
                 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
โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล แมบาน ทํางานทําความสะอาดหองพักและบริเวณพ้ืนท่ีสวนกลาง มีท่ีพักและอาหาร

กลางวันให ติดตอ 0923328899 

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 3 พฤศจิกายน 2560

1 25-50 ป.4 - ป.6/

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน7.00-17.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 30/11/60

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่จัดซ้ือ 1.มีประสบการณงานดานจัดซ้ือวัตถุดิบ,วัสดุอุปกรณสํานักงานฯลฯ 2.มีความ
ซ่ือสัตย ขยัน อดทน รักในงานประงานงานเจรจาติดตอ 3.ทํางานวันจันทร-วัน
ศุกร และสามารถทํางานนอกเวลาไดเปนคร้ังคราว 4.สามารถเร่ิมงานไดทันที
จะพิจารณาเปนพิเศษ 

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 03/12/2560

โทร .053-421389 ตอ 322

1 23-35 ป.ตรี/การจัดการ,
วิทยาศาตรอาหาร 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ



                 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 - 3 พฤศจิกายน 2560

สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน เจาพนักงานการเงินและบัญชี คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง วุฒืปวช.,ปวท/ปวส ผูประสงคจะสมัครขอและย่ืน
ใบสมัครดวยตนเองไดท่ี ฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน ต้ัง
ท่ีวันท่ี 6-10 พ.ย. 2560 ในวันและเวลาราชการ ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียม
สําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบ ตําแหนงละ 100 บาท เม่ือสมัครสอบแลว
คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให ดูรายละเอียดการรับสมัครไดท่ี 
http://web.cpd.go.th/lamphun/ 

114  หมู 2  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สหกรณ ปดรับสมัคร 11/11/2560

โทร .053-096360-1 ตอ 21

1 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-

โทร .053-096360-1 ตอ 21

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด Customer Service • มีทักษะดานภาษาฝร่ังเศส (พูด อาน เขียน) ดี • ใชคอมพิวเตอรโปรแกรม 
MS Office ไดดี • มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความกระตือรือรนและเช่ือม่ันใน
ตนเอง • มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง และไมมีปญหาเร่ืองการเดินทาง • 
สามารถทํางานภายใตภาวะความกดดันไดดี • หากมีประสบการณในตําแหนง
งาน จะไดรับการพิจารณาเปน พิเศษ สวัสดิการ : คาอาหาร , คานํ้ามัน , เบ้ีย
ขยัน , ประกันอุบัติเหตุ กลุม , โบนัสประจําป , ยูนิฟอรม 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ. - ศ.   

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30/12/60

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

ป.ตรี/ภาษาฝร่ังเศส1 23 ป ข้ึนไป



                 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 - 3 พฤศจิกายน 2560

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Safety Officer รับผิดชอบงานดานความปลอดภัยตาง  ๆเชน งานเอกสาร/ตรวจไซดงาน/
อบรมพนักงาน/อ่ืน  ๆ- มีภาวะการเปนผูนํา กลาตัดสินใจ - หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ **สนใจสงใบสมัครมาท่ีปอม รปภ. หรือ 
E-mail : porntiwa@spbengineering.com โทร : 053-581818 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

โทร .053-569888

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ชาง ชุดฟอรมพนักงาน -โบนัส ประกันสังคม 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

1 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

2 /ชางยนต

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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 ลูกคาสัมพันธ(ศูนยบริการ) -ชุดฟอรมพนักงาน -โบนัส 

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

1 ปวส.ข้ึนไป/ไมจํากัด



                 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 - 3 พฤศจิกายน 2560

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานจัดเรียง แผนกอาหาร
สด/แหง

สามารถเขางานเปนกะได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/12/2560

Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกปลา/อาหารทะเล มีประสบการณดานอาหารสด 3-5 ป รักในงานบริการ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/ดานเกษตร,การ
จัดการ,การบริหารธุรกิจ

5 21 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/12/2560

Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

เจาหนาที่พัฒนาลูกคา CDO 
(การตลาด)

มีประสบการณ 1 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/12/2560

Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

1 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/
บริหาร/นิเทศ/การ
จัดการ



                 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 - 3 พฤศจิกายน 2560

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกอาหารแชเเข็ง มีประสบการณดานอาหารสด 3-5 ป มีใจรักงานบริการ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/12/2560

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

เจาหนาที่แคชเชียร/Cashier รอบคอบ มีใจรักงานบริการ คาน่ังเคร่ือง 800/เดือน 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/12/2560

