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

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Operator(พนักงานฝายผลิต) 

ดวน!!!
คาเล้ียงดูบิดามารดา คาเดินทาง โบนัส คากะ คาอาหาร ประกันสังคม ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

1 20 ข้ึนไป ม.6-ปวช/-

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 26/12/2017

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล นักกายภาพบําบัด *ดวน ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุม - คารักษาพยาบาลญาติสายตรง ** มี
ควาามรูความสามารถทางกายภาพบําบัด ** มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ** หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/12/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.-ป.ตรี/
กายภาพบําบัด *มีใบ
ประกอบวิชาชีพ*

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุด
ยูนิฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-Mail:saleuid@gmai.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามความสามารถ และ
ประสบการณทํางาน  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 (จ. - ส.)  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561 หรือจนกวาจะเต็มอัตรา

2 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

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

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ลามภาษาญ่ีปุน - Male or Female, no age limit. - Bachelor’s degree in Japanese 
major is requited or related filed. - At last 1-5 year experience as 
interpreter in Manufacturing Factory. - Good command in 
Japanese/English Language. - Passed Japanese language 
proficiency certificating level (JLPT N2 up). - Good interpersonal 
skill, service mind and able to work under pressure as well. - Can 
working at Lamphun.---------- 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

1 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Japanese 
major is requited or 
related filed.

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

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Accounting Officer - Male or Female, no age limit. - Bachelor’s degree in Accounting. 
- 0 - 2 years’ experience in Accounting. (New Graduates are 
welcome). - Proficient in MS-Office (Excel, Word) - Able to 
communication in English language.----- 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด HR Officer [Recruitment] • Male or Female, no age limit. • Bachelor's degree in Human 

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

1 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Accounting.

1 - ป.ตรี/Bachelor's บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด HR Officer [Recruitment] • Male or Female, no age limit. • Bachelor's degree in Human 
Resources or any related field. • At least 1-5 years in Human 
Resources – Recruitment function. • Good Interpersonal, 
teamwork and able to deal with multi-level colleagues. • Good 
command of the English language and computer proficiency and 
soft ware HRM/HRD program. • Excellent problem solving, 
analytical & interpersonal skills. • Proficient in tools and 
techniques in recruiting and hunting for qualified candidates. • 
Understanding and have knowledge of government employment 
regulations and Labor Protection Acts, Thai Labour Standard, ISO 
9001, 14001 and OSHAS 18001.---------- 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

1 - ป.ตรี/Bachelor's 
degree in Human 
Resources or any 
related field.

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114
หนา้ 3/19



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค Utility 5 - ปวส./ชางไฟฟา • ชาย / หญิง, ไมจํากัดอายุ • การศึกษาระดับ ปวส. ชางไฟฟา • มีความรูใน
การทํางานเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค (Utility or Facility System) • มี
ประสบการณในการทํางานดานชางเทคนิค Utility 1-2 ป • มีความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับโปรแกรม PLC, Electrical, Wiring Control, Welding, Auto CAD
 • หากมีหนังสือรับรองความรูความสามารถ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายใน
อาคาร (จะพิจารณาเปนพิเศษ) • สามารถทํางานเขากะได-------------- 

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Production Engineer • Male or Female, no age limit. • Bachelor’s degree in Electrical, 
Mechanical, Industrial Engineering any related field. • At least 1-2 
years working experience in a manufacturing facility (New 

5 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Electrical, 
Mechanical, years working experience in a manufacturing facility (New 

graduated student is welcome). • The successful candidate must 
have a high degree of managerial skills and first line supervisory 
experience in the manufacturing. Knowledge of standard cost 
systems and controls is required. • Management skill 
requirements: leadership, supervisory, decision making, coaching, 
problem-solving, planning, and communication. • Good command 
of the English language and computer proficiency.--------------- 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

Mechanical, 
Industrial 
Engineering any 
related field.

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 4/19



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Section Chief 2 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in engineer 
any related field.

