
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด พนักงานขนสง งานขับรถหอลอ สงอาหารสัตวเขตลําพูน ลําปาง สามารถลงของได สุขภาพ
รางกายแข็งแรง สมบูรณ 

1 25-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว 
และฟารมสุกร

ปดรับสมัคร 25/04/2562

โทร .053-581221,581378-9

รานกุสุมาอาหารสัตว พนักงานขายของหนาราน มีความชํานาญในการทําอาหาร มีความซ่ือสัตย สุจริต มีนํ้าใจ ขยันอดทน 
อัธยาศัยดี ไมมีประวัติเสีย มีประสบการณในการทํางาน 

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-16.30 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/04/2562

1 18-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-511720

หนา้ 1/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอคทีฟ เนช่ัน จํากัด sportsworld 
สาขาแจมฟาชอปปงมอลล

พนักงานประจําสาขา แจมฟา
ลําพูน

- 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงเคร่ืองกีฬา ปดรับสมัคร 22/04/2562

โทร .053-093479/081-9801525

บริษัท แอคทีฟ เนช่ัน จํากัด sportsworld 
สาขาแจมฟาชอปปงมอลล

พนักงานประจําสาขา พรอมเม
นาดา

- 

ม.3/ข้ึนไป

1 20 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

3 20 ปข้ึนไป

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การขายสงเคร่ืองกีฬา ปดรับสมัคร 22/04/2562

โทร .053-093479/081-9801525

สุขสถาน ณ ลําพูน แมบาน มีใจรักงานบริการ ย้ิมแยมแจมใส มีทักษะการเจรจาส่ือสาร พูดจาฉะฉาน 
สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. คาลวงเวลา 3. เบ้ียขยัน 4. ท่ีพัก (ไมรวมคา
นํ้าคาไฟ) 

7  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ รานขายอาหารและเคร่ืองด่ืม
ทุกชนิด, ท่ีพักรายวัน

ปดรับสมัคร 22/04/2562

โทร .089-7899624

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .089-7899624

หนา้ 2/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สุขสถาน ณ ลําพูน คนสวน มีใจรักงานบริการ ย้ิมแยมแจมใส มีทักษะการเจรจาส่ือสาร พูดจาฉะฉาน 
สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. คาลวงเวลา 3. เบ้ียขยัน 4. ท่ีพัก (ไมรวมคา
นํ้าคาไฟ) 

7  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ รานขายอาหารและเคร่ืองด่ืม
ทุกชนิด, ท่ีพักรายวัน

ปดรับสมัคร 22/04/2562

โทร .089-7899624

สุขสถาน ณ ลําพูน พนักงานหนาราน มีใจรักงานบริการ ย้ิมแยมแจมใส มีทักษะการเจรจาส่ือสาร พูดจาฉะฉาน 
สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. คาลวงเวลา 3. เบ้ียขยัน 4. ท่ีพัก (ไมรวมคา

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

2 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. คาลวงเวลา 3. เบ้ียขยัน 4. ท่ีพัก (ไมรวมคา
นํ้าคาไฟ) 

7  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ รานขายอาหารและเคร่ืองด่ืม
ทุกชนิด, ท่ีพักรายวัน

ปดรับสมัคร 22/04/2562

โทร .089-7899624

สุขสถาน ณ ลําพูน ผูชวยกุก มีใจรักงานบริการ ย้ิมแยมแจมใส มีทักษะการเจรจาส่ือสาร พูดจาฉะฉาน 
สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. คาลวงเวลา 3. เบ้ียขยัน 4. ท่ีพัก (ไมรวมคา
นํ้าคาไฟ) 

7  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ รานขายอาหารและเคร่ืองด่ืม
ทุกชนิด, ท่ีพักรายวัน

ปดรับสมัคร 22/04/2562

2 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .089-7899624

หนา้ 3/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สุขสถาน ณ ลําพูน กุก มีใจรักงานบริการ ย้ิมแยมแจมใส มีทักษะการเจรจาส่ือสาร พูดจาฉะฉาน 
สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. คาลวงเวลา 3. เบ้ียขยัน 4. ท่ีพัก (ไมรวมคา
นํ้าคาไฟ) 

7  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ รานขายอาหารและเคร่ืองด่ืม
ทุกชนิด, ท่ีพักรายวัน

ปดรับสมัคร 22/04/2562

โทร .089-7899624

บริษัท ต.เจริญยนต บอด้ีเพนท จํากัด แมบาน ประกันสังคม เบ้ียไมหยุดงาน ชุดพนักงาน พยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 1 ไมจํากัด ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

บริษัท ต.เจริญยนต บอด้ีเพนท จํากัด แมบาน ประกันสังคม เบ้ียไมหยุดงาน ชุดพนักงาน พยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 
สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

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

ประเภทกิจการ เคลมประกันรถยนตและซอม ปดรับสมัคร 20/04/2562

โทร .053-092334,053-534072,053-534365

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานท่ัวไป ไมจํากัดวุฒิ (สวัสดีการ มีประกันสังคม ชุดพนักงาน โบนัส เงินเดือน ตาม
โครงสรางบริษัท) ทดลองงาน 3 เดือน หากเปนงานไว พิจารณากอนกําหนด 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 20/04/2562

e-mail:Assign_z@hotmail.com

1 ไมจํากัด ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 35 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-525543#502 /095-2366622

