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http://lpn.doe.go.th

e-mail : lpn@doe.go.th

Facebook : www.facebook.com/lpndoe
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Ê¶Ò¹»Ãa¡oº¡ÒÃ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
109-111 หมู่ 4 ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5
บริษัท บลูชิพส์ ไมโครเฮ้าส์ จํากัด
212/2 หมู่ 10 ต. อุโมงค์
อ. เมือง จ. ลําพูน
e-mail:job@bluechips.co.th
โทร .053-582156-8
บริษัท บลูชิพส์ ไมโครเฮ้าส์ จํากัด
212/2 หมู่ 10 ต. อุโมงค์
อ. เมือง จ. ลําพูน
e-mail:job@bluechips.co.th
โทร .053-582156-8
สํานักงานบัญชี เอ็น.ที.ค็อนซัล แอนด์ แอคเคาน์ทิง
19/6 หมู่ - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
e-mail:fonjoe@hotmail.com
โทร .053-535133,085-7097106
ร้านขจรบาติก
225 หมู่ 4 ต. ป่าซาง
อ. ป่าซาง จ. ลําพูน
โทร .053-521691
ร้านขจรบาติก
225 หมู่ 4 ต. ป่าซาง
อ. ป่าซาง จ. ลําพูน
โทร .053-521691
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
- ถ.ท่าจักร - แม่ทา หมู่ - ต. ทาขุมเงิน
อ. แม่ทา จ. ลําพูน
e-mail:053-574823
โทร .053-574679
สํานักงานบัญชี เอ็น.ที.ค็อนซัล แอนด์ แอคเคาน์ทิง
19/6 หมู่ - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
e-mail:fonjoe@hotmail.com
โทร .053-535133,085-7097106
บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จํากัด
307/1 หมู่ - ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ลําพูน
e-mail:apct@loxinfo.co.th
โทร .081-7647288
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด
99/9-10 ถ.เปอร์ไฮเวย์ หมู่ 11 ต. อุโมงค์
อ. เมือง จ. ลําพูน
โทร .053-552244 ต่อ 2410,2422

µíÒæË¹§

เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่
จํากัด
(ด่วน)
QA

oÒÂu/
Çu²¡i ÒÃÈึ¡ÉÒ/ÊÒ¢Ò
»
2
ปวส.-ป.ตรี/การบัญชี

e¾È ¨íÒ¹Ç¹

หญิง

1

18- ปวช.-ปวส./หากจบ
35 ปวช./ปวส.
อิเล็กทรอนิกส์ จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ

Packing Leader ไม่ 1 18 ปี ปวช.-ปวส./Diploma
จํากัด
ขึ้นไป or Bachelor's degree
in Business
Administration
พนักงานธุรการ- ไม่ 2 ตํา 20- ปวส.-ป.ตรี/การบัญชี
จํากัด หน่ง 35
บัญชี

พนักงานแซกจักรรัง ไม่ 1 18 ปี ไม่จํากัด/ขึ้นไป
จํากัด
ดุม
ช่างตัดผ้า

e§ืèo¹ä¢/ÊÇaÊ´i¡ÒÃ

ไม่ 1 18 ปี ไม่จํากัด/ขึ้นไป
จํากัด

ครูอัตราจ้างวิชาเอก ไม่ 1 22 ปี ป.ตรี/วิทยาศาสตร์
ขึ้นไป
วิทยาศาสตร์ จํากัด

พนักงานบัญชี ไม่ 2 ตํา 20- ปวส.-ป.ตรี/การบัญชี
ทํางานประจํา จํากัด หน่ง 35
ปั๊มน้ํามัน

พนักงานประจํา ไม่ 2
แผนกคอมพิวเตอร์ จํากัด

ปวช.-ปวส./เทคนิค
คอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ชาย 10 22- ปวส.-ป.ตรี/ด้าน
33 การเกษตร
ส่งเสริมการเกษตร

หากมีประสบการณ์ทางด้าน Inspection จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้กล้อง
Microscope, Lamp 3X สามารถทํางานเป็นกะ
และล่วงเวลาได้ สามารถยืนทํางานได้
At least 1 year experience in shipping
function & Packing. Computer proficiency
in MS Office (Excel, Word, Access and
PowerPoint) and SAP. Good command of
both spoken and written English.
สามารถเริ่มงานได้ทันที ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
ใช้อุปกรณ์สํานักงานได้ดี ทํางานประจําอยู่ลําพูน
หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีจะได้รับการพิจรณา
เป็นพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม (มือถือ)
083-9467246 (สนง.) 053-535133
-