• Male or Female, no age limit. • Bachelor’s degree in engineer 
any related field. • At least 5 years working experience in a 
manufacturing facility. • The successful candidate must have a 
high degree of managerial skills and first line supervisory 
experience in the manufacturing. • Knowledge of standard cost 
systems and controls is required. • Management skill 
requirements: leadership, supervisory, decision making, coaching, 
problem-solving, planning, and communication. • Good command 
of the English/Japan language and computer proficiency. ---------- 

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Occupational Health and • Male or Female, no age limit. • Bachelor Degree or higher in 1 - ป.ตรี/Bachelor บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Occupational Health and 
Safety Manager

• Male or Female, no age limit. • Bachelor Degree or higher in 
Public Health (Occupational Health and Safety). • At least 5-10 
years of management experiences in occupational health & safety
 and environment, especially in manufacturing industry. • Thai 
Professional Safety Health and Environmental license is required.
 • Have knowledge in ISO 14001 and OHSAS 18001. • Strong 
Leadership skill, Interpersonal relation and good presentation 
skill. • Good command in English both written and 
spoken.------------------------สามารถสง E-mail มาไดท่ี 
apl.microglass@agc.com-------------- 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

1 - ป.ตรี/Bachelor 
Degree or higher in 
Public Health 
(Occupational 
Health and Safety).

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 5/19



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานขนสง(ฝายจัดสงสินคา) ประสบการณ: ไมมี (หากมีประสบการณในงานดานการจัดสงสินคา)พิจารณา
เปนพิเศษ สุขภาพรางกาย: มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได 
ตาไมบอดสี ลักษณะนิสัย: ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบสูง มีความ
กระตือรือรน มีมารยาทพูดจาสุภาพ ซ่ือสัตยและอดทน สามารถทํางานภายใต
สภาวะความกดดันได ความรับผิดชอบ: เปนลูกทีมในรอบการขนสงสินคา-รับ
สินคา ตามความตองการของลูกคา โดยยึดขอกําหนดและนโยบายของบริษัท
เปนสําคัญ รวมถึงดูแลรักษาสินคาระหวางจัดสงและสรางความพึงพอใจแก
ลูกคา หนาท่ี: 1.ติดตามพนักงานขับรถ 2. รักษาภาพลักษณขององคกรและ
สรางความสัมพันธท่ีดีตอลูกคา 3. สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได 

2 18 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.30-17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูป
กระจก

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

โทร .052-039678, 093-1316226

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

พนักงานฝายผลิต คุณสมบัติของผูสมัคร ● เพศชาย / หญิง อายุ 21-35 ป (ชายผานการเกณฑ
ทหารหรือศึกษาวิชาทหาร) ● การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 , ปวช. - 
ปวส. ● สามารถทํางานเปนกะได ● สามารถทํางานไดหลากหลาย และ
สับเปล่ียนพ้ืนท่ีการทํางานได ● หากมีประสบการณทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ ● สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไม
มีโรคประจําตัว

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

20 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

หนา้ 6/19



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Technician แผนก Resin 
Extrusion

คุณสมบัติของผูสมัคร ● เพศชาย อายุ 22 - 30 ป (ชายผานการเกณฑทหาร
หรือศึกษาวิชาทหาร) ● การศึกษาปวช.- ปวส. สาขาวิชาชางยนต, ชางกล, 
ชางไฟฟา หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  ● ประสบการณในสายงาน 1 - 2 ปข้ึนไป  
● มีทักษะการปฎิบติงานทางชางเทคนิค ● สามารถอานแบบและปฎิบัติตาม
แบบ Drawing ได 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

1 22 ป ข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางยนต, 
ชางกล, ชางไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ คุณสมบัติของผูสมัคร ● เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปข้ึนไป ● การศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาความปลอดภัยอาชีวอนามัย หรือผานการอบรม 
จป.วิชาชีพ ● มีประสบการณการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณา
เปนพิเศษ ● มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีภาวะความเปนผูนํา 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

