
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

ผูชวยพยาบาล/NA มี OT ให ประกันสังคม คารักษาญาติสายตรง 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 12 - 18 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

5 35 ป ม.6-ปวช/ผูชวย
พยาบาล

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร ไมจํากัด

โทร .053-537597

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด Plant Inspection Leader มีความรูในสวนของเมล็ดพันธุ สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS 
Office/AX/WMS สามารถพูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได สามารถทํางาน
ลวงเวลาได เขากะได 

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช ปดรับสมัคร 14/12/2561

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/ดานการเกษตร 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-569005
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 12 - 18 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด ผูควบคุมเคร่ืองจักร มีประสบการณในการทํางานดานควบคุมเคร่ืองจักรในโรงงาน สามารถใช
คอมพิวเตอรโปรแกรม MS Offices ได สามารถพูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ
ได สามารถทํางานลวงเวลาได เขากะได 

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช ปดรับสมัคร 14/12/2561

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

โทร .053-569005

บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานฝายผลิต ผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานเปนกะ ทํางานลวงเวลาได 

4 18 ปข้ึนไป ปวส./ชางไฟฟา 
เคร่ืองกล 
อิเลคทรอนิกส

20 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไปบริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานฝายผลิต ผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานเปนกะ ทํางานลวงเวลาได 

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช ปดรับสมัคร 14/12/2561

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

โทร .053-569005

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด 
ทูลส

พนักงานขับรถจัดสงสินคา จัดสงสินคาในนิคมลําพูน รูสักเสนทางในลําพูนเปนอยางดี มีใบอนุญาตขับข่ี
รถยนตและรถจักรยานยนต 

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและ
อุปกรณเคร่ืองจักร

ปดรับสมัคร 14/12/2561

20 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 21-45 ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 12 - 18 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

เขียงหมูแมบัวเรียว คนงานชวยขาย หยุดสัปดาหละ 1 วัน ชวยห่ัน ชวยสับหมู ยกของสงลูกคา 

100/1   หมู 2  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 400/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน23.30 - 09.30 น.  

ประเภทกิจการ การขายสงเน้ือสัตวและ
ผลิตภัณฑเน้ือสัตว

ปดรับสมัคร 14/12/2561

โทร .08-1278-5910,08-9488-5583

บริษัท โกลฟส แอนด ซัพพลายส โฮสต้ิง จํากัด ผูชวยฝายขาย/จัดซ้ือ/ธุรการ ยินดีรับเด็กจบใหมหรือประสบการณ มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มนุษย
สัมพันธดี มีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน มีความขยันและอดทน ไมเก่ียง
งานและพรอมชวยเหลือผูอ่ืนอยูเสมอ พรอมเรียนรูส่ิงใหมอยูเสมอ 

18-30 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 22-30 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี

1

งานและพรอมชวยเหลือผูอ่ืนอยูเสมอ พรอมเรียนรูส่ิงใหมอยูเสมอ 

181  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ หญิง

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ เย็บผาปดจมูก ผาเอ้ียม  ปดรับสมัคร 13/12/2561

e-mail:contact@ccglove.com

โทร .053-000-601,089-561-4792

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด  เจาหนาที่สํานักงาน 1.สามารถใชโปรแกรม excel / word และ email outlook ไดคลอง 2.
สามารถขับรถเกียรกระปุก และมีใบขับข่ีรถยนตตองไมหมดอายุ 3.มีความรู
ดานภาษาอังกฤษพอควร 4.สามารถจัดซ้ือของใชประจําอาทิตยได 

บานสันมะนะ 10  หมู 10  ต. บานธิ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 12/12/2561

e-mail:rga@rgadiamond.com

1 25-35 ปวส.ข้ึนไป/ไมจํากัด
สาขา

e-mail:rga@rgadiamond.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 12 - 18 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.เจ วาย เอ็นเอ็น เทเลคอม ชางเทคนิค - สามารถไปทํางานตางจังหวัดได - ขับรถยนตได มีใบอนุญาติขับข่ีรถยนต - 
ทดลองงาน 3 เดือน - มีบานพักพนักงานให - มีโบนัส - มีประกันสังคม 

112/8  หมู 6  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ งานรับเหมา เดินสายเคเบิล ปดรับสมัคร 12/12/2561

โทร .0899536865

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี Plating Supervisor คุณสมบัติ : - Minimum 3 years’ experience in Production control, 1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 

2 18-25 ปวช.-ปวส./ชางทุก
สาขา

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

Plating Supervisor คุณสมบัติ : - Minimum 3 years’ experience in Production control, 
Jewelry knowledge would be an advantage. - Knowledge of 
Production planning and control, Quality systems, Lean 
Manufacturing, Kaizen. - Strong leadership skills and ability to 
communicate effectively with support group and other 
department. - Proactive on problem solving and analytical skills 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป
 และก่ึงสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 12/12/2561

โทร .053-552683-6

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.com

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
Degree in 
Engineering , 
Science or related 
field

โทร .053-552683-6
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 12 - 18 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) พิการทางการเคล่ือนไหว ชวยเหลือตัวเองไดชวงเทา หรือ ขา ท่ีสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได ไมใชไมคํ้ายัน สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานใน
วันหยุดได 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 07.45-18.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป
 และก่ึงสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 12/12/2561

โทร .053-552683-6

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.com

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-552683-6

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

พนักงานฝายผลิต ถามีประสบการณในการทําเคร่ืองประดับ เชนแตงตัวเรือน ขัดมือ เช่ือม ผา
โมลยางมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลา และทํางาน
ในวันหยุดได 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 07.45-18.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป
 และก่ึงสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 12/12/2561

โทร .053-552683-6

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.com

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

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

50 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ
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