
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
หางหุนสวนจํากัดปรีชาทอง พนักงานตอนรับ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 18-25 ม.6/หรือเทียบเทา

40/2  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ หองพัก ,คอนโด ปดรับสมัคร 09/04/2561

โทร .053-532520,089-6364440

บริษัท แอรโร เฟรท จํากัด พนักงานขับรถ 6 ลอ มีครอบครัวแลว มีใบอนุญาตขับข่ีประเภท2 ข้ึนไป และสามารถข้ึน-ลง 
กรุงเทพฯ ไดตอนกลางคืน 

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

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

ประเภทกิจการ การขนสง ปดรับสมัคร 09/04/2561

e-mail:arrowfreight@usa.net

1 30 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

e-mail:arrowfreight@usa.net

โทร .053-554582,554523,554404

หนา้ 1/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ เบ้ียขยัน ชุดพนักงาน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีใบอนุญาตขับข่ี
รถยนต 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00 น. , 10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 09/04/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานคลังสินคา เบ้ียขยัน ชุดพนักงาน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีใบอนุญาตขับข่ี
รถยนต 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

2 22 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ไฟฟา/
อิเล็คทรอนิคส

3 22 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00 น. , 10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 09/04/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

สยามเทคโนโลยี แมชชีน พารท ชางกลึง มีประสบการณทํางาน 

230   หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร 09/04/2561

โทร .053-093436

บริษัท โปรดักส แมชชีน แมนทาแนน จํากัด 
(PMM)

พนักงานประจําออฟฟต ธุรการ
ทั่วไป

มีความสามารถดานคอมพิวเตอร โปรแกรม excel,word 

125  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงกลึง ,เช่ือม ปดรับสมัคร 09/04/2561

1 25 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

2 20-35 ปวส./ทุกสาขา

โทร .053-585020,084-4065589
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด Process Improvement 
Engineer

Qualification: -Thai Nationality, Age 24-35 years -Bachelor degree 
in field of Industrial, Mechanical, Electrical, Instrumentation or any 
related -At least 2 years’ experience in engineering field, 
preferably in a manufacturing industry -Possess scientific and 
technical knowledge, Systematic and Logical thinking -Computer 
literacy in AutoCAD, MS office program. -Good command of 
English -Good communication skill Responsibilities: -Responsible 
for improvement and development of machines and production 
process to increase performance. -Ensure prevention measure to 
prevent problem reoccurrence. -Work closely with manager, 
supervisor, technicians, staff and other supporting teams to 

1 24-35 ป.ตรี/Industrial, 
Mechanical, 
Electrical, 
Instrumental 
Engineering

supervisor, technicians, staff and other supporting teams to 
development process. -Coordinate with and support other 
engineers to improve the production machine. 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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 : 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 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย /เพศหญิง -จบการศึกษาข้ันตํ่า ม. 3 ข้ึนไป (เพศ
ชายตองผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว) -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ
 /มีความละเอียดรอบคอบ -สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได 
รายละเอียดงานตําแหนงพนักงานคลังสินคา -การควบคุม, ตรวจสอบ และ
ดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิตใหผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดตาง  ๆ
รวมถึง ตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิต (IPQC) และ ตรวจสอบคุณภาพ
กอนการสงออก (Outgoing Inspection). -การปฏิบัติตามเอกสารการ
ปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวน -การบันทึกผลการตรวจสอบผลิตภัณฑให
ถูกตองครบถวน -การส่ือสารใหกับพนักงานในกระบวนการผลิตเก่ียวกับ
ปญหาคุณภาพท่ีตรวจพบ 

2 ม.3 ข้ึนไป/

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

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

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พนักงานรักษาความปลอดภัย เวียนกะเชาเย็น 

89   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08300-20.00 น., 20.00-08.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจัดจําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 09/04/2561

โทร .053-525139-42,053-525145

1 35-40 ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-525139-42,053-525145

