
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม.เคมีคอล เจาหนาที่ธุรการ มีประสบการณในการทํางาน 1 ป ขึ้นไป มีความขยัน ต้ังใจ อดทน มีความ

รับผิดชอบและมีความซื่อสัตยในการทํางาน มีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี ผูที่เคยผานงานจะพิจารณาเปนพิเศษ

1 25-40 ป.ตรี/ทุกสาขา

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
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หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม.เคมีคอล เจาหนาที่ธุรการ มีประสบการณในการทํางาน 1 ป ขึ้นไป มีความขยัน ต้ังใจ อดทน มีความ
รับผิดชอบและมีความซื่อสัตยในการทํางาน มีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี ผูที่เคยผานงานจะพิจารณาเปนพิเศษ

15/3  หมู 4  ต. เหมืองงา เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

วันที่ปดรับสมัคร 14/02/2565
e-mail:pm.chemical55@gmail.com
โทร .086-6549215,053-001770
หางหุนสวนจํากัด ลานนาโมโต เซอรวิส ชางซอมมอเตอรไซต ประกันสังคม ประกันชีวิต เบี้ยขยัน เงินพิเศษ
65  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-18.00 น. จ-ส 
ประเภทกิจการ อูชอมรถ วันที่ปดรับสมัคร 14/02/2565
โทร .084-9873423

1 25-40 ป.ตรี/ทุกสาขา

2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ประเภทกิจการ รับเหมาทําความสะอาดในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน

หนา้ 1/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท บี.บี เบเกอร่ี จํากัด (โรงงานผ้ึงนอย) พนักงานอาคารสถานที่ (ดวน) ตรงตอเวลา ขยัน อดทน/สามารถเขางานเปนกะ ได/มีรางกายสมบูรณแข็งแรง/
ไดรับวัคซีนปองกันโควิดครบ 2 เข็ม

222/2  หมู 10  ต. ริมปง เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000-10,000  บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอร่ี วันที่ปดรับสมัคร 14/02/2565
e-mail:hr.pn.lpn@gmail.com
โทร .053-510147
บริษัท บี.บี เบเกอร่ี จํากัด (โรงงานผ้ึงนอย) พนักงานคลังวัตถุดิบ (ดวน) ตรงตอเวลา ขยัน อดทน/สามารถเขางานเปนกะ ได/มีรางกายสมบูรณแข็งแรง/

ไดรับวัคซีนปองกันโควิดครบ 2 เข็ม

222/2  หมู 10  ต. ริมปง เพศ ชาย

25-35 ม.3/ขึ้นไป

1 35 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

1
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222/2  หมู 10  ต. ริมปง เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-12,000  บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอร่ี วันที่ปดรับสมัคร 14/02/2565
e-mail:hr.pn.lpn@gmail.com
โทร .053-510147
บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ปทท.) จํากัด คนพิการ มีบัตรประจําตัวคนพิการ พิการทางดานการเคล่ือนไหว สามารถชวยเหลือ

ตัวเองได หรือพิการทางการไดยินสามารถส่ือสารได (กรณีพิการ แลวมีอุปกรณที่
เปนตัวชวยใหการส่ือสารราบร่ืนได จะพิจารณาเปนพิเศษ) บริษัทฯจะพิจารณา
ความสามารถของแตละคนที่สามารถสนับสนุนการผลิตได

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 14/02/2565
โทร .053-581224-7

25-35 ม.3/ขึ้นไป

1 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

1

หนา้ 2/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานขับรถโฟลคลิฟท สามารถทํางานลวงเวลาได มีใบ CER ขับรถโฟลคลิฟจะพิจารณาเปนพิเศษ
1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 350/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 
ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 14/02/2565
e-mail:acc02@tpfthailand.com
โทร .053-597121-2
บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานธุรการ สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรม MS Office ได สามารถขับขี่รถยนตได มี

ใบขับขี่รถยนต (ขับไดทั้งเกียรธรรมดา และออโต)

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000 ขึ้นไป  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

1 20 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

1 20 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป
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อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000 ขึ้นไป  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 
ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 14/02/2565
e-mail:acc02@tpfthailand.com
โทร .053-597121-2
โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ มีเทคนิคการสอน

