
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลร่ี จํากัด พนักงานบัญชี สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร MS Office ไดดี - มีทักษะดานภาษาอังกฤษดี

 - มีความละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย และรับผิดชอบในงานไดดี - สามารถ
ทํางานภายใตสภาวะความกดดันไดดี - สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมมีปญหา

1 25 ป ข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

ทํางานภายใตสภาวะความกดดันไดดี - สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมมีปญหา
เร่ืองการเดินทาง - มีประสบการณดานบัญชีโรงงาน หรือบัญชีตนทุน จะไดรับ
การ พิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ - คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน ยูนิฟอรม 
โบนัประจําป ประกันอุบัติเหตุกลุม

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30/9/60

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายบัญชี 1 20 ปวส.ข้ึนไป/บัญชี • จัดทําแบบภาษีหัก ณ ท่ีจายได • จัดทําภาษีมูลคาเพ่ิม • ทําใบสําคัญรับ – จาย
ได • ตรวจสอบเอกสารใบกํากับภาษีพรอมจัดทํารายงานภาษีซ้ือ – ขาย • 
ติดตองานกับลูกคา / ลูกหน้ี • งานอ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย • เพศหญิง • อายุ
ต้ังแต 20 – 45 ป • วุฒิการศึกษา เก่ียวกับบัญชี ปวส. ปริญญาตรี • มีใจรักงาน
บัญชี และ มีความรับผิดชอบสูง • มีประสบการณทางโปรแกรมบัญชี เอ็กเพรส 
และสามารถใชงาน Microsoft Office • ตามโครงสรางบริษัท หรือ ตามตกลง •
 ประกันสังคม • ชุดพนักงาน  ประกันสังคม • ชุดพนักงาน 



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบ
เกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

ปดรับสมัคร 15/9/2560

โทร .053 533 008

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายตรวจสอบคุณภาพ 
QA

• เพศหญิง/ชาย • อายุต้ังแต 20 – 45 ป • มีทักษะในการส่ือสาร • จบ
การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรอาหาร, อาหารและโภชนาเทาน้ัน • รับ
แรงกดดันไดดี • มีประสบการณดาน QA • มีความรูงานตรวจสอบคุณภาพ 
สามารถทํางานเปนกะได • มีความกระตือรือรนในการทํางาน • ตามโครงสราง
บริษัท หรือ ตามตกลง • ประกันสังคม • ชุดพนักงาน 

20 ป.ตรี/คณะวิทยาศาสตร/
วิทยาศาสตรและเทคโลโน
ยีการอาหาร

1

บริษัท หรือ ตามตกลง • ประกันสังคม • ชุดพนักงาน 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบ
เกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

ปดรับสมัคร 15/9/2560

โทร .053 533 008

บริษัท ดวงดํารงค รีไซเคิล จํากัด ชางไฟฟาโรงงาน ควบคุมระบบไฟฟาโรงงาน สามารถอานแบบวงจรไฟฟา ระบบควบคุม
เคร่ืองจักร และอุปกรณไฟฟาอ่ืน ไๆด 

211  หมู 4  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รีไซเคิล/รับขน เก็บ ขยะมูลฝอย ปดรับสมัคร 30/09/256

e-mail:duangdumrong@yahoo.co.th

โทร .053-528293,053-503237,081-5953473

10 20-35 ปวส./ชางไฟฟา



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนยกระจาย
สินคา 7-11) ลําพูน

รับสมัครรถรวมขนสงและ
พนักงานขับรถขนสง จํานวนมาก

รับจองเปนเจาของรถประเภทประเภท 6 ลอ ตูทึบ มีคนขับรถและเด็กรถ
ติดตาม มีใบขับข่ีประเภทท่ี 1,2,3 หรือ 4 สนใจสมัครหรือติดตอสอบถามไดท่ี 
คุณนราศักด์ิ (ตุดตู) ศูนยกระจายสินคา RDC ลําพูน (หนา อบต.หนองหนาม) 
รับสมัครทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ โทร.091-859-5320, 091-004-7423 

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน  ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

