
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

ผูชวยหัวหนางานแผนก Project ผานการเกณฑทหาร มีประสบการณในการทํางานดานการเขียนแบบ มีความ
รับผิดชอบ อดทน และกระตือรือรนในการทํางาน 

2 25 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป ชางกล 
ชางอุตสาหกรรม

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
สวนประกอบ

ปดรับสมัคร 16/11/2561

e-mail:personnel2@i-p-p-c.com

โทร .053-559500-1ตอ 101

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต (ช่ัวคราว 2 
เดือน)

-สามารถยืนทํางานได ทํางานลวงเวลาและวันหยุดได -สุขภาพแข็งแรง ไมมี
โรคประจําตัว **สวัสดิการ** คาอาหาร คานํ้ามัน ประกันสังคม เบ้ียขยัน โอที 
โทร.053-525045 ตอ 101,103 ;061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 16/11/2561

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

10 18-35 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 1/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ฝายผลิต (เฉพาะคนพิการ) ที่
สามารถชวยเหลือตัวเองได

1)ชาย/หญิง ไมจํากัดอายุ 2) การศึกษา ระดับ ม. 3 ข้ึนไป 3) มีบัตรประจําตัว
คนพิการ ท่ียังไมหมดอายุ 4) สามารถชวยเหลือตัวเองได และส่ือสารได 5) 
บริษัทฯ จะพิจารณาตามความสามารถ ของแตละคนท่ีสามารถ Support 
Production ได 6) ย่ืนเอกสารสมัครงานท่ีหนาบริษัทไดทุกวัน 09.00 - 17.00
 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 16/11/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

7 ไมจํากัดอายุ ม.3/ข้ึนไป

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 -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 16/11/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

20 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Electrical,Electronic 
any related field

1

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 2/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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 -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 16/11/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

1 20 ปข้ึนไป ปวส./เคร่ืองกลโรงงาน
 เทคนิคการผลิต หรือ
สาขาอ่ืนๆ

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

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

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

ปดรับสมัคร 16/11/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Business 
Administration or 
related field

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 3/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด HR Officer [Recruitment] 1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor's 
degree in Human 
Resources or any 
related field.

1) At least 1-5 years in Human Resources – Recruitment function. 
2) Good Interpersonal, teamwork and able to deal with multi-
level colleagues. 3) Good command of the English language and 
computer proficiency and soft ware HRM/HRD program. 4) 
Excellent problem solving, analytical & interpersonal skills. 5) 
Proficient in tools and techniques in recruiting and hunting for 
qualified candidates. 6) Understanding and have knowledge of 
government employment regulations and Labor Protection Acts, 
Thai Labour Standard, ISO 9001, 14001 and OSHAS 18001. 

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Production Engineer 1) At least 5-10 years working experience in a manufacturing 
facility (New graduated student is welcome). 2) The successful 
candidate must have a high degree of managerial skills and first 
line supervisory experience in manufacturing. 3) Knowledge of 
standard cost systems and controls is required. 4) Management 
skill requirements: leadership, supervisory, decision making, 
coaching, problem-solving, planning, and communication. 5) Good 
command of the English language and computer proficiency. 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและ
ช้ินสวนประกอบเลนสแกว

ปดรับสมัคร 16/11/2561

e-mail:apl.microglass@agc.com

12 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor's 
Degree in 
Engineering or any 
related fields.

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

หนา้ 4/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

เวชระเบียน เงินเดือน 9,300 บาท มีโอที ประกันสังคม สิทธ์ิพยาบาลลด 25 % ในกรณี
ผานทดลองงาน 3 เดือน 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 15/11/2561

โทร .053-537597

โรงพยาบาลลําพูน พนักงานเปล ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.lpnh.go.th 3 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 35 ป ปวส.ข้ึนไป/-

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 22/10/2561

e-mail:Webmaster@lpnh.go.th

โทร .053-569100

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงาน แผนก Store -ปฏิบัติงานในสวนงานแผนก Store -มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทํางาน
ภายใตแรงกดดันได คาจางรวมสวัสดิการ 345/วัน *สวัสดิการเพ่ิมเติม 
คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน โอที ชุดยูนิฟอรม โทร.061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 12/11/256

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

2 21-30 ม.6/- ปวส.ทุกสาขา

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 5/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

กุก - มีความรู ความสามารถ ในการประกอบอาหาร - มีสุขภาพรางกายแข็งแรง -
 หากมีประสบการณการทํางานดานโรงแรมมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 31/10/2561

