
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด 

ทูลส

พนักงานจัดสงสินคา จัดสงสินคาในนิคมอุตสาหกรรม มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต และรถจักรยานยนต

 รูจักเสนทางในนิคมฯเปนอยางดี ไมจําเปนตองมีประสบการณ

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 450/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและอุปกรณเครื่องจักร วันที่ปดรับสมัคร 17/01/2565

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนยกระจาย

สินคา 7-11) ลําพูน

พนักงานจัดสินคา มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 353/วัน  บาท

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอื่น วันที่ปดรับสมัคร 17/01/2565

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

โทร .091-0047625,092-9199441

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

1 21-40 ม.3/ข้ึนไป

40 18-35 ม.3/- ปวส.

หนา้ 1/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ซีพีแรม จํากัด (โรงงานลําพูน) พนักงานฝายผลิตสินคา สามารถเร่ิมงานไดทันที

177  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารพรอมรับประทาน วันที่ปดรับสมัคร 17/01/2565

e-mail:witchudakho@cpram.co.th

โทร .052 035 207

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงานขับรถ มีใบขับขี่รถยนต ประกันสังคม คาลวงเวลา

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,500-10,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง วันที่ปดรับสมัคร 17/01/2565

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงานขายหนาราน ประกันสังคม คาลวงเวลา

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,500-10,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง วันที่ปดรับสมัคร 17/01/2565

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด เซลฝายขาย มีมนุษยสัมพันธดี รักงานขาย ติดตอประสานงานไดดี ขับรถยนตได ทางบริษัท

มีรถยนตให เบิกคาน้ํามันรถได

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,500-11,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง วันที่ปดรับสมัคร 17/01/2565

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

1 22-35 ปวส.-ป.ตร/ี-

20 18-35 ไมจํากัด/-ปวส.

2 25-40 ม.6/ข้ึนไป

1 20-35 ม.6/- ป.ตรี

หนา้ 2/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร

ปอเรชั่น จํากัด

Operator & Administration มีประสบการณในการทํางานดานการทํางานอยางนอย 1-2 ป มีความสามารถ

ในการจัดงานที่ไดรบัมอบหมายได อยางมีประสิทธิภาพ สื่อสารภาษาอังกฤษ

ไดจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชคอมพิวเตอรได MS 

Word,Excel,Power Point เปนอยางดี

250  หมู 3  ต. ยางเนิ้ง เพศ หญิง

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพื่อสงออก วันที่ปดรับสมัคร 16/01/2565

โทร .053-963021-2

บริษัท เลอ ครูเซ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) พนักงานฝายผลิต อายุงานครบ 6 เดือนพิจารณาปรับเปนพนักงานรายเดือนรายไดรวมมากกวา 

14000 บาท คาครองชีพ 30 บาทตอวัน อาหารฟรี 1 มื้อ เบี้ยขยัน 

300,500,750 บาท คากะบาย 60 บาท,กะดึก 80 บาท

99/2  หมู 12  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตผลิตภณัฑเซรามิกส วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:recruitment.th@lecreuset.com

โทร .052-005121

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

อนุญาตขับข่ี สามารถออกทริปสงของตางจังหวัดได อัธยาศัยดี

106  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

โทร .099-5234458/ 091-6968589

4 25-37 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 25-35 ปวส.-ป.ตร/ี

บริหารธุรกิจ หรือ

สาขาอ่ืนที่เก่ียวของ

40 22-43 ไมจํากัด/ขึ้นไป

หนา้ 3/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ซ.ีพี.เอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด ผูชวยผูจัดการสวนขาย วางแผนจัดการ ทํายอดขายตามเปาหมายที่ไดรบัจากบริษัท มีประสบการณ

ดานการบริหาร จะพิจารณาเปนพิเศษ

106  หมู 3  ต. อุโมงค อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

โทร .099-5234458/ 091-6968589

บริษัท ซ.ีพี.เอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด พนักงานขนสงสินคา สาขาลําปาง สามารถขับรถยกสินคาหนักได สามารถเดินทางตางจังหวัดได มีทักษะดาน

