
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

นายทัศไนย คําแสน ชางไฟฟา มีโบนัส+ประกันสังคม ทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงาน กลอง cc tv,1 25 ปขึ้นไป ปวช./ไฟฟา/

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 18 กันยายน 2563

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

นายทัศไนย คําแสน ชางไฟฟา มีโบนัส+ประกันสังคม ทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟาในโรงงาน กลอง cc tv,

 ลําโพง,แอร

18  หมู 14  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 400+  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ รับเหมาระบบไฟฟา ปดรับสมัคร 16/10/2563

โทร .084-6747310

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย จํากัด พนกังานประกอบชิ้นงาน 

(Assembly)

มีประสบการณดานงานประกอบของงานอุตสาหกรรม ดานการ

ตรวจสอบช้ินงานพลาสติก สามารถทํางานเปนกะได

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติกใน

อุตสาหกรรมยานยนต

ปดรับสมัคร 15/10/2563

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

1 25 ปขึ้นไป ปวช./ไฟฟา/

เทียบเทา

6 18-35 ม.6-ปวช/-
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 18 กันยายน 2563
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บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนกังานฝายผลิต -

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูป 

(มามา)

ปดรับสมัคร 15/10/2563

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-584088 ตอ 5801

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) ชางประจําไลนการผลิต มีประสบการณทักษะดานงานชางในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปขึ้นไป มี

ม.3/ขึ้นไป

4 18-35 ปวช.-ปวส./ไฟฟา

30 18-35

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) ชางประจําไลนการผลิต มีประสบการณทักษะดานงานชางในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปขึ้นไป มี

ทักษะการเปนผูนํา สามารถทํางานเปนกะได

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูป 

(มามา)

ปดรับสมัคร 15/10/2563

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-584088 ตอ 5801

บริษัท ธรรมสรณ จํากัด พนกังานธุรการ ใชคอมพิวเตอร MS Office ได ขยัน มีวินัย อดทน

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วนั  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ปดรับสมัคร 14/10/2563

e-mail:suthiphong@dos.co.th

โทร .082-6675762/085-4875948

4 18-35 ปวช.-ปวส./ไฟฟา

กําลัง,เครื่องกล,

เทคนิคการผลิต

1 18 ปข้ึนไป ม.3/- ปวช.
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 18 กันยายน 2563

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

บริษัท ธรรมสรณ จํากัด เจาหนาที่ธุรการจัดสง ทํางานภาคสนามได ใช MS Office ไดเปนอยางดี ขยัน มีวินัย อดทน

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ปดรับสมัคร 14/10/2563

e-mail:suthiphong@dos.co.th

โทร .082-6675762/085-4875948

บริษัท ธรรมสรณ จํากัด พนกังานฝายผลิตชาย ขยัน อดทน รางกายแข็งแรงไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปข้ึนไป ม.6/- ป.ตรี

1 18 ปขึ้นไปบริษัท ธรรมสรณ จํากัด พนกังานฝายผลิตชาย ขยัน อดทน รางกายแข็งแรง

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ปดรับสมัคร 14/10/2563

e-mail:suthiphong@dos.co.th

โทร .082-6675762/085-4875948

บริษัท ซุปเปอรอัลลอย เทคโนโลยี จํากัด เจาหนาที่บญัชี มีประสบการณดานบัญชีไมนอยกวา 10 ป สามารถใชโปรแกรมบัญชีได

66  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณกอลฟ ปดรับสมัคร 14/10/2563

โทร .053-581524-6

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 40 ปข้ึนไป ป.ตร/ี-

1 18 ปขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 18 กันยายน 2563

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

บริษัท เออรนี่ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 

จํากัด

ชางเทคนิคงานสาธารณูปโภค มีประสบการณการทํางาน 5 ป ดานการดูแลและซอมบํารุงสาธารณูปโภค

ในโรงงานอุตสาหกรรม

เพศ ชาย

ปดรับสมัคร 14/10/2563

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

บริษัท เออรนี่ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) 

