
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด Data Staff คุณสมบัติ 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 18-27 ป 2. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

 ปวส. บริหารธุรกิจ, คอมพพิวเตอรธุธกิจ หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 3. มี
บุคลิกภาพท่ีดี และสามารถใชโปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel ไดเปน

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

3 20-28 /บริหารธุรกิจ, 
คอมพพิวเตอรธุธกิจ 
หรือสาขาอ่ืนๆท่ี บุคลิกภาพท่ีดี และสามารถใชโปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel ไดเปน

อยางดี 4.มีความสามารถทางดานการคิดวิเคราะห 5.ประสบการณทํางาน 0-3
 ป (หากมีประสบการณทํางานโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ) 
สวัสดิการ -เบ้ียขยัน -คาเดินทาง -รถรับสง -คารักษาพยาบาล -คาอาหาร -
ชุดUniform -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม.ข้ึนไป   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

หนา้ 1/20



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด วิศวกรรมคอมพิวเตอร คุณสมบัติ 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22- 30 ป 2. เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร 3. สามารถเขียนโปรแกรมภาษา VB, VBA, .NET, C#, 
ASP.NET(MVC) ไดเปนอยางดี 4. มีประสบการณการใช Database 
Programming เชน Oracle, My SQL เปนตน 5. สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษไดดี กรณีสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการส่ือสารได จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ -เบ้ียขยัน -คาเดินทาง -รถรับสง -คา
รักษาพยาบาล -คาอาหาร -ชุดUniform -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

3 20-28 ป.ตรี/วิศวกรรม
คอมพิวเตอร และ
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร

บาท ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.

e-mail:hopt-recruit@hoya.com ปดรับสมัคร

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด ชางเทคนิค คุณสมบัติ -เพศชาย อายุ 20-28 ป - สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาชาง
กลโรงงาน,เทคนิคการผลิต,ไฟฟา,อิเล็กทรอนิกส -สามารถอานแบบและใช
โปรแกรม Auto CAD, Solid Work, PLC ได -สามารถเขากะได -
ประสบการณ0-3 ปข้ึนไป สวัสดิการ -เบ้ียขยัน -คาเดินทาง -รถรับสง -คา
รักษาพยาบาล -คาอาหาร -ชุดUniform -กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

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.  

e-mail:hopt-recruit@hoya.com ปดรับสมัคร

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

2 20-28 ปวส./ไฟฟากําลัง
,อิเล็กทรอนิกส, 
เคร่ืองกลโรงงาน,
เทคนิคการผลิต

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

หนา้ 2/20



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด Programmer สามารถใชงาน Java,PHP,MySQL,ABAP,LINUX,ERP ไดดี ออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในองคกร ดูแลระบบฐานขอมูล และอ่ืนๆตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 28/02/2561

1 22-35 ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอรหรือ
เก่ียวของ

โทร .053-537652-3

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด Production Engineer • สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS OFFICE ไดดี • มีทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ (พูด อาน เขียน) ดี • มีภาวะความเปนผูนํา , มีมนุษยสัมพันธดี 
และมีความ กระตือรือรน • สามารถทํางานลวงเวลาได และสามารถทํางาน
ภายใต สภาวะความกดดันไดดี • มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหาเร่ือง
การเดินทาง • มีประสบการณในตําแหนงงาน ไมนอยกวา 2 ป
 ----------------------------------------------------------------- สวัสดิการ : คา
อาหาร,คานํ้ามัน,เบ้ียขยัน,ยูนิฟอรม,โบนัส ประจําป, ประกันอุบัติเหตุกลุม 

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.- ศ. 08.00 -17.30 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 28/2/61

e-mail:hrsafety@frjewel.com

25 ป ข้ึนไป ป.ตรี/อุตสาหการหรือ
ท่ีเก่ียวของ

2

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

หนา้ 3/20



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) ประกันสังคม โอที โบนัส เบ้ียขยัน คาเดินทาง เงินชวยเหลือดูแลบุตรและบิดา
มารดา ฯลฯ สามารถสมัครไดดวยตนเองท่ีปอม รปภ.บริษัท ในวันและเวลา
ทําการ ***ตองมีใบขับข่ีประเภทสอง และหากเคยขับรถรับ-สงผูบริหารจะ
ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ*** 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