10 ไมจํากัด ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

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

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) ลักษณะงานและเง่ือนไข • มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสวนบุคคล • มีท่ีพักอาศัยอยู
ในจังหวัดเชียงใหม หรือจังหวัดลําพูน • สามารถตรวจเช็คและดูแลรักษารถยนต
และรถบรรทุกได • หากมีใบอนุญาตขับข่ีรถบรรทุกหรือมีประสบการณในการ
ขับรถรับ-สงผูบริหาร 1-2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางาน
ลวงเวลาได - ขับรถ รับ-สง ใหผูบริหาร(ญ่ีปุน) และพนักงานในกรณีติดตองาน
ภายนอก - อ่ืนๆตามท่ีบริษัทกําหนด สวัสดิการ - โบนัส,ประกันสังคม,กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ,คาเล้ียงดูบิดามารดาและบุตร,คาเดินทาง,คาลวงเวลา,ชุด
พนักงาน ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 30/9/2560

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

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

1 ไมเกิน 40 ม.3 ข้ึนไป/-



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด Purchaser • 2-3 years working experience in Electronic Component Purchasing 
• Good written and spoken English • Computer literacy , Microsoft 
Outlook, Word, Excel • Good communication and negotiation skills 
• Internet sourcing component skills • Good team player • Problem 
solving • Able to work in Lamphun Province 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30 ก.ย. 60

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

2 23+_Years 
old

ปวส.-ป.ตรี/Diploma or 
bachelor degree in 
related file

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

โทร .053-552915-7

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด เจาหนาท่ีประจําสํานักงาน ฟรีอาหารกลางวัน ชุดทํางาน, มีคานํ้ามัน คากะ เบ้ียขยัน 

60/28  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง แลวแตตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08-17 จันทร ถึง เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตเซมิคอนดักเตอรท่ีมีช่ือเสียง
ระดับโลก ปดรับสมัคร 15 กันยายน 2560

e-mail:rattana_k@kec-t.com

โทร .053-581417-21 ตอ 1122

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด ชางไฟฟา ฟรีอาหารกลางวัน ชุดทํางาน, มีคานํ้ามัน คากะ เบ้ียขยัน 

60/28  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,500 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-16.30 จันทร ถึง เสาร  

ประเภทกิจการ ผลิตเซมิคอนดักเตอรท่ีมีช่ือเสียง
ระดับโลก

ปดรับสมัคร 15 กันยายน 2560

e-mail:rattana_k@kec-t.com

โทร .053-581417-21 ตอ 1122

1 21-27 ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา

1 21-27 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ มนุษย
ศาสตร การจัดการ สาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .053-581417-21 ตอ 1122



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส พนักงานขับรถ/พนักงานท่ัวไป โอที-คานํ้ามัน-คาอาหาร-เบ้ียขยัน-โบนัสประจําป-ประกันสังคม                    
    มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต/รถจักรยานยนต 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 30 ก.ย.60

โทร .053-525034,081-0020022

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

พนักงานฝายผลิต คุณสมบัติของผูสมัคร ● เพศชาย อายุ 21-35 ป (ชายตองผานการเกณฑทหาร
 หรือศึกษาวิชาทหาร) ● การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ข้ึนไป   ● 
สามารถทํางานเปนกะได ● มีความเสียสละ อดทน และรักความกาวหนา ● 

50 21-35 ม.3 ข้ึนไป/-

1 24 ข้ึนไป /ไมจํากัดวุฒิ/สาขา

สามารถทํางานเปนกะได ● มีความเสียสละ อดทน และรักความกาวหนา ● 
หากมีประสบการณทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากอน จะรับพิจารณาเปน
พิเศษ ● สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย         พนักงานฝายผลิต       
(ประกอบชิ้นงาน) Assembly

