
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ฝายผลิต (เฉพาะคนพิการ) • มีบัตรประจําตัวคนพิการ ท่ียังไมหมดอายุ • สามารถชวยเหลือตัวเองได และ

ส่ือสารได • บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถของแตละคนท่ีสามารถ 
Support Production ได 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

7 - ม.3/-

Support Production ได 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 31/12/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค Machine Shop • มีความรูความสามารถในการทํางานกับเคร่ืองจักรและมีความรูทางดานชาง
เทคนิค • มีประสบการณในการทํางาน 1-2 ป ดาน CNC Late, Machining 
Center, เคร่ืองกลึง, เคร่ืองกัด จะพิจารณาเปนพิเศษ • สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร, โปรแกรมเคร่ืองจักร ไดเปนอยางดี • สามารถทํางานเปนกะได 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 31/12/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

ปวส./สาขาเคร่ืองกล
โรงงาน, เทคนิคการ
ผลิต, หรือ สาขาอ่ืนๆ

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

1 -

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 1/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Safety Officer • Have a Safety Officer Certificate (Professional) will be advantage 
• At least 1-2 years of experience in Safety. • Have knowledge in 
Occupational health & Safety, Environmental Act. and or other 
related laws & regulation. • Good command of English both 
spoken & written and sufficient knowledge in computer literacy. 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 31/12/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

1 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Occupational 
Health & Safety.

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Maintenance Engineer • At least 1-2 years working experience in maintenance machine • 
Good Knowledge program PLC, Servo Motor, Electrical, 
Pneumatic, Auto CAD System, Job Analyze, Project & 
Improvement • Experience PM and maintenance machine • The 
successful candidate must have a high degree of managerial skills 
and first line supervisory experience in the manufacturing • 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.  

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 31/12/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

1 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Electrical, 
Electronic any 
related field

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 2/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด PC Officer • At least 1 - 5 year experience in planning material, supply chain, 
material management, production operation management • 
Strong interpersonal skill, communication, presentation, well 
planning result-oriented. • Be able to work under pressure and in 
time frame • Excellent interpersonal and analytical • Excellent 
negotiating skills, time management, written and verbal 
communications skills. • Flexible, self-motivated and team player 
• Good command of the English language and computer 
proficiency 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

1 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Business 
Administration or 
related field

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด HR Officer [Recruitment] • 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.  

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 31/12/2561

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 3/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Production Engineer • At least 1-2 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

11 - ป.ตรี/• Bachelor’s 
degree in Electrical, 
Mechanical, 
Industrial 
Engineering any 
related field.

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 31/12/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Interpreter(ลาม) Bachelor degree in related field. Good command in Japanese. 
Knowledge in ISO and environmental management system will be
 preferable. สวัสดิการ คาเดินทาง คาลวงเวลา โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คา
เล้ียงดูบุตรและบิดามารดา ฯลฯ ***ลามแปล ญ่ีปุน-ไทย และ ไทย-ญ่ีปุน**** 
ไมจําเปนตองมีประสบการณ สามารถส่ือสารใหคนในองคเขาใจได 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 30/9/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 20 ข้ึนไป ป.ตรี/bachelor's 
degree in any field

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 4/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Engineer Bachelor degree in Electrical engineering or equivalent in related 
field. Good command in English. Knowledge in ISO quality and 
environmental management system will be preferable. 
Knowledge in CAD skill and ISO/TS16949 will be advantage. 
สวัสดิการ คาเดินทาง คาลวงเวลา โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตร
และบิดามารดา ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายเดือน N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 เสารเวนเสาร  
ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 21/9/2018
e-mail:personnel@thkd.co.th
โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 22 ป ข้ึนไป ป.ตรี/ไฟฟาหรืออิเล็กฯ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-552591-2 ตอ 108
บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง (ถนัดมือขวา )สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได สามารถยกของ

หนักได สายตาปกติ รางกายแข็งแรง 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง 157 ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 12/10/2561

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-537979

บริษัท เชอวาลเทคโนโลย่ี จํากัด พนักงานคนพิการ พิการทางการเคล่ือนไหว สามารถชวยเหลือตัวเองได ไมมีปญหาเร่ืองการ
เดินทาง  สามารถทํา OT ได วันทํางาน จันทร-ศุกร สวัสดิการ -คานํ้ามันรถ/
คาฝมือ /คากะ / ฟรีคูปองอาหาร / เบ้ียขยัน /ประกันสังคม / กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ/โบนัสประจําป 