หนา้ 4/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ฝายผลิต 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   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : 

10 18-40 ม.3 ข้ึนไป/

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

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

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ *
ดวน*

-ตรวจสอบสิทธ์ิผูปวย -ติดตอประสานงานแกหนวยงานตางๆท้ังภายในและ
หนวยงานภายนอก ***สวัสดิการ*** -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกัน
อุบัติเหตุ -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 20/3/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/สาขา
สาธารณสุขศาสตร,
สาขาบริหารธุรกิจ,
หรือสาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางกลึง ดวน..!! - มีประสบการณในการใชเคร่ืองกลึงได จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถ
ทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, -
 คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจ
โทรสอบถาม: 087-1749484,081-7839506, 061-9951686 
E-Mail:saleuid@gmail.com 

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 มีนาคม 2561หรือจนกวาจะไดเต็มอัตรา

e-mail: saleuid@gmail.com , 

2 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

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

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ
,เคร่ืองใชไฟฟา

- ประกันสังคม - ชุดพนักงาน - เบ้ียขยัน - มีใบอนุญาตขับรถยนต - มี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 13,000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานคลังสินคา - ประกันสังคม - ชุดพนักงาน - เบ้ียขยัน 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00น.,10.00-20.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

3 22 ปวช.-ปวส./ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส

3 22 ม.6-ปวช/

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

หนา้ 6/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด Model Master - มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และซ่ือสัตย - มีความรู ความเขาใจ 
ในการข้ึนรูปแมพิมพ Wax และโลหะ เคร่ือง ประดับ - ไมมีปญหาเร่ืองการ
เดินทาง มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง - สามารถทํางานลวงเวลาได (กรณีมีงาน
ลวงเวลา) - มีประสบการณการทําพิมพข้ึนรูป Wax และโลหะ เคร่ืองประดับ 
อยางนอย 2 ป ข้ึนไป
 --------------------------------------------------------------------------- สวัสดิการ :
 คาอาหาร,คานํ้ามัน,เบ้ียขยัน,ยูนิฟอรม,โบนัสประจํา ป,ประกันอุบัติเหตุกลุม
,ประกันสังคม 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.- ศ. 08.00 - 17.00 น.  

2 25-45 ม.3 ข้ึนไป/

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.- ศ. 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30/4/61

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด นักการ หนาท่ีความรับผิดชอบ ขนยายวัสดุ บดเศษเรซ่ิน ขับรถยกสินคา สามารถขับ
รถโฟรคลิฟทไดและมีใบขับข่ีรถโฟรคลิฟทจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สําหรับผูท่ี
ไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร 
ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 
วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 8/4/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 25-35 ม.6/ทุกสาขา

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 7/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด พนักงานช่ัวคราว สัญญาจางงาน 3 เดือน สามารถใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได สําหรับผูท่ีไดรับ
การคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร 
ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 
วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน 07.00-16.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 8/4/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ทุกสาขาวิชา

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office พ้ืนฐานในการทํางาน 
สําหรับผูท่ีไดรับคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี คาพาหนะ
 คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษ 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน สามารถทํางานเปนกะได กะกลางวัน / 
กะกลางคืน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 8/4/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

10 21-25 
(ผานการ

เกณฑทหาร
แลว)

ปวส./อิเล็กทรอนิกส
,เคร่ืองกล

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 8/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด วิศวกร Have knowledge about solid work, CAD softwave. Able to 
Communicate well in English both written And spoken สําหรับผูท่ี
ไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร 
ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 
วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

5 22-30 ป.ตรี/Industrial 
Engineering,Electroni
c 
Engineering,Electrica
l Engineering

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 8/4/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

