
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด พนักงานจดเที่ยว สามารถอานออกเขียนได มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ มี

มนุษยสัมพันธดี ขยัน ซื่อสัตยและอดทน มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 

สามารถทํางานเปนกะได

239 ถ.ลําพูน-ลี ้ หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,450  บาท

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม วันที่ปดรับสมัคร 03/01/2565

โทร .053-007501 Fax.053-007500

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด พนักงานขับรถน้ําบริการ สามารถอานออกเขียนได มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ มี

มนุษยสัมพันธดี ขยัน ซื่อสัตยและอดทน มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 

สามารถทํางานเปนกะได

239 ถ.ลําพูน-ลี ้ หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,450  บาท

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม วันที่ปดรับสมัคร 03/01/2565

โทร .053-007501 Fax.053-007500

1 25-55 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 25-55 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 3 ธันวาคม 2564

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 3 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด พนักงานขับรถตักลอยาง สามารถอานออกเขียนได มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ มี

มนุษยสัมพันธดี ขยัน ซื่อสัตยและอดทน มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 

สามารถทํางานเปนกะได

239 ถ.ลําพูน-ลี ้ หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,450  บาท

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม วันที่ปดรับสมัคร 03/01/2565

e-mail:-

โทร .053-007501 Fax.053-007500

บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด โรงงาน 1 เจาหนาที่บัญชี มีประสบการณการจัดทําระบบบัญชี บัญชีสตอกสินคา บัญชีตนทุน 

บัญชีลูกหนี้ มีความรูทางดานคอมพิวเตอร และสามารถใชไดเปนอยางดี มี

ความรับผิดชอบ นําเสนอผลงานได กลาแสดงออก มนุษยสัมพันธดี และ

สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี

92  หมู 3  ต. หนองจอบ เพศ ไมจํากัด

อ. สันทราย  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ ผัก ผลไมแชเเข็งสงออก

ตางประเทศ

วันที่ปดรับสมัคร 03/01/2565

โทร .053-844960-4

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร

ปอเรชั่น จํากัด

คนสวน สุขภาพสมบูรณแข็งแรง พรอมเริ่มงานไดทันที

250  หมู 3  ต. ยางเนิ้ง เพศ ชาย

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพื่อสงออก วันที่ปดรับสมัคร 02/01/2565

โทร .053-963021-2

1 25-55 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 22-30 ป.ตร/ีบัญชี

2 25-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 3 ธันวาคม 2564

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

รานรสนิยม พนักงานลางจาน มีประกันสังคม

231/11-12  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 300 บาท/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 15.00-22.30 น. 

ประเภทกิจการ บุฟเฟตชาบ-ูหมูกะทะ วันที่ปดรับสมัคร 02/01/2565

e-mail:patittajak@gmail.com

โทร .083-8291636

บริษัท นอรทเธิรน อินดัสเตรียลแกส จํากัด พนักงานบัญชี มีประสบการณอยางนอย 1 ป สามารถใชโปรแกรม Experss ได สามารถใช

โปรแกรม MS Office ได ทํางาน 08.00-17.00 น. วัน จันทร-ศุกร 

08.00-12.00 น. วันเสาร

335  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายแกส

อุตสาหกรรม

วันที่ปดรับสมัคร 02/01/2565

โทร .053-091234-6

บริษัท อูสีนพดล ลําพูน จํากัด พนักงานรับรถ เปนคนในพื้นที่จังหวัดลําพูน และพื้นที่อําเภอใกลเคียง สามารถขับรถยนตได 

มีใบขับขี่รถยนต สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได มีความ

รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ และอัธยาศัยดี

78/3,78/4  หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000 ข้ึนไป  บาท

ประเภทกิจการ การบํารุงรักษาและการซอมระบบและชิ้นสวนยานยนต วันที่ปดรับสมัคร 02/01/2565

โทร .053-582558,086-4300429

2 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 21-35 ปวส.-ป.ตร/ีบัญชี

5 23 ปขึ้นไป ปวส./ข้ึนไป

หนา้ 3/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 3 ธันวาคม 2564

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

บริษัท อูสีนพดล ลําพูน จํากัด ชางถอด-ประกอบ มีความรูดานงานอูสี และการทําสีรถยนต ขยัน ซื่อสัตย อดทน มีความ