121/4   หมู 4  ต. แชชาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 12/10/2561

ไมจํากัด/-

3 18-28 ม.6/หรือเทียบเทาข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผลิตตูโลหะสําหรับบรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

1 18 -40

ปดรับสมัคร 12/10/2561

โทร .053-880788-90 ,091-4798131

ประเภทกิจการ ผลิตตูโลหะสําหรับบรรจุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หนา้ 5/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เออรน่ี อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 
จํากัด

Warehouse Supervisor/
หัวหนาคลังสินคา

Maintains inventory and supplies by receiving, storing, and 
delivering items; securing warehouse; and supervising staff. 
Responsibilities; Meets warehouse operational standards by 
contributing warehouse information to strategic plans and 
reviews; implementing production, productivity, quality, and 
customer-service standards; resolving problems; identifying 
warehouse system improvements. Moves inventory by scheduling 
materials to be moved to and from warehouse; coordinating 
inventory transfers with related departments. Delivers supplies 
and equipment to departments by receiving and transferring 
items. Maintains storage area by organizing floor space; adhering 

1 30 up ป.ตรี/N/A

items. Maintains storage area by organizing floor space; adhering 
to storage design principles; recommending improvements and 
maintains inventory by conducting monthly physical counts; 
reconciling variances; inputting data. Accomplishes warehouse 
and organization mission by completing related results as 
needed. Qualification; 3 – 5 years work experience in Warehouse 
Management, LEAN Logistics, Supply Chain Background from 
Electronics manufacturing with ISO/ IATF certified is a plus 
Knowledge of Inventory Control Process (JIT, FIFO, Incoming/ 
Outgoing, packing, stock analysis) Leadership skill;

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานMon.-Sat. 08.00-17.00  

ปดรับสมัคร 30/09/2018

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือสงออก

โทร .053-581750

หนา้ 6/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชอวาลเทคโนโลย่ี จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย วันทํางาน จันทร-ศุกร สวัสดิการ -คานํ้ามันรถ/คาฝมือ /คากะ / ฟรีคูปอง
อาหาร / เบ้ียขยัน /ประกันสังคม / กองทุนสํารองเล้ียงชีพ/โบนัสประจําป 

121/4   หมู 4  ต. แชชาง เพศ ชาย

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตตูโลหะสําหรับบรรจุ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร 12/10/2561

โทร .053-880788-90 ,091-4798131

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด  พนักงานฝายผลิตเจียระไน สวัสดิการ 50 บาท/วัน เบ้ียขยัน 800 บาท/เดือน เปาการผลิตโพรดัคช้ันโบนัส
 ตามจํานวนเม็ดท่ีทําไดในแตละเดือน 

บานสันมะนะ 10  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

22 ม.3 ข้ึนไป/-

50 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

25

บานสันมะนะ 10  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง .  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 30/10/2561

e-mail:rga@rgadiamond.com
โทร . 053 982510 fax 053 982520

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ผูชวยชางซอมบํารุง สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานในการทํางานได หากมีประสบการณ
ในการทํางานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 
สวัสดิการ คาทํางานลวงเวลา ( OT) คาเบ้ียขยัน คาทํางานกะกลางคืน คา
พาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะได กะกลางวัน / กะกลางคืน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 12/10/2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 21-25 ม.6-ปวช/เคร่ืองกล

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

พยาบาลวิชาชีพ คาใบประกอบวิชาชีพ 1,500 บาท มี OT ให 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 16.00น   

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 31/10/2561

โทร .053-537597

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

เภสัชกร คาใบประกอบวิชาชีพ 2,000 บาท มี OT ให 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 17000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 16.00น   

3 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/พยาบาลวิชาชีพ

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/เภสัชศาสตร

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 17000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 16.00น   

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 31/10/2561

โทร .053-537597

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

ผูชวยพยาบาล/NA มี OT ให 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด สวนสูง   นํ้าหนัก 

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300  บาท ชวงเวลาทํางาน08.00 - 16.00น 16.00-00.00 น. 00.00 - 08.00น.  