8 18 ปข้ึนไป ไม
เกิน 30

ม.6-ปวช/ไมระบุ เง่ือนไข 1. รับพนักงานผูชาย 5 อัตรา ผูหญิง 3 อัตรา 2. หากมีประสบการณใน
งานเก่ียวกับการประกอบของงานอุตสาหกรรมมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 3.
 หากมีความรูหรือประสบการณเก่ียวกับการตรวจสอบช้ินสวนพลาสติกมากอน
จะพิจารณาเปนพิเศษ 4. สามารถเขากะได, ทํางานลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ี
ดี ในการทํางานเปนทีม สวัสดิการ : 1. เปนพนักงานประจํา 2. มีคาอาหาร คา
เดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส      ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม เดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส      ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม สวนสูง 155 ข้ึนไป  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 15 กันยายน 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานขับรถ ขับรถใหผูบริหาร ขับรถสงเอกสาร ดูแลรักษารถยนตใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
 ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีไดรับมอบหมาย 1.ขยัน ซ่ือสัตย อดทน คลองแคลวและ
รอบคอบ 2.ตรงตอเวลา พรอมปฏิบัติหนาท่ีไดตลอดเวลา 3.มีใบอนุญาตขับข่ี
รถยนต เช่ียวชาญเสนทางในลําพูน-เชียงใหม เปนอยางดี 4.มีประสบการณใน
การทํางาน/สามารถเร่ิมงานไดทันที 5.สามารถพูด ฟง อาน ภาษาอังกฤษ ไดใน

ม.3 ข้ึนไป/1 25-40

การทํางาน/สามารถเร่ิมงานไดทันที 5.สามารถพูด ฟง อาน ภาษาอังกฤษ ไดใน
ระดับเขาใจ พอใช 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 29/9/2560

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

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

เจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคล สนใจสมัครงาน หรือติดตอสอบถามไดท่ี ศูนยกระจายสินคาลําพูน ทุกวันจันทร-
เสาร เวลา 09.00-15.00 น. 

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน  ปดรับสมัคร 28/09/256

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

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

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

พนักงานจัดสินคา 10 18-35 ป.6/- สนใจสมัครงาน หรือติดตอสอบถามไดท่ี ศูนยกระจายสินคาลําพูน ทุกวันจันทร-
เสาร เวลา 09.00-15.00 น. 

2 22-30 ป.ตรี/ทรัพยากรบุคคล 
จิตวิทยา บริหารธุรกิจ

กระจายสินคา 7-11) ลําพูน เสาร เวลา 09.00-15.00 น. 

99  หมู 4  ต. หนองหนาม  คาจาง 320  บาท เพศ ไมจํากัด



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

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

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน  ปดรับสมัคร 28/09/2560

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

โทร .091-0047623,091-0047625,091-1434974
บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย      พนักงานฝายผลิต       

(ประกอบชิ้นงาน) Assembly
เง่ือนไข 1. หากมีประสบการณในงานเก่ียวกับการประกอบของงาน
อุตสาหกรรมมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 2. หากมีความรูหรือประสบการณ
เก่ียวกับการตรวจสอบช้ินสวนพลาสติกมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 3. 
สามารถเขากะได, ทํางานลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดี ในการทํางานเปนทีม 
สวัสดิการ : 1. เปนพนักงานประจํา 2. มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน 
โบนัส ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม เพศไมจํากัด  สวนสูง ไมตํ่ากวา 155ซม. 

6 18-28 ม.6-ปวช/ไมระบุ

โบนัส ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม เพศไมจํากัด  สวนสูง ไมตํ่ากวา 155ซม. 
นํ้าหนักไมเกิน 80 กก. 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตามความสามารถ  บาท สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 15 กันยายน 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231
โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย)จํากัด แพทยแผนไทย เคร่ืองแบบ,โบนัส,ขาวกลางวัน,เบ้ียขยัน ฯลฯ 

260  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 น.  
ประเภทกิจการ ผลิตอาหารเสริมใหม และยาสมุนไพร ปดรับสมัคร 30/9/2560

โทร .053-553250 ตอ 115

โรงพยาบาลลําพูน พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 1 ไมตํ่ากวา 18 ป.4 - ป.6/มีความรู
ความสามารถเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานในหนาท่ี

ผูประสงคจะสมัครขอรับและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมงานทรัพยากร
บุคคลโรงพยาบาลลําพูน ต้ังแตวันท่ี 31 ส.ค. - 13 ก.ย. 60 ในวันเวลาราชการ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 053569100 ตอ 1241-1242 หรือ ทาง 
www.lpnh.go.th 

2 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/แพทยแผนไทย,

www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง  คาจาง 7950  บาท เพศ ชาย  ปดรับสมัคร 13/09/2560



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

โรงพยาบาลลําพูน พนักงานประจําตึก ผูประสงคจะสมัครขอรับและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมงานทรัพยากร
บุคคลโรงพยาบาลลําพูน ต้ังแตวันท่ี 31 ส.ค. - 13 ก.ย. 60 ในวันเวลาราชการ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 053569100 ตอ 1241-1242 หรือ ทาง 
www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7950  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 13/09/2560

โทร .053-569100

โรงพยาบาลลําพูน พนักงานหองผาตัด ผูประสงคจะสมัครขอรับและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมงานทรัพยากร
บุคคลโรงพยาบาลลําพูน ต้ังแตวันท่ี 31 ส.ค. - 13 ก.ย. 60 ในวันเวลาราชการ 

3 ไมตํ่ากวา 18 ม.3 ข้ึนไป/-

5 ไมตํ่ากวา 18 ป.4 - ป.6/มีความรู
ความสามารถเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานในหนาท่ี

บุคคลโรงพยาบาลลําพูน ต้ังแตวันท่ี 31 ส.ค. - 13 ก.ย. 60 ในวันเวลาราชการ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 053569100 ตอ 1241-1242 หรือ ทาง 
www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 13/09/2560

โทร .053-569100

โรงพยาบาลลําพูน พนักงานชวยเหลือคนไข ผูประสงคจะสมัครขอรับและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมงานทรัพยากร
บุคคลโรงพยาบาลลําพูน ต้ังแตวันท่ี 31 ส.ค. - 13 ก.ย. 60 ในวันเวลาราชการ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 053569100 ตอ 1241-1242 หรือ ทาง 
www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7590  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-569100

4 ไมตํ่ากวา 18 ม.3 ข้ึนไป/-



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

โรงพยาบาลลําพูน พยาบาลวิชาชีพ ผูประสงคจะสมัครขอรับและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมงานทรัพยากร
บุคคลโรงพยาบาลลําพูน ต้ังแตวันท่ี 31 ส.ค. - 13 ก.ย. 60 ในวันเวลาราชการ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 053569100 ตอ 1241-1242 หรือ ทาง 
www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15960  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 13/09/2560

โทร .053-569100

บริษัท แอบบีเครสท (ประเทศไทย) จํากัด Sale Executive คุณสมบัติของผูสมัคร -ชาย หญิง สัญชาติไทย -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาท่ีเก่ียวของ - มีทักษะในการส่ือสารท้ัง

1 ไมจํากัด ป.ตรี/บริหารธุรกิจ, 
การตลาด

17 ไมตํ่ากวา 18 ป.ตรี/พยาบาลศาสตร และ
ไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง

บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาท่ีเก่ียวของ - มีทักษะในการส่ือสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี ท้ังการพูดและการเขียน - สามารถใช
คอมพิวเตอรโปรแกรมพ้ืนฐานไดดี - มีประสบการณดานการขาย และการตลาด
 1-5 ป ท้ังในและตางประเทศ หากมีประสบการณดาน Jewellry จะพิจารณา
เปนพิเศศ -มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีความคลองแคลว เรียนรูงานได
อยางรวดเร็ว มีความซ่ือสัตย สามารถทํางานเปนทีมได -สามารถทํางานภายใต
แรงกดดันได ***ประจําท่ีสาขาท่ีกรุงเทพ*** สนใจสงประวัติไดท่ี: E-mail 
address tongta.v@abbeycrestinternational.com 

99/29  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจันทร - ศุกร เวลา 08:00 - 18:00น.  