การประสานงาน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

106  หมู 3  ต. อุโมงค อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

โทร .099-5234458/ 091-6968589

บริษัท ซ.ีพี.เอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด พนักงานขาย Pre sale ลําพูน-ลําปาง มีทักษะการขาย เสนอสินคาทํายอดขายตามเปาหมายที่กําหนด สรางฐาน

ลูกคาใหม สามารถใชคอมพิวเตอรและ Microsoft ไดเปนอยางดี มี

ประสบการณดานการขายจะพิจารณาเปนพิเศษ

106  หมู 3  ต. อุโมงค อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 15,000++  บาท เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

โทร .099-5234458/ 091-6968589

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ขบัโพคลิฟ Forklift driver ตองมีใบ Cer.ขับ forklift และผานการตรวจสอบขับจากหัวหนางานกอน มี

การตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 500 บาท/วัน  บาท เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

โทร .053-569024/053-569005

6 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

1 25-37 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 25-37 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 4/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ซ.ีพี.เอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด ธุรการ (ADMIN) มีประสบการณการทํางานไมต่ํากวา 1 ป มีความละเอียดรอบคอบ มีความ

รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานรวมกับตําแหนงอ่ืนไดดี มีทักษะในการ

ประสานงาน

106  หมู 3  ต. อุโมงค อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

โทร .099-5234458/ 091-6968589

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ปฎบิัติงานคุณภาพ มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่คลังสินคา WH Operator มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 400 บาท/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

2 20-40 ม.6-ปวช/ข้ึนไป

7 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

2 24-35 ป.ตร/ีข้ึนไป

หนา้ 5/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ซ.ีพี.เอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด ผูจัดการสวนบัญชี มีประสบการณการทํางาน 2-3 ป สามารถขับรถยนตไดจะดีมาก มีทักษะใน

การติดตามบัญชีลูกหนี้ มีทักษะการใชโปรแกรมระบบ Express มีทักษะการ

ทําเงนิสดยอยประจําวัน และสรุปปดงบประมาณประจําเดือนได สามารถรบั

แรงกดดันไดสูง

106  หมู 3  ต. อุโมงค อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ หญิง

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

โทร .099-5234458/ 091-6968589

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ควบคุมเคร่ืองพันฟลมยืดพา

เลท

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่บันทึกขอมูล มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

1 25-30 ป.ตร/ีบัญชี

2 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

1 20-40 ปวส./ข้ึนไป

หนา้ 6/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่พิมพถุงบรรจุ มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ตรวจสอบและโหลดเมล็ด

พันธุขาวโพดเขาสูกระบวนการทํางาน

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ตรวจสอบความชื้น/ส/ี

น้ําหนักและถุงหลังบรรจุ

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

2 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

2 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

2 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

หนา้ 7/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ควบคุมเคร่ืองบรรจุเมล็ด

พันธุขาวโพด

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ควบคุมเคร่ืองผลมสารเคมี

และคลุกเมล็ดพันธขาวโพด

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่บันทึกขอมูล มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

2 20-40 ปวส./ข้ึนไป

1 20-40 ปวส./ข้ึนไป

1 20-40 ปวส./ข้ึนไป

หนา้ 8/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ตรวจคดัการปนขนาดของ

เมล็ดพันธุขาวโพด

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ควบคุมเคร่ืองคัดนํ้าหนัก มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ควบคุมเคร่ืองแยกขนาด มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

1 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

1 20-40 ปวส./ข้ึนไป

1 20-40 ปวส./ข้ึนไป

หนา้ 9/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ตรวจสอบและโหลดเมล็ด

พันธุขาวโพดออกจากกระบวนการ

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ตรวจสอบและโหลดเมล็ด

พันธุขาวโพดสูกระบวนการทํางาน

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด ผูชวยตรวจสอบเมล็ด (Inspection 

PS)

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

2 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

2 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

1 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

หนา้ 10/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด ผูชวยตรวจสอบเมล็ด (Inspection 

CS)

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ปลอยฝก CS มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ปลอยฝก PS มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