1 22 ป ข้ึนไป ป.ตรี/ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย หรือผาน
การอบรม จป.วิชาชีพ

โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Expertise แผนก 
Maintenance

● เพศชาย อายุ 20 ปข้ึนไป ● การศึกษา ปวช - ปวส. ข้ึนไป สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส / สาขาไฟฟากําลัง / เคร่ืองกล หรือ อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ ● มี
ความรูความสามารถบํารุงรักษา ระบบสารสาธารณูปโภคจะพิจารณาเปน
พิเศษ● ตองมีทักษะการปฏิบัติงานทางชางเทคนิค 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

1 20 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส / สาขา
ไฟฟากําลัง / เคร่ืองกล
 หรือ อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

โทร .053-569999

บ.โตโยตา เชียงใหม จํากัด สาขาลําพูน พนักงานขายอะไหล

99/3  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,350  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00น-17.00น  

ประเภทกิจการ ขายรถ ปดรับสมัคร

โทร .053-562777

บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จํากัด พนักงานขาย มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร มีประสบการณและขับรถยนตไดจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

133/1 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ พาณิชยอิเล็คทรอนิกสสําหรับ
ธุรกิจทุกชนิด 

ปดรับสมัคร 19/01/2561

1 21ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ทุกสาขา

1 18-35 ไมจํากัด/ข้ึนไป

โทร .053-510595
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Process Engineer • Thai nationality • Min. 5 years Industry experienced in a process 
engineering capacity • Good knowledge and experiences in 
Mechanical Dimensioning, Geometry Tolerance on Technical 
drawings • Ability to write technical reports in a clear, accurate 
and complete form with good computer skills (e.g. MS Windows, 
MS offices • Strong skills of Dealing with complexity, Informing 
others, Analytical skills, Attention to detail , Manufacturing 
methods and Procedure and Excellent Relationship • Good 
command in verbal and written in English, Thai • ‘CAN DO’ 
attitude and good team player 

1 28-35 ป.ตรี/Industrial 
Engineering

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 15/01/2018

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จํากัด พนักงานสต็อก มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร มีประสบการณและขับรถยนตไดจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

133/1 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 19/01/2561

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ พาณิชยอิเล็คทรอนิกสสําหรับธุรกิจทุกชนิด 

1 18-35 ม.6-ปวช/ข้ึนไป

โทร .053-510595
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จํากัด พนักงานแคชเชียร มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร มีประสบการณและขับรถยนตไดจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

133/1 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ พาณิชยอิเล็คทรอนิกสสําหรับ
ธุรกิจทุกชนิด 

ปดรับสมัคร 19/01/2561

โทร .053-510595

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานสต็อก สุขภาพแข็งแรง 

1 18-35 ม.6-ปวช/ข้ึนไป

1 ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัดบริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานสต็อก สุขภาพแข็งแรง 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 19/01/2561

บริษัท น่ิมซ่ีเส็ง ขนสง 1988 จํากัด พนักงานยกสินคา

138 ถ.เชียงใหม-ลําปาง  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน05.00-14.00  

ประเภทกิจการ ขนสง ปดรับสมัคร

e-mail:-

โทร .053-553854-6

1 ไมเกิน 35 ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

3 18-35 ป.6/-

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

โทร .053-553854-6
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Purchasing officer 
(Transaction&Stock) 

สัญญาจาง 3 เดือน

**********สัญญาจาง 3 เดือน **********Job Details 1.Check the goods
 to be exact and meet the purchase order. 2.Storage of goods 
into the stock. 3.Control the disbursement of goods. 4.Physical 
Inventory **********Qualification 1.Good analytical skill. 
2.Proficient ability in using Microsoft Office applications. 3.Strong 
interpersonal and communication skills. ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 21/12/2560