ประเภทกิจการ ผลิตจิวเวลร่ีเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:atlrecruitment@abbeycrest.co.th

โทร .053-537950-3 ตอ 4

การตลาด



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ผูชวยนักรังสีวิทยา (ดวนๆ) 1. ประกันสังคม 2. ประกันอุบัติเหตุ 3. สวนลดคารักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลฯ 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/09/2569

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ผูชวยนักเทคนิคการแพทย 
(ดวนๆๆ)

1. ประกันสังคม 2. ประกันอุบัติเหตุ 3. สวนลดคารักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลฯ 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

1 ไมเกิน 35 ป ม.6-ปวช/ผูชวยทาง
การแพทย/พยาบาล , 
ผูชวยนักเทคนิคการแพทย

ไมเกิน 35 ป ม.6-ปวช/ผูชวยทาง
การแพทย/พยาบาล , 
ผูชวยนักรังสีวิทยา และ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

1

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ผูชวยทางการแพทย/พยาบาล , 
ผูชวยนักเทคนิคการแพทย และ

อื่นๆท่ีเก่ียวของ

1. งานบริการผูปวยยเอกซเรยภายใตการดูแลของนักเทคนิคการแพทย           
  2. งานเก็บฟลม 3. งานสถิติของแผนก 4. งานดูแลและรักษาบํารุงเคร่ืองมือ
แพทยใหอยูในสภาพดีเสมอ 5. ดูแลรักษาเคร่ืองมือใหพรอมปฏิบัติการ -----
สวัสดิการ---- 1. ประกันสังคม 2. ประกันอุบัติเหตุ         3. สวนลดคา
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลฯ 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

ผูชวยนักเทคนิคการแพทย
 และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน 35 ป ม.6-ปวช/ผูชวยนักเทคนิค
การแพทย



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน)        หัวหนากะการผลิต       
(ผลิตอาหารสัตว)

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม                      
4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คา
รักษาพยาบาล  8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานเขากะ กะเชา กะบาย กะดึก   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560
e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444
บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด (โรงแรม พนักงานแมบาน ดูแล ทําความสะอาดหองพัก 25-45 ไมจํากัดวุฒิ

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคร่ืองกล ไฟฟา 
อุตสาหกรรม

1บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด (โรงแรม
ลําพูนวิล)

พนักงานแมบาน ดูแล ทําความสะอาดหองพัก 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  
ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/09/2560
โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานดึงกระสอบอาหารสัตว 
(30 กิโลกรัม)

1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร     
5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล  
8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 500-600 ตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30 -16.30   

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/09/2560

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

25-45 ไมจํากัดวุฒิ

5 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

1



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

บริษัท กิตกมล จํากัด (ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจําราน มีความรับผิดชอบ สามารถทําโอเขากะได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ปดรับสมัคร 28/09/2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

หจก.กิตกวิน (ตลาดแจวจริง)         ชางประจําโครงการ       
(ตลาดแจวจริง)

เกณฑทหารแลว มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

321  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

10 18-35 ม.3/ข้ึนไป

1 20-35 ปวช.-ปวส./สาขาท่ี
เก่ียวของ

321  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เชาพ้ืนท่ีเพ่ือทําศูนยรานคา ปดรับสมัคร 28/09/2560

e-mail:kitkawin2010@gmail.com

โทร .053-581707

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด แมบาน สามารถเร่ิมงานได ในวันท่ี 1 กันยายน 2560 คานํ้ามัน , คาอาหาร เบ้ียขยัน , 
ชุดฟอรม , โบนัสประจําป 

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 333  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 15 กันยายน 2560

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

1 35-45 ไมจํากัดวุฒิ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด พนักงานลางรถ -ชุดฟอรมพนักงาน 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง วันละ305  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  
ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอมศูนยบริการ,อะไหล ปดรับสมัคร 25/09/2560

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด        ท่ีปรึกษาการขาย        
(พนักงานขายรถยนต)

-มีคาคอมมิชช่ันจากการขาย -มีคาลวงเวลา -ชุดฟอรมพนักงาน 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอม ปดรับสมัคร 25/09/2560

1 ไมจํากัดวุฒิ

5 22-35 ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ พรอม
ศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร 25/09/2560