Fax 053-581333

2 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/ดานเกษตร,การ
จัดการ,การบริหารธุรกิจ

2 21 ปข้ึนไป ม.6/- ปวส. บัญชี, 
คอม,การตลาด, 
บริหารธุรกิจ

Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ กลางวัน กลางคืน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 2/12/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด IT Staff (Programmer) คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 2/12/2017

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

2 21-25 ปวส./อิเล็กทรอนิกส

1 21-35 ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 สาขา คอมพิวเตอร, ;
วิทยาศาสตร สาขา 
คอมพิวเตอร

โทร .053-581260-5 ตอ 1114



                 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 - 3 พฤศจิกายน 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

คนสวน คุณสมบัติของผูสมัคร ● เพศชาย ● อายุ 30 - 45 ป ● วุฒิการศึกษา ป.6 
ข้ึนไป ● มีความอดทน ● มีใจรักงานสวน ● สามารถใชเคร่ืองมือ อุปกรณ
ในการทําสวนได 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Lawyer / นิติกร คุณสมบัติของผูสมัคร ● เพศชาย ● อายุ 22 ปข้ึนไป ● เคยฝกงาน หรือ มี
ประสบการณดานงานกฎหมาย/นิติกร ● วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา
นิติศาสตร ● สามารถใชโปรแกรม Word,Excel ได E-mail : 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

1 30 - 45 ป ป.6/ป.6 ข้ึนไป

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขานิติศาสตร

นิติศาสตร ● สามารถใชโปรแกรม Word,Excel ได E-mail : 
maneerat_h@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Technician แผนก 
Maintenance

คุณสมบัติของผูสมัคร ● เพศชาย อายุ 20 ปข้ึนไป ● การศึกษา ปวช - ปวส.
 ข้ึนไป สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส / สาขาไฟฟากําลัง / เคร่ืองกล หรือ อ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ ● มีประสบการณ อยางนอย 1 - 2 ป จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ ● สามารถซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร รวมถึงสามารถใหคําแนะนํา
ตัดสินแกไขปญหาเก่ียวกับ เคร่ืองจักรได ● ตองมีทักษะการปฏิบัติงานทาง
ชางเทคนิค E-mail : maneerat_h@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

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

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999



                 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 - 3 พฤศจิกายน 2560

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด ชางอิเล็ค 2 ตําแหนง ฟรีอาหารกลางวัน ชุดทํางาน 

60/28  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000/เดือน ข้ึนไป  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-16.30 จันทร ถึง เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตเซมิคอนดักเตอรท่ีมี
ช่ือเสียงระดับโลก 

ปดรับสมัคร 15 พศจิกายน 2560

e-mail:rattana_k@kec-t.com

โทร .053-581417-21 ตอ 1122

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด เจาหนาที่ประจําสํานักงาน 
(แผนกควบคุมคุณภาพ QA)

ฟรีอาหารกลางวัน ชุดทํางาน ลักษณะงาน ทําเอกสาร รายงาน สรุปขอมูล 
วางแผนการตรวจติดตาม ประชาสัมพันธกิจกรรม 

60/28  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

1 21-27 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
มนุษยศาสตร การ
จัดการ นิเทศนศาสตร

2 21-27 ปวส./อิเล็คทรอนิคส

60/28  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08-17 จันทร ถึง ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเซมิคอนดักเตอรท่ีมี
ช่ือเสียงระดับโลก 

ปดรับสมัคร 15 พฤษศจิกายน 2560

e-mail:rattana_k@kec-t.com

โทร .053-581417-21 ตอ 1122

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด

พนักงานขับรถขนสง เบ้ียขยัน/ท่ีพัก/คาอาหาร/โอที/ประกันสังคม/เบ้ียเล้ียง มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ มีใบขับข่ีประเภท1,รถยนต 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภท
บรรจุภัณฑ

ปดรับสมัคร 01/12/2560

โทร .053-560716

จัดการ นิเทศนศาสตร
 สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

1 20-35 ปวส./ข้ึนไป



                 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 - 3 พฤศจิกายน 2560

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด

ชางซอมบํารุง เบ้ียขยัน/ท่ีพัก/คาอาหาร/โอที/ประกันสังคม/เบ้ียเล้ียง มีประสบการณ
พิจารณาเปนพิเศษ 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภท
บรรจุภัณฑ

ปดรับสมัคร 01/12/2560

โทร .053-560716

บริษัท โมวิก อินเตอรเทรด(ภาคเหนือ) จํากัด พนักงานขนสง เบ้ียขยัน ประกันสังคม ยูนิฟอรม 

