
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท ฮองดา จํากัด ชางไฟฟา มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีความละเอียด รอบคอบ ต้ังใจ ซื่อสัตย 

สุจริต มีประสบการณในสายงานจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ แปรรูปลําไยอบแหง วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

บริษัท ฮองดา จํากัด หัวหนาแผนกซองบํารุง มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีความละเอียด รอบคอบ ต้ังใจ ซื่อสัตย 

สุจริต มีประสบการณในสายงานจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ แปรรูปลําไยอบแหง วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

1 25-45 ปวส./ขึ้นไป

2 20-45 ปวส./ขึ้นไป

หนา้ 1/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท ซ.ีพ.ีเอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด พนักงานขาย Pre sale ลําพูน-ลําปาง มีทกษะการขาย เสนอสินคาทํายอดขายตามเปาหมายท่ีกําหนด สรางฐาน

ลูกคารายใหม สามารถใชคอมพิวเตอร และ Microsoft ไดเปนอยางดี **มี

ประสบการณดานการขาย จะพิจารณาเปนพิเศษ**

106  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 15,000  บาท

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

โทร .099-5234458/ 091-6968589

บริษัท ซ.ีพ.ีเอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด พนักงานสงสินคาประจําสาขาลําพูน รางกายแข็งแรง และสามารถยกของหนักไดั สามารถขับรถยนตได และมีใบขอ

อนุญาตขับขี่ สามารถออกทริปสงของตางจังหวัดได อัธยาศัยดี เขากับคนอื่นได

งาย มีไหวพริบ สามารถรับแรงกดดันไดดี

106  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

โทร .099-5234458/ 091-6968589

บริษัท ซ.ีพ.ีเอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด พนักงานสงสินคาประจําสาขาลําปาง รางกายแข็งแรง และสามารถยกของหนักไดั สามารถขับรถยนตได และมีใบขอ

อนุญาตขับขี่ สามารถออกทริปสงของตางจังหวัดได อัธยาศัยดี เขากับคนอื่นได

งาย มีไหวพริบ สามารถรับแรงกดดันไดดี

106  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

โทร .099-5234458/ 091-6968589

1 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

4 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 2/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท ซ.ีพ.ีเอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด ผูชวยผูจัดการบริษัท ประสบการณการทํางาน 2 ป ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธดี 

มีประสบการณดัานการบริหารงาน,วางระบบงาน,บริหารคน,สงการและ

มอบหมายงานใหัพนักงานไดั มีทักษะการเปนผูนําแสะผูตามที่ดี สามารถใชงาน

 Excel และคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รับแรงกดดันไดสงู

106  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

โทร .099-5234458/ 091-6968589

บริษัท แอล.พี.ซ.ี อินดัสเทรียล จํากัด พนักงานขับรถขนสง ขับรถขนสง 6 ลอ 10 ลอ สงสินคา(เสาเข็ม) สามารถใชเครนได มีใบอนุญาต

ขับขี่ประเภท 3

227  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตคอนกรีตอัดแรง วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

e-mail: nืoylpc@gmail.com

โทร .053982267-8

บริษัท แอล.พี.ซ.ี อินดัสเทรียล จํากัด พนักงานทายรถขนสง ผานการเกณฑทหารแลว สามารถเกี่ยวขอเครน ขึ้นและลงรถขนสง 6 ลอ 10 

ลอ ใหสัญญานดูทายรถใหกับผูขับรถขนสง

227  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตคอนกรีตอัดแรง วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

e-mail: nืoylpc@gmail.com

โทร .053982267-8

3 20-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 24-40

3 20-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ป.ตร/ีขึ้นไป

หนา้ 3/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ ผูชวยกุก -เตรียมเครื่องปรุง สวนผสม วัตถุดิบ -เปนลูกมือกุก ชวยทําอาหาร -เปด/ปด

ครัว ดูแลสตอกวัตถุดิบ -ดูแลความเรียบรอย ความสะอาดภายในครัว

98  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

e-mail:hr.lamphunkaimor2020@gmail.com

โทร .053-581997/053-810998

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ แมบาน - รับผิดชอบปฏิบัติงานทําความสะอาดหอผูปวยและหนวยงานในโรงพยาบาล -

 รับผิดชอบสงผาที่ใชแลวสงซักและรับผาสะอาดคนื - งานอื่นๆท่ีไดรับ

มอบหมาย

98  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

โทร .053-581997/053-810998

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ นักโภชนาการ - แนะนําใหความรูพื้นฐานในการแกปญหาสุขอนามัยเก่ียวกับโภชนาการ - 