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท สยามมิตซุย คาสต้ิง จํากัด ชางเชื่อม - มีความรูพ้ืนฐานในการเช่ือม - สามารถเรียนรูงานไดดี - มีมนุษยสัมพันธดี - มี
ชุดยูนิฟอรม - อาหารกลางวันฟรี 

92  หมู 10  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ซ้ือ ขาย แปรรูป ขยะและเศษ
วัสดุอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 25/09/2560

โทร .053-090121,083-1521382

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด เจาหนาท่ีเทคนิคชวยงานวิศวกร ชายผานเกณฑทหารแลว สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานในการทํางานได 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-16.45 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 25/09/2560

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 21 ข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิ

1 21-25 ปวส./ไฟฟา/เคร่ืองกล/
ชางกลโรงงาน

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 115



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Production Control Staff KnowledgeIBM AS400 system/LANSA Client. Computer skill such as 
MS office. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 25/09/2560

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 115

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer Knowledge of drawing and graphic skill. Knowledge of MS Office 
Program, C programing, Basic especially UB script, Auto CAD. DSP 
knowledge and Altium designer will be advantage. 

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor's degree
 in Humanities or 
relate or any related 
field.

5 age not 
over 28 year

ป.ตรี/Bachelor's degree
 in Industrial 
Engineering./Mechanica knowledge and Altium designer will be advantage. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 25/09/2560

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 115

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง ผานการเกณฑทหารแลว สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพ้ืนฐานในการ
ทํางานได สามารถทํางานเปนกะได 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 25/09/2560

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 115

Engineering./Mechanica
l Engineering.

1 21-35 ปวส./อิเล็กทรอนิกส/
เคร่ืองกล



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีรับคําส่ังซื้อในประเทศ รับคําส่ังซ้ือจากลูกคา และวางแผนสงมอบผลิตภัณฑ สามารถใชภาษาอังกฤษ/
ญ่ีปุนได 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยาน
ยนต

ปดรับสมัคร 25/09/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด    เจาหนาท่ีสนับสนุนงาน   
ควบคุมภายใน

จัดทําเอกสารเพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน สามารถ
ใชภาษาอังกฤษในการทํางานไดเปนอยางดี 

1 25-35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจทุกสาขา

1 23-28 ป.ตรี/บัญชี
ควบคุมภายใน ใชภาษาอังกฤษในการทํางานไดเปนอยางดี 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยาน
ยนต

ปดรับสมัคร 25/09/2560

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีควบคุมงานทดลอง รับคําส่ังซ้ือจากลูกคา สามารถใชภาษาอังกฤษในการทํางานได 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยาน
ยนต

ปดรับสมัคร 25/09/2560

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

1 22-35 ปวส./ข้ึนไป ทุสาขา



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Process Engineer 
(Automotive)- Lamphun

3 years minimum experience as process design engineer. Ability to 
make manual, semi and full automatic process concepts and 
layouts. Production line layout experience according to lean 
manufacturing principles is a plus. 

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 25/09/2560

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

1 25-35 ป.ตรี/Bachelor’s 
Degree in Mechanical 
or Electrical Engineer.

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

บริษัท ฮอทพอท จํากัด (มหาชน) สาขาแจมฟาลําพูน พนักงานครัว ติดตอสมัครงานดวยตนเองท่ีราน ฮอทพอท สาขาแจมฟา 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ช่ัวโมงละ 42   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น./13.00-22.00 น.  

ประเภทกิจการ รานอาหารบุฟเฟ ปดรับสมัคร 25/09/2560

โทร .0863788709,0952080507

บริษัท ฮอทพอท จํากัด (มหาชน) สาขาแจมฟาลําพูน พนักงานบริการ ติดตอสมัครงานดวยตนเองท่ีราน ฮอทพอท สาขาแจมฟา 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ช่ัวโมงละ 42   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น./13.00-22.00 น.  