จํากัด

ชางเทคนิค Tool Shop มีประสบการณการทํางาน 3 ป ดานการซอม Tooling moid, stamping

 die และประเภทเครื่องจักรอุตสาหกรรม

179   หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน

1 21 ปข้ึนไป ปวส./ปวส. ขึ้นไป 

เครื่องกล 

1 21 ปข้ึนไป ปวส./ปวส. ขึ้นไป 

เครื่องกล 

อิเล็กทรอนิกส 

ไฟฟาอุตสาหกรรม 

หรือที่เกี่ยวของ
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก

จํากัด  die และประเภทเครื่องจักรอุตสาหกรรม

179   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 14/10/2563

e-mail:recruit@erni.co.th

โทร .053-581750

บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด 

(มหาชน)

Resident Engineer มีประสบการณทํางาน 3-5 ปในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มี

ความสามารถใชคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี สามารถ

เดินทางไปทํางานตางจังหวัดหรือตางประเทศได

101/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 14/10/2563

โทร .053-581565-72

1 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ีป.ตรี ไฟฟา 

หรืออิเล็กทรอนิกส

e-mail:kingkaewp@lpn.hanabk.th.com

เครื่องกล 

อิเล็กทรอนิกส 

ไฟฟาอุตสาหกรรม 

ชางโลหะ หรือที่

เก่ียวของ
ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
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เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด 

(มหาชน)

Supplier Quality Engineer มีประสบการณทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ประสานงานดานการประกัน/ควบคุมคุณภาพกับลูกคาตางประเทศ จะ101/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 14/10/2563

โทร .053-581565-72

บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด 

(มหาชน)

Test Engineer มีประสบการณทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อยางนอย 

1-2 ป ทางดานการทดสอบผลิตภัณฑ

1 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ีป.ตรี 

วิทยาศาสตร หรือ

วิศวกรรมศาสตร

4 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ีป.ตรี 

วิศวกรรมศาสตร 

e-mail:kingkaewp@lpn.hanabk.th.com

(มหาชน) 1-2 ป ทางดานการทดสอบผลิตภัณฑ

101/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 14/10/2563

โทร .053-581565-72

หจก.อัพเพอรทอปเอนเทอรไพรส ผูชวยชาง ทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน มีความ

กระตือรือรน ใฝเรียนรู และตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธดี

171  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร 14/10/2563

e-mail:upper_top@hotmail.com

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ขึ้นไป

โทร .053-027028,081-8827288,081-7163879

e-mail:kingkaewp@lpn.hanabk.th.com

วิศวกรรมศาสตร 

สาขาไฟฟา

,โทรคมนาคม หรือ

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 18 กันยายน 2563

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

หจก.อัพเพอรทอปเอนเทอรไพรส ชางเชื่อม(อารกอน+ไฟฟา) ทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน มีความ

กระตือรือรน ใฝเรียนรู และตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธดี

171  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร 14/10/2563

e-mail:upper_top@hotmail.com

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนกังานเย็บ มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป จะพิจารณาเปนพิเศษ ตรงตอเวลา ขยัน 

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ขึ้นไป

5 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

โทร .053-027028,081-8827288,081-7163879

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนกังานเย็บ มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป จะพิจารณาเปนพิเศษ ตรงตอเวลา ขยัน 

คลองแคลว วองไว มีมนุษยสัมพันธดี

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 14/10/2563

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162,092-9626456

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 แอดมิน ขายสนิคาทางอินเตอรเน็ต ตอบลูกคาและปดการขาย สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดจะพิจารณาเปนพิเศษ

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 10,000  บาท

ปดรับสมัคร 14/10/2563

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162,092-9626456

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป

ปวส.-ป.ตร/ี-

5 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

3 22-35

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป

หนา้ 6/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 18 กันยายน 2563

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

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด พนกังานสํานักงานฝายผลิต รับทั้งมีประสบการณ และไมมีประสบการณ

บานสันมะนะ   หมู 10  ต. บานธิ เพศ หญิง

อ. บานธ ิ จ. ลําพูน  คาจาง 315/วนั  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 14/10/2563

e-mail:rga@rgadiamond.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด พนกังานฝายผลิตเจียระไน รับทั้งมีประสบการณ และไมมีประสบการณ

1 25-30 ม.6/ขึ้นไป

10 22-30 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาบริษัท อาร จี เอ ไดมอนด พนกังานฝายผลิตเจียระไน รับทั้งมีประสบการณ และไมมีประสบการณ