โทร .053-534865-6,0813151388

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! คุณสมบัติ - มีประสบการณการทํางานระบบไฟฟา สามารถ Wiring diagram 
ไฟฟา และระบบPLC ระบบ Control motor และงานติดต้ังได และสามารถ
 ทํางานระบบ Automotion ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ป
ข้ึนไป, ผานการเกณฑทหาร - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมี

1 25-45 /

1 25 - 40 ป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน,ชางไฟฟา และ
 สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

ข้ึนไป, ผานการเกณฑทหาร - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมี
งานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,080-3936282, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด 

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามความสามารถ และ
ประสบการณทํางาน  บาท

ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 
สาขาลําพูน

พนักงานเทคนิค มีใบรับรองจากศูนยพัฒนฯ มีประสบการณดานงานซอม 

161  หมู 5  ต. เวียยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 400/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.,10.00-19.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง และของ ปดรับสมัคร 12/11/2561

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

2 20 ปข้ึนไป ปวช./ทุกสาขา

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง และของ
ตกแตงบานครบวงจร

ปดรับสมัคร 12/11/2561

โทร .053-093955-7,088-3407778
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางเช่ือม ดวน..!!!! คุณสมบัติ - มีทักษะสามารถเช่ือมอารกอนไดเปนอยางดี - มีทักษะสามารถ
เช่ือมไฟฟาได - มีประสบการณงานเช่ือม และสามารถอานแบบงานเบ้ืองตนได
 (จะรับพิจารณาเปนพิเศษ) - สามารถตรวจสอบ และแกไขปญหาเบ้ืองตนได -
 สามารถทํางานไดถูกตองตามแบบ ตรงตามเวลา และมีคุณภาพ - มีความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน - มีความอดทน มีความคลองตัวในการทํางาน
 - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานเปนทีมได - สามารถทํางานลวงเวลา 
และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - เพศชาย อายุ 25-40 ป, ผานการเกณฑ
ทหาร - วุฒิ ไมจํากัด - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - 
ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,080-3936282, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

1 25 - 40 ป /ไมจํากัด

Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด 

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561

โทร .053-582789 , 081-7839506

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

คนพิการ ธุรการ 1.สามารถชวยเหลือตัวเองและส่ือสารได 2.มีบัตรประจําตัวคนพิการท่ียังไม
หมดอายุ 3.สามารถเดินทางมาทํางานเองไดเพศไมจํากัด 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00น  

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 11/11/2561

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

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

1 45 ม.6-ปวช/บัญชี/สาขาท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-537597
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด แมบาน ดวน*** หนาท่ีความรับผิดชอบ: ดูแลความสะอาดอาคารสํานักงาน และอาคารโรงงาน
 ดูแลความเรียบรอยของหองประชุม รวมถึงการบริการเคร่ืองด่ืมใหแขกหรือผู
มาติดตองาน และ อ่ืน  ๆตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย สวัสดิการ : ประกัน
สังคม,กองทุนเงินทดแทน, โบนัสประจําป, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, โบนัส
ประจําป, เคร่ืองแบบพนักงาน, ข้ึนคาจาง 2 คร้ังตอป, สหกรณออมทรัพยเพ่ือ
พนักงานฯ, หองพยาบาล, งานร่ืนเริงประจําป, รานคาสวัสดิการ, เงิน
ชวยเหลือพนักงาน กรณีบิดา มารดา คูสมรส เสียชีวิต และ ในกรณีประสบภัย
ธรรมชาติ 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310 / วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00 - 17.00 น.  

1 ไมเกิน 45 ป.6/-

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310 / วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอ

ปดรับสมัคร 31 ต.ค. 61

โทร .053-537652-3

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  

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 11/11/2561

โทร .053-537597

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

พยาบาลวิชาชีพ คาใบประกอบวิชาชีพ 1,500 บาท มี OT ให 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 11/11/2561

1 35 ป.ตรี/เภสัชศาสตร

3 35 ป.ตรี/พยาบาลวิชาชีพ

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 11/11/2561

โทร .053-537597
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

ผูชวยพยาบาล/NA มี OT ให 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 11/11/2561

โทร .053-537597

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางมิลล่ิง 1. มีประสบการณการทํางานเคร่ืองมิลล่ิง อยางนอย 1 ป 2. ใชเคร่ืองมือวัด
แบบละเอียดได 3. มีความพรอมในการทํางาน พรอมทําลวงเวลา 4. สัมภาษณ
 พรอมทราบผลการพิจารณาภายใน 1 วัน 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