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 31/10/2561

โทร .053-537597

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

คนพิการ ธุรการ 1.สามารถชวยเหลือตัวเองและส่ือสารได 2.มีบัตรประจําตัวคนพิการท่ียังไม
หมดอายุ 3.สามารถเดินทางมาทํางานเองไดเพศไมจํากัด อายุไมเกิน 45 ป 
สวนสูง นํ้าหนัก คาจาง9300 ระยะเวลาทํางาน8.00-17.00 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 31/10/2561

4 ไมเกิน 35 ป /หลักสูตรผูชวย
พยาบาล

1 ไมเกิน 45 ป ม.6-ปวช/บัญชี/สาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 31/10/2561

โทร .053-537597
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอ ที เมคคอน จํากัด Application Engineer มีทักษะและความสามารถดานโปรแกรม PLC, MS OFFICE เปนตน มี
ใบรับรองจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางาน
ลวงเวลาและเดินทางออกตางจังหวัดได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปน
พิเศษ *** ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม 

97/60 ถนน สามวา  หมู -  ต. บางซัน เพศ ชาย

อ. คลองสามวา  จ. กรุงเทพมหานคร   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 11/10/2561

e-mail:pimwipa@atprothai.com

โทร .062-4949917

บริษัท เอ ที เมคคอน จํากัด Technician มีทักษะการเช่ือม เจีย สามารถอาน Drawing ได มีใบรับรองจากกรมพัฒนา2 22-28 ปวส./ชางกล

1 22-28 ป.ตรี/ไฟฟา

ประเภทกิจการ การติดต้ังเคร่ือจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ

บริษัท เอ ที เมคคอน จํากัด Technician มีทักษะการเช่ือม เจีย สามารถอาน Drawing ได มีใบรับรองจากกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาและเดินทางออก
ตางจังหวัดได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ *** ยินดีตอนรับ
นักศึกษาจบใหม 

97/60 ถนน สามวา  หมู -  ต. บางซัน เพศ ชาย

อ. คลองสามวา  จ. กรุงเทพมหานคร   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 11/10/2561

e-mail:pimwipa@atprothai.com
โทร .062-4949917
บริษัท เอ ที เมคคอน จํากัด Administration สามารถทํางานลวงเวลาได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ *** 

ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม 

97/60 ถนน สามวา  หมู -  ต. บางซัน เพศ หญิง
อ. คลองสามวา  จ. กรุงเทพมหานคร   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 11/10/2561

e-mail:pimwipa@atprothai.com

2 22-28 ปวส./ชางกล

1

ประเภทกิจการ การติดต้ังเคร่ือจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ

ประเภทกิจการ การติดต้ังเคร่ือจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ

20 ปข้ึนไป ปวช./-ป.ตรี

e-mail:pimwipa@atprothai.com
โทร .062-4949917
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอ ที เมคคอน จํากัด sale สามารถขับรถยนตได สามารถทํางานลวงเวลาและเดินทางออกตางจังหวัดได 
หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ *** ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม 

97/60 ถนน สามวา  หมู -  ต. บางซัน เพศ หญิง

อ. คลองสามวา  จ. กรุงเทพมหานคร   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การติดต้ังเคร่ือจักร
อุตสาหกรรมและอุปกรณ

ปดรับสมัคร 11/10/2561

e-mail:pimwipa@atprothai.com

โทร .062-4949917

บริษัท อินทิเมทแฟช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด การตลาด มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

ป.ตรี/การตลาด หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 24 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไมจํากัดวุฒิ

1 23 ปข้ึนไป

บริษัท อินทิเมทแฟช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด การตลาด มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

98  หมู 3  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดช้ันในสตรีเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 11/10/2561

บริษัท อินทิเมทแฟช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Chef (กุก) ทําอาหารแนวตะวันตก เชนเบอรเกอร สเตก สลัด สปาเกตต้ี ฯลฯ มี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

98  หมู 3  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดช้ันในสตรีเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 11/10/2561

1 24 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไมจํากัดวุฒิ

1 24 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-563087,053-982368-70,053-982377

โทร .053-563087,053-982368-70,053-982377
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด พนักงานคนพิการ เปนคนพิการประเภทท่ี 3 (ทางการเคล่ือนไหว) สามารถชวยเหลือตนเองได 
สามารถทํางานลวงเวลาได สําหรับผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับ
สวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัล
พิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด สวนสูง   นํ้าหนัก 
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท ชวงเวลาทํางานสามารถทํางานเปนกะได กะกลางวัน / กะกลางคืน  
ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 11/10/2018
e-mail:pnl@thainjr.co.th
โทร .053-581260-5 ตอ 1114
บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต อัญมณีและ สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรง10 21-45 ม.3 ข้ึนไป/

2 20-35 ม.6/ทุกสาขาวิชา

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต อัญมณีและ
เคร่ืองประดับสงออก

สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรง
กดดันได และมีความขยัน อดทน มีประสบการณดานจิวเวลร่ี จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ คาอาหาร คานํ้ามันรถ เบ้ียขยัน คาประสบการณ โบนัส
ประจําป ชุดยูนิฟอรม และ ประกันอุบัติเหตุ ติดตอ คุณภูเบศร ต๊ิบปะ / ฝาย
บุคคล 

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 368  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ปดรับสมัคร 31/10/2561
e-mail:hr@neptuneconcept.com
โทร .053-090192-3,081-4732155
นายวิสูตร กองศรี คนงานทั่วไป เคยทําซีเมนตบลอคจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ มีท่ีพักให มีประกันสังคมให 

294  หมู 7  ต. บานแปน เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ ผลิตซีเมนตบล็อค ปดรับสมัคร 10/10/2561
e-mail:skongsri@gmail.com

10 21-45 ม.3 ข้ึนไป/

2 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก

e-mail:skongsri@gmail.com
โทร .063-9299656
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานเวรเปล *ดวน* -คอยดูแล/อํานวยความสะดวกแกผูมารับบริการท้ังในการใชรถน่ังและรถนอน
 -ชวยเหลือในการรับ-สง ผูปวย ข้ึน-ลง จากรถ -รับ-สง ผูปวยภายใน
โรงพยาบาล ระหวางแผนกตาง  ๆ-ดูแลอุปกรณตางๆใหพรอมใชอยูเเสมอ -
อ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย **สวัสดิการ** -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -
ประกันอุบัติเหตุ -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/9/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 ไมเกิน 35 ป ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Supervisor  แผนก 
Inventory Control

 มีประสบการณอยางนอย 3 - 4 ป ทางดานการจัดการคลังสินคา, คลัง
วัตถุดิบ มีความรูความเขาใจในการจัดการสินคาคงคลัง ในอุตสาหกรรมการ
ผลิต  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง, สามารถ
ทํางานภายใตภาวะกดดันได สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจําเปนตอ
งานได (MS Office, MPR, SAP) 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 11 กันยายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

25 ปข้ึนไป ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ในสาขา
การจัดการ, 
บริหารธุรกิจ, โลจิ
สติกส, วิศวกรรม หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

1

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

หนา้ 12/18



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด นักการแผนกจัดซ้ือ หนาท่ีความรับผิดชอบ จัดเตรียม จัดเก็บ และ เบิกจายวัตถุดิบ และสนับสนุน
งานอ่ืนๆในแผนก สามารถใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได สามารถขับรถโฟรคลิฟท
ไดและมีใบขับข่ีรถโฟรคลิฟทจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สําหรับผูท่ีไดรับการ
คัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน 
อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ
 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 11/10/2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 28-35 ม.6/ทุกสาขาวิชา

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด วิศวกร Responsibility : Control & Improvement mass production line in 
Assembly process. Design Product & Process for mass production 
Knowledge of Auto CAD, MS.Office Programs Able to 
communicate well in English both written and spoken. As the 
successful applicant, will be offered welfares and benefits such as 
commutation allowance,Company Transportation (For Chiang mai 
– Lamphun rout), Meal allowance, Accident insurance, Medical 
pay, Provident fund, Social insurance, Bonus and Other rewards. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 11/10/2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 22-28 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 สาขา เคร่ืองกล

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท บางกอกเจน ศูนยลําพูน ชางไฟฟา, ชางยนต มีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีสมัคร มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต จะพิจารณาเปน
พิเศษ 

3  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ขาย-ใหเชา เคร่ืองจักรวิศวกรรม
 ฯลฯ

ปดรับสมัคร 10/10/2561

e-mail:lamphun@bangkokgen.co.th

โทร .054-010163

บริษัท บางกอกเจน ศูนยลําพูน ธุรการ มีความรูดานโปรแกรม MS Office คลองแคลว มีความรูเร่ืองระบบงาน
เอกสาร มีความรูดานเคร่ืองจักรกล กอสราง งานวิศวกรรม จะพิจารณาเปน

25-30 ปวส.-ป.ตรี/-

5 25-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2
เอกสาร มีความรูดานเคร่ืองจักรกล กอสราง งานวิศวกรรม จะพิจารณาเปน
พิเศษ 

3  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ขาย-ใหเชา เคร่ืองจักรวิศวกรรม
 ฯลฯ

ปดรับสมัคร 10/10/2561

e-mail:lamphun@bangkokgen.co.th

โทร .054-010163

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมู
อินเตอร)

บัญชี บัญชีรับ-จาย สตอค ตนทุน 

92  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑแปรรูปเน้ือสุกร ปดรับสมัคร 10/10/2561

e-mail:-

10 22 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

e-mail:-

โทร .0817247553
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด นักเคมี มีวิชาเรียนทางดานเคมี ต้ังแต 15 หนวยกิตข้ึนไป ชายตองผานเกณฑทหาร
แลว มีทักษะการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน สามารถขับรถยนต และมีใบขับข่ี 
หากมีความรูดานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 หรือประสบการณดานการ
วิเคราะหงานคุณภาพส่ิงแวดลอมจะพิจารณาเปนพิเศษ 

60  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 10/10/2561

e-mail:guscolpn@gusco.co.th

โทร .053-581063 , 053-552696

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ธุรการฝายขาย หากมีความรูภาษาอังกฤษจะพิจารณาเปนพิเศษ 

ประเภทกิจการ ดูแลระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหรรม 

2 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร
บัณฑิต

1 22 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป ตลาดบริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ธุรการฝายขาย หากมีความรูภาษาอังกฤษจะพิจารณาเปนพิเศษ 

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 10/10/2561

โทร .053-597121-2

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานทั่วไป/เอกสาร เช่ียวชาญเสนทางการเดินรถเชียงใหม-ลําพูน มีใบขับข่ีรถยนต ประกันสังคม 
โบนัสประจําป 

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 10/10/2561

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 

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

1 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 22 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป ตลาด
 บัญชี เลขา หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 
053-093622
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานฝายผลิต มีใบขับข่ีรถยนต ประกันสังคม โบนัสประจําป 

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 10/10/2561

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 
053-093622

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานขับรถ มีใบขับข่ีรถยนต ประกันสังคม โบนัสประจําป 

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 10/10/2561

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 
053-093622

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานคลังสินคา ประกันสังคม โบนัสประจําป 

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 10/10/2561

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 

1 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 
053-093622
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานบันทึกขอมูล - สามารถใชคอมพิวเตอรได - มีความรูในงานดานเอกสารเปนอยางดี 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ หญิง

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th ปดรับสมัคร 10/09/2561

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด พนักงานขับรถสินคา 1. มีประสบการณดานการจัดสงสินคา อยางนอย 1 ป 2. มีใบขับข่ีรถยนต 3. 
มีความเขาใจเก่ียวกับเอกสารผานพิธีการศุลกากร 4. รุจักเสนทาง เชียงใหม-
ลําพูน-ลําปาง 5. มีความขยัน อดทน พรอมทํางาน 6. สัมภาษณ พรอมทราบ
ผลการพิจารณาในวันเดียวกัน 

 คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

1 40 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/

22-32 ม.6-ปวช/สาขาท่ี
เก่ียวของ

2

ผลการพิจารณาในวันเดียวกัน 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

e-mail:siamtool@csloxinfo.com ปดรับสมัคร 20/9/2561

โทร .053-525021-4

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Engineer Male and age not over 35 years old. Bachelor degree in Electrical
 engineering or equivalent in related field. Good command in 
English. Knowledge in ISO quality and environmental 
management system will be preferable. Knowledge in CAD skill 
and ISO/TS16949 will be advantage. สวัสดิการ คาเดินทาง คาลวงเวลา 
โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

e-mail:personnel@thkd.co.th ปดรับสมัคร 25/9/2018

 คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน

พิเศษ  บาท

1 ไมเกิน35 ป.ตรี/ไฟฟาหรืออิเล็กฯ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:personnel@thkd.co.th ปดรับสมัคร 25/9/2018

โทร .053-552591-2 ตอ 108
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) มีท่ีพักอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม หรือจังหวัดลําพูน สามารถตรวจเช็คและ
ดูแลรักษารถยนตและรถบรรทุกได หากมีใบอนุญาตขับข่ีรถบรรทุกหรือมี
ประสบการณในการขับรถรับ-สงผูบริหาร 1-2 ป จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ สวัสดิการ คาลวงเวลา,คาเดินทาง เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตร
และบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/9/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 ไมเกิน 45 ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .053-552591-2 ตอ 108

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

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