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

เพศชาย มีสุขภาพแข็งแรง พรอมท่ีจะเรียนรูงาน สวัสดิการ ประกันสังคม.
โบนัส.เบ้ียขยัน.คาลวงเวลา.คากะ.คาเดินทาง.คาเล้ียงดูบิดามารดาฯลฯ
 ************************************************** สามารุสงเรซูเมหรือ
เขียนใบสมัครไดท่ีบริเวฯปอม รปภ.หนาบริษัท หากผานการพิจารณาใบสมัคร
บริษัทฯจะติดตอกลับเพ่ือนัดวันเวลาสัมภาษณคะ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 31/3/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 ไมเกิน 30 ปวส./ไฟฟา,อิเล็กฯม
เคร่ืองกลและอ่ืน  ๆ
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 9/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท กสิสุรีย จํากัด เจาหนาที่สโตร คุณสมบัติ 1.ขับรถยนตได 2.อดทนตแรงกดดันไดดี 3.ตรงตอเวลา 4.มีความ
รับผิดชอบ พนักงานรายเดือน หยุดทุกวันอาทิตย และตามวันหยุดประเพณี 
ฯลฯ 

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น  

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจากพืชและสัตว ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 25

โทร .053-584302-5

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
สาขาลําพูน

พนักงาน PC จัดรายการ ** 
รับนักเรียน-นักศึกษา**

จางทํางานเดือน 1 เมษายน- 31 พฤษาคม 2561 ทําหนาท่ี ขายรองเทา
นักเรียน สนใจติดตอ โทร.0951584338 

1 25-40 ปวช.-ปวส./ชางยนต

2 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/-

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา 
หางสรรพสินคาขนาดใหญ

ปดรับสมัคร 31/03/2561

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต (ดวน) สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรง
กดดันได และมีความขยัน อดทน มีประสบการณดานงานจิวเวอร่ีจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ คาอาหาร คานํ้ามันรถ เบ้ียขยัน โบนัส และชุดยูนิฟอรม 

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 31/3/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

10 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

หนา้ 10/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
 สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ีย
ขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน ปดรับสมัคร ไมกําหนด

1 20-40 ม.3/-

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144

ซาส 17 โฆษณาและดีไซน ผูชวยชางโลหะ -ไมจํากัดวุฒิการศึกษา -สามารถใชเคร่ืองมือชางเหล็กข้ันพ้ืนฐานได,ขยัน,
อดทน,ตรงตอเวลา,รับฟงคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายไดดี,สามารถทํางานลวงเวลา
วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน -สวัสดิการ ประกันสังคม,คาลวงเวลา,วันหยุด,
วันหยุดนักขัตฤกษ -ติดตอไดท่ี นายศิริชัย จิรวัฒปฐวี (คุณหนุม) โทร 
0960893573 num_za17@hotmail.com 

17  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง 155  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00น.-17.00น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ปดรับสมัคร ไมจํากัด(ถาไดแลวจะประกาศปดรับ)

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/

โทร .0960893573

หนา้ 11/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย จป.วิชาชีพ ดวน!!! 1.มีประสบการณ 2 ป ข้ึนไป 2.มีความม่ันใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธดี ชอบ
ทํางานกับผูคน มีจิตอาสา 3.มีความรับผิดชอบในตัวเอง มีความมุงม่ันในการ
ทํางาน 4.สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได สวัสดิการ : 1. เปนพนักงาน
ประจํา 2. มีคาอาหาร คาเดินทาง คากะ คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม 
ประกันสังคม ประกันชีวิต กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม สวนสูง ไมระบุ  นํ้าหนักไมระบุ  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

1 24-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยใน
การทํางาน

ความสามารถ  บาทประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท 
จํากัด

ชาง Maintenance มีความรูและประสบการณดานไฟฟาจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูเก่ียวกับ
โปรแกรม MS OFFICE. 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จันทร-เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

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

2 25 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา,
 อิเล็คทรอนิคส

โทร .053-559500-1ตอ 101

หนา้ 12/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่วางแผนการผลิต 1. เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 21 - 40ป 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาท่ีเก่ียวของ 3. มีประสบการณดานการวางแผนการผลิตจะพิจารณาเปน
พิเศษ 4. มีทักษะการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 5. สามารถทํางานลวงเวลา
 หรือ ทํางานในวันหยุดได 6. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 7.
 สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/04/2018