2 35 ป ม.6-ปวช/ผูชวย
พยาบาล

5 23 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน/ชางเทคนิค
การผลิต

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 20/10/2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Product Design Engineer Qualifications : -Bachelor's Degree in Engineering or related fields -
3-5 years’ experience in Engineering field (machining process – 
Control, improve, design). -Able to operate Auto CAD, 2D and 3D 
Design -Have designing skill (experience or involve) in process or 
training passed -Have experience in ex-work in door / window 
hardware manufacturing , electronic lock would be an advantage 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

1 25-40 ป.ตรี/engineering 
ทุกสาขา

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด หัวหนาแผนกคลังสินคา-ขาเขา คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย อายุ 30 ปข้ึนไป -จบการศึกษา ข้ันตํ่า ปวส. ข้ึนไป
 ทุกสาขา -มีประสบการณในงานคลังสินคาหรืองานบรรจุสินคา อยางนอย 3 
ปข้ึนไป -มีประสบการณในการเปนหัวหนางานอยางนอย 1 ป -สุขภาพ
รางกายแข็งแรงสมบูรณ / ผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน -สามารถ
ใชโปรแกรม Microsoft office ไดเปนอยางดี -สามารถขับข่ีรถโฟลคลิฟได / 
ใชโปรแกรม ERP ดานคลังสินคาได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

1 30-40 ปวส./ทุกสาขา

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Maintenance Engineer Qualifications : -Thai Nationality, Male, -Bachelor’s degree in 
Electrical Engineering or a related field -At Least 2 years of 
experience in Maintenance job functions such 
preventive/corrective maintenance. -Skills required: Electronic 
Systems, PLC Drive controller, Electrical wiring diagram. -Good 
computer skills e.g. Microsoft Office, Auto CAD -Good command 
of spoken and written English 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

1 25-35 ป.ตรี/Electrical 
Engineering or a 
related field

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ฝายผลิตชาย คุณสมบัติผูสมัคร : -เพศชาย -จบการศึกษาข้ันตํ่า ม. 3 ข้ึนไป ผานการเกณฑ
ทหารเรียบรอยแลว -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -สามารถทํางานเปนกะ 
และทํางานลวงเวลาได รายละเอียดงานพนักงานฝายผลิต : -ปฏิบัติงานใน
สายการผลิต/ ควบคุมเคร่ืองจักร 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 360/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) พนักงานฝายผลิต - 

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

10 21-40 ม.3 ข้ึนไป/ทุกสาขา

40 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) พนักงานฝายผลิต - 

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 10/11/2561

โทร .053-554586-9

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด เจาหนาที่บันทึกขอมูล สวัสดิการ : 1.คาอาหาร 2.คาเดินทาง 3.เบ้ียขยัน 4.ประกันสังคม 5.ตรวจ
สุขภาพประจําป 6.ชุดยูนิฟอรม 7.วันหยุดตามประเพณี 8.วันหยุดพักรอน 9.
คาลวงเวลา คุณสมบัติ : - ทํางานภายใตภาวะกดดันไดดี - ขยัน อดทน 
ซ่ือสัตย ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ มอบหมาย ตรงตอ
เวลา - สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได - มีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ 

100  หมู 8  ต. บานกลาง อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  เพศ หญิง

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

e-mail:tan@utopia-diamonds.com ปดรับสมัคร

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน

e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

40 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

2 20-35 ปวช.-ปวส./
คอมพิวเตอรธุรกิจ

e-mail:tan@utopia-diamonds.com ปดรับสมัคร

โทร .053-582902,086-4295330
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) คนพิการ พิการทางการเคล่ือนไหว ชวยเหลือตัวเองได ไมมีปญหาเร่ืองการเดินทางมา
ทํางาน 

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 10/11/2561

โทร .053-554586-9
บริษัท ฮองดา จํากัด ชางซอมรถ (โฟลคลิฟ รถยนต) ฟรีอาหารกลางวัน ประสบการณอยางนอย 1 ป 

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน
e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com

1 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 09/11/2561

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

บริษัท ฮองดา จํากัด แมบาน ฟรีอาหารกลางวัน ประสบการณอยางนอย 1 ป 

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 09/11/2561

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

หจก.กราฟฟค ลําพูน พนักงานถายเอกสาร มีบุคลิกขยัน อดทน ต้ังใจทํางาน สามารถขับรถยนตไดพิจารณาเปนพิเศษ 

