
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

หางหุนสวนจํากัด เอสเอ็น ลําพูน แอร ชางแอร ชางไฟฟา มีโอที ทํางานวันหยุดได มีประสบการณ 1 ปขึ้นไป2 19-45 ปวช./ไฟฟา

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2564

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

หางหุนสวนจํากัด เอสเอ็น ลําพูน แอร ชางแอร ชางไฟฟา มีโอที ทํางานวันหยุดได มีประสบการณ 1 ปขึ้นไป

343/444  หมู 6  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 12,000  บาท

ประเภทกิจการ บริการติดตั้ง ซอมแชม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด ปดรับสมัคร 04/07/2564

โทร .088-4092449

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด พนักงานรายวันคลังสินคา บรรจุสินคาสําเรจ็รูป งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย มีความอดทน ขยัน

ขันแข็ง สุขภาพแข็งแรง ประกันสังคม คาลวงเวลา คาอาหาร

280  หมู 9  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา ปดรับสมัคร 04/07/2564

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881

2 19-45 ปวช./ไฟฟา

3 20-35 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 1/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2564

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

บริษัท ธรรมสรณ จํากัด พนักงานฝายผลิต มีความขยันอดทน รางกายแข็งแรง

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ปดรับสมัคร 02/07/2564

e-mail:suthiphong@dos.co.th

โทร .082-6675762/085-4875948

บริษัท ธรรมสรณ จํากัด พนักงานธุรการ ใชคอมพิวเตอร MS OFFICE ได ทํางานขยัน มีวินัย มีความอดทน มีความ

10 18 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

10 18 ปขึ้นไป ม.3-ม.6/ปวช.บริษัท ธรรมสรณ จํากัด พนักงานธุรการ ใชคอมพิวเตอร MS OFFICE ได ทํางานขยัน มีวินัย มีความอดทน มีความ

เสียสละ

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ปดรับสมัคร 02/07/2564

e-mail:suthiphong@dos.co.th

โทร .082-6675762/085-4875948

บริษัท ลอฟบาซ จํากัด พนักงานคลังสินคา มีประสบการณในตําแหนงอยางนอย 1 ป มีความกระตือรือรนในการ

ทํางาน มีความรับผิดชอบสูง

1/38  หมู 7  ต. ตนเปา เพศ ชาย

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ ธุรกิจผลิต จําหนาย สงออก เสื้อผาสําเรจ็รูป ปดรับสมัคร 02/07/2564

โทร .082-3370119

10 18 ปขึ้นไป ม.3-ม.6/ปวช.

2 22-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2564

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

บริษัท ลอฟบาซ จํากัด พนักงานเย็บ มีประสบการณในตําแหนงอยางนอย 1 ป มีความกระตือรือรนในการ

ทํางาน มีความรับผิดชอบสูง

1/38  หมู 7  ต. ตนเปา เพศ ไมจํากัด

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ ธุรกิจผลิต จําหนาย สงออก เสื้อผาสําเรจ็รูป ปดรับสมัคร 02/07/2564

โทร .082-3370119

บริษัท ลอฟบาซ จํากัด พนักงานตัด มีประสบการณในตําแหนงอยางนอย 1 ป มีความกระตือรือรนในการ

ทํางาน มีความรับผิดชอบสูง

10 22-50 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

6 22-45 ไมจํากัด/ไมจํากัด

วุฒกิารศึกษา ทํางาน มีความรับผิดชอบสูง

1/38  หมู 7  ต. ตนเปา เพศ ชาย

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ ธุรกิจผลิต จําหนาย สงออก เสื้อผาสําเรจ็รูป ปดรับสมัคร 02/07/2564

โทร .082-3370119

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานท่ัวไป (แผนกโกดัง) จัดเก็บสินคา จัดเตรียมสินคา รักษาสินคาภายในโกดัง มีระเบียบวินัยใน

ตนเอง ตรงตอเวลา มีความตั้งใจทํางาน ละเอียด รอบคอบ รางกาย

สมบูรณแข็งแรง อดทน ผานการเกณฑทหาร

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ําพลาสติก ปดรับสมัคร 02/07/2564

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th

โทร .053-581415,053-581412-3

วุฒกิารศึกษา

10 23-35 ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 3/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2564

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

บริษัท ศลิาสามยอด จํากัด ผูชวยชางซอมบํารุงโรงโม มีประสบการณการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ มีมนุษยสัมพันธดี ขยัน 

ซื่อสัตย และอดทน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวที่มี

ผลกระทบตอการทํางาน สามารถทํางานเปนกะได

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

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,450  บาท

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหินอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 01/07/2564

โทร .053-007501 Fax.053-007500

2 ไมเกิน 35 ป ปวช./ขึ้นไป ชางกล

โรงงานหรือที่

เกี่ยวของ

หางหุนสวนจํากัด นวศลิา อินเตอร กรุป พนักงานตรวจสอบคุณภาพ คาเดินทาง โบนัส อาหารกลางวัน เคร่ืองดื่ม

243  หมู 2  ต. ปาส เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนาย พาเลตไม,ลังไม,ไมแปรรูป ปดรับสมัคร 01/07/2564

โทร .081-0348512/061-2730081

หางหุนสวนจํากัด นวศลิา อินเตอร กรุป พนักงานขัดแตงสินคา คาเดินทาง โบนัส อาหารกลางวัน เคร่ืองดื่ม

243  หมู 2  ต. ปาส เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนาย พาเลตไม,ลังไม,ไมแปรรูป ปดรับสมัคร 01/07/2564

โทร .081-0348512/061-2730081

2 20-40 ม.3/ขึ้นไป

2 20-40 ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 4/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2564

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

หางหุนสวนจํากัด นวศลิา อินเตอร กรุป พนักงานฝายผลิต คาเดินทาง โบนัส อาหารกลางวัน เคร่ืองดื่ม

243  หมู 2  ต. ปาส เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนาย พาเลตไม,ลังไม,ไมแปรรูป ปดรับสมัคร 01/07/2564

โทร .081-0348512/061-2730081

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด พนักงานรายวันฝายผลิต มีความอดทน ขยัน ทํางานตามที่ไดรบัมอบหมายได หากสามารถขับรถยก

 (โฟลคลิฟท) และมีใบอนุญาตจะพิจารณาเปนพิเศษ

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

2 20-40 ม.3/ขึ้นไป

2 20-45 ม.6/ขึ้นไป

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวโพด ปดรับสมัคร 01/07/2564

โทร .053-598118, 063-2575612

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จํากัด พนักงานรายวันฝายไร มีความอดทน ขยัน ทํางานตามที่ไดรบัมอบหมายได หากสามารถขับรถ

แทรกเตอร (รถไถ) หรือใชเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรไดไดจะพิจารณา

เปนพิเศษ

154  หมู 5  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุ

ขาวโพด

ปดรับสมัคร 01/07/2564

โทร .053-598118, 063-2575612

3 20-40 ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 5/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2564

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

ชิว ชิว พานิชรีไซเคิล (ลําพูน) พนักงานท่ัวไป มีโอที ประกันสังคม โบนัสประจําป คาหอ 500 บาท

155  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 340  บาท

ประเภทกิจการ คาขาย รับชื้อของเกา ปดรับสมัคร 30/06/2564

โทร .085-1078232

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

1 20-30 ม.3/-

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

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

หนา้ 6/6