บานสันมะนะ   หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธ ิ จ. ลําพูน  คาจาง 315/วนั  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 14/10/2563

e-mail:rga@rgadiamond.com

โทร . 053 982510 fax 053 982520

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานลําพูน

พนกังานขายภาคสนาม (ขายซิมท

รูมูฟเอช)

(ปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน) " - 

นําเสนอ/แนะนํา/ประชาสัมพันธ ซิมทรู - มีความรู และสนใจในดาน

เทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ - สามารถนําเสนอ โนมนาว เจรจาตอรองได - 

ชอบลักษณะงานออกนอกพื้นที่ เดินทางไกลได"

14/7  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000+คอมมิชชั่น  บาท

ปดรับสมัคร 11/10/2563ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคล่ือนที่

โทร .086-4162966,085-8596430,0859559534

30 18-35 ม.6/ขึ้นไป

10 22-30 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 7/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 18 กันยายน 2563

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

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานลําพูน

พนกังานขายภาคสนาม (ขาย

อินเตอรเน็ตทร)ู

(ปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน) " - 

นําเสนอแนะนําผลิตภัณฑ ทํากิจกรรมประชาสัมพันธ อินเทอรเน็ตบานทรู

 True - มีประสบการณดานงานขายจะพิจารณาเปนพิเศษ - มีความรู 

และสนใจในดานเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ - สามารถนําเสนอ โนมนาว 

เจรจาตอรองได - ชอบลักษณะงานออกนอกพื้นที"่

14/7  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000+คอมมิชชั่น  บาท

40 18-35 ม.6/ขึ้นไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000+คอมมิชชั่น  บาท

ปดรับสมัคร 11/10/2563

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานลําพูน

หัวหนาทีมขายภาคสนาม (ปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน) " - มี

ประสบการณงานขายอยางนอย 2 ปขึ้นไป - สามารถบริหารทีมขาย และ

วางแผนการตลาดได - ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อจัด

กิจกรรมการขายใหกับทีมงาน - สนใจในดานเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ 

และอินเตอรเน็ต - มีภาวะความเปนผูนํา ทํางานภายใตแรงกดดันไดด"ี

14/7  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 13,000+คอมมิชชั่น  บาท

ปดรับสมัคร 11/10/2563

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคล่ือนที่

โทร .086-4162966,085-8596430,0859559534

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคล่ือนที่

โทร .086-4162966,085-8596430,0859559534

10 18-35 ม.6/ขึ้นไป

หนา้ 8/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 18 กันยายน 2563

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

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานลําพูน

พนกังาน PC เชียรสินคาทรู

ปฎบิตังิานที่ 7-11

(ปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน) - จัดบูธ

กิจกรรมที่รานเซเวนสาขาแจหม - เชียรขายสินคาและบริการตางๆของ

บริษัททรู เชน ซิมการด โทรศัพท TrueID TruemoneyWallet - สนใจ

ในดานเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ

14/7  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000+คอมมิชชั่น  บาท

ปดรับสมัคร 11/10/2563ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคล่ือนที่

20 18-35 ม.6/ขึ้นไป

ปดรับสมัคร 11/10/2563

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานลําพูน

เจาหนาที่บริการลูกคา ประจําทรูช็

อป

(อยูในหางสรรพสินคา) เชียงใหม เชียงราย ลําปาง - แนะนําบริการ 

โปรโมชั่น สงมอบผลิตภัณฑ และบริการหลังการขายใหแกลูกคา - ให

คําปรึกษาดานเทคโนโลย(ีสมารทโฟน แอปพลิเคชั่น อุปกรณเสริม) ชาย

สูง 170/ หญิงสูง 160 ซม. - บุคลิกภาพดี ทัศนคติเชิงบวก รักงานขาย/

บริการลูกคา - มีความชอบและสนใจในดานเทคโนโลยี - ทํางาน 5 วัน 

ทํางานเลิกตามเวลาหาง

14/7  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 18,000+คอคอมมิชชั่น  บาท

ปดรับสมัคร 11/10/2563

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคล่ือนที่

โทร .086-4162966,085-8596430,0859559534

9 ไมเกิน 30 ป ป.ตร/ีสาขา IT 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ/