213 ถ. เจริญราษฏร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 09/11/2561

e-mail:idd999@hotmail.com 

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ ปายโฆษณา

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 20-40 ป.6/ข้ึนไป

e-mail:idd999@hotmail.com 

โทร .053-534454,081-7831770,053-562442
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด

แมบาน มีคาท่ีพัก คาขาว มีโอที 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภท
บรรจุภัณฑ

ปดรับสมัคร 09/11/2561

โทร .053-560716

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด

พนักงานฝายผลิต มีคาท่ีพัก คาขาว มีโอที 

20-50 ม.3/ข้ึนไป

2 20-45 ม.3/ข้ึนไป

2

จํากัด

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภท
บรรจุภัณฑ

ปดรับสมัคร 09/11/2561

โทร .053-560716

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด

ชางควบคุมเคร่ืองจักร มีคาท่ีพัก คาขาว มีโอที 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภท
บรรจุภัณฑ

ปดรับสมัคร 09/11/2561

2 18-30 ปวส./ข้ึนไป

บรรจุภัณฑ

โทร .053-560716

หนา้ 13/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด

เจาหนาที่แปลภาษาญ่ีปุน ( 
JAPANESE INTERPRETER )

- เพศหญิง อายุ 25-35 ป - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา ศิลปศาสตร 
เอกภาษาญ่ีปุน - มีความรูดานภาษาญ่ีปุน โดยสอบวัดระดับได Level 3 ข้ึนไป
 - มีความสามารถในการพูด , เขียน , อาน , แปล ภาษาญ่ีปุน รวมถึงส่ือสาร
กับชาวญ่ีปุนไดเปนอยางดี - ถามีความสามารถในการพูด , เขียน , อาน 
ภาษาอังกฤษไดจะพิจารณาเปนพิเศษ - มีบุคลิกราเริง และมีมนุษยสัมพันธดี -
 มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน - สามารถทํางานลวงเวลาได - 
สามารถใชงานคอมพิวเตอร Ms-Office. ไดเปนอยางดี - หากมีประสบการณ
ความรูเก่ียวกับการควบคุมคาใชจายจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คานํ้ามัน
 , คาอาหาร , เบ้ียขยัน , คารักษาพยาบาล , ชุดยูนิฟอรม , โบนัสประจําป , 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ ผูท่ีสนใจ ; สมัครดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัคร
ไดท่ี บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด 105/3 หมู 4 ต.บาน

1 25-35 ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขา
 ศิลปศาสตร เอก
ภาษาญ่ีปุน

ไดท่ี บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด 105/3 หมู 4 ต.บาน
กลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000โทรศัพท (053) 581686-9 ตอ 2409 และ 
2411 พรอมแนบหลักฐานประกอบ การสมัครงาน และประวัติสวนตัวโดยยอ 
(RESUME)ภาษาอังกฤษ หรือ ทาง E-mail address --> 
Jakapong@yet.ricoh.com และ pornthip@yet.ricoh.com

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร 2/11/2561

e-mail:niyada@yet.ricoh.com,supansa@yet.ricoh.com

โทร .0 5358 1686-9

หนา้ 14/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด

พนักงานฝายผลิต(คนพิการ) - เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ป - วุฒิการศึกษา ม.6 ,ปวช ข้ึนไป หรือ
เทียบเทา - สามารถทํางานลวงเวลาท้ังวันธรรมดาและวันหยุดได - สามารถ
ยืนทํางานและเคล่ือนไหวไปมาสะดวก สวัสดิการ คานํ้ามัน , คาอาหาร , เบ้ีย
ขยัน , คารักษาพยาบาล , ชุดยูนิฟอรม , โบนัสประจําป , กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ ฯลฯ ผูท่ีสนใจ ; สมัครดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครไดท่ี บริษัท ยามา
นาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) จํากัด 105/3 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.
ลําพูน 51000โทรศัพท (053) 581686-9 ตอ 2409 และ 2411 พรอมแนบ
หลักฐานประกอบ การสมัครงาน และประวัติสวนตัวโดยยอ 
(RESUME)ภาษาอังกฤษ หรือ ทาง E-mail address --> 
Jakapong@yet.ricoh.com และ pornthip@yet.ricoh.com