ประเภทกิจการ รานอาหารบุฟเฟ ปดรับสมัคร 25/09/2560

โทร .0863788709,0952080507

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) วิศวกรโรงงาน (IE) มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 25/09/2560

2 18-35 ม.3/ข้ึนไป

4 18-30 ม.3/ข้ึนไป

2 21-36 ป.ตรี/อุตสาหการ

แตงกายและสวนประกอบ

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ชางซอมบํารุง มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 25/09/2560

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ชางไฟฟา มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00-17.00 น.  

1 21-35 ป.ตรี/ไฟฟา/เคร่ืองกล

1 21-35 ม.3/ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 25/09/2560

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) แมบาน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 25/09/2560

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

1 25-35 ม.3/ข้ึนไป



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานฝายผลิต สามารถทํางานลวงเวลาได 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 25/09/2560

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได สามารถทํางานลวงเวลาได 

99/3   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00-17.00 น.  

20 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

10 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 25/09/2560

e-mail:khanittha_th@thanulux.com

โทร .053-537643 ตอ แผนกบุคคล

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) ฝายการตลาดและโปรโมชั่น ชายผานการเกณฑทหารแลว 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ มินิมารท ปดรับสมัคร 25/09/2560

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท นอรทเธิรน อินดัสเตรียลแกส จํากัด พนักงานฝายผลิต มีประกันสังคม 

335  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 น. ส 08.00-12.00น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายแกสอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 25/09/2560

โทร .053-091234-5

1 21-35 ปวช.-ปวส./การขาย/
ตลาด/มีประสบการณ

1 30-40 ม.3/ข้ึนไป



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

บริษัท นอรทเธิรน อินดัสเตรียลแกส จํากัด พนักงานสงของ มีประกันสังคม 

335  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 น. ส 08.00-12.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายแกสอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 25/09/2560

โทร .053-091234-5

บริษัท นอรทเธิรน อินดัสเตรียลแกส จํากัด พนักงานขับรถและสงของ มีใบขับข่ีประเภท 4 

335  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 น. ส 08.00-12.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายแกสอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 25/09/2560

โทร .053-091234-5

1 30-40 ม.3/ข้ึนไป

1 30-40 ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-091234-5

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด หัวหนาแผนกคลังสินคา (Chief) 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 27 ปข้ึนไป 2. ปริญญาตรี สาขาท่ีเก่ียวของ   3.
 มีประสบการณในตําแหนงงานหัวหนาคลังสินคา 3 ปข้ึนไป 4. มีทักษะในการ
ใชโปรแกรม Express ไดเปนอยางดี 5. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรค
ประจําตัว 6. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31/9/2017

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาท่ีบัญชี 1 23 ป ป.ตรี/บัญชีและการเงิน 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง 2. อายุ 22 ป - 35 ป 3. ปริญญาตรี สาขาบัญชีและ
การเงิน 4. มีประสบการณในตําแหนงงานอยางนอย 2 ปข้ึนไป   5. หากมี
ประสบการณงานดานตนทุนจะพิจารณาเปนพิเศษ 6. มีทักษะดานคอมพิวเตอร
 Microsoft Excel และ มีทักษะในการใชโปรแกรม Express ไดเปนอยางดี 7. 
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 8. สามารถเร่ิมงานไดเปนอยางดี 

1 27 ป.ตรี/



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/9/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด ฝายผลิต 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง 2. อายุ 18 ป บริบูรณ ข้ึนไป 3. สามารถทํางาน
ลวงเวลา และ ทํางานเปนกะได 4. สุขภาพแข็งแรง สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว
 5. มียานพาหนะเปนของตนเอง 6. สามารถเร่ิมงานไดทันที 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

30 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/9/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท เออรน่ี อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด Shipping Staff 1 22-30 ป.ตรี/Business Admin./
 Management or 
related

• 1-3 years work experience for related field • Have experience of 
at least 1 year relating to BOI, shipping and import/export 
documents. • Good language skill in English • ISO9001 / ISO/TS 
16949 knowledge • Computer knowledge (Word, Excel, Power 
point, Outlook) • Well planning and organized, flexible, initiative 
and self motivated • Experience in ERP system if in AX Dynamic is 
an advantage 

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานMon.-Fri. 08.00-17.00   
ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 30/09/2017