1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/04/2018

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เลขานุการผูบริหาร 1. เพศหญิง อายุ 18 - 45 ป 2. ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขา 3. มี
ประสบการณในตําแหนงงานเลขานุการผูบริหารอยางนอย 2 ป 4. มี
ใบอนุญาตขับข่ี 5. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 6. มีทักษะดาน
คอมพิวเตอรไดอยางดีเย่ียม 7. มีทักษะดานการส่ือสาร พูด อาน เขียน 
ภาษาอังกฤษไดในเกณฑดี 8. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดีไมมีโรคประจําตัว 9. 
สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/3/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/บริหารการ
จัดการ หรือ สาขา
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Safety Officer -รับผิดชอบงานดานความปลอดภัยตาง  ๆเชน งานเอกสาร/ตรวจไซดงาน/
อบรมพนักงาน อ่ิน  ๆ-มีภาวะการเปนผูนํา กลาตัดสินใจ หากมีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ สนใจสงใบสมัครมาท่ี 
porntiwa@spbengineering.com โทร 053-581808 

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 31 มีนาคม 2561

1 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

โทร .053-569888

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Project Engineer เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ สามารถวางแผน ออกแบบ ถอดแบบ 
งาน Clean room ระบบระบายอากาศ ระบบทอลมตาง ไๆด สามารถทํา
เอกสารใบเสนอราคาเก่ียวกับโครงการได มีความรูความเขาใจในกระบวนการ
ผลิตและติดต้ังงานตาง  ๆสงใบสมัครมาไดท่ี 
porntiwa@spbengineering.com 

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 31 มีนาคม 2561

1 ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .053-569888

หนา้ 14/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด วิศวกรมีประสบการณ
(COATING 

EXPERIENCEENGINEER)

Engineer (IE, ME, EE, CHEM) or related field Qualification: - 
Minimum 3 years coating technique experience is required - 
Experience in camera lens, Display manufacturing or any related 
will be advantage - Ability to analyze and lead team for 
productivity and process improvement - Ability to use software 
such as MS Office, Auto CAD, Solid work, PLC, Drawing, Other - 
Strong leadership and interpersonal communication skills Welfare: 
- Uniform - Life insurance - Annual health check - Bonus - 
Provident fund - Birthdays gift 

เพศ ไมจํากัด

2 ไมเกิน35 ป ป.ตรี/Engineer (IE, 
ME,EE,CHEM) or 
related field

เพศ ไมจํากัด

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด Safety Officer คุณสมบัติ: - สามารถปฎิบัติงานภายใตแรงกดดันไดดี - มีความรูทางการความ
ปลอดภัย, ISO9001, ISO14001, OHSAS เปนอยางดี - มีความมุงม่ันและ
ต้ังใจในการทํางาน มีความรับผิดชอบและมีความเปนผูนํา - สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการทํางานและส่ือสารไดเปนอยางดี -สามารถใชโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร เชน MS OFFICE - มีมนุษยสัมพันธดี ชอบทํางานเปนทีม 
สวัสดิการ : - รถรับ-สง - คาเดินทาง - Uniform - เบ้ียขยัน - ประกันชีวิตกลุม
 - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ - คารักษาพยาบาล - คาอาหาร -ของขวัญวันเกิด - 
คาทํางานลวงเวลา (OT), คาทํางานในวันหยุด