ดูแลการผลิตอาหารผูปวยทุกประเภทใหถูกตองตามแผนการรักษาของแพทย

โดยใชหลักการตามหลักโภชนาการ - ประสานงานกับเจาหนาที่ในสายงานทั้ง

ภายในและนอกแผนก เชน แพทย พยาบาล

98  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

e-mail:hr.lamphunkaimor2020@gmail.com

โทร .053-581997/053-810998

2 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีขึ้นไป

2 22 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

3 22 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 4/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ กุก - เตรียมอาหารผูปวยโดยใชทักษะ ความรู ความชํานาญใหเหมาะตามหลักการ

ที่กําหนด - เตรียมอาหารตามเกณฑมาตรฐานของบริษัทอยางเครงครัดเรื่อง

สุขลักษณะ - เตรียมอาหารใหครบตามคําสั่ง และเพียงพอกับความตองการ - 

เตรียมอาหารใหทันกําหนดเวลา ตามที่ไดรับมอบหมาย

98  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

e-mail:hr.lamphunkaimor2020@gmail.com

โทร .053-581997/053-810998

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ เจาหนาที่ยานยนต -ใหบริการรถ Ambulance ควบคุมดูแลรถและอุปกรณของรถทุกคัน -

ดําเนินการใหบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รับ สง ผูปวยตามที่แผนก ER รองเพ่ือ

รับ-สงผูใชบริการถึงท่ีหมายดวยความปลอดภัยทันเวลา - ดําเนินการบันทึก

ตรวจเช็คสภาพรถทุกคัน ใหพรอมใชงาน พรอมบันทึกลงในรายงานประจําวัน 

(ของรถแตละคัน) - ตรวจสอบปริมาณ Oxygen ในถังประจํารถพยาบาล

ฉุกเฉิน รวมทั้งเปลี่ยนและเติมใหพรอมใชงานอยูเสมอ - ดูแลความสะอาดและ

สภาพความพรอมของรถแตละคันท่ีไดรับมอบหมาย

98  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

e-mail:hr.lamphunkaimor2020@gmail.com

โทร .053-581997/053-810998

2 22 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป

2 22 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป

หนา้ 5/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ ผูชวยทันตกรรม - ชวยหยิบจับอุปกรณทําฟนใหกับทันตแพทยขางเตียง - ทําความสะอาด

อุปกรณทําฟนและทําการฆาเชื้อ - ใหบริการลูกคาที่มารับบริการ

98  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

e-mail:hr.lamphunkaimor2020@gmail.com

โทร .053-581997/053-810998

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ ผูชวยพยาบาล(PN) - ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไมยุงยากและซับซอน แตตองอาศัยความ

ชํานาญและระมัดระวังมากขึ้นแกผูรับบริการตามที่ไดรับมอบหมายและ 

ภายใตการนิเทศจากพยาบาลวิชาชีพ - บันทึกขอมูลการพยาบาลและรวมดูแล

ความสะอาด ความรับผิดชอบของเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่ตามที่ไดรับ

มอบหมาย - สังเกตอาการและสิ่งผิดปกติของผูรับบริการ รายงานแกหัวหนา

เวร และรวมในการสงเวร

98  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

e-mail:hr.lamphunkaimor2020@gmail.com

โทร .053-581997/053-810998

10

2 22 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป

20 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 6/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ ผูชวยพยาบาล(NA) - ใหการดูแลชวยเหลือผูปวยภายใตการควบคุมของพยาบาล - ปฏิบัติงาน

ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ภายใต

ระเบียบปฏิบัติงานขององคกร

98  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

e-mail:hr.lamphunkaimor2020@gmail.com

โทร .053-581997/053-810998

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD,ER ,OR,LR - ปฏิบัติงานการพยาบาลฯลฯ

98  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

e-mail:hr.lamphunkaimor2020@gmail.com

โทร .053-581997/053-810998

บริษัท รักษาความปลอดภัย นิว เพอรเฟคท ชีลด

 จํากัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรปภ. ชวงเวลากลางวัน มีประกันสังคม

499/3  หมู 6  ต. สันทรายนอย เพศ ชาย

อ. สันทรายนอย  จ. เชียงใหม  คาจาง 350/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. หยุด เสาร - อาทิตย 

ประเภทกิจการ การรักษาความปลอดภัยสวนบุคคลบริการรักษาความปลอดภัย วันที่ปดรับสมัคร 12/12/2564

โทร .086-4319037

10 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีพยาบาลศาสตร

3 25-50 ม.3

10 20 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 7/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท บลูชิพส ไมโครเฮาส จํากัด (สันกําแพง) พนักงานชางเทคนิค สามารถยนืทํางานได สามารถเขากะได

155  หมู 5  ต. แชชาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสงออก วันที่ปดรับสมัคร 11/12/2564

e-mail:job@bluechips.co.th

โทร .053-371000 ตอ 2402,2404,2409 หรือ 

062-3109202บริษัท บลูชิพส ไมโครเฮาส จํากัด (สันกําแพง) พนักงานฝายผลิต สามารถยนืทํางานได สามารถเขากะได

155  หมู 5  ต. แชชาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสงออก วันที่ปดรับสมัคร 11/12/2564

e-mail:job@bluechips.co.th

โทร .053-371000 ตอ 2402,2404,2409 หรือ 

062-3109202หางหุนสวนจํากัด วิสกี้เฮาส พนักงานเสมียนหญิง แคชเชียรและพนักงานขาย พนักงานสโตร

240/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 420/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-22.00 น. 