25-40 ม.6/1

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร 12/10/2561

โทร .0 5358 1686-9

บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  กุก/พอครัว/ผูชวยพอครัว หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีคาแรง โอที คากะ เบ้ียขยัน 
ประกันสังคม 

285  หมู 6  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและข้ึนรูปผลิตภัณฑ ปดรับสมัคร 09/11/2561

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

2 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:niyada@yet.ricoh.com,supansa@yet.ricoh.com

โทร .053321368,0830280869

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  พนักงานประจํารานกาแฟ/
แคชเชียร

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีคาแรง โอที คากะ เบ้ียขยัน 
ประกันสังคม 

285  หมู 6  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและข้ึนรูปผลิตภัณฑ ปดรับสมัคร 09/11/2561

โทร .053321368,0830280869

บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  พนักงานคารแคร หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีคาแรง โอที คากะ เบ้ียขยัน 
ประกันสังคม 

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

2 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

5 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ
ประกันสังคม 

285  หมู 6  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและข้ึนรูปผลิตภัณฑ ปดรับสมัคร 09/11/2561

โทร .053321368,0830280869

บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  PR/พนักงานเสริฟ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีคาแรง โอที คากะ เบ้ียขยัน 
ประกันสังคม 

285  หมู 6  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและข้ึนรูปผลิตภัณฑ ปดรับสมัคร 09/11/2561

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ10

โทร .053321368,0830280869

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

หนา้ 16/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  ฝายผลิต/งานขัด หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีโอที คากะ เบ้ียขยัน คาอาหาร 
ประกันสังคม คาตําแหนง ฯลฯ 

285  หมู 6  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและข้ึนรูปผลิตภัณฑ ปดรับสมัคร 09/11/2561

โทร .053321368,0830280869

บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  ชางเช่ือม/ประกอบ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีโอที คากะ เบ้ียขยัน คาอาหาร 

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

10 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป สาขาท่ี

10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  ชางเช่ือม/ประกอบ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีโอที คากะ เบ้ียขยัน คาอาหาร 
ประกันสังคม คาตําแหนง ฯลฯ 

285  หมู 6  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและข้ึนรูปผลิตภัณฑ ปดรับสมัคร 09/11/2561

โทร .053321368,0830280869

บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  QA/QC หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีโอที คากะ เบ้ียขยัน คาอาหาร 
ประกันสังคม คาตําแหนง ฯลฯ 

285  หมู 6  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและข้ึนรูปผลิตภัณฑ ปดรับสมัคร 09/11/2561

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

10 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป สาขาท่ี
เก่ียวของ

10 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป สาขาท่ี
เก่ียวของ

โทร .053321368,0830280869

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

หนา้ 17/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  Saw & Maintenance หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีโอที คากะ เบ้ียขยัน คาอาหาร 
ประกันสังคม คาตําแหนง ฯลฯ 

285  หมู 6  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและข้ึนรูปผลิตภัณฑ ปดรับสมัคร 09/11/2561

โทร .053321368,0830280869

บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  CNC Latha หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีโอที คากะ เบ้ียขยัน คาอาหาร 
ประกันสังคม คาตําแหนง ฯลฯ 

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

10 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป สาขาท่ี
เก่ียวของ

10 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป สาขาท่ี
เก่ียวของ

ประกันสังคม คาตําแหนง ฯลฯ 

285  หมู 6  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและข้ึนรูปผลิตภัณฑ ปดรับสมัคร 09/11/2561

โทร .053321368,0830280869

บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  CNC Milling หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีโอที คากะ เบ้ียขยัน คาอาหาร 
ประกันสังคม คาตําแหนง ฯลฯ 

285  หมู 6  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและข้ึนรูปผลิตภัณฑ ปดรับสมัคร 09/11/2561

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

เก่ียวของ

10 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป สาขาท่ี
เก่ียวของ

โทร .053321368,0830280869

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

หนา้ 18/19



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 9 - 16 ตุลาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ออโตเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  Programmer หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีโอที คากะ เบ้ียขยัน คาอาหาร 
ประกันสังคม คาตําแหนง ฯลฯ 

285  หมู 6  ต. ยางเน้ิง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตและข้ึนรูปผลิตภัณฑ ปดรับสมัคร 09/11/2561

โทร .053321368,0830280869

e-mail:pjwpop@gmail.com , sarawutautotec@gmail.com 

10 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

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

หนา้ 19/19