1 ไมเกิน 40 ม.3 ข้ึนไป/-

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/2/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

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

ประกันสังคม โบนัส เบ้ียขยัน คาอาหาร คากะ คาเดินทาง เงินชวยเหลือดูแล
บุตรและบิดามารดา ฯลฯ สามารถสมัครไดดวยตนเองท่ีปอม รปภ.บริษัท ใน
วันและเวลาทําการ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/2/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 ไมเกิน 30 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา
,อิเล็กฯมเคร่ืองกลและ
อ่ืน  ๆหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 4/20



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

ประกันสังคม โบนัส เบ้ียขยัน คาอาหาร คากะ คาเดินทาง เงินชวยเหลือดูแล
บุตรและบิดามารดา ฯลฯ สามารถสมัครไดดวยตนเองท่ีปอม รปภ.บริษัท ใน
วันและเวลาทําการ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/2/2018

1 ไมเกิน 30 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา
,อิเล็กฯมเคร่ืองกลและ
อ่ืน  ๆหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/2/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเคร่ืองพับ หากมีประสบการณตรงสายงานจะพิจารณาเปนพิเศษ คานํ้ามัน คาอาหาร 80
 บาท เบ้ียขยัน 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 28/02/2561

โทร .052 039 505

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

2 21-35 ม.6/ข้ึนไป

โทร .052 039 505

หนา้ 5/20



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเจียร หากมีประสบการณตรงสายงานจะพิจารณาเปนพิเศษ คานํ้ามัน คาอาหาร 80
 บาท เบ้ียขยัน 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 28/02/2561

โทร .052 039 505

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

21-35 ม.6/ข้ึนไป2

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางพนสี 3 21-35 ม.6/ข้ึนไป หากมีประสบการณตรงสายงานจะพิจารณาเปนพิเศษ คานํ้ามัน คาอาหาร 80
 บาท เบ้ียขยัน 

เพศ ชาย

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเช่ือม หากมีประสบการณตรงสายงานจะพิจารณาเปนพิเศษ คานํ้ามัน คาอาหาร 80
 บาท เบ้ียขยัน 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 28/02/2561

โทร .052 039 505

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

2 21-35 ม.6/ข้ึนไป

โทร .052 039 505

หนา้ 6/20



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ ดูแลงานเอกสารเก่ียวกับธุรการเบ้ืองตน 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 น.- 17.00 น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่ธุรการ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต จัดการดานเอกสาร ดูแลและซอมแซมท่ัวไป 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

1 21 ปข้ึนไป ปวช./สาขากอสราง 
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 

1 20 ปข้ึนไป ปวช./สาขาการจัดการ
 หรือสาขาอ่ืนๆ

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 น.- 17.00 น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ฝายผลิต สามารถทํางานลวงเวลาได (OT) 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
หรือสาขาอ่ืนๆ

20 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

หนา้ 7/20



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได สามารถทํางานลวงเวลาได 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย ชางซอมแมพิมพฉีดพลาสติก 
ดวน!!!

เง่ือนไข 1.วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. สาขาชางกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือมี
ประสบการณในการทํางานมากอน 2.มีความรูและสามารถถอดประกอบ
แมพิมพได จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 3.หากสามารถใชเคร่ืองกลึง, เคร่ืองกัด, 

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ืองแตงกายและสวนประกอบ

2 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./สาขาชาง
กลโรงงาน เทคนิคการ
ผลิตหรือมี