-

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีความรู้
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ต้องการพนักงานด่วน สามารถเริ่มงานได้ทันที มี
ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และหาก
สามารถทํางานด้านบัญชีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไขการทํางานตามข้อตกลงของบริษัทฯ
สนใจติดต่อ (มือถือ) 083-9467246 (สนง.ฯ)
053-535133
มีประสบการณ์ทํางานร่วมกับผู้อื่น 1-2 ปี / มี
ประกันสังคม

ต้องสามารถไปทํางานประจําในพื้นที่สง่ เสริมการ
ปลูกมันฝรั่งของบริษัทในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่
ลําพูน ลําปาง ตาก เชียงใหม่ เชียงราย และ
พะเยา(บริษัทมีทพี่ ักให้)

Ê¶Ò¹»Ãa¡oº¡ÒÃ
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด
99/9-10 ถ.เปอร์ไฮเวย์ หมู่ 11 ต. อุโมงค์
อ. เมือง จ. ลําพูน
e-mail:hr.lamphun@pepsico.com
โทร .053-552244 ต่อ 2410,2422

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด
99/9-10 ถ.เปอร์ไฮเวย์ หมู่ 11 ต. อุโมงค์
อ. เมือง จ. ลําพูน
e-mail:hr.lamphun@pepsico.com
โทร .053-552244 ต่อ 2410,2422
บริษัท ซี.เค.คาร์ตันส์ จํากัด
319 หมู่ 8 ต. อุโมงค์
อ. เมือง จ. ลําพูน

oÒÂu/
Çu²¡i ÒÃÈึ¡ÉÒ/ÊÒ¢Ò
e§ืèo¹ä¢/ÊÇaÊ´i¡ÒÃ
»
เจ้าหน้าที่ควบคุม ชาย 5 22- ปวส./ช่างอุตสาหกรรม • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์/
ไฟฟ้ากําลัง/ช่างกลโรงงาน และสาขาที่เกี่ยวข้อง •
32
เครื่องจักร
มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ สวัสดิการ ชุด
เครื่องแบบพนักงาน, ค่ากะ, เบี้ยขยัน, ค่า
รักษาพยาบาลสําหรับพนักงานและครอบครัว,
เงินช่วยเหลือแต่งงาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ,
เงินช่วยเหลืองานบวช, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ,
ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพ
ประจําปี และเงินโบนัสประจําปี
เจ้าหน้าที่รับซื้อมัน ชาย 10 21- ปวส./ทุกสาขา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปได้เป็น
35
อย่างดี,มีความอดทน,สามารถทํางานภายใต้ความ
ฝรั่ง(ด่วน)
กดดันได้
µíÒæË¹§

e¾È ¨íÒ¹Ç¹

พนักงานจัดส่ง ไม่ หลาย 18 ปี ไม่จํากัด/จํากัด อัตรา ขึ้นไป
สินค้า

โทร .053-983204-7
ร้าน เจ.พี.โฟน
พนักงานขายชาย ชาย
56/1 หมู่ 3 ต. เหมืองง่า
อ. เมือง จ. ลําพูน
โทร .0-5353-1648,081-4687312,080-1206009
Personnel หญิง
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด
11 หมู่ 13 ต. มะเขือแจ้
Officer
อ. เมือง จ. ลําพูน
e-mail:personnel@thkd.co.th
โทร .053-552591-2 ต่อ 108
เจ้าหน้าที่บุคคล
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
109-111 หมู่ 4 ต. บ้านกลาง
(ด่วนที่สุด)
อ. เมือง จ. ลําพูน
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com
โทร .0 5358 1600-5
บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทยแลนด์)
IE Officer
จํากัด
97 หมู่ 5 ต. เวียงยอง อ. เมือง จ. ลําพูน
e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th
โทร .053-525045-48
บริษัท ลําพูน ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด
พนักงานแคชเชียร์
126 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลําปาง หมู่ 5
ต. เวียงยอง อ. เมือง จ. ลําพูน
โทร .053-525115-7

1. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน สวัสดิการ
ของบริษัทฯ 1. มีอาหารกลางวันเลี้ยง 2.
ค่าอาหารกะกลางคืน 3. ชุดฟอร์มพนักงาน 4. ค่า
ล่วงเวลา (OT) 5. เบี้ยขยัน 6. เงินพิเศษ/
เงินกองทุน 7. ประกันสังคม 8. ส่งท่องเที่ยว
ต่างจังหวัด,จัดงานเลี้ยงตามเทศกาล
สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2

25- ปวส./ขึ้นไป
35

1

1. Training course in Labor Law, HR
ไม่ ป.ตรี/Human
Management, ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS
เกิน Resource,
30 Accounting, Business 16949 will be an advantage. 2. 1-3 years
administration or experience in Human Resource functions
related field.
is preferable. 3. Effectively in writing,
speaking, reading and understanding
English.
ปวส.-ป.ตรี/การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง

ไม่ 1
จํากัด

ไม่ 1 25 ปี ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร์ หากมีประสบการณ์ในด้านงานการ์เม้นท์หรือ
จํากัด
ขึ้นไป สาขาสิ่งทอ,อุตสาหการ อุตสาหกรรมสิ่งทอมาก่อนจะได้รับการพิจารณา
,เครื่องกล หรือสาขาวิชา เป็นพิเศษ สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี
หญิง

1

ไม่ ปวส.-ป.ตรี/เกิน
30 ปี

-
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·ÕèºÒ¹ Ãaº¡Åaºä»¼Åiµ »Ãa¡oº ºÃÃ¨u «oÁËÃืoæ»ÃÃÙ»Êiè§¢o§
µÒÁ·Õè µ ¡Å§ e¾ืè o Å´¢aé ¹ µo¹¡ÒÃ¼Åi µ ºÒ§Ê Ç ¹¢o§¹ÒÂ¨ Ò §
oo¡ä» ã¹¡ÒÃ¹Õé ÊíÒ¹a¡§Ò¹¨a´ËÒ§Ò¹¨a§ËÇa´ÅíÒ¾Ù¹ ¨ึ§¢oeªi
ªÇ¹¼ÙÇÒ¨Ò§/Ê¶Ò¹»Ãa¡oº¡ÒÃ Å§·aeºÕÂ¹¼ÙÇÒ¨Ò§ e¾ืèo¨a´·íÒ
·aeºÕ Â ¹¼Ù Ç Ò ¨ Ò §æÅa»ÃaªÒÊa Á ¾a ¹ ¸ ã Ë ¼Ù ·Õè Ê ¹ã¨ä´ · ÃÒº
æÅae¢ÒÃÇÁ¡i¨¡ÃÃÁã¹oo¡ÒÊµoä»
Êoº¶ÒÁÃÒÂÅaeoÕ Â ´e¾iè Á eµi Á ä´ ·Õè Ë ÁÒÂeÅ¢
o·ÃÈa¾· 0-5352-5543-4 , 0-5353-7701 ã¹
Ça¹æÅaeÇÅÒÃÒª¡ÒÃ

ã¹»§º»ÃaÁÒ³ 2556 ÊíÒ¹a¡§Ò¹¨a´ËÒ§Ò¹
¨a § ËÇa ´ Åí Ò ¾Ù ¹ ¡í Ò Ë¹´¨a´í Ò e¹i ¹ ¡ÒÃ¨a ´ §Ò¹ ¹a ´ ¾º


