
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

Production Planning 
Supervisor

Bachelor’s degree in Supply Chain, Logistic, Science or related 
field. - Minimum 3 years' experience in Production control, 
Jewelry knowledge would be an advantage. - Knowledge of 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 17 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Supply 
Chain, Logistic, Jewelry knowledge would be an advantage. - Knowledge of 

Production planning and control, Quality systems, Lean 
Manufacturing, Kaizen. - Strong leadership skill and ability to 
communicate effectively with support group and other 
department. - Excel in expert and analysis. - Time management. 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป
 และก่ึงสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 17/05/2562

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

โทร .053-552683-6

Chain, Logistic, 
Science or related 
field.

โทร .053-552683-6
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 17 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด Assistant Production 
Manager

1. Develop creative and product awareness in order to produce a 
creative and competitive that will help grow the business . 2. 
Research competitive markets to identify new trends, fabrics, and 
techniques. 3. Ensure that product in consistent with market 
trends while maintaining the brand identity and business strategy. 
4. Concept and execute, fit, and styling direction. 5. Set seasonal 
Jewelry direction, working with Sales, R&D Team, Production 
regarding QA results and development issues. 6. Ensure that 
production/sampling products are accurate and complete 
Handoff to appropriate team members on time. 7. Work with 
Designer to establish development specs, designate all materials, 

1 35-45 ป.ตรี/

Designer to establish development specs, designate all materials, 
and details. 8. Manage and deliver to based on seasonal 
calendar and meet all deadlines. 9. Manage the jewelry theme 
for show in each jewelry fair. 10. Monitor and direct Product 
Development department KPI achievement. 11. To plan, organize 
and control designers to create new designs, coordinate within 
and between departments to support the achievement of the 
team, assist in R & D Project. 12. Planning and management, 
advertising product, including the preparation of brochures, 
catalogs, artwork and other publications. 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 12/05/2562

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 17 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือ รายละเอียดงาน : 1.ดําเนินการจัดหาสินคาใหม  ๆขอราคาสินคา 2.ตรวจสอบ
เอกสารในการขอซ้ือ PR/PO 3.ตรวจสอบราคา เจรจาตอรองกับผูขาย 
เปรียบเทียบราคา 4.ซ้ือวัสดุ-อุปกรณตาง  ๆนอกสถานท่ี 5.รับผิดชอบการ
ส่ังซ้ือเก่ียวกับงานซอมบํารุง 6.สรุปรายงานการจัดซ้ือ 7.งานอ่ืนๆท่ีรับได
มอบหมาย สวัสดิการ : เบ้ียขยัน , คาลวงเวลา , คาอาหาร , คาเดินทาง , 
ประกันสังคม , ชุดยูนิฟอรม , ตรวจสุขภาพประจําป -มีประสบการณดาน
งานจัดซ้ือ 2 ปข้ึนไป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 12/05/2562

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

1 22-35 ป.ตรี/

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 12/05/2562

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด เลขานุการผูบริหาร รายละเอียดงาน : 1. ประสานงานนัดประชุม บันทึกและจัดทํารายงาน การ
ประชุม และแจงผูเก่ียวของทราบ 2. รวมรวมเอกสารเสนอเซ็นตอผูบริหาร 
และลง บันทึกรายละเอียดของเอกสารท่ีเสนอเซ็น 3. ตรวจสอบใบงานและ
เอกสาร / ของท่ีจะจัดสง ใหกับหนวยงานตาง  ๆภายนอกบริษัทฯ 4. ติดตอ
จองต๋ัวเคร่ืองบิน และจองโรงแรมท่ีพัก ใหกับผูบริหาร (กรณีเดินทางไป
ตางจังหวัดหรือ ตางประเทศ) 5. งานอ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา สวัสดิการ : เบ้ียขยัน , คาลวงเวลา , คาอาหาร , คาเดินทาง , 
ประกันสังคม , ชุดยูนิฟอรม , ตรวจสุขภาพประจําป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 12/05/2562

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

1 22-40 ป.ตรี/

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 17 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด ชางเจียรไนพลอย รายละเอียดของงาน : เจียรไนพลอย มีประการณเจียรไนพลอย 2 ป 
สวัสดิการ: เบ้ียขยัน , คาลวงเวลา , คาอาหาร , คาเดินทาง , ประกันสังคม , 
ชุดยูนิฟอรม , ตรวจสุขภาพประจําป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 12/05/2562

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด บัญชีตนทุน รายละเอียดของงาน : 1.ติดตามข้ันตอนการผลิตสินคา เพ่ือนํามาคิด 