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร เปดรับสมัครแบบไมมีกําหนด

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

2 20-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

หนา้ 15/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด พนักงานคียขอมูล คุณสมบัติ : - สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดดี โดยเฉพาะ MS Excel -มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหงานไดเปนอยางดี - มีมนุษยสัมพันธดี, 
สามารถติดตอประสานงานได สวัสดิการ : - มีรถรับ -สงบริษัท - Uniform –
คาเดินทาง -คาอาหารกลางวัน -เบ้ียขยัน -ประกันชีวิตแบบกลุม -คาทํางาน
ลวงเวลา (OT) -กองทุนเล้ียงชีพสํารอง -ของขวัญวันเกิด 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป   นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30
น.,20:30-05:30น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร เปดรับสมัครไมมีกําหนด

3 20-30 ปวส./ทุกสาขา

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร เปดรับสมัครไมมีกําหนด

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด พนักงานคียขอมูล (สัญญา
จางวช่ัวคราว 3 เดือน)

คุณสมบัติ : - สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดดี โดยเฉพาะ MS Excel -มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหงานไดเปนอยางดี - มีมนุษยสัมพันธดี, 
สามารถติดตอประสานงานได สวัสดิการ : - มีรถรับ -สงบริษัท - Uniform –
คาเดินทาง -คาอาหารกลางวัน -เบ้ียขยัน -ประกันชีวิตแบบกลุม -คาทํางาน
ลวงเวลา (OT) -กองทุนเล้ียงชีพสํารอง -ของขวัญวันเกิด 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป   นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30
น.,20:30-05:30น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/3/2561

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

2 20-30 ปวส./บริหารธุรกิจ, 
คอมพพิวเตอรธุธกิจ 
หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด ชางเทคนิค - สามารถใชโปรแกรมCNC, MS Office, Auto CAD, CAM ,Solid work ไดดี
 - สามารถทํางานเปนกะได, สามารถทํางานลวงเวลาได -สามารถรับแรงกดดัน
ไดดี - ผานการเกณฑทหารแลว - ประสบการณทํางาน0-3 ป (หากมี
ประสบการณทํางานโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ) สวัสดิการ : -
 มีรถรับ -สง -คาเดินทาง - คาอาหาร - Uniform -เบ้ียขยัน -กองทุนเล้ียงชีพ
 - คารักษาพยาบาล - ประกันชีวิตแบบกลุม 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.,
20:30-05:30น.  

3 20-30 ปวส./กําลัง, 
อิเล็กทรอนิกส, ชางกล
โรงงาน, เทคนิคการ
ผลิต, อิเล็กทรอนิกส

บาท 20:30-05:30น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร เปดรับไมมีกําหนด

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด QC ช่ัวคราว คาอาหาร คานํ้ามันรถ เบ้ียขยัน คาประสบการณ และโบนัส สามารถทํางาน
ลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได และมี
ความขยัน อดทน มีประสบการณดานงานจิวเวอร่ี จะรับพิจารณาเปนพิเศษ

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 31/3/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

5 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

หนา้ 17/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด ชางฝง คาอาหาร คานํ้ามันรถ เบ้ียขยัน คาประสบการณ และโบนัส สามารถทํางาน
ลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได และมี
ความขยัน อดทน มีประสบการณดานการฝงงาน จะรับพิจารณาเปนพิเศษ

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 31/3/2018

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

3 21-35 ม.3 ข้ึนไป/

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ที่ปรึกษาการขาย - ชาย (ผานการเกณฑทหารแลว) - ขับรถยนตได และมีใบอนุญาตขับข่ี - ไม
จํากัดวุฒิการศึกษา - มีเงินเดือน +เบ้ียเล้ียง +คาคอมมิชช่ันจากการขายรถให
 - ออกบูธภายในจังหวัดลําพูนเทาน้ัน 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ชางยนต - ชาย (ผานการเกณฑทหารแลว) - ขับรถยนตได - วุฒิ ปวช. ปวส. ชางยนต 
หรือท่ีเก่ียวของ -ชุดฟอรมพนักงาน -คาลวงเวลา -โบนัสประจําป -หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามวุฒิ  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ปดรับสมัคร

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล

2 /

2 ปวช.-ปวส./ชางยนต
(สาขาท่ีเก่ียวของ)

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล

หนา้ 18/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ร.ป.ภ. (ตอนรับ) ไมจํากัดวุฒิการศึกษา - ไมจําเปนตองขับรถยนตได 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QA. Dimension Insperctor
 ดวน!!!