ที่ดี และพัฒนาตนเองอยูเสมอ สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐานได
หากมีประสบการณสอนจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 15,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 
ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี,อนุบาล1-3,ประถม 1-6 วันที่ปดรับสมัคร 31/01/2565
e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th /www.baiboon.ac.th
โทร .053-512274

ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/ที่เกี่ยวของ

1 20 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

2
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูสอนคอมพิวเตอร สามารถสอนวิชาภาษาคอมพิวเตอร มีประสบการณในการทํางานตามตําแหนง
จะรับพิจารณาเปนพิเศษ

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 15,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 
ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี,อนุบาล1-3,ประถม 1-6 วันที่ปดรับสมัคร 31/01/2565
e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th /www.baiboon.ac.th
โทร .053-512274
โรงเรียนใบบุญลําพูน เลขานุการ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี มีเทคนิคการสอนที่ดี และพัฒนาตนเองอยู

เสมอ สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐานได หากมีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ
หรือสาขาอื่นที่ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/ที่เกี่ยวของ

หนา้ 4/15

โรงเรียนใบบุญลําพูน เลขานุการ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี มีเทคนิคการสอนที่ดี และพัฒนาตนเองอยู
เสมอ สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐานได หากมีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 15,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 
ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี,อนุบาล1-3,ประถม 1-6 วันที่ปดรับสมัคร 14/02/2565
e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th /www.baiboon.ac.th
โทร .053-512274
บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ผูชวยนักวิเคราะหเคมี ประกันสังคม คาครองชีพ เบี้ยขยัน
141  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 325/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก วันที่ปดรับสมัคร 14/02/2565
e-mail:admin_th@fasonics.com
โทร .053-582172-4

1 18 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ
หรือสาขาอื่นที่ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค พิการทางการเคล่ือนไหว ประกันสังคม คาครองชีพ เบี้ยขยัน
141  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 325/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก วันที่ปดรับสมัคร 14/02/2565
e-mail:admin_th@fasonics.com
โทร .053-582172-4
บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) พิการทางการเคล่ือนไหว ประกันสังคม คาครองชีพ เบี้ยขยัน
141  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 325/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก วันที่ปดรับสมัคร 14/02/2565

1 18 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป

1 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป
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ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก วันที่ปดรับสมัคร 14/02/2565
e-mail:admin_th@fasonics.com
โทร .053-582172-4
บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) IT Programer สามารถสมัครผาน e-mail : lpadm2@utaxfm.com มีประสบการณจะ

พิจารณาเปนพิเศษ

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 
ประเภทกิจการ ผูผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับชุดชั้นใน วันที่ปดรับสมัคร 13/02/2565
e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com
โทร .053-554586-9

ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอร/
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

1

1 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

22 ปขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) Planning Staff สามารถสมัครผาน e-mail : lpadm2@utaxfm.com มีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 
ประเภทกิจการ ผูผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับชุดชั้นใน วันที่ปดรับสมัคร 13/02/2565
e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com
โทร .053-554586-9
บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) พนักงานบัญชี สามารถสมัครผาน e-mail : lpadm2@utaxfm.com มีประสบการณจะ

พิจารณาเปนพิเศษ

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/บัญชี

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/บริหารธุรกิจ/
สาขาที่เกี่ยวของ
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203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 
ประเภทกิจการ ผูผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับชุดชั้นใน วันที่ปดรับสมัคร 13/02/2565
e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com
โทร .053-554586-9
บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานเอกสาร (admin) ชวยในดานเอกสาร คียราคาเอกสารในแตละสวนงาน

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 
ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก วันที่ปดรับสมัคร 13/02/2565
e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com
โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 053-093622

2 20-35 ป.6/ขึ้นไป

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/บัญชี
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมู
อินเตอร)

เช็คเกอร/QC สามารถทํางานลวงเวลาได ซื่อสัตย ขยัน อดทน มีประสบการณจะพิจารณา
เปนพิเศษ

92  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑแปรรูปเนื้อสุกร วันที่ปดรับสมัคร 12/02/2565
e-mail:moointer.hr@gmail.com
โทร .0817247553
บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานหญิง LAP PLATING สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office ได สามารถทํางานลวงเวลาและ

ทํางานในวันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลร่ีตามตําแหนงที่ระบุไว จะไดรับ
พิจารณาเปนพิเศษ มีพิจารณาพิเศษรับสมัครผูที่ไดรับวัคชีน ครบ 2 เข็มแลว