หนา้ 4/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด ออกแบบดีไซน สามารถทําโปรแกรมออกแบบท้ังหมดไดดี หากทําแบบ 3D จะพิจารณาเปน
พิเศษ วุฒิ ปวส. ข้ึนไป ไมจํากัดเพศ เงินเดือน 12,000 (สวัสดีการ มี
ประกันสังคม โบนัส มีประสบการณการทํางานจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 
ทดลองงาน 3 เดือน หากเปนงานไว พิจารณากอนกําหนด ) 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 20/04/2562

e-mail:Assign_z@hotmail.com

1 35 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-525543#502 /095-2366622

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานออฟฟต ทํางานคลองตัว เกงงานดานเอกสาร ติดตอส่ือสารกับลูกคาไดดี วุฒิ ปวส. ข้ึน
ไป อายุ 35 ป ข้ึนไป เพศหญิง เงินเดือน 12,000 บาทแลวแตความสามารถ 
(สวัสดิการ มีประกันสังคม ชุดพนักงาน โบนัส และขับรถยนตไดและมี
ใบขับข่ีจะพิจารณาเปนพิเศษ ทดลองงาน 3 เดือน หากเปนงานไว พิจารณา
กอนกําหนด ) 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 20/04/2562

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-525543#502 /095-2366622

3 35 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

โทร .053-525543#502 /095-2366622

หนา้ 5/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานข้ึนตัวอยางผา มีประสบการณทางดานงานเส้ือผา สามารถข้ึนตัวอยางเส้ือผาไดทุกแบบทุก
ประเภท สามารถสามารถดูแพ็นเทร์ินแกแบบได สามารถสอนงานพนักงานได
 ทํางานไว มีประสบการณดานการคุมงานในการผลิต และวางแผนการผลิตได
เปนอยางดี เพศหญิง อายุ 35-40 ป ข้ึนไป (สวัสดีการ มีประกันสังคม ชุด
พนักงาน โบนัส ) 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 20/04/2562

e-mail:Assign_z@hotmail.com

2 35 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-525543#502 /095-2366622

บริษัท เอ แอนด บี รุงเรือง จํากัด คนงานยกของ ขยัน อดทน ทํางานหนักได 

22/5  หมู 7  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 320/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ขายปุยเคมี ปดรับสมัคร 20/04/2562

e-mail:cm_abrungrueng@hotmail.com

โทร .088-5572488

บริษัท เอ แอนด บี รุงเรือง จํากัด คนขับรถหกลอ งานยกปุย สงรานคาพ้ีนท่ี ลําพูน, เชียงใหม ขยัน อดทน มีใบขับข่ีประเภท 2 

22/5  หมู 7  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ขายปุยเคมี ปดรับสมัคร 20/04/2562

e-mail:cm_abrungrueng@hotmail.com

2 18-40 ป.6/ข้ึนไป

2 18-40 ป.6/ข้ึนไป

e-mail:cm_abrungrueng@hotmail.com

โทร .088-5572488
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาท่ีพัฒนาลูกคา Canvass สิทธิการรักษาพยาบาล / ยูนิฟอรม / ประกันสังคม / คาเบ้ียงเล้ียง วันละ 
150 บาท 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 20/04/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแผนกเบเกอรี่ มีประสบการณ อยางนอย 6 เดือน สิทธิการรักษาพยาบาล /กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ / ยูนิฟอรม /โบนัสประจําป /ประกันสังคม / คาเบ้ียงเล้ียง / คา

1 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/
บริหาร/นิเทศ/การ
จัดการ

1 21-35 ม.6/ข้ึนไป
เล้ียงชีพ / ยูนิฟอรม /โบนัสประจําป /ประกันสังคม / คาเบ้ียงเล้ียง / คา
โทรศัทพ

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 20/04/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ สิทธิการรักษาพยาบาล /กองทุนสํารองเล้ียงชีพ / ยูนิฟอรม /โบนัสประจําป
 /ประกันสังคม / คาเบ้ียงเล้ียง / คาโทรศัทพ

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 20/04/2562

e-mail:- Fax 053-581333

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

1 21-35 ม.6/ข้ึนไป

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาท่ีพัฒนาลูกคา CDO มีประสบการณ 1 ป สิทธิการรักษาพยาบาล /กองทุนสํารองเล้ียงชีพ / ยูนิ
ฟอรม /โบนัสประจําป /ประกันสังคม / คาเบ้ียงเล้ียง / คาโทรศัทพ

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 20/04/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผูจัดการแผนกอาหารแชแข็ง หรือมีประสบการณดานอาหารสด 3-5 ป สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี / 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ / โบนัสประจําป / ประกันสังคม / ยูนิฟอรม 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

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

1 28-35 ป.ตรี/ดานเกษตร,การ
จัดการ,การ
บริหารธุรกิจ

1

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 20/04/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผูจัดการแผนกเบเกอรี่ หรือมีประสบการณอยางนอย 3-5 ป สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี / กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ / โบนัสประจําป / ประกันสังคม / ยูนิฟอรม

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 20/04/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

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

บริหารธุรกิจ

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

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

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