานท่ัวไป - 

22 ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี และการเงิน

1 20-30 ม.6/- ปวส. ทุกสาขา

2 18-30 ม.3/ข้ึนไป

2

หางหุนสวนจํากัด จิระมารเก็ตต้ิง  พนักงานท่ัวไป - 

52/13 ซอย 6 ถ.สนามกีฬา  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ บริการทําความสะอาด/ดูแลสวน ปดรับสมัคร 11/11/2560

โทร .053-512091

บริษัทอิออนอินชัวรันส เซอรวิส(ประเทศไทย)จํากัด Insurance Consulltant -ประกันอุบัติเหตุ -ประกันสังคม -การลาพักรอน -กระเชาในการลาคลอด 

159/22  หมู -  ต. คลองเตยเหนือ เพศ ไมจํากัด

อ. วัฒนา  จ. กทม   คาจาง 330/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานกลางวัน (ตามหางเปด)  

ประเภทกิจการ นายหนาประกันชีวิตและ ปดรับสมัคร 30/11/2560

e-mail:rachan.kanpee@gmail.com

โทร .02-689711

บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด ชางซอมเคร่ืองจักร+รถแบ็คโฮ+
รถตัก

มีความรูดานเคร่ืองจักร ซอมรถตัก แบ็คโฮได (พ้ืนฐาน) สามารถชวยลงเศษแกวได
 มีประกันสังคม เบ้ียขยัน โอที 

262  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือขายเศษแกวและขวด ปดรับสมัคร 11/11/2560

1 20-30 ม.6/- ปวส. ทุกสาขา

10 20-35 ม.3 ข้ึนไป/-

1 20 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดสาขา

ประเภทกิจการ ซ้ือขายเศษแกวและขวด ปดรับสมัคร 11/11/2560

โทร .053-982650



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Shipping & FG Manager รายละเอียดของงาน -Verify the accuracy of the Shipment Export 
Document. -Shipment planning . -Shipment Monthly report. -
Coordinate with Department of Foreign Trade / Customs / Shipping / 
Forward. -Make sure that the shipping unit adheres to all legal rules 
and company guidelines. -Liaise with suppliers and freight forwarders 
to ensure on time delivery -Control / calculate the shipping cost. -
Develop and implement strategies to improve operation efficiency. 
คุณสมบัติผูสมัคร Minimum 5 years relevant working experiences, in 
which at least 3 years’ in managerial level. Good communication and 
interpersonal skills are highly required. Excellent organizational and 
coordinating abilities. Problem-solving abilities on all fronts. Good 
Team Management skills, Initiative, responsible&reliable. Immediate 

1 35-45 ป.ตรี/in 
Administration and 
related.

Team Management skills, Initiative, responsible&reliable. Immediate 
availabel is preferred. 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด ขับรถตัก สามารถชวยลงเศษแกวได มีประกันสังคม เบ้ียขยัน โอที 

262  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือขายเศษแกวและขวด ปดรับสมัคร 11/11/2560

โทร .053-982650

1 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดสาขา



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด ขับรถแบ็คโฮ สามารถชวยลงเศษแกวได มีประกันสังคม เบ้ียขยัน โอที 

262  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ซ้ือขายเศษแกวและขวด ปดรับสมัคร 11/11/2560

โทร .053-982650

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด (โรงแรม
ลําพูนวิล)

หัวหนาแผนกแมบาน มีภาวะความเปนผูนํา มีใจรักในงานบริการ สุขภาพแข็งแรง หากมีประสบการณ
การทํางานมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 31/10/2560

โทร .053-534865-6,0813151388

1 30-45 ปวส.-ป.ตรี/การโรงแรม
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดสาขา

โทร .053-534865-6,0813151388

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ *
ดวนท่ีสุด*

-ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -สวนลดคารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/10/2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานคนสวน *ดวนท่ีสุด* สวัสดิการ -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -สวนลดคารักษาพยาบาลญาติ
สายตรง ลักษณะงาน -รดนํ้า,พรวนดิน,ตัดแตงก่ิงไม,ทําความสะอาดภายนอก
อาคาร,และงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/10/2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

ป.4 - ป.6/-

1 อายุไมเกิน 
35 ป

ปวส.ข้ึนไป/สาธารณสุข
ศาตร,และสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