เง่ือนไข 1.วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. ข้ึนไป 2.มีประสบการณเก่ียวกับการ
ตรวจสอบงานดวยเคร่ืองมือวัดมากอน หากมีประสบการณตรงเก่ียวกับงาน 

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล

1 /

1 22-35 ปวช.-ปวส./ไมระบุ

Plastic injection มากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 3.สามารถใชเคร่ืองมือวัด
พ้ืนฐาน เชน Micrometer, Vernier caliper ได 4.หากมีความสามารถในการ
ใชเคร่ืองมือวัดละเอียดประเภท Non-contact (Smart scope, Quick 
vision, OGP) หรือเคร่ืองมือวัดแบบ 3 แกน (CMM) มากอนจะพิจารณาเปน
พิเศษ 5.สามารถใชProgram Computer พ้ืนฐาน เชน Excel, Word ได 6.
สามารถเขากะได, ทํางานลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดี ในการทํางานเปนทีม 
สวัสดิการ : 1. เปนพนักงานประจํา 2. มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน 
โบนัส ประกันชีวิต กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 15 มีนาคม 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.come-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

หนา้ 19/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด บัญชี -เพศชายผาการเกณฑทหารแลว -เคยใชโปรแกรมExpress รับพิจารณาเปน
พิเศษ -มีชุดฟอรมพนักงาน -มีโบนัสประจําป -คาลวงเวลา 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามวุฒิ  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ ปดรับสมัคร

1 ปวส.ข้ึนไป/บัญชี

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง แผนก
หัวพูกัน

คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
 สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ีย
ขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

1 20-35 ม.3/-

โทร .053-581044-5,053-552144

หนา้ 20/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด Safety Officer คุณสมบัติ : - สามารถปฎิบัติงานภายใตแรงกดดันไดดี - มีความรูทางการ
ความปลอดภัย, ISO9001, ISO14001, OHSAS เปนอยางดี - มีความมุงม่ัน 
และต้ังใจในการทํางาน มีความรับผิดชอบและมีความเปนผูนํา - สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการทํางานและส่ือสารไดเปนอยางดี -สามารถใชโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร เชน MS OFFICE - มีมนุษยสัมพันธดี ชอบทํางานเปนทีม 
สวัสดิการ : -รถรับ-สง - คาเดินทาง - Uniform - เบ้ียขยัน - ประกันชีวิตกลุม
 - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ - คารักษาพยาบาล 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  

2 20-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชางประกอบ คานํ้ามัน-คาอาหาร-เบ้ียขยัน-โอที-ประกันสังคม คุณสมษัติท่ีตองการ-อาน
แบบ เขียนแบบได มีพ้ืนฐานในงานชางกลโรงงานหรือชางเช่ือม มี
ประสบการณดานการประกอบเคร่ืองจักรและซอมบํารุง มีความรับผิดชอบสูง
 ขยัน อดทน มีมานะสูงานฯลฯ 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ข้ึนอยูกับประสบการณ
และความสามารถ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 25/03/2561

1 26 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรม

โทร .053-525034,081-0020022

หนา้ 21/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บ.รมโพธ์ิ โปรดักส จํากัด เจาหนาที่เทคนิค-การตลาด มนุษยสัมพันธดี ขับรถยนตไดมีใบขับข่ี 

170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามวุฒิการศึกษา+คา
คอมฯ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น. จันทร-เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพ้ืนคอนกรีต
สําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 15/03/2561

โทร .053-584456 053-584941

บ.รมโพธ์ิ โปรดักส จํากัด ชางซอมบํารุง ผานการอบรม ขางไฟฟาภายในอาคาร จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

