
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท พีซีเอสซัพ จํากัด พนักงานประจําออฟฟต สามารถใชงานโปรแกรม MS Office เบื้องตนได สามารถทํางานลวงเวลาปวช.-ปวส./ข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 19 - 30 กันยายน 2563

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

2 22 ปข้ึนไปบริษัท พีซีเอสซัพ จํากัด พนักงานประจําออฟฟต สามารถใชงานโปรแกรม MS Office เบื้องตนได สามารถทํางานลวงเวลา

ไดบางครั้ง

141/2  หมู 10  ต. ทาสบเสา เพศ ไมจํากัด

อ. แมทา  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การกอสรางอาคารท่ีไมใชท่ี

พักอาศัย

ปดรับสมัคร 30/10/2563

โทร .095-8294296,091-9166536

บริษัท ธรรมสรณ จํากัด พนักงานคลังวัตถุดิบ มีโอทีทุกวัน มีความขยัน อดทน รูผลทันที

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ปดรับสมัคร 29/10/2563

e-mail:suthiphong@dos.co.th

โทร .082-6675762/085-4875948

ปวช.-ปวส./ข้ึนไป

1 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

2 22 ปข้ึนไป
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 19 - 30 กันยายน 2563
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บริษัท ธรรมสรณ จํากัด เจาหนาที่แผนกผลิต ใช MS Office ได ทํางานขยันขันแข็ง มีวินัย มีความอดทน มีความ

เสียสละ มีความรับผิดชอบสูง มีความรูเรื่องชาง จะพิจารณาเปนพิเศษ

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ปดรับสมัคร 29/10/2563

e-mail:suthiphong@dos.co.th

โทร .082-6675762/085-4875948

1 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

โทร .082-6675762/085-4875948

บริษัท สันกอกเจริญฟารม จํากัด พนักงานบัญชีอยูประจําสาขาทราย

ทอง

ทําสตอกรับเขา - จายออก ดูแลความเรียบรอยตางๆในฟารม ดูแลเรื่อง

เอกสารแรงงานตางดาว เช็คเวลาทํางานของพนักงาน

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธ ิ จ. ลําพูน  คาจาง 9,500  บาท

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร 29/10/2563

โทร .052-030591

บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด พนักงานทั่วไป -

77/1  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสงออก ปดรับสมัคร 25/10/2563

e-mail:tsg_persornel@pg.co.th

โทร .053-581446,581504

5 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.-ป.ตร/ีการ

จัดการ พาณิชยการ

 หรือสาขาที่เก่ียวของ
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บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด พนักงานเย็บ -

77/1  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสงออก ปดรับสมัคร 25/10/2563

e-mail:tsg_persornel@pg.co.th

โทร .053-581446,581504

บริษัท ทีแพค แอสฟลทติก แอนด คอนกรีต พนักงานรักษาความปลอดภยั มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา สิ้นปมีของรางวัล จัดงานเลี้ยงฉลอง 

40 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

1 30 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไปบริษัท ทีแพค แอสฟลทติก แอนด คอนกรีต 

จํากัด

พนักงานรักษาความปลอดภยั มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา สิ้นปมีของรางวัล จัดงานเลี้ยงฉลอง 

สุขภาพแข็งแรง

88  หมู 5  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 06.00-18.00 น.,18.00-06.00 น 

ประเภทกิจการ ขายปูนซีเมนตผสมเสร็จ ปดรบัสมัคร 23/10/2563

โทร .088-2591357

บริษัท ทีแพค แอสฟลทติก แอนด คอนกรีต 

จํากัด

พนักงานขับรถโม เพิ่มคาเที่ยวๆละ 80 บาท ขับรถโม (มิกซปูน) ได เกินเวลาใหคาเทียวX2 

มีประกันสังคม สิ้นเดือนมีของรางวัล และจัดงานเลี้ยง

88  หมู 5  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,300  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ ขายปูนซีเมนตผสมเสร็จ ปดรบัสมัคร 23/10/2563

โทร .088-2591357

ม.3/ขึ้นไป1

1 30 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

30 ปขึ้นไป
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บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย จํากัด พนักงานบัญชี (Accountant 

Officer)

มีประสบการณอยางนอย 0-2 ป สามารถใชโปรแกรม Express ได จะ

พิจารณาเปนพิเศษ สามารถแกบัญหาเบื้อตนไดดวยตนเอง สามารถ

ติดตอสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได (พูด อาน เขียน)

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 23/10/2563

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต

1 21-27 ป.ตร/ีข้ึนไป บัญชี

โทร .053-584230 fax: 053-584231

ราน บี.ซี โฮม เฟอรนิเจอร ชางไม -

81  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ เฟอรนิเจอรตกแตงภายใน ปดรับสมัคร 22/10/2563

โทร .095-6965183

บริษัท พีดีแอล อิเล็คทริค เซลส จํากัด สาขา

ปาซาง

พนักงานตอนรับ ประกันสังคม วันหยุดนักขัตฤกษ

544  หมู 1  ต. ปาซาง เพศ หญิง

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน  คาจาง 11,500  บาท

ประเภทกิจการ ขายปลีก-ขายสง อุปกรณ

ไฟฟา

ปดรับสมัคร 22/10/2563

e-mail:airber2527@gmail.com

โทร .053-556132

ปวส./ทุกสาขา

2 20 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

1 ไมเกิน 25 ป
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บริษัท พีดีแอล อิเล็คทริค เซลส จํากัด สาขา

ปาซาง

พนักงานจัดสง ประกันสังคม วันหยุดนักขัตฤกษ

544  หมู 1  ต. ปาซาง เพศ ชาย

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน  คาจาง 11,500  บาท

ปดรับสมัคร 22/10/2563

e-mail:airber2527@gmail.com

โทร .053-556132

ประเภทกิจการ ขายปลีก-ขายสง อุปกรณไฟฟา

2 ไมเกิน 25 ป ปวส./ทุกสาขา

โทร .053-556132

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Technical Support 

(AUTOMOTIVE)

สามารถใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได Microsoft Office มีประสบการณ

ทํางานดาน Electronics มีความสามารถในการแกไขปญหาทางไฟฟา

เบื้องตนของเครื่องจักรได สามารถอานวงจรไฟฟาได, ใช PLC เบ้ืองตนได 

สามารถทํางานเปนทีมและมีทักษะความเปนผูนํา

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 22/10/2563

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

4 20 ปขึ้นไป ปวส./สาขา 

Electronics

หนา้ 5/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 19 - 30 กันยายน 2563

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

บริษัท สันกอกเจริญฟารม จํากัด พนักงานบัญชี อยูประจําสาขาแมทา ไมตองมีประสบการณ มีความขยัน ตั้งใจจริง วองไว ทําสตอกรับเขา-จาย

ออก ดูแลความเรียบรอยตางๆบริเวรฟารม ดูแลเรื่องเอกสารแรงงานตาง

ดาว

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธ ิ จ. ลําพูน  คาจาง 9,500  บาท

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร 22/10/2563

โทร .052-030591

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.-ป.ตร/ีการ

จัดการ พาณิชยการ

 หรือสาขาที่เก่ียวของ

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

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