1 23-35 ป.ตรี/ทุกสาขาวิชา

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด พนักงานฝายผลิต สวัสดิการ คาอาหาร 40 บาท+ คานํ้ามัน 40 บาท / วัน เบ้ียขยัน เร่ิมตน 
500, 1000, 1500 บาท/เดือน 

95  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305-350 บาท / วัน  
บาท

สวนสูง 160  นํ้าหนัก65  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จ-ส  

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย ปดรับสมัคร 1/2/2561

e-mail:PJ-Tempered glass@hotmail.com

โทร .053-982930-2

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางประจําเคร่ือง สวัสดิการ เบ้ียขยัน โอที 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 18/01/2561

10 20-45 ป.6/ไมจํากัด

2 20-35 ม.3/ข้ึนไป

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

โทร .052 039 505
หนา้ 11/19



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางประกอบ สวัสดิการ เบ้ียขยัน โอที 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 18/01/2561

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเตรียมผิว สวัสดิการ เบ้ียขยัน โอที 

2 20-35 ม.3/ข้ึนไป

2 20-35 ม.3/ข้ึนไป

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 18/01/2561

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางพนสี สวัสดิการ เบ้ียขยัน โอที 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 18/01/2561

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

3 20-35 ม.3/ข้ึนไป

โทร .052 039 505

หนา้ 12/19



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเช่ือม สวัสดิการ เบ้ียขยัน โอที 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 18/01/2561

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

โทร .052 039 505

บริษัท เจดีเค เอ็นเนอรจี เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางเช่ือม สามารถทํางานตางจังหวัดได มีท่ีพักฟรี 

3 20-35 ม.3/ข้ึนไป

2 18-35 ปวช.-ปวส./ชางเช่ือม/
ชางยนต/ชางกล

217/14  หมู 4  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ รับเหมาระบบไฟฟา ปดรับสมัคร 02/02/2561

e-mail: jessada.jdk@gmail.com

โทร .091-0678898

บริษัท เจดีเค เอ็นเนอรจี เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางไฟฟา สามารถทํางานตางจังหวัดได มีท่ีพักฟรี 

217/14  หมู 4  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ รับเหมาระบบไฟฟา ปดรับสมัคร 02/02/2561

e-mail: jessada.jdk@gmail.com

ชางยนต/ชางกล

2 18-35 ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา/
อิเล็กทรอนิกส

โทร .091-0678898

หนา้ 13/19



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ที่ปรึกษาการขาย(ขายรถยนต) ชุดฟอรม โบนัส คาลวงเวลาในการออกกิจกรรมการตลาดนอกสถานท่ี 
ประกันสังคม คาคอมมิชช่ันการขาย 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด รปภ.(พนักงานตอนรับ) ชุดฟอรม โบนัส คาลวงเวลา ประกันสังคม 

2 /

1 /บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด รปภ.(พนักงานตอนรับ) ชุดฟอรม โบนัส คาลวงเวลา ประกันสังคม 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ธุรการขาย ชุดฟอรม โบนัส คาลวงเวลา ประกันสังคม 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

1 /

1 ปวส.ข้ึนไป/

โทร .0-5358-4430-2

หนา้ 14/19



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด พนักงานคลังสินคา ชุดฟอรม โบนัส คาลวงเวลา ประกันสังคม 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด พนักงานตามรถ 1. วุฒิการศึกษา : ม.3 ข้ึนไป หรือ มีประสบการณในการทํางาน 2. 

1 25ข้ึนไป /

2 20-45 ม.3 ข้ึนไป/ชางยนตบริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด พนักงานตามรถ 1. วุฒิการศึกษา : ม.3 ข้ึนไป หรือ มีประสบการณในการทํางาน 2. 
ประสบการณ : มีประสบการณเก่ียวกับงานทางดานงานกระจก จะพิจารณา
เปนพิเศษ 3. ความสามารถพิเศษ : มีความรู ความชํานาญ ในดานการผลิต
งานกระจก 4. คุณสมบัติทางกายภาพ : สุขภาพแข็งแรง , ไมเปนโรคติดตอ
รายแรง 5. เพศชาย อายุ 25 ปข้ึนไป 6.สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได 7.
สวัสดิการ คาอาหาร 40 บาท + คานํ้ามัน 40 บาท / วัน 8.เบ้ียขยันเร่ิมตน 
500, 1000, 1500 บาท / เดือน 