1 23-40 ปวส./ขึ้นไป หรือ
เทียบเทา

10 21 ปขึ้นไป ม.3/- ป.ตรี
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บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานหญิง LAP PLATING สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office ได สามารถทํางานลวงเวลาและ
ทํางานในวันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลร่ีตามตําแหนงที่ระบุไว จะไดรับ
พิจารณาเปนพิเศษ มีพิจารณาพิเศษรับสมัครผูที่ไดรับวัคชีน ครบ 2 เข็มแลว

103  หมู 13  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ หญิง
ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 12/02/2565
e-mail:hr@neptuneconcept.com
โทร .053-090192-3,081-4732155
บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานชาย ชุบงาน PLATING ผูชายผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได

 มีประสบการณดานจิวเวลร่ีตามตําแหนงที่ระบุไว จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ
มีพิจารณาพิเศษรับสมัครผูที่ไดรับวัคชีน ครบ 2 เข็มแลว

103  หมู 13  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย
ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 12/02/2565
e-mail:hr@neptuneconcept.com
โทร .053-090192-3,081-4732155

1 23-40 ปวส./ขึ้นไป หรือ
เทียบเทา

1 23-40 ม.3/-ปวช. ขึ้นไป หรือ
เทียบเทา

หนา้ 7/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

จอหนเปยโน พนักงานธุรการ ทํางาน 6 วัน/สัปดาห สนใจติดตอที่เบอร 089-6344034
23 ถนน ลําพูนปาซาง  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.30 - 17.30 น. 
ประเภทกิจการ รานจําหนายเคร่ืองดนตรี อุปกรณดนตรีทุกชนิด วันที่ปดรับสมัคร 12/02/2565
โทร .089-6344034,083-2062455
หจก.นพดล เฟอรนิเจอ (ลําพูน) พนักงานธุรการ คาอาหาร ประกันสังคม
193  หมู 6  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง
อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  คาจาง 11,000  บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร ของตกแตง วันที่ปดรับสมัคร 12/02/2565
โทร .053-553587,081-8833059

22-35 ปวส.-ป.ตรี/-

1 18 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป ทุกสาขา

1 22-40 ปวช./- ป.ตรี
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ

1
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โทร .053-553587,081-8833059
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
จํากัด

Leader Resin มีประสบการณในตําแหนงงานมากอนไมนอยกวา 3 ป

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป วันที่ปดรับสมัคร 12/02/2565
e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com
โทร .053-552683-6
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
จํากัด

แมบาน ปด กวาด เช็ด ถู ทําความสะอาดภายในอาคารโรงงาน และสํานักงาน และงาน
อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป วันที่ปดรับสมัคร 12/02/2565
e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com
โทร .053-552683-6

22-35 ปวส.-ป.ตรี/-

1 18 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป ทุกสาขา

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1

โทร .053-552683-6

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
จํากัด

Production Supervisor Minimum 3 years’ experience in Production control, Jewelry
knowledge would be an advantage. Bachelor’s Degree in
Engineering or related field. Knowledge of Production planning and
control, Quality systems, Lean Manufacturing, Kaizen. Strong
leadership skills and ability to communicate effectively with
support group and other department. Proactive on problem
solving and analytical skills.

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป วันที่ปดรับสมัคร 12/02/2565
e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

3 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/ป.ตรีสาขา
วิศวกรรมศาสตร
หรือสาขาที่เกี่ยวของ
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e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com
โทร .053-552683-6
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จํากัด พนักงานขับรถขนสง มีประสบการณในการขับรถบรรทุกไมนอยกวา 2 ป มีใบอนุญาตขับรถยนต

ประเภทที่ 3 มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความกระตือรือรน

131  หมู 15  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000-25,000  บาท เพศ ชาย
ประเภทกิจการ คอนกรีตอัดแรง วันที่ปดรับสมัคร 12/02/2565
โทร .053-584637-9
บริษัท ไบโอเคมิสทร่ี (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานฝายขาย มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต สําหรับผูมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ งาน