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

3 20-45 /

2 22-40 /บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด บัญชีตนทุน รายละเอียดของงาน : 1.ติดตามข้ันตอนการผลิตสินคา เพ่ือนํามาคิด 
วิเคราะหหาตนทุนวัตถุดิบ แรงงาน และคาใชจาย การผลิต 2.วิเคราะหและ
เปรียบเทียบตนทุนมาตรฐานกับ ตนทุนจริงและจําแนกขอมูลเพ่ือใชในการ
บริหาร ตนทุน ตามแผนงานท่ีกําหนดไว 3.จัดทําบัญชีตนทุนสินคา , 
โครงสรางตนทุนการผลิต 4.ตรวจสอบและสรุปช่ัวโมงการทํางาน นําเสนอ 
ปญหา ของตนทุน 5.วิเคราะหและจัดประเภทรายการบัญชี บันทึก รายการ
บัญชีลงโปรแกรม Express 6.ความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีไดรับมอบมาย 
สวัสดิการ: เบ้ียขยัน , คาลวงเวลา , คาอาหาร , คาเดินทาง , ประกันสังคม , 
ชุดยูนิฟอรม , ตรวจสุขภาพประจําป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 12/05/2562

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

2 22-40 /

โทร .053-582902,086-4295330
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 17 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด ชางออกแแบบงานจิวเวลร่ี 
CAD model

รายละเอียดของงาน : 1.บริหารจัดการเก่ียวกับการผลิตพิมพจิวเวลร่ี 2.
สามารถทํางานใชโปรแกรม Jewelry CAD , Matrix 3.มีประสบการณทํางาน
 อยางนอย 1 ป สวัสดิการ: เบ้ียขยัน , คาลวงเวลา , คาอาหาร , คาเดินทาง ,
 ประกันสังคม , ชุดยูนิฟอรม , ตรวจสุขภาพประจําป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 12/05/2562

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด ชางยิงเลเซอร (จิวเวลร่ี) เบ้ียขยัน , คาลวงเวลา , คาอาหาร , คาเดินทาง , ประกันสังคม , ชุดยูนิฟอรม

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

2 22-40 ป.ตรี/

2 22-40 /บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด ชางยิงเลเซอร (จิวเวลร่ี) เบ้ียขยัน , คาลวงเวลา , คาอาหาร , คาเดินทาง , ประกันสังคม , ชุดยูนิฟอรม
 , ตรวจสุขภาพประจําป มีประสบการณยิงเลเซอรอยางนอย 2ป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 12/05/2562

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด IT support เบ้ียขยัน , คาลวงเวลา , คาอาหาร , คาเดินทาง , ประกันสังคม , ชุดยูนิฟอรม
 , ตรวจสุขภาพประจําป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 12/05/2562

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

2 22-35 ป.ตรี/

2 22-40 /

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 17 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด พนักงานฝายผลิต(ผูพิการ) เบ้ียขยัน , คาลวงเวลา , คาอาหาร , คาเดินทาง , ประกันสังคม , ชุดยูนิฟอรม
 , ตรวจสุขภาพประจําป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 12/05/2562

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล เบ้ียขยัน , คาลวงเวลา , คาอาหาร , คาเดินทาง , ประกันสังคม , ชุดยูนิฟอรม
 , ตรวจสุขภาพประจําป 

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

1 25-35 ป.ตรี/

1 20-40 /

 , ตรวจสุขภาพประจําป 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. เวลา 08.00-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 12/05/2562

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ เช็คและตรวจสอบสิทธ์ิผูใชบริการไดอยางถูกตอง ติดตอ ประสานงานทําเร่ือง
สงตัวตอผูใชบริการเขาเปนผูปวยใน และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 11/05/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

4 ไมเกิน 35 ปวส.-ป.ตรี/และผูชวย
พยาบาลหลักสูตร 6 
เดือน หลักสูตร 1 ป

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 17 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย ชางซอมแมพิมพฉีดพลาสติก มีความรูและสามารถถอดประกอบแมพิมพได จะรับพิจารณาเปนพิเศษ หาก
สามารถใชเคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด เคร่ืองเจียระไน เคยผานงานดานซอม/สราง
แมพิมพ จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 11/05/2562

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

 คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

1 21-25 ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน, ชางเช่ือมโลหะ

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานขายเช่ือ วันหยุด 4วัน/เดือน โดยหมุนเวียนสับเปล่ียนกันไป มีประกันสังคมให มี
มนุษยสัมพันธดี ย้ิมแยมแจมใส มีความกระตือรือรนในการทํางาน 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,500-11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 18.00 น. หรือ 09.00-19.00 
น.  ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง

ปลีกและสง
ปดรับสมัคร 11/05/2562

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

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

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

1 18-35 ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา
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