1 ไมเกิน35 ปวส.ข้ึนไป/ชาง
กอสราง/การตลาด 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน35 ปวช.-ปวส./ไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามวุฒิการศึกษา  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น. จันทร-เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพ้ืนคอนกรีต
สําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 15/03/2561

โทร .053-584456 053-584941

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานขายประจําราน 
(สนามบินเชียงใหม)

1. เพศหญิง อายุ 18 ป - 35 ป 2. ปวส. ทุกสาขา 3. สามารถทํางานเปนกะได
 4. สามารถทํางานลวงเวลาได 5. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว
 6. มีใจรักงานขาย และหากมีประสบการณงานขายจะพิจารณาเปนพิเศษ 7. 
ปฏิบัติงาน รานคาท่ีสนามบินเชียงใหม 8. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/3/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

3 ปวส./

โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 22/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต แผนก 
Sample room

**รายละเอียดงาน** ใสรายละเอียดงานแตละสไตล ดูและการเบิกจาย 
จัดเก็บช้ินงานแยกเปนหมวดหมู สามารถใชคอมพิวเตอรได **สวัสดิการ** 
คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน ชุดยูนิฟอรม 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 2/4/2561

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานบัญชี สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดได มีความสามารถดาน1 ไมเกิน 30 ป ป.ตรี/ดาน

1 20-30 ม.3 ข้ึนไป/

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานบัญชี สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดได มีความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศและมีประสบการณดานบัญชีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 02/04/2561

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-537979

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด เจาหนาที่แผนกบุคคล มีความสามารถดานภาษาตางประเทศจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถ
ใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 02/04/2561

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

1 ไมเกิน 30 ป ป.ตรี/ดาน
บริหารธุรกิจทุกสาขาท่ี
เก่ียวของกับงานบัญชี

1 ไมเกิน 30 ป ป.ตรี/ดาน
บริหารทรัพายกรม
นุษย หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-537979

หนา้ 23/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานจัดเรียงแผนก
อาหารแหง

สามารถเขางานเปนกะได คากะ 50-100บาท ยูนิฟอรม ประกันสังคม คากะ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/04/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา พนักงานจัดเรียงแผนกอาหารสด สามารถเขางานเปนกะได คากะ 50-100บาท ยูนิฟอรม ประกันสังคม คากะ 

5 21-35 ม.6/ข้ึนไป

5 21-35 ม.6/ข้ึนไป
ลําพูน

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/04/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานแคชเชียร คาน่ังเคร่ือง 800บาท/เดือน สิทธิการรักษาพยาบาล ยูนิฟอรม ประกันสังคม 
คากะ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/04/2561

e-mail:- Fax 053-581333

5 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป บัญชี,คอมฯ
,การตลาด,บริหารธุรกิจ

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 24/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

หัวหนาแผนกเบเกอร่ี หรือมีประสบการณอยางนอย 2-5 ป สิทธิการรักษาพยาบาล ยูนิฟอรม 
ประกันสังคม คากะ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/04/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกปลา/อาหารทะเล มีประสบการณดานอาหารสด 3-5 ป สิทธิการรักษาพยาบาล ยูนิฟอรม 
ประกันสังคม คากะ 

1 25-40 ป.ตรี/ดานเกษตร,การ
จัดการ,การบริหารธุรกิจ

1 25-40 ป.ตรี/ดานอาหาร,
โภชนาการ,คหกรรม

ลําพูน ประกันสังคม คากะ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/04/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกเบเกอร่ี มีประสบการณอยางนอย 5 ป สิทธิการรักษาพยาบาล ยูนิฟอรม ประกันสังคม
 คากะ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/04/2561

e-mail:- Fax 053-581333

จัดการ,การบริหารธุรกิจ

1 28-40 ป.ตรี/ดานอาหาร,
โภชนาการ,คหกรรม

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 25/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกสินคาอาหารแหง มีประสบการณในสายงาน 3-5 ป สิทธิการรักษาพยาบาล ยูนิฟอรม 
ประกันสังคม คากะ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/04/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา พนักงานชางซอมบํารุง มีประสบการณในสายงานไฟฟาและซอมบํารุงอยางนอย 1 ป สิทธิการ1 21-35 ปวช.-ปวส./-