95  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305-350 บาท / วัน   
บาท

สวนสูง 160  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จ-ส  

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย ปดรับสมัคร 1/2/2561

e-mail:PJ-Tempered glass@hotmail.com

โทร .053-982930-2

2 20-45 ม.3 ข้ึนไป/ชางยนต

โทร .053-982930-2

หนา้ 15/19



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด พนักงานขับรถ 1. วุฒิการศึกษา : ม.3 ข้ึนไป หรือ มีประสบการณในการทํางาน 2. 
ประสบการณ : มีประสบการณเก่ียวกับการขนสงกานขับรถใหญ มีใบขับข่ี 
ทล.3*** จะพิจารณาเปนพิเศษ 3. ความสามารถพิเศษ : มีความรู ความ
ชํานาญ ในดานการขนสง 4. คุณสมบัติทางกายภาพ : สุขภาพแข็งแรง , ไม
เปนโรคติดตอรายแรง 5. เพศชาย อายุ 20 ปข้ึนไป 6. มีใบอนุญาตขับข่ี
รถยนต 7.สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได 8.สวัสดิการ คาอาหาร 40 บาท +
 คานํ้ามัน 40 บาท / วัน 9.เบ้ียขยัน เร่ิมตน 500 , 1000 , 1500 บาท / 
เดือน 

95  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-12,000  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จ-ส  

1 20-45 ม.3 ข้ึนไป/ชางยนต

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-12,000  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จ-ส  

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย ปดรับสมัคร 1/2/2561

e-mail:PJ-Tempered glass@hotmail.com

โทร .053-982930-2

บริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด เจาหนาที่ซอมบํารุง 1. วุฒิการศึกษา : ปวส. ข้ึนไป สาขาชางไฟฟา และชางกลโรงงาน หรือ มี
ประสบการณในการทํางาน 2 ปข้ึนไป 2. ประสบการณ : มีประสบการณใน
ดานระบบไฟฟา และการดูแลรักษา ซอมบํารุงเคร่ืองจักร จะพิจารณาเปน
พิเศษ *** 3. ความสามารถพิเศษ : มีความรู ความชํานาญ เก่ียวกับระบบงาน
ซอมบํารุง ดูแลรักษาเคร่ืองจักร หรือระบบโรงงานเปนอยางดี 4. คุณสมบัติ
ทางกายภาพ : สุขภาพแข็งแรง , ไมเปนโรคติดตอรายแรง 5.สวัสดิการ 
คาอาหาร 40 บาท + คานํ้ามัน 40 บาท / วัน 6.เบ้ียขยัน เร่ิมตน 500, 1000,
 1500 บาท / เดือน 7.มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณา เปนพิเศษ *** 

95  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-12,000  บาท สวนสูง 165  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จ-ส  

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย ปดรับสมัคร 1/2/2561

2 20-45 ปวส.ข้ึนไป/ชางไฟฟา -
 ชางกลโรงงาน

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย ปดรับสมัคร 1/2/2561

e-mail:PJ-Tempered glass@hotmail.com

โทร .053-982930-2 หนา้ 16/19



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ 1. ประสบการณ : มีประสบการณเก่ียวกับงานตรวจสอบทางดานงานกระจก 
จะพิจารณาเปนพิเศษ 2. ความสามารถพิเศษ : มีความรู ความชํานาญ ใน
ดานการใชเคร่ืองมือวัดเบ้ืองตนได 3. คุณสมบัติทางกายภาพ : สุขภาพแข็งแรง
 , ไมเปนโรคติดตอรายแรง 4.สวัสดิการ คาอาหาร 40 บาท + คานํ้ามัน 40 
บาท / วัน 5.เบ้ียขยัน เร่ิมตน 500, 1000, 1500 / เดือน 6.มีความรูเร่ืองการ
ตรวจสอบคุณภาพและทดสอบตรวจวัดเคร่ืองมือคุณภาพ จะพิจารณาเปน
พิเศษ 7.มีความรูและทักษะ ดานการตรวจเอกสาร คุณภาพมาตรฐาน ในการ
ตรวจสอบสินคา 