1 อายุไมเกิน 
45 ป

โทร .0 5358 1600-5



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด            
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                 99/9-10
 ถ.เปอรไฮเวย  หมู 11  ต. อุโมงค

เจาหนาท่ีควบคุมเคร่ืองจักรการ
ผลิต

คุณสมบัติ : 1. อายุระหวาง 22-35 ป 2. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟา/
อิเลคทรอนิคส/เทคนิคการผลิต หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 3. มีความรูพ้ืนฐานทาง
คอมพิวเตอร 4. สามารถทํางานกะกลางคืนได 5. หากมีประสบการณจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ : ชุดเคร่ืองแบบพนักงาน, คากะ, เบ้ียขยัน, คา
รักษาพยาบาลสําหรับพนักงานและครอบครัว, เงินชวยเหลือแตงงาน, เงิน
ชวยเหลือฌาปนกิจศพ, เงินชวยเหลืองานบวช, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ประกันชีวิต
 และประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจําป และเงินโบนัสประจําป 

อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ  คาจาง n/a รายเดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00-19.00,19.00-07.00  

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2559

โทร .053-552244 ตอ 2431

2 20-35 ปวส./วุฒิการศึกษา 
ปวส. สาขาไฟฟา/
อิเลคทรอนิคส/เทคนิค
การผลิต หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-552244 ตอ 2431

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอป
เปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางานลวงเวลา
 และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุดยูนิฟอรม - 
คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 ตุลาคม 2560

โทร .053-582789 , 081-7839506

1 23 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัด

e-mail: saleuid@gmail.com , sent999@hotmail.com



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด เจาหนาท่ีเทคนิคชวยงานวิศวกร คาทํางานลวงเวลา ( OT) คาเบ้ียขยัน คาทํางานกะกลางคืน คาพาหนะ คาอาหาร 
ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส 
และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 10/11/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 115

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง คาทํางานลวงเวลา ( OT) คาเบ้ียขยัน คาทํางานกะกลางคืน คาพาหนะ คาอาหาร 
ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส 
และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

22-25 ปวส./อิเล็กทรอนิกส

1 22-25 ปวส./เคร่ืองกล,ชางกล
โรงงาน

2

และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 10/11/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 115

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer คาทํางานลวงเวลา ( OT) คาเบ้ียขยัน คาทํางานกะกลางคืน คาพาหนะ คาอาหาร 
ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส 
และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 10/11/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 115

3 22-30 ป.ตรี/Industrial 
Engineering, 
Mechanical 
Engineering,Compute
r Engineering



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Production Control Staff คาทํางานลวงเวลา ( OT) คาเบ้ียขยัน คาทํางานกะกลางคืน คาพาหนะ คาอาหาร 
ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส 
และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 10/11/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 115

บริษัท มินทรจา จํากัด ชางเย็บผา -ประกันสังคม -อายุ 25-35 ป ไมจํากัดเพศ -การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป -มี
ประสบการณงานตัดเย็บในโรงงานหรือรานตัดเย็บมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ -

1 22-35 ป.ตรี/Humanities or 
any related field

2 25 ข้ึนไป ไมจํากัด/
ประสบการณงานตัดเย็บในโรงงานหรือรานตัดเย็บมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ -
สามารถตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพงานผลิตได -ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี -มีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี 

108/2  หมู 9  ต. หนองควาย เพศ ไมจํากัด

อ. หางดง  จ. เชียงใหม   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร เวลา 08.00 - 17.30 น.  

ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีน่ีสําหรับนักเพาะกาย ปดรับสมัคร 09/11/2560

e-mail:hr@muscledazzle.com

โทร .093-2867556

บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอร่ี จํากัด ชางเชื่อมเหล็ก-ชางเชื่อมสแตน
เลส

ประกันสังคม,วันหยุดประจําป,คาลวงเวลา, 

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง  ืN/A  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองโลหะท่ัวไป ปดรับสมัคร 20/11/2560

e-mail:hr@svtmachinery.com

โทร .053-537594-5

20 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางเช่ือม/
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

5



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย พนักงานฝายผลิต (ประกอบ
ชิ้นงาน) Assembly