รับผิดชอบ รับแรงกดดันได สามารถขับรถยนตได มีใบขับขี่รถยนต หากมี

ประสบการณดานงานอูสีรถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ

78/3,78/4  หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การบํารุงรักษาและการซอมระบบและชิ้นสวนยานยนต วันที่ปดรับสมัคร 02/01/2565

โทร .053-582558,086-4300429

บริษัท อูสีนพดล ลําพูน จํากัด ชางเคาะ มีความรูดานงานอูสี และการทําสีรถยนต ขยัน ซื่อสัตย อดทน มีความ

รับผิดชอบ รับแรงกดดันได สามารถขับรถยนตได มีใบขับขี่รถยนต หากมี

ประสบการณดานงานอูสีรถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ

78/3,78/4  หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การบํารุงรักษาและการซอมระบบและชิ้นสวนยานยนต วันที่ปดรับสมัคร 02/01/2565

โทร .053-582558,086-4300429

บริษัท อูสีนพดล ลําพูน จํากัด ชางพนสี มีความรูดานงานอูสี และการทําสีรถยนต ขยัน ซื่อสัตย อดทน มีความ

รับผิดชอบ รับแรงกดดันได สามารถขับรถยนตได มีใบขับขี่รถยนต หากมี

ประสบการณดานงานอูสีรถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ

78/3,78/4  หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การบํารุงรักษาและการซอมระบบและชิ้นสวนยานยนต วันที่ปดรับสมัคร 02/01/2565

โทร .053-582558,086-4300429

5 23 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

5 23 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

5 23 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 4/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 3 ธันวาคม 2564

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

บริษัท อูสีนพดล ลําพูน จํากัด ชางเตรียมพื้น มีความรูดานงานอูสี และการทําสีรถยนต ขยัน ซื่อสัตย อดทน มีความ

รับผิดชอบ รับแรงกดดันได สามารถขับรถยนตได มีใบขับขี่รถยนต หากมี

ประสบการณดานงานอูสีรถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ

78/3,78/4  หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การบํารุงรักษาและการซอมระบบและชิ้นสวนยานยนต วันที่ปดรับสมัคร 02/01/2565

โทร .053-582558,086-4300429

บริษัท อูสีนพดล ลําพูน จํากัด พนักงานลาง อัด ฉีด ขยัน ซื่อสัตย อดทน

78/3,78/4  หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การบํารุงรักษาและการซอมระบบและชิ้นสวนยานยนต วันที่ปดรับสมัคร 02/01/2565

โทร .053-582558,086-4300429

บริษัท อูสีนพดล ลําพูน จํากัด ชางยนต มีความรูดานการซอมเครื่องยนต มีประสบการณดานชางยนต/อู/ศูนยบริการ 

ขยัน ซื่อสัตย อดทน ขับรถยนตได มีใบขับขี่

78/3,78/4  หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การบํารุงรักษาและการซอมระบบและชิ้นสวนยานยนต วันที่ปดรับสมัคร 02/01/2565

โทร .053-582558,086-4300429

5 25 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./-

5 23 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

5 ไมเกิน 45 ป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 3 ธันวาคม 2564

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

บริษัท อูสีนพดล ลําพูน จํากัด พนักงานขาย ขยัน อดทน มีใจรักในงานบริการ ขับรถยนตได มีใบขับขี่ มีประสบการณการ

ทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ

78/3,78/4  หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การบํารุงรักษาและการซอมระบบและชิ้นสวนยานยนต วันที่ปดรับสมัคร 02/01/2565

โทร .053-582558,086-4300429

บริษัท ภัทรา ออโตเฮาส จํากัด เสมียน มีประกันสังคม ไมจําเปนตองมีประสบการณ

162  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000-15,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ เตนทรถมือสอง วันที่ปดรับสมัคร 01/01/2565

e-mail:pattraautohaus@gmail.com

โทร .086-9454569,053-552287

บริษัท ไบโอเคมิสทรี่ (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานสงเสริมการขาย มีใบขับขี่รถยนต มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

168  หมู 11  ต. เหลายาว เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-12,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตปุยยูเรยี และผลิตภณัฑอุตสาหกรรมปุย วันที่ปดรับสมัคร 01/01/2565

e-mail:officebio252@gmail.com

โทร .053-980190/094-6394246

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

1 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

5 24 ปขึ้นไป ปวส./ข้ึนไป หรือ

เทียบเทา

1 25 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตร/ีบริหาร 

การตลาด บัญชี
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