æÃ§§Ò¹µÒ§´ÒÇ eÃ§¾iÊÙ¨¹Ê
a ªÒµiãËæÅÇeÊÃç¨ÀÒÂã¹Ça¹·Õè 14 ¸a¹ÇÒ¤Á ¹Õé
æÃ§§Ò¹µÒ§´Ò ÇËÅºË¹Õe¢ÒeÁืo §Êa ªÒµi¾ÁÒ ÅÒÇ
æÅa¡aÁ¾ÙªÒ ·Õèä´Ãaº¡ÒÃo¹uÒµãË·íÒ§Ò¹¶ึ§Ça¹·Õè 14 ¸a¹ÇÒ¤Á
2555 æÅaÃoe¢ÒÃaº¡ÒÃ¾iÊÙ¨¹ªÒµi e¾ืèoÃaº¾ÒÊ»oÃµ ãËeÃ§
´íÒe¹i¹¡ÒÃÀÒÂã¹Ça¹·Õè 14 ¸a¹ÇÒ¤Á 2555
¹Ò§¾Ã»ÇÕ³ Çiªiµ ¨a´ËÒ§Ò¹¨a§ËÇa´ÅíÒ¾Ù¹ e»´e¼ÂÇÒ
µÒÁ·Õè¤ ³aÃa ° Á¹µÃÕ ÁÕ Á µi e Ëç ¹ ªoºãËæÃ§§Ò¹µÒ§´ ÒÇ¡ÅuÁ ·Õè
ãºo¹u Òµ·í Ò §Ò¹ËÁ´oÒÂu ã ¹Ça ¹ ·Õè 14 Ái ¶u¹ ÒÂ¹ 2555
e©¾Òa¼Ù·ÕèÂa§äÁä´Ãaº¡ÒÃ¾iÊÙ¨¹ÊaªÒµiæÅaÂa§äÁä´Ãaº¾ÒÊ»oÃµ
µooÒÂuãºo¹uÒµ·íÒ§Ò¹ ¶ึ§Ça¹·Õè 10 µuÅÒ¤Á 2555 ¹aé¹
ºa´¹Õé ¡ÒÃ´íÒe¹i¹¡ÒÃµooÒÂuãºo¹uÒµ·íÒ§Ò¹Êié¹Êu´
Å§æÅÇ æÅaæÃ§§Ò¹µÒ§´ÒÇµo§e¢ÒÃaº¡ÒÃ¾iÊÙ¨¹ÊaªÒµi

e¾ืè oãËä´Ãa º¾ÒÊ»oÃµ ÀÒÂã¹Ça¹ ·Õè 14 ¸a ¹ÇÒ¤Á 2555
ËÅa§¨Ò¡ä´Ãaº¾ÒÊ»oÃµæÅÇãËÂืè¹¤íÒ¢oÃaºãºo¹uÒµ·íÒ§Ò¹ãËÁ
e¾ืèoe»ÅÕèÂ¹Ê¶Ò¹aãËe»¹æÃ§§Ò¹µÒ§´ÒÇ·Õèe¢ÒeÁืo§ oÂÒ§¶Ù¡
¡®ËÁÒÂÀÒÂã¹ 15 Ça¹ ¹aº¨Ò¡Ça¹·Õèä´Ãaº¾ÒÊ»oÃµ æÅaÇÕ«Ò
·í Ò §Ò¹ ËÒ¡¾ ¹ ¡í Ò Ë¹´æÅaÂa § äÁ ä ´ Ãa º ¡ÒÃ¾i ÊÙ ¨ ¹ Êa  ªÒµi
Ê ¶ Ò ¹ a ·Õè ä ´ Ãa º ¡ Ò Ã ¼ o ¹ ¼a ¹ ã Ë o ÂÙ ã ¹ Ã Ò ª o Ò ³ Ò ¨a ¡ Ã
¨aÊié¹Êu´Å§ äÁÊÒÁÒÃ¶oÂÙã¹ÃÒªoÒ³Ò¨a¡ÃæÅa·íÒ§Ò¹ä´oÕ¡
µoä»
Êoº¶ÒÁ¢ o ÁÙ Å e¾iè Á eµi Á ä´ ·Õè Êí Ò ¹a ¡ §Ò¹¨a ´ ËÒ§Ò¹
¨a§ËÇa´ÅíÒ¾Ù¹ ËÁÒÂeÅ¢o·ÃÈa¾· 0-5352-5543-4 æÅa
0-5353-7701 ã¹Ça¹æÅaeÇÅÒÃÒª¡ÒÃ

»¯i·¹i µÅÒ´¹a´æÃ§§Ò¹
¡íÒË¹´¡ÒÃ¨a´§Ò¹

Ê¶Ò¹·Õ¨è ´a §Ò¹

12 ¡a¹ÂÒÂ¹ 2555
19 ¡a¹ÂÒÂ¹ 2555
22 ¡a¹ÂÒÂ¹ 2555
26 ¡a¹ÂÒÂ¹ 2555

ªaé¹ 5 ÈÙ¹Â¡ÒÃ¤Òe«ÕÂÃÃa§Êiµ ¨a§ËÇa´»·uÁ¸Ò¹Õ
ËÒ§ÊÃÃ¾Êi¹¤Òºiê¡«Õ ÊÒ¢ÒÊÃaæ¡ ¨a§ËÇa´ÊÃaæ¡Ç
ËÒ§ÊÃÃ¾Êi¹¤Òºiê¡«Õ ÊÒ¢ÒÁËÒªaÂ
ªaé¹ 2 ËÒ§ÊÃÃ¾Êi¹¤Òºiê¡«Õ ÊÒ¢Ò¹Ç¹¤Ã ¨a§ËÇa´
»·uÁ¸Ò¹Õ