1 28-40 ป.ตรี/การบริหาร
จัดการ การตลาด

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานชางซอมบํารุง มีประสบการณในสายงานไฟฟาและซอมบํารุงอยางนอย 1 ป สิทธิการ
รักษาพยาบาล ยูนิฟอรม ประกันสังคม คากะ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/04/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

เจาหนาที่พัฒนาลูกคา 
(การตลาด)

สิทธิการรักษาพยาบาล ยูนิฟอรม ประกันสังคม คาเบ้ียงเล้ียงวันละ 150 บาท 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/04/2561

e-mail:- Fax 053-581333

1 21-35 ปวช.-ปวส./-

2 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/
บริหาร/นิเทศ/การ
จัดการ

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 26/28



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานจัดเรียงสินคา 
(Part-Time /นักเรียน-

นักศึกษา)

- 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 02/04/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (เดอะพิซซาคอม พนักงานทําอาหาร สาขาลําพูน รักในงานบริการ พนักงาน Part-Time สามารถทํางานได 4-8 ช่ัวโมง/วัน / 

10 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

5 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไปบมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (เดอะพิซซาคอม
ปานี สาขาลําพูน)

พนักงานทําอาหาร สาขาลําพูน
 (Part-Time /นักเรียน-

นักศึกษา)

รักในงานบริการ พนักงาน Part-Time สามารถทํางานได 4-8 ช่ัวโมง/วัน / 
4-6 วัน/สัปดาห สามารถทํางานเปนกะได 

1/91 ถนนสันปาฝาย  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ช่ัวโมงละ 40-45 บาท 
OT ช่ัวโมงละ 60-67 บาท  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ขายพิซซา,อาหารจานดวน ปดรับสมัคร 02/04/2561

โทร .053-552986-7

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (เดอะพิซซาคอม
ปานี สาขาลําพูน)

พนักงานสงพิซซา สาขาลําพูน 
(Part-Time /นักเรียน-

นักศึกษา)

มีรถจักรยานยนต / มีใบขับข่ีรถจักรยานยนต พนักงาน Part-Time สามารถ
ทํางานได 4-8 ช่ัวโมง/วัน / 4-6 วัน/สัปดาห สามารถทํางานเปนกะได **มีคา
จัดสงคิดตามรอบการสงจริง** **มีประกันอุบัติเหตุ และ ประกันสังคม 

1/91 ถนนสันปาฝาย  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ช่ัวโมงละ 40-45 บาท 
OT ช่ัวโมงละ 60-67 บาท  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ขายพิซซา,อาหารจานดวน ปดรับสมัคร 02/04/2561

5 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

5 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-552986-7
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 มีนาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนย
กระจายสินคา 7-11) ลําพูน

นักเรียน/นักศึกษาทํางานชวง
ปดเทอม

ไมตองมีประสบการณ มีสุขภาพแข็งแรง ขยัน ซ่ือสัตย อดทน สามารถทํางาน
เปนกะได 

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 320/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน  ปดรับสมัคร 02/04/2561

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานฝายผลิตรายวัน
ช่ัวคราว (นักเรียน-นักศึกษา)

เลือกกะทํางานได มีสุขภาพแข็งแรง ทํางานในหองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได 100 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

โทร .091-0047623,091-0047625,091-1434974

30 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ป.6-ปวส.

ช่ัวคราว (นักเรียน-นักศึกษา)

106/5  หมู 8  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 320/วัน  บาท สวนสูง 150 ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-16.30 น., 18.30-03.30
 น.  ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม ปดรับสมัคร 02/04/2561

โทร .053-421389 ตอ 322

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
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