
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย พนักงานสโตร ตําแหนง พนักงานสโตร ม.6/ปวช. อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดเบ้ืองตน 

สามารถยกของหนัก 30 กิโลข้ึนไปได สามารถขับรถโฟลคลิฟทและมี
ใบอนุญาตจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

1 21-28 ม.6-ปวช/-

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 4 ตุลาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ใบอนุญาตจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 04/11/2562

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานทรัพยากรมนุษย ตําแหนง พนักงานทรัพยากรมนุษย ปวส.ข้ึนไป บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ 1. รับผิดชอบเก่ียวกับจัดอบรมท้ังภายใน/ภายนอก 2. ประสานงาน
เก่ียวกับการจัดอบรมท้ังภายใน/ภายนอก 3. ดูแลเร่ืองสิทธ์ิประกันสังคม
พนักงานของ รพ. 4.จัดทําเอกสารเพ่ือสงกรมฝมือพัฒนาแรงงาน และ อ่ืนๆท่ี
ไดรับมอบหมาย

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 04/11/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 22-35 ปวส.-ป.ตรี/การเงิน 
การบัญชี

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 4 ตุลาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานการเงิน 1 22-35 ปวส.-ป.ตรี/การเงิน 
การบัญชี

ตําแหนง พนักงานการเงิน ปวส-ป.ตรี การเงิน,การบัญชี การปฏิบัติงานเพ่ือ
รับชําระคาบริการของผูท่ีใชบริการ ตลอด 24 ชม. (ข้ึนตามเวร) จัดทํา
รายงานยอดรายรับของแตละวัน จัดทํารายงานยอดรายรับของแตละวัน และ
หลักฐานการจายเงิน และงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย

พนักงานโสตฯ/ศูนยพัฒนา
คุณภาพ

ตําแหนง พนักงานโสตฯ/ศูนยพัฒนาคุณภาพ ป.ตรี คอมพิวเตอรหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ความสามารถดาน
คอมพิวเตอร Photoshop,โปรแกรมAI เขียนงานทางดานกราฟฟคดีไชด 
สามารถตกแตงออกแบบดานโฟโตชอป

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน 
ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 04/11/2562

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ป.ตรี 
คอมพิวเตอรหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 04/11/2562
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5
สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด พนักงานรับนํ้านมดิบ (ประจํา

ศูนยหวยไซ)
ม.3 ข้ึนไป สามารถขับรถยนตไดและมีใบอนุญาตขับข่ี มีความขยัน อดทน 
ทํางานเปนกะไดจะพิจารณาเปนพิเศษ

97  หมู 1  ต. ไชยสถาน อ. สารภี  จ. เชียงใหม  คาจาง 9,600  บาท เพศ ชาย
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนาย สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน- 
e-mail:Cmd_co@hotmail.com ปดรับสมัคร 04/11/2562

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบาน ไมจํากัดวุฒิ ทําความสะอาดพ้ืนท่ีโรงงาน,หองนํ้า ตามพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
 สุขภาพแข็งแรง ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ หากมีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ

97   หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ หญิง
ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า  คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส 
e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th ปดรับสมัคร 03/11/2562
โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

2 ม.3/ม.3 ข้ึนไป

1 25-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
โทร .053-423052 , 053-963200 , 089-1910856

20-40

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
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บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ม.6 ข้ึนไป

204  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย
ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน- 

โทร .053-581285 ตอ 104,105 ปดรับสมัคร 03/11/2562

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานบริหารฐานขอมูล ปวส.-ป.ตรี คอมพิวเตอร/สาขาท่ีเก่ียวของ มีประสบการณอยางนอย 1 ป

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 03/11/2562

โทร .053-581285 ตอ 104,105

ปวส.-ป.ตรี/
คอมพิวเตอร/สาขาท่ี
เก่ียวของ

4 20-35 ม.6/ม.6 ข้ึนไปพนักงานจัดเรียงสินคาอาหาร
สด/แหง

1 28-35

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผูจัดการแผนกอาหารแชเเข็ง ป.ตรี ดานเกษตร,การจัดการ,การบริหารธุรกิจ มีประสบการณดานอาหารสด
 3-5 ป

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน- 
ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 03/11/2562

