
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Sourcing Engineer for The candidate has experienced in working with multinational 

67  หมู 4  ต. บานกลาง  Indirect material company/ companies. - The candidate must have at least 3-5

อ. เมือง  จ. ลําพูน years of experience in a manufacturing environment.

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s or
 Master’s degree in 
Engineering or 
Material Science.

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

อ. เมือง  จ. ลําพูน years of experience in a manufacturing environment.

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก Good network in automotive and electronic industries,

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com preferably electronics suppliers etc. - Fully support of projects 

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com throughout the full supply chain. เพศ ไมจํากัด

IT Officer (Software The mandatory EXP. 2-5 years as minimum in IT and general IT

Developing) 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 . เพศ ไมจํากัด

ปดรับสมัคร 30/11/2562

โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครู สาขาวิชาคณิตศาสตร 1 ตําแหนง สาขาวิชาภาษาไทย 1 ตําแหนง

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ สาขาวิทยาศาสตร 1 ตําแหนง มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความ

อ. เมือง  จ. ลําพูน มุงม่ัน เสียสละ อดทนในการทํางาน มีความรับผิดชอบ ตรงตอหนาท่ี ซ่ือสัตย

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เพศ ไมจํากัด

Material Science.

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor 
degree in 
Computer 
Engineer, 
Computer Science, 
IT or any 
equivalent fields

3 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เพศ ไมจํากัด

โทร .053-528218 ปดรับสมัคร 30/11/2562
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด พนักงานประจําเคร่ือง CNC 1 18-35 ม.3/ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป มีสวัสดิการ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพ

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพ่ิมเติมจากประกันสังคม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน พนักงานพนสีฝุน 1 18-35 ม.3/ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป มีสวัสดิการ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพ

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ เพ่ิมเติมจากประกันสังคม เพศ ชาย

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com พนักงานประจําเคร่ืองพับ 1 18-35 ม.3/ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป มีสวัสดิการ คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพ

โทร .052 039 505 เพ่ิมเติมจากประกันสังคม เพศ ชาย

ปดรับสมัคร 30/11/2562

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยแผนกควบคุมคุณภาพ 1 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป สามารถทํางานลวงเวลาได

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ปดรับสมัคร 30/11/2562

โทร .053-597121-2

เหมืองทองพาณิชย เจาหนาที่คัดแยกของ 2 20 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป ประกันสังคม ท่ีพัก คาลวงเวลา โบนัส เพศ ชาย ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.30 

297  หมู 1  ต. เหมืองงา ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.30 

อ. เมือง  จ. ลําพูน เจาหนาที่ติดรถ 6 ลอ 2 20 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป ประกันสังคม ท่ีพัก คาลวงเวลา โบนัส เพศ ชาย ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.30 

ประเภทกิจการ จําหนายของเกา ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.30 

e-mail:pokkess2509@gmail.com คนขับรถ 6 ลอ 1 20 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป ประกันสังคม ท่ีพัก คาลวงเวลา โบนัส เพศ ชาย ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.30 

โทร .089-4336052 ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.30 

ปดรับสมัคร 30/11/2562

บริษัท โกลฟส แอนด ซัพพลายส โฮสต้ิง จํากัด ผูชวยฝายขาย/จัดซื้อ/ธุรการ 2 22-35 ปวช.-ปวส. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มนุษยสัมพันธดี มีคนซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน

181  หมู 4  ต. ประตูปา ขยัน และอดทน ติดตอและประสานงานลูกคาและซัพพลายเออร

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน จัดทําเอกสารซ้ือ-ขาย และเอกสารท่ัวไป แกไขปญหาเก่ียวกับงานช้ือ-ขาย