95  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-12,000  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จ-ส  

2 20-45 ปวส.ข้ึนไป/Logistic 
และสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-12,000  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จ-ส  

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย ปดรับสมัคร 1/2/2561

e-mail:PJ-Tempered glass@hotmail.com

โทร .053-982930-2

บริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด เจาหนาที่รับงาน 1. วุฒิการศึกษา : ปวส. ข้ึนไป สาขากอสราง หรือ มีประสบการณในการ
ทํางาน 2. ประสบการณ : มีประสบการณในดานงานขาย จะพิจารณาเปน
พิเศษ 3. ความสามารถพิเศษ : คอมพิวเตอร ( Word , Excel ) , มีไหวพริบ
รูจักแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี มีวิสัยทัศนกวางไกลสามรถติดตอกับ
ลูกคาไดเปนอยางดี 4. คุณสมบัติทางกายภาพ : สุขภาพแข็งแรง , ไมเปน
โรคติดตอรายแรง -คาอาหาร 40 บาท + คานํ้ามัน 40 บาท / วัน -เบ้ียขยัน 
เร่ิมตน 500 , 1000, 1500 บาท / เดือน 

95  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-12,000  บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จ-ส  

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย ปดรับสมัคร 1/2/2561

2 20-45 ปวส.ข้ึนไป/ชาง
กอสราง และอ่ืนๆ

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย ปดรับสมัคร 1/2/2561

e-mail:PJ-Tempered glass@hotmail.com

โทร .053-982930-2 หนา้ 17/19



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิต - สามารถทํางานลวงเวลาได (OT) -สามารถเขากะกลางคืนได - ไมมีปญหา
เร่ืองการเดิน ทางและสามารถเร่ิมงานไดทันที 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305 /วัน  บาท สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  
ชวงเวลาทํางานกะเชา 08.30-17.30, กะกลางคืน 20.30-05.30 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร 31/1/2561

50 18-35 ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด วิศวกรรมคอมพิวเตอร - สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี เชน ASP.NET, Oracle, 
Database, ภาษาC เปนตน -บุคลิกภาพดี สวัสดิการ -คาทํางานลวงเวลา(OT)
 -คาอาหาร -มีรถรับ-สง -คารักษาพยาบาล 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  
ชวงเวลาทํางาน8.30-17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร 30/12/2560

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

2 22-30 ป.ตรี/วิศวกรรม
คอมพิวเตอร

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

หนา้ 18/19



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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 ธันวาคม 2560

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศ
ไทย)จํากัด

พนักงาน QA&QC เตร่ืองแบบ,โบนัส,เบ้ียขยัน,ขาวกลางวัน ฯลฯ 

260  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 308  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารเสริมใหม และยา
สมุนไพร

ปดรับสมัคร 15 ม.ค. 2561

โทร .053-553250 ตอ 115

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด แมบาน ประจําสํานักงาน คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.สามารถ
ทํางานลวงเวลาได 3.ขยัน ซ่ือสัตย อดทน รักความสะอาด 4.สามารถทํางาน

2 ไมเกิน 35 ม.6-ปวช/

1 35 ปข้ึนไป ม.3/-
ทํางานลวงเวลาได 3.ขยัน ซ่ือสัตย อดทน รักความสะอาด 4.สามารถทํางาน
ภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงินเพ่ิม
หลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร 20/12/2560

โทร .053-581044-5,053-552144

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หนา้ 19/19