ขายสินคา บริการและดูแลรานคาตัวแทนจําหนาย ใหขอมูลแนะนําสินคาไดดี

168  หมู 11  ต. เหลายาว เพศ ชาย
อ. บานโฮง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000-18,000  บาท
ประเภทกิจการ ผลิตปุยยูเรีย และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปุย วันที่ปดรับสมัคร 12/02/2565
e-mail:officebio252@gmail.com
โทร .053-980190/094-6394246

1 20-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 22 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี/สาขาที่
เกี่ยวของ

3 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/ป.ตรีสาขา
วิศวกรรมศาสตร
หรือสาขาที่เกี่ยวของ

โทร .053-980190/094-6394246

1 22 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี/สาขาที่
เกี่ยวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไบโอเคมิสทร่ี (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานสงเสริมการขาย มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต สําหรับผูมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ชวย
สงเสริมใหงานขายนั้นมีประสิทธิภาพ บริการและดูแลรานคาตัวแทนจําหนาย
ใหขอมูลแนะนําสินคาไดดี

168  หมู 11  ต. เหลายาว เพศ ชาย
อ. บานโฮง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-12,000  บาท
ประเภทกิจการ ผลิตปุยยูเรีย และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปุย วันที่ปดรับสมัคร 12/02/2565
e-mail:officebio252@gmail.com
โทร .053-980190/094-6394246
บริษัท สบายดิสทริบิวชั่น จํากัด พนักงานตรวจนับสินคา มีความละเอียดรอบคอบ สามารถใชโปรแกรม MS Office ได มีความขยัน

อดทน ซื่อสัตย

1 22 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี/-

1 22-32 ปวส./ขึ้นไป
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บริษัท สบายดิสทริบิวชั่น จํากัด พนักงานตรวจนับสินคา มีความละเอียดรอบคอบ สามารถใชโปรแกรม MS Office ได มีความขยัน
อดทน ซื่อสัตย

1/98  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ บริการสวนบุคคลเคร่ืองหยอดเหรียญ ตูเติมเงินมือถือ วันที่ปดรับสมัคร 12/02/2565
e-mail:truesabai@gmail.com
โทร .083-8866263/083-9116969
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด QA Engineer At least 1-5 years of working experienec in the related field is

required for this position. Responsibilities include identifying and
solving operation and process problems and support various
project groups to resolve and prevent quality issues.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันที่ปดรับสมัคร 12/02/2565
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114

1 22-32 ปวส./ขึ้นไป

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
degree in
Engineering or any
related field

โทร .053-584300 ตอ 1114

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
degree in
Engineering or any
related field
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Production Engineer (1) At least 1-2 years working experience in a manufacturing facility
(New graduated student is welcome). (2) The successful candidate
must have a high degree of managerial skills and first line
supervisory experience in the manufacturing. Knowledge of
standard cost systems and controls is required. (3) Management
skill requirements: leadership, supervisory, decision making,
coaching, problem-solving, planning, and communication. (4) Good
command of the English language and computer proficiency.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
degree in
Electrical,Mechanic
al, Industrial
Engineering any
related field.

หนา้ 11/15

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันที่ปดรับสมัคร 11/02/2565
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด HR Officer At least 3 years of experiences in Payroll, compensation & benefits

or hr skills.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันที่ปดรับสมัคร 11/02/2565
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
degree in
Electrical,Mechanic
al, Industrial
Engineering any
related field.

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
Degree in HRM,
Business
Administration or
related field.

หนา้ 11/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Safety Officer Have a Safety Officer Certificate (Professional) will be advantage. At
least 1-2 years of experience in Safety.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันที่ปดรับสมัคร 11/02/2565
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด PC Officer At least 1-5 year experience in planning material, supply chain,

material management, Production operation management

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
Degree in
Occupational
Health & Safety

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
Degree in Business
Administration or
related field.

หนา้ 12/15

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันที่ปดรับสมัคร 11/02/2565
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114
บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานฝายผลิต (เฉพาะคนพิการ) สามารถชวยเหลือตัวเองได ม.3/ขึ้นไป มีบัตรประจําตัวคนพิการ ที่ยังไม

หมดอายุ สามารถชวยเหลือตัวเองได และส่ือสารได

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันที่ปดรับสมัคร 11/02/2565
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor’s
Degree in Business
Administration or
related field.