10 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

แมพิมพได จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 3.หากสามารถใชเคร่ืองกลึง, เคร่ืองกัด, 
เครืองเจียระไน เคยผานงานดานซอม/สรางแมพิมพ จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 
4.สามารถทํางานนอกเวลาเปนกะได 5.มีสุขภาพแข็งแรง ขยัน ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได 6.รักการเรียนรูและพัฒนาฝมือ ความสามารถอ่ืนๆท่ีตองการ 1.
สามารถ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 
รายละเอียดงาน 1.บํารุงรักษาแมพิมพกอนและหลังผลิต 2.วิเคราะหแกไข
ปญหาของแมพิมพท่ีเสียหายไดระดับนึง จะรับพิจาณณาเปนพิเศษ สวัสดิการ :
 1.เปนพนักงานประจํา 2.มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิ
ฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมระบุ  นํ้าหนักไมระบุ  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

ผลิตหรือมี
ประสบการณในการ
ทํางานมากอน

โทร .053-584230 fax: 053-584231
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานขับรถพวง มีใบขับข่ีประเภท 3 มีคาเท่ียว เบิกคารักษาพยาบาล 10,000 บาทตอป 

37/2  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,740  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ จําหนายปูนซีเมนตสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 28/02/2561

โทร .0819372518,053-532654

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนักงานแผนกสโตร - ประสบการณการทํางานดานสโตร จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลาได - สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว - สามารถทํางาน
ภายใตสภาวะความกดดันไดเปนอยางดี 

20 ป ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

1 20-40 ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

3

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัทโอกิ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานระดับ Staff แผนก 
ควบคุมคุณภาพ

สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว สามารถทํางานลวงเวลาได หากมี
ประสบการณงานดานคุณภาพในโรงงานและมีความรูดานเคร่ืองวัด จะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ 

89/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 28/02/2561

e-mail:opnt-adm1@oki.com

1 20-24 ป.ตรี/อุสาหกรรมหรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการสงออก

โทร .053-554605 แฟกซ 053-554606
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Product Design / R&D 
(เจาหนาที่ออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ)

- มีความชํานาญในการใชโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Photo Scape
 Setup, In Design ซ่ึงเปนประโยชนตอการทํางานได - หากมีประสบการณ
ดานการออกแบบผลิตภัณฑโลหะ หรือ ผลิตภัณฑ automotive จะพิจารณา
เปนพิเศษ - มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค, มีมนุษยสัมพันธ, มีความสามารถใน
การติดตอประสานงาน, มีไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนา - ตําแหนงน้ีให
ความสําคัญกับบุคลิกภาพและ Open-minded Job Location :Lamphun 
ผูสนใจสามารถสงคลิปวีดีโอแนะนําตนเองมาท่ี facebook fanpage : 
Standard Units Supply - Thailand คลิปวีดีโอความยาวไมเกิน 3 นาที 
ความจุไมเกิน 50 MB. หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอไดท่ีเบอร
โทรศัพทท่ีใหมาดานลางน้ี บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) 
จํากัด สํานักงานใหญ เลขท่ี 299 หมูท่ี 10 ต.บานธิ อ.บานธิ จ.ลําพูน 51180 

3 23 - 35 ป.ตรี/สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

จํากัด สํานักงานใหญ เลขท่ี 299 หมูท่ี 10 ต.บานธิ อ.บานธิ จ.ลําพูน 51180 
โทรศัพท : 053-569999 แฟกซ : 053-569950-51 E-mail : 
pimlapat_l@sus.co.th, maneerat_h@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 28/02/2018

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

เจาหนาที่บัญชีตนทุน 
(Staff/Supervisor)

- มีประสบการณทางดานบัญชีตนทุน อยางนอย 1 ป - สามารถใช
คอมพิวเตอร,โปรแกรม Ms Office, มีประสบการณใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางบัญชี, มีความเขาใจระบบ IOT - มีความสามารถในการตัดสินใจ และ
แกไขปญหาเฉพาะหนา - มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีมได - มีทักษะ
ในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขากับผูอ่ืนไดงาย - มีความ
ละเอียดรอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี สงประวัติมาท่ีบริษัท 
สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย (ไทยแลนด) จํากัด 57/6 หมูท่ี 4 ต.บานกลาง อ.
เมือง จ.ลําพูน 51000 โทรศัพท: 0-5355-2382, 0-5355-2396 ตอ 302, 
303 โทรสาร: 0-5355-2399-400 E-mail: pimlapat_l@sus.co.th 