ประเภทกิจการ เย็บผาปดจมูก ผาเอ้ียม และงานท่ัวไป เพศ หญิง ชวงเวลาทํางาน 08.00 - 17.00 น. จ-ส 

e-mail:contact@ccglove.com ปดรับสมัคร 30/11/2562

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com,bkk@fp

e-mail:contact@ccglove.com ปดรับสมัคร 30/11/2562

โทร .053-000-601,089-561-4792
หนา้ 2/4



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย พนักงานประกอบช้ินงาน 4 18-35 ม.6-ปวช. ม.6-ปวช.มีประสบการณดานงานประกอบของงานอุตสาหกรรม

140  หมู 6  ต. หนองหนาม (Assembly) ดานการตรวจช้ินงานพลาสติก สามารถทํางานเปนกะได เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ปดรับสมัคร 29/11/2562

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานเจียระไนเพชร 5 18-40 ม.3/ข้ึนไป มีประสบการเจียระไนจะพิจารณาเปนพิเศษ เพศ ไมจํากัด

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ พนักงานรับ-จายเพชร 1 18-35 ม.3/ข้ึนไป สามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรได เพศ หญิง100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ พนักงานรับ-จายเพชร 1 18-35 ม.3/ข้ึนไป สามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรได เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน (Delivery ฝายผลิต) ปดรับสมัคร 29/11/2562

ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและเพชรตัด

โทร .053-526130 053-526444

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานบํารุงรักษา 3 18-40 ปวช./ชางกล ชางกลอุตสาหกรรมหรือเทียบเทา/ไฟฟากําลัง/อิเล็กทรอนิกส เพศ ชาย

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ พนักงานขับโฟลคลิฟท(รถยก) 1 25-40 ป.6/ข้ึนไป มีประสบการณ 1 ป สามารถขับรถโฟลคลิฟทและรถยนตได เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน พนักงานยามรักษาการณ 2 30-40 ป.6/ข้ึนไป สามารถตัดสินใจไดรวดเร็วเม่ือมีเหตุการณท่ีไมปกติเกิดข้ึน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก พนักงานขับรถสงสินคา 10 30-40 ป.6/ข้ึนไป ประสบการณดานขับรถอยางตํ่า 3 ป มีใบอนุญาตขับข่ีรถบรรทุก

โทร .053-581415,053-581412-3 รูจักเสนทางในการจัดสงดี เพศ ชาย

พนักงานบัญชี 1 25-40 ป.ตรี/บัญชี มีพ้ืนฐานโปรแกรม Express เพศ ไมจํากัด

หัวหนาแผนกบัญชีและการเงิน 1 30-40 ป.ตรี/บัญชี ตําแหนง ป.ตรี มีประสบการณดานบัญชี อยางตํ่า 3 ป ปดงบการเงินได

มีพ้ืนฐานภาษี เพศ ไมจํากัด

ปดรับสมัคร 29/11/2562
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานจัดเรียงสินคาอาหารสด/ 4 28-35 ม.6/ข้ึนไป ประกันสังคม ยูนิฟอรม คากะ คาลวงเวลา เพศ ชาย

204  หมู 4  ต. บานกลาง อาหารแหง

อ. เมือง  จ. ลําพูน พนักงานบริหารฐานขอมูล 1 28-35 ปวส.-ป.ตรี/ มีประสบการณอยางนอย 1 ป สิทธิการรักษาพยาบลาฟรี กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค คอมพิวเตอร/สาขาท่ี โบนัสประจําป ประกันสังคม ยูนิฟอรม เพศ ชาย

e-mail:- Fax 053-581333 เก่ียวของ

โทร .053-581285 ตอ 104,105 ผูจัดการแผนกอาหารแชเเข็ง 1 28-35 ป.ตรี/ดานเกษตร,การ มีประสบการณดานอาหารสด 3-5 ป สิทธิการรักษาพยาบลาฟรี กองทุนสํารอง

จัดการ,การบริหารธุรกิจเล้ียงชีพ โบนัสประจําป ประกันสังคม ยูนิฟอรม เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 29/11/2562

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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