10 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 12/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค Maintenance • มีทักษะและมีความเขาใจในการทํางานเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครึองจักร
(PM) หรีองานอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีประสบการณหรีอมีความรูพื้นฐานเเกี่ยว
กับการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร จะพิจารนาเปนพิเศษ • หากมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับโปรแกรม PLC, Electrical Pneumatic, Auto CAD system จะ
พิจารนาเปนพิเศษ • สามารกทํางานเขากะได

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันที่ปดรับสมัคร 11/02/2565
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114

1 20 ปขึ้นไป ปวส./ปวส. สาขาไฟ
ฟา เคร่ีองกล อิเลิก
ทรอนิกส

1 20 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป ทุกสาขา

หนา้ 13/15

โทร .053-584300 ตอ 1114
บริษัท มาสดาเชียงใหม จํากัด (สาขาลําพูน) ลูกคาสัมพันธฝายขาย (CRE) ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีใจรักดานการบริการ มีมนุษย

สัมพันธที่ดี ขยัน อดทน

277  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ขาย ซอม รถยนตมาสดา วันที่ปดรับสมัคร 11/02/2565
โทร .053-552064-8,053-552067,0864209361
บริษัท สํานักงานกฏหมาย สุชาติทนายความ
จํากัด

พนักงานธุรการ -

191/2  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.30-16.30 น. 
ประเภทกิจการ ดานกฎหมาย วันที่ปดรับสมัคร 10/02/2565
โทร .081-4506491

ไมเกิน 25 ป ปวช.-ปวส./-

1 20 ปขึ้นไป ปวส./ปวส. สาขาไฟ
ฟา เคร่ีองกล อิเลิก
ทรอนิกส

1 20 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป ทุกสาขา

1

หนา้ 13/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธรรมสรณ จํากัด เจาหนาที่แผนกคลังสินคา ทํางานภาคสนามได ใช MS Office ไดเปนอยางดี ขยันขันแข็ง มีวินัย มีความ
อดทน มีความเสียสละ

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 11,500  บาท
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก วันที่ปดรับสมัคร 10/02/2565
e-mail:suthiphong@dos.co.th
โทร .082-6675762/085-4875948
บริษัท ธรรมสรณ จํากัด เจาหนาที่ประสานงานจัดสง ทํางานภาคสนามได ใช MS Office ไดเปนอยางดี ขยันขันแข็ง มีวินัย มีความ

อดทน มีความเสียสละ

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

1 18 ปขึ้นไป ม.6/- ป.ตรี

2 18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./- ป.ตรี

หนา้ 14/15

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 11,500  บาท
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก วันที่ปดรับสมัคร 10/02/2565
e-mail:suthiphong@dos.co.th
โทร .082-6675762/085-4875948
บริษัท ธรรมสรณ จํากัด พนักงานผลิต INJECTION มีความขยันอดทน รางกายแข็งแรง
99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก วันที่ปดรับสมัคร 10/02/2565
e-mail:suthiphong@dos.co.th
โทร .082-6675762/085-4875948

15 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปขึ้นไป ม.6/- ป.ตรี

หนา้ 14/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 10 - 16 มกราคม 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธรรมสรณ จํากัด พนักงานผลิต BLOW มีความขยันอดทน รางกายแข็งแรง
99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก วันที่ปดรับสมัคร 10/02/2565
e-mail:suthiphong@dos.co.th
โทร .082-6675762/085-4875948
บริษัท ธรรมสรณ จํากัด พนักงานผลิต ROTO มีความขยันอดทน รางกายแข็งแรง
99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก วันที่ปดรับสมัคร 10/02/2565

15 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

15 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 15/15

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก วันที่ปดรับสมัคร 10/02/2565
e-mail:suthiphong@dos.co.th
โทร .082-6675762/085-4875948
บริษัท อีโคไลฟ เทคโนโลยี จํากัด พนักงานรายวัน สุขภาพแข็งแรง ขยัน ซื่อสัตย อดทนตอแรงกดดัน
65  หมู 6  ต. ทากาศ เพศ ชาย
อ. แมทา  จ. ลําพูน  คาจาง 350-800  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 
ประเภทกิจการ ที่ปรึกษาวางแผนและปรับปรุงระบบน้ําดีน้ําเสีย วันที่ปดรับสมัคร 10/02/2565
e-mail:Ecolife2020.ecolife@gmail.com
โทร .093-9419653,053-096239

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

15 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

5 18-55 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 15/15