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/การบัญชี

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 28/02/2018

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999โทร .053-569999
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Productivity Control 
Engineer (วิศวกรควบคุม

ประสิทธิภาพ)

หนาท่ีความรับผิดชอบ 1. การทําใหแผนก Production เปนศูนยกลางของ
ความคิดและการทํางาน 2. ประกันและรับผิดชอบคุณภาพของงานท่ีตนเองทํา
วาดี ถูกตองแลวกอนท่ีจะสงตอไปยังแผนก, ข้ันตอนอ่ืนถัดไป 3. ตองมีการ
บริหารความเส่ียงในทุกมิติเพ่ือให 4 M (Man, Machine, Method, 
Material) มีความพรอมในการปฏิบัติงานเสมอ 4. จัดใหมีระบบการวางแผน-
การผลิต-การควบคุมการผลิตแบบ 80:20 5. จัดใหมี แผนการทํางาน ท่ีครบ 
360  ํ ของทุกแผนก ทุกกระบวนการ ทุกชวงเวลา 6. มีเปาหมายการทํางาน
ทุกระดับช้ัน ต้ังแตผูปฏิบัติ ผูควบคุม ผูสนับสนุน ไปจนถึงระดับบริหาร อยาง
ท่ัวถึงและครอบคลุม 7. การดูแล รักษาพนักงานท่ีใชสําหรับองคกร 8. นําเอา
หลัก 5ส, Safety, Environment, Energy Saving เขามาทํางานทุกแผนก 
ทุกพ้ืนท่ีท่ัวท้ังองคกร 9. ความรูองคกร ตองแนใจและม่ันใจวาไดจัดทําและ

10 25 - 35 ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป 
สาขาวิศวกรรม (IE, 
ME, EE, CHEM 
Engineer) หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

ทุกพ้ืนท่ีท่ัวท้ังองคกร 9. ความรูองคกร ตองแนใจและม่ันใจวาไดจัดทําและ
ควบคุมอยางเปนระบบ 10. ลดการใชทักษะและแรงงานจากคนท่ีไมจําเปน
ออกไปจากองคกร คุณสมบัติ • เพศชาย/หญิง อายุระหวาง 24 - 35 ป • 
ปริญญาตรีข้ึนไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ • 
ประสบการณ 2 ปข้ึนไป ทางดานการแปรรูปโลหะ อิเล็กทรอนิกส ระบบไฟฟา
 หรือท่ีเก่ียวของ • มีความเขาใจกระบวนการ Production Control, Quality
 Control และ Productivity Control อยางแทจริง • สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีจําเปนตองาน AutoCad, Solid Work, Microsoft Office 
(Advance Excel), Drawing Other

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

โทร .053-569999

หนา้ 12/20



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

วิศวกร  คุณสมบัติ 1. เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 2. จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีข้ึนไปทางดานวิศวกรรมศาสตร สาขาอุตสาหการ เคร่ืองกล ไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 3. มีประสบการณในสายงานตาม
หนาท่ีรับผิดชอบท่ีกลาวมาขางตน จะพิจารณาเปนพิเศษ 4. มีทักษะการคิด
วิเคราะห การคํานวณ ตามหลักการทางวิศวกรรม สามารถอานแบบวิศวกรรม
ไดเปนอยางดี(Drawing) 5. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการเขียน
แบบได เชน Solid work, Auto CAD, Drawing (มีความจําเปนในตําแหนง 
Packing Engineer, Mechanical Engineer) 6. มีมนุษยสัมพันธ มีทักษะใน
การประสานงานท่ีดี มีทักษะการวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม 7. มี
ความสามารถในการคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาอยางตอเน่ือง 8. มีความรู
เก่ียวกับระบบ ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. 9. มีทักษะในการ