Ë¹ÇÂ§Ò¹·Õè¨´a §Ò¹
ÊíÒ¹a¡§Ò¹¨a´ËÒ§Ò¹¨a§ËÇa´»·uÁ¸Ò¹Õ
ÊíÒ¹a¡§Ò¹¨a´ËÒ§Ò¹¨a§ËÇa´ÊÃaæ¡Ç
ÊíÒ¹a¡§Ò¹¨a´ËÒ§Ò¹¨a§ËÇa´ÊÁu·ÃÊÒ¤Ã
ÊíÒ¹a¡§Ò¹¨a´ËÒ§Ò¹¨a§ËÇa´»·uÁ¸Ò¹Õ

ËÁÒÂeÅ¢o·ÃÈa¾·
0-2567-0630 µo 20-23,
0-3742-5020-2
0-3481-0759-60
0-2567-0630 µo 20-23,02567-3881

Ãaº¿§ÃÒÂ¡ÒÃÇi·ÂuæÃ§§Ò¹ ¨a´ËÒ§Ò¹¾º»ÃaªÒª¹
·u¡Ça¹¾u¸ eÇÅÒ 12.00 - 12.30 ¹. ¤Åืè¹ 104.5 MHz
µi´µÒÁ¢ÒÇÊÒÃ µíÒæË¹§§Ò¹ÇÒ§
Website : http://lpn.doe.go.th Facebook : www.facebook.com/lpndoe

สวนกลาง

กระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม

สายดวน ๑๕0๖
0-๒๒๓๒-๑๓๔๑-๒
www.mol.go.th
0-๒๒๗๔-๙๔๒๓ , 0-๒๒๔๘-๔๗๔๓
www.doe.go.th.
0-๒๒๔๕-๔0๓๕ , 0-๒๒๔๗-๖๖0๖
www.dsd.go.th
0-๒๒๔๕-๘๙๓๒ , 0-๒๒๔๕-๙๑๓๓
www.labour.go.th
0-๒๙๕๖-๒๕๓๔-๗
www.sso.go.th

สวนภูมิภาค(จังหวัดลําพูน)

สํานักงานแรงงานจังหวัดลําพูน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําพูน
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลําพูน
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําพูน

ºÃÃ³Ò¸i¡ÒÃ
¼Ùª ÇÂºÃÃ³Ò¸i¡ÒÃ

¹Ò§¾Ã»ÇÕ³ Çiªiµ
¹Ò§ÊÒÇ¾ÃÃ³·iÂÒ ¶Ò¹aÇu²i¾§É

0-๕๓๕๒-๕๕๓๘-๔๐
0-๕๓๕๒-๕๕๔๓-๔
0-๕๓๕๑-๑๒๖๖
0-๕๓๕๒-๕๕๓๕
0-๕๓๕๓-๗๖๙๗-๘

¨a´ËÒ§Ò¹¨a§ËÇa´ÅíÒ¾Ù¹
¹a¡ÇiªÒ¡ÒÃæÃ§§Ò¹

¡o§ºÃÃ³Ò¸i¡ÒÃ
¹Ò§ÊÒÇoÁÃÃaµ¹ ºu¹ÒÂื¹
¹a¡ÇiªÒ¡ÒÃæÃ§§Ò¹ªíÒ¹Ò¡ÒÃ
¹Ò§ÊÒÇ¡iè§¡ÃÒ¹µ æÊ¹ÈiÃi
¹a¡ÇiªÒ¡ÒÃæÃ§§Ò¹ªíÒ¹Ò¡ÒÃ
¹Ò§»Ãa¡ÒÂ ¢a¹·a¡i¨
e¨Ò¾¹a¡§Ò¹¸uÃ¡ÒÃªíÒ¹Ò§Ò¹
¹Ò§¡ÃÃ³i¡Ò Êo¹»ÒÅa
¹a¡ÇiªÒ¡ÒÃæÃ§§Ò¹
æÅae¨ÒË¹Ò·ÕèÊíÒ¹a¡§Ò¹¨a´ËÒ§Ò¹¨a§ËÇa´ÅíÒ¾Ù¹