1 20-40 ไมจํากัด/ข้ึนไป

2 20-40 ป.6/ขึ้นไป

2 20-40 ป.6/ขึ้นไป

หนา้ 11/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ควบคุมปลอยซัง/Dis CS,PS มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง เจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน

รับสมัคร 14 ธันวาคม 2564 - 27 ธันวาคม 2564 มีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ

191  หมู -  ต. นครเจดีย เพศ ไมจํากัด

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน  คาจาง 7,670  บาท

ประเภทกิจการ สถานศึกษา วันที่ปดรับสมัคร 27/12/2564

e-mail:-

โทร .053-555018

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด ผูชวยควบคุมการอบฝก PS มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

2 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

1 20 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตร/ี

บริหารธุรกิจ พาณิช

ยกรรม

1 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

หนา้ 12/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด ผูชวยควบคุมการอบฝก CS มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

วิทยาลัยการอาชีพปาซาง เจาหนาที่งานการเงิน รับสมัคร 14 ธันวาคม 2564 - 27 ธันวาคม 2564 มีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ

191  หมู -  ต. นครเจดีย เพศ ไมจํากัด

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน  คาจาง 7,670  บาท

ประเภทกิจการ สถานศึกษา วันที่ปดรับสมัคร 27/12/2564

โทร .053-555018

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด ผูชวยจัดเตรียมตัวอยางการสุมฝก

ขาวโพด(CS PS)

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

2 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

1 20 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตร/ีบัญชี 

การเงิน

1 20-40 ป.6/ขึ้นไป

หนา้ 13/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด ผูชวยตรวจสอบการวัดการกระจายตัว

เมล็ด(CS PS)

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ หญิง

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด ผูชวยจัดการเมล็ดตกหลนCS มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด Sorting operator (Inspection CS) มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

1 20-40 ป.6/ขึ้นไป

1 20-40 ป.6/ขึ้นไป

1 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

หนา้ 14/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่โหลดฝก PS มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด ผูชวยเจาหนาที่โหลดฝก(Truck 

Dumper) CS

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

เดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอทีและกะทํางานแลวเเตชวงการผลิต

(ระยะเวลา15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพการรับฝก

ขาวโพด

มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีเบี้ยขยัน ชวยคากะ คาอาหาร คาน้ํามัน

ในการเดินทาง ทํางานวันจันทร-ศุกร มีโอที และกะทํางานแลวเเตชางการผลิต

(ระยะเวลา 15 ม.ค.-พ.ค.2565)

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/01/2565

e-mail:wachira.porchit@corteva.com

โทร .053-569024/053-569005

2 20-40 ป.6/ขึ้นไป

2 20-40 ป.6/ขึ้นไป

1 20-40 ม.3-ปวช./ข้ึนไป

หนา้ 15/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ธิงคบ็อกซคาเฟ จํากัด เชฟ/กุก สามารถทํางานเปนกะได มีใจรักการทําอาหาร มีประสบการณดานอาหาร 

หรือจบการศึกษาทางดานอาหาร

59/4  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ รานอาหาร วันที่ปดรับสมัคร 31/01/2565

โทร .096-9155465

บริษัท ธิงคบ็อกซคาเฟ จํากัด พนักงานตอนรับ สามารถทํางานเปนกะได ชอบงานบริการ ยิ้มแยมแจมใส บุคลิกภาพดี มี

ประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

59/4  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ รานอาหาร วันที่ปดรับสมัคร 31/01/2565

โทร .096-9155465

บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด GENERAL STAFF (เจําหนาที่ประจํา

สํานักงานแผนกทั่วไป)

กรณีที่มีประสบการณดานงานฝายบุคคล-ธุรการ ใหระบุประวัติในใบสมัครให

ชัดเจน สามารถทํางานลวงเวลาได ไมมีโรคประจําตัว และไมมีปญหาดาน

สายตา มีพาหนะของตนเองในการใชเดินทางมาทํางาน

89/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

โทร .053-581450

2 18-40 ม.3/ขึ้นไป

2 18-35 ม.3/ขึ้นไป

1 ไมเกิน 30 ป ป.ตร/ีการจัดการ

ทั่วไป , การบัญชี

หนา้ 16/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด SAFETY OFFICER (จป) (เจาหนาที่