113  หมู 12  ต. บานธิ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 01/12/2560

1 20-35 ปวส./ข้ึนไป 
เคร่ืองจักรกล/ไฟฟา
กําลัง/ไฟฟาอิเล็ค

2 ไมจํากัด ป.6/-

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 01/12/2560

e-mail:mvk_lp@hotmail.com

โทร .053-501263,086-4210836

บริษัท โมวิก อินเตอรเทรด(ภาคเหนือ) จํากัด พนักงานขับรถยนต, 6 ลอ เบ้ียขยัน ประกันสังคม ยูนิฟอรม มีใบขับข่ี ท.1, ท.2 

113  หมู 12  ต. บานธิ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 01/12/2560

e-mail:mvk_lp@hotmail.com

โทร .053-501263,086-4210836

2 ไมจํากัด ป.6/-



                 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 - 3 พฤศจิกายน 2560

โรงพยาบาลลําพูน พนักงานชวยเหลือคนไข การรับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุม
งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลลําพูน โทร.053-569100 ตอ 1241-1242 
ต้ังแต วันท่ี 6-13 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายช่ือ
ผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะ ในวันท่ี 
14 พฤศจิกายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 15/11/2560

โทร .053-569100

โรงพยาบาลลําพูน ผูชวยพยาบาล คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 1.ไดรับใบประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล การศึกษา4 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

4 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

โรงพยาบาลลําพูน ผูชวยพยาบาล คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 1.ไดรับใบประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล การศึกษา
ไมนอยกวา 3 ป ตอจาก มัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ หรือ 2. ไดรับใบ
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล การศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจาก 
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ การรับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและ
ย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลลําพูน โทร.
053-569100 ตอ 1241-1242 ต้ังแต วันท่ี 6-13 พฤศจิกายน 2560 ในวัน
และเวลาราชการ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 สามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 8,600  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 15/11/2560

โทร .053-569100

4 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-



                 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 - 3 พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด Secretary 1. Bachelor’s degree in related fields. 2. Minimum 2 year 
experience in executive secretarial work with international 
companies. 3. Good command of spoken and written English, 
ability to compose business correspondence independently in 
both Thai and English. 4. Ability to translate from Thai to English 
and vice versa Computer literate (Outlook, Word, Excel and 
PowerPoint) 5. Pleasant personality with good interpersonal skills 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/12/17

1 19 - 43 ป ป.ตรี/การบริหารจัดการ

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/12/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางเทคนิค 1. เพศชาย อายุ 23 ปข้ึนไป 2. ปวส. ชางไฟฟา อิเล็คทรอนิคส 3. สามารถ
ทํางานลวงเวลาหรือเขางานเปนกะได 4. ประสบการณในตําแหนงงาน 0-1 ป 
5. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 6. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง  Nื/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/11/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 23 ป ข้ึนไป ปวส./ไฟฟา



                 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 - 3 พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด Factory Manager 1. Male or Female. Age between 42-48 years old. 2. Bachelor 
degree or higher in Industrial Engineering or any related fields 3. 
At least 5 years of experiences in high managerial level in all 
related functions (Production/ Technical/ Engineering/ 
maintenance/ Facilities/ Logistic, etc.). 4. Excellent Chinese 
literacy or Good command of English literacy (both written and 
verbally with TOEIC scores > 500). 5. Ability to handle multiple 
tasks and communicate clearly and accurately. 6. Good 
supervisory skills, decision-making ability, effective 
communication, time management ability. 7. Proactive attitude 
with proven ability to implement solutions to problems. 8. Able 

1 42-48 /Industrial 
Engineering or any 
related fields

with proven ability to implement solutions to problems. 8. Able 
to work under pressure and to tight deadline 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/12/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109



                 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 - 3 พฤศจิกายน 2560

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

หากมีประสบการณดานโรงงานจะพิจารรณาเปนพิเศษ สวัสดิการ โบนัส 
ประกันสังคม เบ้ียขยัน คาเล้ียงดูบุตรและพอแม คาเดินทาง โอที ชุดฟอรม 
ฯลฯ สามารถย่ืนใบสมัครไดท่ีปอมยามหนาบริษัทหรือสงใบสมัครทางอีเมล 
Personnel@thkd.co.th 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 10/11/2560

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 20 ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา
หรืออิเล็กฯ หรือสาขา
ท่ีเก่ียวของ

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