คอมพิวเตอรธุรกิจ /

วิทยาการ

คอมพิวเตอร /

วิศวฯคอมพิวเตอร

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคล่ือนที่

โทร .086-4162966,085-8596430,0859559534

หนา้ 9/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 18 กันยายน 2563

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

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

 สาขาลําพูน

พนกังาน NEW Business โบนัสประจําป ปรับเงินเดือนทุกป คารักษาพยาบาล ประกันสังคม ตรวจ

สุขภาพประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯลฯ

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 11/10/2563

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) พนกังานจัดเรียงสินคา โบนัสประจําป ปรับเงินเดือนทุกป คารักษาพยาบาล ประกันสังคม ตรวจ

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

 สาขาลําพูน

พนกังานจัดเรียงสินคา โบนัสประจําป ปรับเงินเดือนทุกป คารักษาพยาบาล ประกันสังคม ตรวจ

สุขภาพประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯลฯ

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 11/10/2563

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

 สาขาลําพูน

พนกังานฝายอาหารสด โบนัสประจําป ปรับเงินเดือนทุกป คารักษาพยาบาล ประกันสังคม ตรวจ

สุขภาพประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯลฯ

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 11/10/2563

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 10/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 18 กันยายน 2563

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

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด

 ทูลส

พนกังานฝายผลิต CNC Milling ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกลึง CNC Milling ไมจําเปนตองมี

ประสบการณ

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 11/10/2563

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนกังานจัดเรียง/พนักงานคลังสินคา สามารถทํางานลวงเวลาได จัดเรียงสินคา และแนะนําสินคาบางรายการ 

ดูแลพื้นที่ๆรับผิดชอบ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและอุปกรณเครื่องจักร

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

1 18-40 ม.3/ขึ้นไป

5 20-35 ม.3/ขึ้นไป

ดูแลพื้นที่ๆรับผิดชอบ

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,750-11,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 07.00-16.00 น.,10.00-19.00 น. 

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/10/2563

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนกังานขาย PC สามารถขาย และปดจบการขายได แนะนําสินคา ดูแลหนาขาย และลง

พื้นที่ๆรับผิดชอบ

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 07.00-16.00 น.,10.00-19.00 น. 

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/10/2563

โทร .053-107-588. 053-307802

10 20-35 ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 11/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 18 กันยายน 2563

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

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

 สาขาลําพูน

พนกังาน NEW Business โบนัสประจําป ปรับเงินเดือนทุกป คารักษาพยาบาล ประกันสังคม ตรวจ

สุขภาพประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯลฯ

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 11/10/2563

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) พนกังานจัดเรียงสินคา โบนัสประจําป ปรับเงินเดือนทุกป คารักษาพยาบาล ประกันสังคม ตรวจ

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษาบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

 สาขาลําพูน

พนกังานจัดเรียงสินคา โบนัสประจําป ปรับเงินเดือนทุกป คารักษาพยาบาล ประกันสังคม ตรวจ

สุขภาพประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯลฯ

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 11/10/2563

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

 สาขาลําพูน

พนกังานฝายอาหารสด โบนัสประจําป ปรับเงินเดือนทุกป คารักษาพยาบาล ประกันสังคม ตรวจ

สุขภาพประจําป กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯลฯ

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 11/10/2563

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 18 กันยายน 2563

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

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด

 ทูลส

พนกังานฝายผลิต CNC Milling ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกลึง CNC Milling ไมจําเปนตองมี

ประสบการณ

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 11/10/2563

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนกังานจัดเรียง/พนักงานคลังสินคา สามารถทํางานลวงเวลาได จัดเรียงสินคา และแนะนําสินคาบางรายการ 

ดูแลพื้นที่ๆรับผิดชอบ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและอุปกรณเครื่องจักร

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

5 20-35 ม.3/ขึ้นไป

1 18-40 ม.3/ขึ้นไป

ดูแลพื้นที่ๆรับผิดชอบ

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,750-11,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 07.00-16.00 น.,10.00-19.00 น. 

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/10/2563

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนกังานขาย PC สามารถขาย และปดจบการขายได แนะนําสินคา ดูแลหนาขาย และลง

พื้นที่ๆรับผิดชอบ

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 07.00-16.00 น.,10.00-19.00 น. 

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/10/2563

โทร .053-107-588. 053-307802

ม.3/ขึ้นไป

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

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

10 20-35
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