1.รับพนักงานชาย 3 อัตรา หญิง 4 อัตรา 2. หากมีประสบการณในงานเก่ียวกับ
การประกอบของงานอุตสาหกรรมมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 3. หากมีความรู
หรือประสบการณเก่ียวกับการตรวจสอบช้ินสวนพลาสติกมากอนจะพิจารณาเปน
พิเศษ 4. สามารถเขากะได, ทํางานลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดี ในการทํางาน
เปนทีม สวัสดิการ : 1. เปนพนักงานประจํา 2. มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน 
โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

7 18 ปข้ึนไป 
ไมเกิน 25

ม.6-ปวช/ไมระบุ

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท ปาริชาด แอสเชท แอนด คอนสตรัคช่ัน ชางเทคนิค ประกันสังคม 

44/81  หมู 4  ต. บานหลุม เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองสุโขทัย  จ. สุโขทัย   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ-ส  

ประเภทกิจการ ดูแลระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคาร

ปดรับสมัคร 8/11/2560

e-mail:fook529@hotmail.com

โทร .085-8658989

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด บัญชี ดวน! 1 21 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/บัญชี คุณสมบัติ -ซ่ือสัตย -รอบคอบ -มีความอดทน -สามารถทํางานภายใตสภาวะกดดัน
ได สวัสดิการ - เงินเดือน - เบ้ียขยัน - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอรม 

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.30 - 17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูปกระจก ปดรับสมัคร 31/10/2017

โทร .052-039678, 093-1316226

3 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด IT Support ลักษณะงาน: 1.มีความเขาใจในระบบ Network/Hard Ware/Soft Ware เปน
อยางดี 2.สามารถแกไขปญหาเบ้ืองตนในระบบคอมพิวเตอรได 3.ดูแลระบบ ERP 
4.ใหความรูพ้ืนฐานในการแกปญหาเบ้ืองตนแกผูใชงานเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร 
คุณสมบัติ: 1.จบการศึกษาระดับ ปวส. คอมพิวเตอรข้ึนไป/สาขาเทคนิค
คอมพิวเตอร 2.มีประสบการณในการทํางาน 1-2 ป 3.สามารถใชโปรแกรม Photo
 Shop ได 4.สามารถดูแลระบบ Sever เงินเดือนและสวัสดิการ: -เงินเดือน-
คาอาหาร -คานํ้ามัน -เบ้ียขยัน -ประกันสังคม -ยูนิฟอรม -ประกันอุบัติเหตุ -ตรวจ
สุขภาพประจําป -โบนัสประจําป 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.30 น.   

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30 ต.ค. 2560

1 21 ปวส./คอมพิวเตอร/
เทคนิคคอมพิวเตอร

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30 ต.ค. 2560

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด พนักงานโรงชุบ ลักษณะงาน: 1.ทําการชุบตามคําส่ังชุบ พรอมท้ังตรวจความถูกตองของการชุบ 
หากข้ันตอนการชุบมีปญหาใหแจง Plating Control Staff หรือนักเคมี 2.เตรียม
สภาพแวดลอมในโรงชุบ ใหพรอมสําหรับการทํางาน คุณสมบัติ: 1.ชายอายุ 25 ป
ข้ึนไป สาขาชางไฟฟา 2.ประสบการณ 1 ปข้ึนไป 3.ทํางานภายใตความกดดันได 
4.สามารถทํางานลวงเวลาได 5.มีประสบการณทํางานดานงานจะพิจารณาเปน
พิเศษ เงินเดือนและสวัสดิการ: -เงินเดือน-คาอาหาร-คานํ้ามัน-เบ้ียขยัน-
ประกันสังคม-ยูนิฟอรม-ประกันอุบัติเหตุ-ตรวจสุขภาพประจําป 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.30 น.   

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30 ต.ค. 2560

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

1 25 ปวส./การไฟฟา



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 7 - 12 ตุลาคม 2560

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด แมบาน เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ข้ึนไป มีอายุต้ังแต 21ป ถึง 45 ป มี
ประสบการณการทํางานดานแมบานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มีความ
คลองตัวในการทํางาน สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สวัสดิการ
อ่ืน  ๆคาอาหาร คานํ้ามันรถ เบ้ียขยัน โบนัส ชุดฟอรมพนักงาน

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 363  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31/10/2560

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504

1 21-45 ป.4-ป.6/ป.6 ข้ึนไป

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com