ความปลอดภัยในการทํางาน)

กรณึที่มีประสบการณดานงาน จป. ใหระยบุประวัติในใบสมัครใหชัดเจน 

สามารถทํางานลวงเวลาได ไมมีโรคประจําตัว และไมมีปญหาดานสายตา มี

พาหนะของตนเองในการใชเดินทางมาทํางาน

89/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

โทร .053-581450

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด ที่ปรึกษาการขาย -

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตยี่หอนิสสัน วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

โทร .053-525869 ตอ 102

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ ผูชวยกุก เตรียมเครื่องปรุง สวนผสม วัตถุดิบ เปนลูกมือกุก ชวยทําอาหาร เปด/ปดครัว

 ดูแลสตอกวัตถุดิบ ดูแลความเรียบรอย ความสะอาดภายในครัว

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

1 25-35 ป.ตร/ีอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

4 18 ปขึ้นไป ม.3/-

2 22 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 17/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ แมบาน รับผิดชอบปฏบิัติงานทําความสะอาดหอผูปวยและหนวยงานในโรงพยาบาล 

รับผิดชอบสงผาที่ใชแลวสงซกัและรับผาสะอาดคืน งานอื่นๆที่ไดรบัมอบหมาย

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ นักโภชนาการ - แนะนําใหความรูพื้นฐานในการแกปญหาสุขอนามัยเก่ียวกับโภชนาการ - 

ดูแลการผลิตอาหารผูปวยทุกประเภทใหถูกตองตามแผนการรักษาของแพทย

โดยใชหลักการตามหลักโภชนาการ - ประสานงานกับเจาหนาที่ในสายงานทั้ง

ภายในและนอกแผนก เชน แพทย พยาบาล

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ กุก เตรียมอาหารผูปวยโดยใชทักษะ ความรู ความชํานาญใหเหมาะตามหลักการ

ที่กําหนด เตรียมอาหารตามเกณฑมาตรฐานของบรษิัทอยางเครงครัดเรื่อง

สุขลักษณะ เตรียมอาหารใหครบตามคําสั่ง และเพียงพอกับความตองการ 

เตรียมอาหารใหทันกําหนดเวลา ตามที่ไดรับมอบหมาย

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

3 22 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีข้ึนไป

2 22 ปขึ้นไป ม.6/ข้ึนไป

หนา้ 18/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ เจาหนาที่ยานยนต ใหบริการรถ Ambulance ควบคุมดูแลรถและอุปกรณของรถทุกคัน 

ดําเนินการใหบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รับ สง ผูปวยตามท่ีแผนก ER รองเพื่อ

รับ-สงผูใชบริการถึงที่หมายดวยความปลอดภัยทันเวลา ดําเนินการบันทึก

ตรวจเช็คสภาพรถทุกคัน ใหพรอมใชงาน พรอมบันทึกลงในรายงานประจําวัน 

(ของรถแตละคัน) ตรวจสอบปริมาณ Oxygen ในถังประจํารถพยาบาลฉุกเฉิน 

รวมทั้งเปลี่ยนและเติมใหพรอมใชงานอยูเสมอ ดูแลความสะอาดและสภาพ

ความพรอมของรถแตละคันที่ไดรับมอบหมาย

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ ผูชวยทันตกรรม ชวยหยิบจับอุปกรณทําฟนใหกับทันตแพทยขางเตียง ทําความสะอาดอุปกรณ

ทําฟนและทําการฆาเชื้อ ใหบรกิารลูกคาที่มารับบริการ

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

2 22 ปขึ้นไป ม.6/ข้ึนไป

2 22 ปขึ้นไป ม.6/ข้ึนไป

หนา้ 19/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ ผูชวยพยาบาล(PN) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพื้นฐานที่ไมยุงยากและซับซอน แตตองอาศัยความ