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด ACCOUNTING STAFF 
(เจาหนาที่แผนกบัญชี)

ตําแหนง ACCOUNTING STAFF (เจาหนาท่ีแผนกบัญชี) ป.ตรี สาขาบัญชี 
กรณีมีประสบการณการทํางานดานบัญชีกรุณาแจงรายละเอียดใหชัดเจน 
สามารถทํางานลวงเวลาได และมีความอดทน มีความรูพ้ืนฐานดาน
คอมพิวเตอร ไมมีโรคประจําตัว และไมมีปญหาดานสายตา มีพาหนะ(รถยนต
,รถจักรยานยนต) ของตนเองในการใชเดินทางมาทํางานได

89/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 03/11/2562

โทร .053-581450

1 28-35 ป.ตรี/ดานเกษตร,การ
จัดการ,การบริหารธุรกิจ

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/บัญชี

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก

โทร .053-581450
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 4 ตุลาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด วิสก้ีเฮาส เสมียน ม.6/ปวช. สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี มีความรับผิดชอบสูง

1/77  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 
ประเภทกิจการ ขายปลีก-สง เหลา เบียร ปดรับสมัคร 02/11/2562
โทร .053-581701,081-9529534
บริษัททีเอสพี-ที จํากัด ชางเทคนิค (Profile Grinding) ปวส. มีประสบการณดานเคร่ือง Profile Grinding จะพิจารณาเปนพิเศษ 

สามารถใชเคร่ืองเจียรแนวราบได จะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชโปรแกรม
 AutoCAD และอานแบบได มีความขยัน อดทน สุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
สามารถทํางานกะกลางคืนได มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความกระตือรือรนในการ
ทํางาน สามารถทนตอสภาพการทํางานท่ีมีความกดดันได

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

ม.6-ปวช/ม.6/ปวช.

1 22-35 ปวส./ปวส.

1 ไมจํากัด

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน- 
ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 02/11/2562
e-mail:hr@tsp-t.com
โทร .053-552377-80
รานกุสุมาอาหารสัตว พนักงานขายของหนาราน ม.3-ป.ตรี ขายของหนาราน เติมสินคาข้ึนช้ันวางของ เช็คสินคา มีความขยัน 

กระตือรือรน สูงาน อดทน มีความคลองแคลววองไว

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ หญิง
ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว  คาจาง 400  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.30 น. จ-ส 
โทร .053-511720 ปดรับสมัคร 01/11/2562
บริษัท รัฐธิกา จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานเบิกงาน-สงงาน ปวช.-ปวส. เบิกงาน-สงงานใหกับลูกคาและตรวจเช็คเอกสารกอนสงงาน

ใหกับลูกคา
39  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน- 

ปดรับสมัคร 01/11/2562

2 20-30 ปวช.-ปวส./-

25-30 ม.3-ม.6/- ป.ตรี1

ประเภทกิจการ กลึงเช่ือมเจาะเจียรอะไหลและอุปกรณตางๆ ปดรับสมัคร 01/11/2562
โทร .052-031546
ประเภทกิจการ กลึงเช่ือมเจาะเจียรอะไหลและอุปกรณตางๆ
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 4 ตุลาคม 2562
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บริษัท โทกะ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Foreman (ชางคุมงานระบบ) ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ สามารถควบคุมงาน,คนงาน,ชาง และ
ประสานงานในไซตงานกอสรางได ชอบงานบุกเบิก และสามารถเดินทางไป
ทํางานตางจังหวัดได หากมีประสบการณในสายงานท่ีเก่ียวของจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ

122/66  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 01/11/2562

โทร .053-582223

บริษัท รัฐธิกา จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานฝายผลิต ม.6,ปวช. ตรวจสอบคุณภาพงาน มีประสบการณดานตรวจสอบคุณภาพงาน
และใชเคร่ืองมือในการตรวจสอบช้ินงานและสามารถสองกลองได

1 20-35 ปวส.-ป.ตรี/ทุกสาขา

5 20-30 ม.6-ปวช/-
และใชเคร่ืองมือในการตรวจสอบช้ินงานและสามารถสองกลองได

39  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ กลึงเช่ือมเจาะเจียรอะไหลและ
อุปกรณตางๆ

ปดรับสมัคร 01/11/2562

โทร .052-031546

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