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750โทร .053-581750



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายบัญชี • จัดทําแบบภาษีหัก ณ ท่ีจายได • จัดทําภาษีมูลคาเพ่ิม • ทําใบสําคัญรับ – จาย
ได • ตรวจสอบเอกสารใบกํากับภาษีพรอมจัดทํารายงานภาษีซ้ือ – ขาย • 
ติดตองานกับลูกคา / ลูกหน้ี • งานอ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย • วุฒิการศึกษา 
เก่ียวกับบัญชี ปวส. ปริญญาตรี • มีใจรักงานบัญชี และ มีความรับผิดชอบสูง • 
มีประสบการณทางโปรแกรมบัญชี เอ็กเพรส และสามารถใชงาน Microsoft 
Office • ตามโครงสรางบริษัท หรือ ตามตกลง               • ประกันสังคม • ชุด
พนักงาน   • ซ้ือสินคาบริษัทฯ ในราคาพิเศษ 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม  ปดรับสมัคร 24/9/2560

1 18-45 ปวส./บัญชี

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม  ปดรับสมัคร 24/9/2560

โทร .053 533 008

หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน ผูชวยเจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพ 
(QC)

มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได มี
ความละเอียด รอบคอบ สามารถทํางานลวงเวลาได เพศชายมีใบผานการ
เกณฑทหาร สวัสดิการ : คาอาหาร คาโอที โบนัส ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 
สมัครไดท่ี : หจก.ยูนิคพรีซิช่ัน (ฝายบุคคล) วันจันทร - วันเสาร เวลา 08:00 - 
17:00 น. (หยุดวันอาทิตย) โทร.(053) 597195 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08:00-17:00 (วันจันทร-วันเสาร)   

ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 31/08/2560

โทร .053-597195

2 21 ปข้ึนไป ม.3-ปวช./ไมจํากัด



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน ชาง CNC มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา มีใบผานการเกณฑทหาร สามารถ
ทํางานลวงเวลาได สามารถเขากะกลางคืนได สามารถยืนทํางานได มี
ประสบการณในการปฏิบัติงานเคร่ือง CNC สวัสดิการณ : คาอาหาร คากะ
กลางคืน โอที โบนัส ยูนิฟอรม ประกันสังคม สนใจสมัครไดท่ี : หจก.ยูนิคพรี
ซิช่ัน (ฝายบุคคล) วันจันทร - วันเสาร เวลา 08:00 - 17:00 (หยุดวันอาทิตย) 
(053) 597195 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08:00-17:00 (วันจันทร-วันเสาร) หยุดวันอาทิตย  

ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 31/08/2560

e-mail:unique_precision@hotmail.com

2 21 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:unique_precision@hotmail.com

โทร .053-597195

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง      (ไทย
แลนด)จํากัด

Customer service staff 1.Co-ordinate with customer on new product development 
project. 2.Process the new order to production. 3.Confirmation of 
order customer. 4.Make costing of products and provide price 
quotation to customers. 5.Co-ordinate with sample rooms for 
sample making. 6.Follow up payment from customer. Good 
personality and coordination skills. Good command of both spoken 
and written English. 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2560

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

23 ปข้ึนไป ป.ตรี/Marketing or 
related fields.

1



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 24 - 31 สิงหาคม 2560

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง     (ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานขับรถ ขับรถใหผูบริหาร ขับรถสงเอกสาร ดูแลรักษารถยนตใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
 ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีไดรับมอบหมาย -ขยัน ซ่ือสัตย อดทน คลองแคลวและ
รอบคอบ -ตรงตอเวลา พรอมปฏิบัติหนาท่ีไดตลอดเวลา -มีใบอนุญาตขับข่ี
รถยนต เช่ียวชาญเสนทางในลําพูน-เชียงใหม เปนอยางดี -มีประสบการณใน
การทํางาน พิจารณาเปนพิเศษ -สามารถพูด ฟง อาน ภาษาอังกฤษ ไดในระดับ
เขาใจ พอใช 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2560

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

1 25-40 ปวส./

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com , E-mail : lpndoe@gmail.com