ชํานาญและระมัดระวังมากข้ึนแกผูรับบริการตามที่ไดรับมอบหมายและ 

ภายใตการนิเทศจากพยาบาลวิชาชีพ - บันทึกขอมูลการพยาบาลและรวมดูแล

ความสะอาด ความรับผิดชอบของเคร่ืองมือ อุปกรณ และสถานที่ตามท่ีไดรบั

มอบหมาย - สังเกตอาการและสิ่งผิดปกติของผูรบับริการ รายงานแกหัวหนา

เวร และรวมในการสงเวร

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ ผูชวยพยาบาล (NA) ใหการดูแลชวยเหลือผูปวยภายใตการควบคุมของพยาบาล ปฏิบัติงานตามที่

ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ภายใตระเบียบ

ปฏิบัติงานขององคกร

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

10 20 ปขึ้นไป ม.3/ข้ึนไป

10 20 ปขึ้นไป ม.3/ข้ึนไป

หนา้ 20/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ เจาหนาที่ IT ติดตั้งและ support computer hardware, software, networks, printers,

 scanners และอุปกรณอ่ืนๆ ในระบบงาน IT ในโรงพยาบาลทั้งหมด

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน- 

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ นักเทคนคิการแพทย ใหบริการเจาะตรวจเลือดและวิเคราะหตรวจตัวอยางตางๆในหองปฏบิัติการ 

ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD,ER ,OR,LR ปฏิบัติงานการพยาบาลฯลฯ

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

2 25 ปขึ้นไป ป.ตร/ีสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร/

สารสนเทศ

2 25 ปขึ้นไป ป.ตรี/สาขาเทคนิค

การแพทย

10 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีสาขาพยาบาล

ศาสตร

หนา้ 21/25



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนักงานแผนก การตลาดและโปรโมชั่น มีประสบการณการทํางาน จะพิจารณาเปนพิเศษ

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนักงานบัญชี มีประสบการณการทํางาน จะพิจารณาเปนพิเศษ

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) หัวหนาโกดัง (คลังสินคา) ขับรถยนตได(มีใบอนุญาตขับข่ี) มีความเปนผูนํา ขยัน อดทน มีความ

รับผิดชอบ สามารถสั่งงาน ดูแล วางแผน และทํางานภายใตความกดดันไดดี 

มีประสบการณการเปนหัวหนางาน และงานเก่ียวกับการสงของมากอนจะ

พิจารณาเปนพิเศษ

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

1 21-35 ปวช.-ปวส./ขึ้นไป 

สาขาการตลาด ,การ

ขาย,การจัดการ

2 21-35 ปวช.-ปวส./บัญชี

1 30-45 ปวส./ข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนักงาน โกดงั (สงของ) ผานการเกณฑทหารแลว และมีประสบการณการสงของมากอนจะพิจารณา

เปนพิเศษ มีสุขภาพแข็งแรง ไมของเก่ียวกับยาเสพติด ขยัน อดทน และมี

ความรับผิดชอบ

231  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนักงานขับรถ (สงของ) ผานการเกณฑทหารแลว และมีประสบการณการสงของมากอนจะพิจารณา

เปนพิเศษ มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในงาน มีใบอนุญาตขับขี่

รถยนต

231  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร วันที่ปดรับสมัคร 14/01/2565

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซ ีจํากัด Injection Moulding Manager • 5 year-experience in injection process. • Direct experience in 

injection molding set up , machine operate, problem solving, 

mold maintenance. • Good interpersonal skill, good teamwork, 

and high leadership skill. • Good command of English skill both 

written and spoken English.

67  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 13/01/2565

e-mail:salila.chaiwong@schaffner.com

โทร .053-581104-6 ตอ 119/www.schaffner.com

22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีBachelor of 

plastic engineer, 

injection engineer 

or equivalence.

2 19-28 ม.3/ขึ้นไป

2 21-28 ม.3/ขึ้นไป

1
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซ ีจํากัด HR Communication Officer • Maximum 3 years’ experience in human resources, mass 

communication business. • Strong computer literacy and 

computer graphic skills. • Must be able to create and manage 

Google forms, Infographic, and possess strong Photoshop skill. 

Video editing skill is the advantage. • