
                 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 เอ็น เจ อาร จํากัด พนักงานช่ัวคราว สัญญาจางงาน 3 เดือน หนาท่ีความรับผิดชอบ สแกนเอกสารและจัดเก็บ

ไฟลขอมูลในโครงการจัดเก็บระบบเอกสารการผลิตในรูปอิเล็กทรอนิกสไฟล ผู
ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 ธันวาคม 2560

2 18 ปข้ึนไป ม.6/ทุกสาขาวิชา

ท่ีไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร
 ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 
วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305 บาท/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส พนักงานจัดซ้ือ สามารถทํางานลวงเวลาได มีความอดทนสามารถทํางานภายใตแรงกดดันไดดี 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ปดรับสมัคร 08/01/2561

2 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./ไมจํากัด
สาขา

โทร .052-030296,052-030297
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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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท เอส แอนด เจ โปรดักท จํากัด พนักงานฝายผลิต - 

229  หมู 7  ต. นครเจดีย เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 08/01/2561

โทร .053-555248

โรงเรียนอนุบาลกุลภัทร ครูพ่ีเล้ียง มีอาหารกลางวันบริการ ดูเเลเด็กเล็ก ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

131/1  หมู 18  ต. บานธิ เพศ หญิง

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ  

10 18-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 18-40 ม.3/ข้ึนไป

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ  

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 08/01/2561

โทร .053-501812

อู ต.เจริญยนต แมบาน ถามีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ อูซอมรถยนต เคาะ พนสี ปดรับสมัคร 08/01/2561

โทร .053-534072,053-534365

อู ต.เจริญยนต แผนกตอนรับ ถามีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ อูซอมรถยนต เคาะ พนสี ปดรับสมัคร 08/01/2561

โทร .053-534072,053-534365

1 ไมจํากัด ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 20 ปข้ึนไป ม.6/- ป.ตรี

โทร .053-534072,053-534365
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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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท แอรโร เฟรท จํากัด ธุรการสํานักงาน มีความรูดานภาษาอังกฤษพอใช มีความรูความชํานาญดานการพิมพเอกสาร
เปนอยางดี สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได 

118 ถ.สันปาฝาย-บานธิ  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การขนสง ปดรับสมัคร 08/01/2561

e-mail:arrowfreight@usa.net

โทร .053-554582,554523,554404

1 25-35 ปวส./บริหารธุรกิจ

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานบัญชี มีประสบการณดานบริหารมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง ปดรับสมัคร 08/01/2561

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานแคชเชียร หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ รักงานบริการ สามารถยืดหยุน
เวลาทํางานได 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 08/01/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

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

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป
บริหารธุรกิจ/บัญชี/
คอมฯลฯ

3 22-35 ปวส.-ป.ตรี/ข้ึนไป

โทร .053-107-588. 053-307802

หนา้ 3/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานคลังสินคา มีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป หากมีประสบการณขับรถโฟลคลิฟทจะ
พิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 08/01/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานจัดสง-ติดรถ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

10 22-35 ปวช./- ป.ตรี สาขาท่ี
เก่ียวของ

2 22-35 ปวช.-ปวส./-

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 08/01/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานจัดเรียงสินคา,
พนักงานขาย,พนักงานพีซี

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 08/01/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานรักษาความปลอดภัย
กลางคืน/กลางวัน

ชายผานการเกณฑทหารแลว หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

10 22-35 ปวส.-ป.ตรี/สาขาท่ี
เก่ียวของ

3 25-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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

โทร .053-107-588. 053-307802 ปดรับสมัคร 08/01/2561
หนา้ 4/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขับรถสเตกเกอร มีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป หากมีประสบการณขับรถสเตกเกอรจะ
พิจารณาเปนกรณีพิเศษ มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบเซอร) 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 08/01/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) ผูจัดการแผนก แผนกเฟอรนิเจอร/ แผนกขาย Back office/ แผนกตลาดนัดกระเบ้ือง มี
ประสบการณทํางานอยางนอย 2 ปข้ึนไป ใชภาษาอังกฤษไดดี ใชคอมพิวเตอร
ไดดี สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี 

1 23-35 ปวช.-ปวส./-ป.ตรี 
สาขาท่ีเก่ียวของ

10 27-35 ปวส.-ป.ตรี/การตลาด
 /สาขาท่ีเก่ียวของ

ไดดี สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 08/01/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่ซอมบํารุง เกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาได หากมีประสบการณจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ปดรับสมัคร 08/01/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบ

1 21-35 ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

หนา้ 5/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ฝายผลิต เกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาได 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 08/01/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได สามารถทํางานลวงเวลาได 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบ

10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

10 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

ปดรับสมัคร 08/01/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด พนักงานขับโฟลลิฟท (ประจํา
สํานักงานไชยปราการ จ.

เชียงใหม)

คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษา ปวส.ข้ึนไป มีประสบการณในการขับรถโฟลลิฟท 
2.มีใบรับรองในการขับรถโฟลลิฟทจะพิจารณาเปนพิเศษ 3.ตองพนภาระทาง
ทหาร 4.สามารถทํางานกะกลางคืนได 5.สามารถทํางานภายใตความกดดันได
 สวัสดิการ : ชุดเคร่ืองแบบพนักงาน, คากะ, เบ้ียขยัน, คารักษาพยาบาล
สําหรับพนักงานและครอบครัว, เงินชวยเหลือแตงงาน, เงินชวยเหลือ
ฌาปนกิจศพ, เงินชวยเหลืองานบวช, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ประกันชีวิต 
และประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจําป และเงินโบนัสประจําป 

99/9-10 ถ.เปอรไฮเวย  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง n/a รายเดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15 มกราคม 2561

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบ

1 ปวส.ข้ึนไป/ไมจํากัด

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร . 053-569800 ตอ2430,2412

หนา้ 6/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Supplier Quality Engineer • Thai Nationality • Bachelor of Engineering, Science or related 
fields • Good command of Thai & English language skills, both 
speaking & writing • Experiences at least 6 years in manufacturing 
environment • At least 3 years responsible for quality functions • 
Understand mechanical dimensioning, Geometric Dimensioning 
and Tolerance(GD&T) • Can use MS Windows, MS Office packages, 
E-mail, Internet • Knowledge of Metal part processing, Coordinate 
Measuring Machine (CMM), International Standards, Quality 
Planning Tools, Quality control Tools, Problem Solving Tools. 
Understand of Variation, Statistical Techniques and Quality Audit 
will be advantages. 

1 ไมจํากัด ป.ตรี/Science or 
related fields

will be advantages. 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 28/12/2560

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด แมบาน มีจิตบริการ รักความสะอาด ขยันและตรงตอเวลา 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 07/01/2561

โทร .053-598118

1 22-50 ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-598118

หนา้ 7/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด ชางควบคุมเคร่ืองจักร รายละเอียดงาน • ดูแลและควบคุมเคร่ืองจักรในระหวางการผลิต • ดูแล, 
บํารุงรักษา รวมท้ังซอมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ ใหพรอมใชงาน • งาน
อ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย • อายุต้ังแต 20 – 45 ป •
 การศึกษาระดับ ปวส. ข้ึนไป สาขาวิชาไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส • สุขภาพ, 
รางกายแข็งแรง สามารถยืนทํางานได • ไมมีโรคประจําตัวท่ีสงผลตอสุขภาพ
ตนเองในการทํางาน เชน ไวรัสตับอักเสบ B, โลหิตจาง, ความดัน, โรครายแรง
 และโรคติดตออ่ืน  ๆ• สามารถทํางานเปนกะได (ไมมีกะดึก) • มีความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี • พรอมเร่ิมงานทันที คาตอบแทน • 
คาจาง : ข้ึนอยูกับโครงสรางบริษัท หรือตามท่ีตกลง • คาลวงเวลา ช่ัวโมงละ 
57.19 บาท • ประกันสังคม • ชุดพนักงาน • ซ้ือสินคาบริษัทฯ ในราคาพิเศษ 

2 ม.3 ข้ึนไป/

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8 ชม./วัน  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม 
(เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

ปดรับสมัคร 15/1/2561

โทร .053 533 008

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด พนักงานฝายไร สามารถทํางานกลางแดด/ทนตอสภาพอากาศรอนได 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 07/01/2561

โทร .053-598118

2 22-50 ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-598118

หนา้ 8/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิตโรงงานผลิต
เตาฮวยนมสด

คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย • อายุตัง) แต +, – ./ ป • การศึกษา ม.3 ขึน) ไป •
 สุขภาพ, รางกายแข็งแรง สามารถยืนทํางานได • ไมมีโรคประจําตัวท่ีสงผล
ตอสุขภาพตนเองในการทํางาน เชน ไวรัสตับอักเสบB, โลหิตจาง, ความดัน, 
โรค รายแรง และโรคติดตออ่ืน  ๆ• สามารถทํางานเปนกะได (ไมมีกะดึก) • มี
ความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี • พรอมเร่ิมงานทันที 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8 ชม./วัน  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม 
(เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

ปดรับสมัคร 15/1/2561

10 18-45 ม.3 ข้ึนไป/

(เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

โทร .053 533 008

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด พนักงานฝายผลิต สามารถทํางานกะกลางคืนได 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 07/01/2561

โทร .053-598118

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด ชางควบคุมเคร่ืองจักร สามารถทํางานกะกลางคืนได 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 07/01/2561

โทร .053-598118

4 22-50 ปวช.-ปวส./ชางกล
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

8 22-50 ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-598118

หนา้ 9/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด เจาหนาที่ฝายวิจัย มีความรูดานเมล็ดพันธุขาวโพดเปนอยางดี 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 07/01/2561

โทร .053-598118

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด Social Media Officer ส่ือสารภาษาอังกฤษได/เช่ียวชาญการตลาดออนไลน 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

1 22-50 ป.ตรี/คอมพิวเตอร/
การตลาด

1 22-50 ป.ตรี/-ป.โท พืชไร

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 07/01/2561

โทร .053-598118

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด ผูชวยฝายขาย มีใบอนุญาตขับรถยนต/ทํางานตางจังหวัดได 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 07/01/2561

โทร .053-598118

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด เจาหนาที่สงเสริมฝายขาย มีใบอนุญาตขับรถยนต/ทํางานตางจังหวัดได 

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 07/01/2561

6 22-50 ป.ตรี/การเกษตร/
การตลาด

9 22-50 ป.ตรี/การเกษตร/
การตลาด

โทร .053-598118

หนา้ 10/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท ไทย-เจแปน แกส จํากัด พนักงานขนสง มีใบอนุญาตขับข่ีประเภท 2 

58/19  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายแกสอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:chorlada@tjg.co.th

โทร .053-552449

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) ผูจัดการสวนไซโล 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

1 28 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไฟฟา

1 30-40 ม.3/ข้ึนไป

 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) หัวหนากะการผลิต (ผลิต
อาหารสัตว)

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานสามารถเขากะได   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคร่ืองกล ไฟฟา
 อุตสาหการ

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หนา้ 11/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานขับรถ 10ลอ 6ลอ มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีใบขับข่ี ท.2 

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง  เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานทั่วไป มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

10 21-35 ม.6-ปวช/ชางยนต

10 21-35 ม.6/-

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง  เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานขาย มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง  เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

10 21-35 ปวส./สาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

หนา้ 12/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานแคชเชียร มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง  เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานขับรถโฟลคลิฟท มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 1 21-35 ม.6-ปวช/-

4 21-35 ปวส./สาขาท่ีเก่ียวของ

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง  เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานคลังสินคา มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง  เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:jfsavemart@gmail.com

3 21-35 ม.6-ปวช/-

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

หนา้ 13/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาด 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.
 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 325  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิต สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานเปนกะได ทนตอสภาวะการทํางานและ

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

10 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไปบริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานฝายผลิต สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานเปนกะได ทนตอสภาวะการทํางานและ
อากาศรอนได 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานขับรถ (รายวัน) ผานการเกณฑทหารแลว มีใบขับข่ีรถยนต ชํานาญเสนทางลําพูน-เชียงใหม 
ออกตางจังหวัดได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

1 23 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

10 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 14/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ 
(รายวัน)

มีความรูดานระบบบริหารคุณภาพ GMP,HACCP,BRC,ISO สามารถทํางาน
ลวงเวลา และเขาทํางานเปนกะได หากมีประสบการณในตําแหนงจะพิจารณา
เปนพิเศษ 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

2 23 ปข้ึนไป ม.6/-ปวส.

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่สโตรวัตถุดิบ (รายวัน) มีประสบการณทํางานดานงานสโตร สามารถทํางานลวงเวลาได 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด IT Staff มีประสบการณในตําแหนง 1-2 จะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถเร่ิมงานไดทันที
 ดูและระบบคอมพิวเตอรท้ังหมดของบริษัท 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

1 24 ปข้ึนไป ม.3/-ปวส.

1 26 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109
หนา้ 15/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด หัวหนาแผนกสโตร มีประสบการณในตําแหนงอยางนอย 3 ปข้ึนไป มีความรูดานระบบ
บริหารงานคุณภาพ GMP,HACCP,BRC,ISO มีทักษะการส่ือสาร พูด อาน 
เขียน ภาษาอังกฤษในเกณฑดี 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

อู ต.เจริญยนต ชางเช่ือม ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักในงานบริการ ขับรถยนตได จะ

1 26 ปข้ึนไป ป.ตรี/สถิติ,เทคโนโลยี
สารสนเทศ,หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

1 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิอู ต.เจริญยนต ชางเช่ือม ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักในงานบริการ ขับรถยนตได จะ
พิจารณาเปนพิเศษ ถามีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ อูซอมรถยนต เคาะ พนสี ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:-

โทร .053-534072,053-534365

อู ต.เจริญยนต ลางทําความสะอาดรถยนต ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ถามีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อูซอมรถยนต เคาะ พนสี ปดรับสมัคร 07/01/2561

e-mail:-

1 20 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

1 20 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:-

โทร .053-534072,053-534365

หนา้ 16/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

โรงพยาบาลลําพูน พนักงานหองผาตัด ผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลมงานทรัพยากรบุคคล
 โรงพยาบาลลําพูน โทร.053569100 ตอ 1241-1242 ต้ังแตวันท่ี 12-20 
ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
http://www.lpnh.go.th

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7590  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 21/12/2560

โทร .053-569100

โรงพยาบาลลําพูน พนักงานชวยเหลือคนไข ผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลมงานทรัพยากรบุคคล
 โรงพยาบาลลําพูน โทร.053569100 ตอ 1241-1242 ต้ังแตวันท่ี 12-20 

11 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/-

 โรงพยาบาลลําพูน โทร.053569100 ตอ 1241-1242 ต้ังแตวันท่ี 12-20 
ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
http://www.lpnh.go.th

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7590  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 21/12/2560

โทร .053-569100

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต อัญมณีและ
เคร่ืองประดับสงออก (ดวน)

คาอาหาร คานํ้าม้ัน เบ้ียขยัน ชุดฟอรมพนักงาน สามารถทํางานลวงเวลาและ
ทํางานในวันหยุดได ผานการเกณฑทหารแลวเรียบรอย มีประสบการณดานจิว
เวลร่ี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 7 มกราคม 2561

e-mail:hr@neptuneconcept.com

5 23-35 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

หนา้ 17/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Mold Control Engineer • สามารถใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม Auto Cad , MS Office ไดเปน
อยางดี • มีประสบการณ อยางนอย 2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • มี
ความรูดานเทคนิคการผลิต / ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแมพิมพ / ความรูในการ
ออกแบบ Jig Fixture • มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสรางสรรคในการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง • มีทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี 
เขากับผูอ่ืนไดงาย • มีความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนา
 • มีความละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

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

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ,
อุตสาหการ, แมพิมพ 
หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Outsource Engineer • เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปข้ึนไป • การศึกษาระดับป.ตรี ข้ึนไป สาขา
วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ • สามารถอานแบบทาง
วิศวกรรมได สามารถใชเคร่ืองมือวัดท่ีจําเปนตองานได เชนเวอรเนีย • มี
ประสบการณทางดานการตรวจสอบและประกันคุณภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรม อยางนอย 1 ป • มีประสบการณทางดานService Engineer, 
Purchase Engineer, Outsource Engineer ดานใดดานหน่ึงอยางนอย 1 ป
 • มีความรูเก่ียวกับระบบ ISO9001, ISO14001, 5ส, Kaizen 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000 - 20,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor's 
degree in 
Engineering field or 
related field.

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
หนา้ 18/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Production Owner 
Supervisor

• Male, Age over 25 years. Bachelor’s Degree in Engineer or 
related field. • At least 3-5 years experience in production 
manufacturing. • Have a good command of English in both written 
and spoken. • Good management, analytical skill, problem solving 
and leadership. • Good knowledge and skill in measuring 
instrument, MSA, SPC, FMEA and Calibration. • Proactive, nice 
personality and can work under pressure. • Proficiency in Window 
and Microsoft office applications. (Word, Excel and Powerpoint) • 
Experienced in ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. Be able to work 
in Lamphun. 

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
Degree in Engineer 
or related field.

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000 - 20,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

หนา้ 19/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด จป.วิชาชีพ 1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขา อนามัย
ส่ิงแวดลอมและความ
ปลอดภัย

• สาขา อนามัยส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย หรือ จบสาขาอ่ืน  ๆพรอมแนบ
วุฒิบัตรเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ • จบการศึกษาใน
สาขาท่ีเก่ียวของ หรือมีใบรับรองการเปน จป.วิชาชีพ • มีประสบการณทํางาน
ดาน จป.วิชาชีพ อยางนอย 1-2 ป • รับผิดชอบดานวางระบบและควบคุมการ
บริหารจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหสอดคลองตามกฎหมายท่ีกําหนด • ตรวจสอบการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแผนงาน แนะนํา ฝกสอน อบรมผูปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุ
การประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการปองกัน • จัดทํารายงานดาน
ความปลอดภัย(จป.3)และสงเอกสารตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ • ดูแล ควบคุม ดําเนินการตามหลักเกณฑ
เก่ียวกับความปลอดภัยและกฏหมายท่ีเก่ียวของกฎกระทรวง เก่ียวกับความปลอดภัยและกฏหมายท่ีเก่ียวของกฎกระทรวง 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 29 ธ.ค.2560

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

โทร .053-552915-7

หนา้ 20/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Sales and Marketing 
Senior Expertise

1 25 - 30 ป.ตรี/marketing or 
related field

We are seeking a highly skilled, adaptable, and reliable sales and 
marketing associate to help take our company to the next level. 
In this position, you will be part of a dynamic team of 
professionals who plan and implement our sales, marketing, and 
advertising activities. You should be familiar with analysis and 
market research, product and service promotion, and anticipation 
of customer behavior. Sales and Marketing Duties and 
Responsibilities •Manage daily administrative tasks. •Conduct 
market research and identify new opportunities. •Gather and 
analyze consumer behavior data (e.g. web traffic and rankings) 
•Generate reports on marketing and sales metrics. •Contribute to •Generate reports on marketing and sales metrics. •Contribute to 
collaborative efforts and organize promotional events. 
•Coordinate with the marketing design and content teams to 
generate digital and print advertising material. •Maintain and 
update impeccable records of marketing metrics and results of 
past campaigns. •Prepare and deliver regular sales forecasting 
reports. •Monitor and report competitors’ marketing and sales 
activities. Sales and Marketing Requirements and Qualifications 
•Bachelor's degree in marketing or related field. •Successful work 
experience as a marketing associate, marketing assistant, or similar 
position. 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31/12/2560
สงออก

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999 หนา้ 21/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Media Management Social media account management (e.g. Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube, Line@) for monitoring, content planning and 
creation, reporting and crisis management - Create media 
campaign via social media to increase sales, create brand 
awareness and build a good image for our brand -Promote 
content, upload products and manage engagement through our 
social media and website - Support content suitable for social 
media - Monitor and maintain our website - Develop and 
implement social media strategy Qualifications 1.Male or Female , 
Age between 23-30 years old 2.Bachelor Degree in Mass 
Communication, Marketing, Business or related field 3.1-2 years’ 

1 23 - 30 ป.ตรี/Bachelor 
Degree in Mass 
Communication, 
Marketing, Business 
or related field

Communication, Marketing, Business or related field 3.1-2 years’ 
experience in Media Management or related field 4.Good 
knowledge and understand related in Social media 5.You must 
have passion and love to follow the trend 6.Required integrity 
and high responsibility person 7.Can be flexible time to work 
8.Good interpersonal If you interested to join our team. Please 
submit your VDOResume, Portfolio and your salary expected to - 
Inbox facebook : Standard Units Supply – Thailand - Line SUS 
Contact : @ymo8022p 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 31/12/2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999
หนา้ 22/31



                 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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด Account Officer Understand of English both writing and listening -Ability to work 
under pressure and teamwork -2-3 year working experiences in 
Accounting and Finance Function -Perform accounting entries for 
invoice, credit note, receipt and payment voucher. -Perform all 
monthly relevant reconciliation and monthly output tax report. -
Ensure all Tax related payments are done by on time and 
accurate. -Prepare all tax reports by daily and tax invoice/ 
receipt/ documents filing by properly. -Prepare the monthly for 
all of tax report (Revenue Dept. format) and supporting. 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

1 23 up ปวส.-ป.ตรี/
Accounting or 
Finance

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 29 Dec 2017

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

โทร .053-552915-7

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด Store Manager -At least 2 years of experience as Store Manager -Able to 
communicate in English (speaking and writing) -Able to work well 
under pressure -Good interpersonal and communication skills 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 29 Dec 2017

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

โทร .053-552915-7

1 30-45 ป.ตรี/Bachelor or 
Master’s degree in 
any related field.

โทร .053-552915-7
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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 1 - 8 ธันวาคม 2560

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานทรัพยากรมนุษย 
(พนง.บุคคล) **ดวนที่สุด***

มีใจรักงานบริการและดานเอกสาร มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-ศูกร  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท สยามมิตซุย คาสต้ิง จํากัด เจาหนาที่ฝายบุคคล มีชุดยูนิฟอรม ฟรีอาหาร 3 ม้ือ ประกันสังคม ไมจําเปนตองมีประสบการณ 
ลักษณะงาน จัดทําเอกสารตางๆภายในบริษัท สนใจติดตอดวยตนเองท่ี บริษัท

1 30 ป ข้ึนไป /บริหารธุรกิจ

1 22-27 ป.ตรี/บริหาร การ
จัดการทรัพยากร ลักษณะงาน จัดทําเอกสารตางๆภายในบริษัท สนใจติดตอดวยตนเองท่ี บริษัท

สยามมิตซุย คาสต้ิง จํากัด หรือ โทร 089-4324433 คุณหนิง ฝายบุคคล 

92  หมู 10  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,150/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00น. หยุดทุกวันอาทิตย  

ปดรับสมัคร 12/29/2017

โทร .053-090121,083-1521382

บริษัท เค.เซก จํากัด ผูชวยชาง ประกันสังคม โบนัส OT ประกันภัยกลุม เบ้ียขยัน เบ้ียเล้ียงเดินทางตางจังหวัด
 มีใบขับข่ีรถยนต สามารถเดินทางตางจังหวัดในภาคเหนือได โทรสอบถาม 
053581918 

146/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 15-12-60

โทร .053-582314

ประเภทกิจการ บริการบํารุงรักษารถยก-รถโฟคลิพท

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย แปรรูป ขยะและเศษวัสดุอุตสาหกรรม

2 18-40 ม.3 ข้ึนไป/ชางยนต
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

จัดการทรัพยากร
มนุษย หรือสาขาอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของ

โทร .053-582314
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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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท เค.เซก จํากัด ชางยนต ประกันสังคม โบนัส OT ประกันภัยกลุม เบ้ียขยัน เบ้ียเล้ียงเดินทางตางจังหวัด
 มีใบขับข่ีรถยนต สามารถเดินทางตางจังหวัดในภาคเหนือได โทรสอบถาม 
053581918 

146/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร 15-12-60

โทร .053-582314

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง ดวน..!! มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงจะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุด

1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

1 18-40 ปวช.-ปวส./ชางยนต
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ บริการบํารุงรักษารถยก-รถโฟคลิพท

อปเปอร ลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - การปรับเงินคาจางประจําป - ชุด
ยูนิฟอรม - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-Mail:saleuid@gmail 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

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

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 31 มกราคม 2561

e-mail: saleuid@gmail.com , 
sent999@hotmail.comโทร .053-582789 , 081-7839506

หจก.นอรด อิเล็กทริค พนักงานขาย มีประกันสังคม 

261/6-7  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ คาอะไหลเคร่ืองยนต 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมโรงงาน 

ปดรับสมัคร 01/01/2561

3 20-30 ปวส./-

โทร .081-8393646
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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 1 - 8 ธันวาคม 2560

หจก.นอรด อิเล็กทริค พนักงานธุรการ มีประกันสังคม 

261/6-7  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ คาอะไหลเคร่ืองยนต 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมโรงงาน 

ปดรับสมัคร 01/01/2561

โทร .081-8393646

บริษัทโอ เอส โซลูช่ัน จํากัด พนักงานบัญชี มีความสามารถในการใชโปรแกรม MS Word, Excel ไดเปนอยางดี 1 22 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

3 20-30 ปวส./-

40/3  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายอะไหลเคร่ืองจักร
โรงงานอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 01/01/2561

e-mail:os_solution@ossolution.co.th

โทร .053-217688,089-4314422 ,
086-6586655บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยฝายควบคุมคุณภาพ สามารถทํางานลวงเวลาได ทํางานเก่ียวกับตรวจสอบการโหลดสินคา 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 01/01/2561

โทร .053-597121-2

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

1 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

โทร .053-597121-2
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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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด พนักงานฝายผลิต คานํ้ามัน คาอาหาร รวม 50 บาท คากะ 25 บาท โอทีรายวัน โอทีฮอลิเดย 

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. กะดึก 20.00-05.00 
น.  ปดรับสมัคร 01/01/2561

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 
053-537663บริษัท นอรทเทอรน ไฟเบอรกลาส รูฟแอนด
โมลด

กรรมกร มีประสบการณในการทํางาน 

338   หมู 9  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติกข้ึนรูป

6 25-44 ม.3/ข้ึนไป

10 20-50 ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 01/01/2561

โทร .053-558349,0902692895

บริษัท นอรทเทอรน ไฟเบอรกลาส รูฟแอนด
โมลด

ผูชวยชาง มีประสบการณในการทํางาน 

338   หมู 9  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300-350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 01/01/2561

โทร .053-558349,0902692895

บริษัท นอรทเทอรน ไฟเบอรกลาส รูฟแอนด
โมลด

ชางฝมืองานไม มีประสบการณในการทํางาน 

338   หมู 9  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 380-450  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 01/01/2561

5 20-40 ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

2 20-50 ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

โทร .053-558349,0902692895
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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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท นอรทเทอรน ไฟเบอรกลาส รูฟแอนด
โมลด

ชางฝมืองานปูน มีประสบการณในการทํางาน 

338   หมู 9  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 380-450  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 01/01/2561

โทร .053-558349,0902692895

บริษัท นอรทเทอรน ไฟเบอรกลาส รูฟแอนด
โมลด

ชางฝมืองานเหล็ก มีประสบการณในการทํางาน 

338   หมู 9  ต. อุโมงค เพศ ชาย

5 20-50 ไมจํากัด/ป.4 ข้ึนไป

2 20-40 ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

338   หมู 9  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350-450  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 01/01/2561

โทร .053-558349,0902692895

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับช้ันประถมศึกษา

มีใบประกอบวิชาชีพครู จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใช
คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รักเด็ก ใจเย็น มีประสบการณมากอนจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 01/01/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-512274
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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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานชางซอมบํารุงทั่วไป มีความรูความสามารถในงานชางซอมบํารุงท่ัวไป งานระบบไฟฟา แอร ประปา
 ปมลม พัดลมดูดอากาศ ชางซอมอุปกรณตางๆภายในบริษัท **มีใบ
ประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานจะพิจารณาเปนพิเศษ 

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 01/01/2561

โทร .053-526130 053-526444

บริษัท มัลติ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ซัพพลาย จํากัด ชางไฟฟา 1. มีความรูความสามารถดานงานชาง (ชางไฟฟา ประปา ชางเช่ือม ชาง
กอสราง ) 2. มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป ข้ึนไปจะไดรับการ

3 25-35 ปวช.-ปวส./ไฟฟากําลัง

1 18-35 ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและเพชรตัด

กอสราง ) 2. มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป ข้ึนไปจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ 

151/2  หมู 7  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ รับเหมาติดต้ังงานระบบตาง  ๆ ปดรับสมัคร 28/02/61

e-mail:multi_en@csloxinfo.com

โทร .053-090778-9, 081-8822678

บริษัทบานศิลป 2009 จํากัด พนักงานดูแลสวน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 01/01/2561

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

10 20-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

โทร .053-096010
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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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัทบานศิลป 2009 จํากัด พนักงานบัญชี การเงิน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

114  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 01/01/2561

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th 

โทร .053-096010

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมู พนักงานขาายประจําสาขา ประกันสังคม ประกันกลุม AIA 

1 20-30 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี 
การเงิน

5 20-35 ม.3/-บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมู
อินเตอร)

พนักงานขาายประจําสาขา
ลําพูน /สารภี

ประกันสังคม ประกันกลุม AIA 

92  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑแปรรูปเน้ือสุกร ปดรับสมัคร 01/01/2561

โทร .0817247553

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมู
อินเตอร)

ชางไฟฟา หรือมีประสบการณทางดานเคร่ืองทําความเย็น สามารถติดต้ังแอร ลางแอร 

92  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑแปรรูปเน้ือสุกร ปดรับสมัคร 01/01/2561

โทร .0817247553

2 25-35 ปวส./ไฟฟา

5 20-35 ม.3/-
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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 1 - 8 ธันวาคม 2560

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต อัญมณีและ
เคร่ืองประดับสงออก (ดวน)

คาอาหาร คานํ้ามันรถ เบ้ียขยัน โบนัสประจําป ชุดฟอรมพนักงาน สามารถ
ทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได เพศชายผานการเกณฑทหารแลว
เรียบรอย มีประสบการณดานจิวเวลร่ี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 27 ธันวาคม 2560

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด นักเคมี หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตท่ีเรียนทางดานเคมีไมนอยกวา 15 หนวยกิตและ1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคมี/เคมี

5 21-35 ม.3/-

บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด นักเคมี หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตท่ีเรียนทางดานเคมีไมนอยกวา 15 หนวยกิตและ
ประสบการณวิเคราะหสารมลพิษ ไมนอยกวา 2 ป ชายผานการเกณฑทหาร
แลวหรือไดรับการยกเวน มีทักษะการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพ้ืนฐาน 
สามารถขับรถยนต และมีใบอนุญาตขับข่ี หากมีความรูดานระบบคุณภาพ 
ISO/IEC 17025 หรือประสบการณดานการวิเคราะห/งานคุณภาพส่ิงแวดลอม
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

60  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 01/01/2561

e-mail:guscolpn@gusco.co.th

โทร .053-581063 , 053-552696

1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคมี/เคมี
วิเคราะห/เคมีเทคนิค/
เคมีอินทรีย/เคมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม/
สุขาภิบาล/
วิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม/
เทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอม/อนามัย
ส่ิงแวดลอม หรือ
วิทยาศาสตรท่ัวไป

ประเภทกิจการ ดูแลระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหรรม 

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
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