10 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร
 สาขาอุตสาหการ 
เคร่ืองกล ไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

เก่ียวกับระบบ ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. 9. มีทักษะในการ
ติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน, มีมนุษยสัมพันธดี เขากับผูอ่ืนไดงาย 10. มี
ความสามารถในการตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนา มีความละเอียด
รอบคอบในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี Apply to Standard Units 
Supply (Thailand) Co.,Ltd. 299 M.10 T.Banthi A.Banthi Lamphun 
51180 Tel: 053-569999 Fax:053-569950-51 E-mail : 
pimlapat_l@sus.co.th, maneerat_h@sus.co.th 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 28/02/2018

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

โทร .053-569999

หนา้ 13/20



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด Safety Officer คุณสมบัติ - เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ป - สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ทางดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - มีความม่ันใจในตนเอง มีมนุษย
สัมพันธดี ชอบทํางานกับผูคน มีจิตอาสา - มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ชอบการทํางาน
เปนทีม - สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Ms Office และส่ือสาร
ภาษาอังกฤษไดดี - มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีความรับผิดชอบในตัวเอง
สูง และมีความมุงม่ันในการทํางาน สวัสดิการ - คาเดินทาง -รถรับสง -
คาอาหาร -คาเบ้ียขยัน -เครืองแบบพนักงาน -คารักษาพยาบาล -อ่ืน  ๆ

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

2 22-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

ปดรับสมัคร

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Operator(พนักงานฝายผลิต) 
ดวน!!!

ประกันสังคม โบนัส คาเดินทาง คากะ คาอาหาร คาเบ้ียขยัน ฯลฯ มีความ
รับผิดชอบและมีความอดทน สามารถเขียนใบสมัครดวยตนเองท่ีหนาปอม 
รปภ.บริษัทในวันและเวลาทําการ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 10/2/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

1 22 ป ข้ึนไป ม.6-ปวช/-

โทร .053-552591-2 ตอ 108
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด พนักงานระดับปฏิบัติการ 
แผนกวิศวกรรมกระบวนการ

ทดสอบ

หนาท่ีความรับผิดชอบ X-ray FT bad ตรวจสอบคุณลักษณะทางไฟฟา 
(V/ICurve) คัดแยกตัวเสีย Assembiy ตาง  ๆสามารถอานเขียนภาษาอังกฤษ
ได สามารถใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได สามารถทํา OT วันหยุดไดจะพิจารณา
เปนพิเศษ สําหรับผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการ ดังน้ี 
คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

1 25-35 ม.6/ทุกสาขาวิชา

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 28/2/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัทอินเตอรพรีทิฟ จํากัด เจาหนาที่ธุรการจัดสง - ชุดยูนิฟอรม - ประกันชีวิตแบบกลุม - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

370  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง 155  นํ้าหนัก50  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 จันทร-เสาร  

ประเภทกิจการ การขายสงเคมีภัณฑทาง
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร -

24 ป.ตรี/การจัดการ 
บริหารงานท่ัวไป

1

โทร .053-582777

หนา้ 15/20



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด แมบาน ประจําสํานักงาน คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.
สามารถทํางานลวงเวลาได 3.ขยัน ซ่ือสัตย อดทน รักความสะอาด 4.สามารถ
ทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับ
เงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (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 35 ปข้ึนไป ป.6/-

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ไมมีประวัติ
สารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด 3.ชํานาญเสนทางลําพูน-เชียงใหม 4.มี
ใบอนุญาตขับรถยนตประเภท ท.2 สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงิน
เพ่ิมหลังผานทดลองงาน/เงินชวยเหลือการดูแลสุขภาพ/เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร   

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144

1 30-45 ม.3/-

โทร .053-581044-5,053-552144
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานเปดบิล คุณสมบัติ 1. เพศหญิง มีความรูพ้ืนฐานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 2. มีความขยัน 
ต้ังใจ ไมมีพฤติกรรม ขาด ลา มาสาย หรือ ลางานบอย  ๆ