ประเภทกิจการ ขายปลีก-สง เหลา เบียร วันที่ปดรับสมัคร 11/12/2564

e-mail:-

โทร .053-581701,081-9529534

18 ปขึ้นไป ปวส./อิเล็คทรอนิกส,

คอมพิวเตอร,ไฟฟา

,แมคคาทรอนิกส

,เครืองกล,เทคนิค

อุตสาหกรรม

50 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

10

2 20-35 ปวช./- ป.ตรี

หนา้ 8/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

หางหุนสวนจํากัด วิสกี้เฮาส พนักงานยกของชาย จัดสงสินคาประเภทเครื่องดื่มทุกชนิด

240/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 400/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-19.00 น. 

ประเภทกิจการ ขายปลีก-สง เหลา เบียร วันที่ปดรับสมัคร 11/12/2564

โทร .053-581701,081-9529534

กัญณภัทร ธนัทเดชบูรณ เลขานุการ มีรถยนตสวนตัว ขับรถได มีประสบการณการทกงานมากกวา 2 ป (จากงาน

เดิม)

283  หมู 1  ต. วังผาง เพศ ไมจํากัด

อ. เวียงหนองลอง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ - วันที่ปดรับสมัคร 11/12/2564

e-mail:kawwaphat-a@hotmail.com

โทร .095-9879642

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ มีทักษะ ขยนั อดทน สามารถรับแรงกดดันได เช็คและตรวจสอบสิทธิ

ผูใชบริการไดอยางถูกตอง ติดตอประสานงาน ทําเรื่องสงตัวผูใชบริการเขาเปน

ผูปวยใน

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน ตามตารางเวร 

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 11/12/2564

e-mail:hariphunchai.hr@gmail.com

โทร .0 5358 1600-5

4 20-35 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 22-35 ปวส./ขึ้นไป 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

หรือสาขาอื่นๆที่

เกี่ยวของ

1 28-35 ป.ตร/ี-

หนา้ 9/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

หางหุนสวนจํากัด แมวัง กลการ ชางพันขอลวดมอเตอร มีประสบการณ ลักษณะงาน พัดขดลวดมอเตอรไฟฟา ประกันสังคม โบนัส มี

ที่พัก มีเส้ือฟอรม

66  หมู -  ต. ชมพู เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําปาง  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ ใหบริการซอมมอเตอรไฟฟา วันที่ปดรับสมัคร 10/12/2564

e-mail:maewang_lp@hotmail.com

โทร .054-217498,099-4645997

บริษัท ดวงดํารงค รีไซเคิล จํากัด พนักงานคัดแยกทั่วไป มีประกันสังคม โบนัสประจําป พักรอน ปรับฐานเงินเดือนทุกป มีคาหอพักให

คนละ 500 บาท

211  หมู 4  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามคาแรงขั้นต่ํา  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ รีไซเคลิ/รับขน เก็บ ขยะมูลฝอย วันที่ปดรับสมัคร 10/12/2564

e-mail:duangdumrong@yahoo.co.th

โทร .053-528293,053-503237,081-5953473, 062-8787969

10 18-35 ไมจํากัดวฒุิการศึกษา

1 20-32 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 10/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Technical Support 

(AUTOMOTIVE)
มีความรูดานเครื่องจักร และอุปกรณไฟฟา สามารถติดตั้งไลนผลิตสําหรับ

ผลิตภัณฑใหมได สามารถควบคุมและทดสอบไลนผลิตอัตโนมัติ สามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑใหม สามารถใชคอมพิวเตอรเบื้องตนได Microsoft Office มี

ประสบการณทํางานดาน Machine Programing และ Repairing มี

ความสามารถในการแกไขปญหาทางไฟฟาเบื้องตนของเครื่องจักรได สามารถ

อานวงจรไฟฟาได, ใช PLC เบื้องตนได สามารถทํางานเปนทีมและมีทักษะ

ความเปนผูนํา

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ

การสงออก

วันที่ปดรับสมัคร 10/12/2564

e-mail:salila.chaiwong@schaffner.com

โทร .053-581104-6 ตอ 

119/www.schaffner.comบริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Testing Technical Support สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft Office ไดเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธและ

ทัศนคติที่ดีตอทีมปฏิบัติงาน มีความกระตือรือลน มีความรับผิดชอบสูง และมี

ความพรอมในการแกไขปญหาเฉพาะหนา หากมีความรูพ้ืนฐานทางดานการ

วิเคราะหวงจร หรือไมโครคอนโทรลเลอร หรือ มีประสบการณดานเครื่องมือ

วัดและทดสอบ, ระบบออโตเมชั่นในบริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมากอน

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง -  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 10/12/2564

e-mail:salila.chaiwong@schaffner.com

โทร .053-581104-6 ตอ 

119/www.schaffner.com

ไมเกิน 35 ป ปวส./หรือเทียบเทา 

สาขาอิเล็กทรอนิกส, 

ไฟฟา, คอมพิวเตอร

หรือ สาขาที่เกี่ยวของ

1 18 ปขึ้นไป ปวส./สาขา 

Mechanical หรือ 

Electronic

2
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด ชางซอมบําารุงแมพิมพ (Mold 

Maintenance Technical Support)
มีความรูพื้นฐานในการใชเครื่องมือชาง และเครื่องจักร มีความละเอียด

รอบคอบ มนุษยสัมพันธดี ขยนั อดทน มีความคลองแคลวและมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 10/12/2564

e-mail:salila.chaiwong@schaffner.com

โทร .053-581104-6 ตอ 

119/www.schaffner.comบริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชาง มีประสบการณมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 400/วัน  บาท

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร วันที่ปดรับสมัคร 10/12/2564

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัท อินเตอรพรีทีฟ จํากัด เจาหนาที่คลังสินคาและจัดสง ลักษณะงาน รับผิดชอบการทําความสะอาดบรรจุภัณฑ บรรจุสินคาตาม

มาตรฐานที่กําหนดไว รับสินคาเขา สวสัดิการ คาเบี้ยเล้ียง ประกันสังคม 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โบนัสประจําป เบ้ียขยัน ชุดฟอรมพนักงาน วันหยุด

ตามประเพณี

370  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การขายสงเคมีภัณฑทาง

อุตสาหกรรม

วันที่ปดรับสมัคร 10/12/2564

โทร .053-582777

1 18 ปขึ้นไป ปวช./ขึ้นไป สาขา

เครื่องกล

5 18 ปขึ้นไป ม.3/ม.3-ปวช.

1 21 ปขึ้นไป ม.3
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย Leaver สามารถทํางานเปนกะและทํางานลวงเวลาได มีความขยัน กระตือรือรน และมี

ความอดทนในการทํางานสูงและสามารถทํางานภายใตสภาวะกดดันได มี

มนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได สายตาปกติ สุขภาพ

รางกายแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม วันที่ปดรับสมัคร 10/12/2564

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp / eaknarinf_tsl

โทร .053-569500

บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด พนักงานเย็บ (รายวัน) -สามารถใชจักรอุตสาหกรรมได พรอมเริ่มงานทันที -สวัสดิการชุดฟอรม

พนักงาน, เบี้ยขยัน, เงินเปาหมาย,โบนัส, ประกันสังคม ฯลฯ -วันทํางาน จ-ส 

8.00 – 17.00 (++โอท)ี -รับสมัครตั้งแตวันนี้เปนตนไปจนกวาจะเต็มจํานวน

77/1  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสงออก วันที่ปดรับสมัคร 09/12/2564

e-mail:tsg_persornel@pg.co.th

โทร .053-581446,581504

18 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป5

5 20-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด พนักงานฝายผลิต (รายวัน) คนพิการ -ผูพิการทางการไดยิน / หรือผูมีบัตรคนพิการสามารถปฎิบัติงานได -สวัสดิการ

ชุดฟอรมพนักงาน, เบี้ยขยัน, เงินเปาหมาย,โบนัส, ประกันสังคม ฯลฯ -วัน

ทํางาน จ-ส 8.00 – 17.00 (++โอท)ี - รับสมัครตั้งแตวันนี้เปนตนไปจนกวาจะ

เต็มจํานวน

77/1  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสงออก วันที่ปดรับสมัคร 09/12/2564

e-mail:tsg_persornel@pg.co.th

โทร .053-581446,581504

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนักงานแพค็ สตอกสินคา มีความคลองแคลววองไว ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน 

สามารใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี สามารถรับแรงกดดันในการทํางานได

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 315/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป วันที่ปดรับสมัคร 08/12/2564

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162,092-9626456

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 20-40 ม.3/ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานธุรการ มีประกันสังคม+โบนัสประจําป+พักรอน+ปรับฐานเงินเดือนทุกป สามารถใช

คอมพิวเตอร โปรแกรม MS office ไดดี มีใบขับขี่รถยนต (ทั้งเกียรธรรมดา

และออโต) มีมนุษยสัมพันธ

1/3 ถ.ดอยต-ิปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามตกลง  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 08/12/2564

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

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

1 20 ปขึ้นไป ม.6-ปวช./ขึ้นไป
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