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ
กระดาษลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

1 18 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

กระดาษลูกฟูก

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย คุณสมบัติ 1. สามารถเขากะไดเปนบางแผนก 2. ไมมีพฤติกรรมชาด ลา มา
สาย หรือลางานบอย  ๆ3. ทพลองงาน 3 เดือน (หากพฤติกรรมดีอาจปรับผาน
กอน 3 เดือนได) หากผานทดลองงานจะบรรจุเปนพนักงานประจํารายเดือน 
เดือนละ 9,150 บาท เปนตนไป 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 บางแผนกตองเขากะ  

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

18 ปข้ึนไป ป.6/ป6 ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

15

โทร .053-983204-7

หนา้ 17/20



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บ.โตโยตา เชียงใหม จํากัด สาขาลําพูน พนักงานขายอะไหล

99/3  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ขายรถ ปดรับสมัคร

e-mail:-

โทร .053-562777

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด ชางซอมบํารุง คุณสมบัติ - มีความขยันอดทน ไมมีพฤติกรรม ขาด ลา มาสาย หรือลาบยอ  ๆ-
 ชางไหฟามีใบรับรองจะพิจารณาเปนพิเศษ 

1 21ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./

1 20 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน อุตสาหการ 
อิเลคทรอนิค ไฟฟา

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานบัญชี คุณสมบัติ 1. มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย 2. สามารถปดงบไดจะพิจารณาเปน
พิเศษ 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

อิเลคทรอนิค ไฟฟา

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

1 22 - 35 ป.ตรี/การบัญชี

โทร .053-983204-7

หนา้ 18/20



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางไฟฟา 1. เพศชาย อายุ 22 ปข้ึนไป 2. ปวส. ชางไฟฟากําลัง 3. มีประสบการณใน
ตําแหนงงานจะพิจารณาเปนพิเศษ 4. สามารถทํางานลวงเวลา และ สามารถ
เขางานกะได 5. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัวใด  ๆ6. สามารถ
เร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 28/2/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

2 22 ปวส./ไฟฟา

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ผูชวย Engineer - มีประสบการณในการทํางานดาน Engineer ไมนอยกวา 1 ป - มีทักษะใน
การใชคอมพิวเตอรระดับดี - มีทักษะการใชภาษาอังกฤษระดับพอใช 

141  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 28/2/2561

e-mail:admin_th@fasonics.com

โทร .053-582172-4

บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด Engineer - มีประสบการณในการทํางานดาน Engineer ไมนอยกวา 2 ป - มีทักษะใน
การใชคอมพิวเตอรระดับดี - มีทักษะการใชภาษาอังกฤษระดับพอใช 

141  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 28/2/2561

1 28-40 ปวส.ข้ึนไป/สาขาท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือสงออก

1 30-40 ปวส.ข้ึนไป/สาขาท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-582172-4
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 27 - 31 มกราคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ฝายผลิต 1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 ปข้ึนไป - 40 ป 2. ม.3 , ม.6 หรือเทียบเทา 
3. สามารถเขางานกะได 4. สามารถทํางานลวงเวลาได 5. สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 6. มีใบอนุญาตขับข่ี 7. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง คาแรงข้ันตํ่า  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 28/2/18

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางไฟฟา - ประสบการณการทํางาน 0-1 ป ข้ึนไป - มีทักษะอาชีพดานชางเทคนิคการ

18 ปข้ึนไป -
 40 ป

ม.3-ม.6/

1 22 ป ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ชางไฟฟา

20

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ชางไฟฟา - ประสบการณการทํางาน 0-1 ป ข้ึนไป - มีทักษะอาชีพดานชางเทคนิคการ
ผลิต - สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ได - มีความรับผิดชอบในการ
ทํางานสูง - มีมนุษยสัมพันธดี - สามารถทํางานลวงเวลาได - อดทน และ
สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/02/2561

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 22 ป ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ชางไฟฟา

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.comเว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
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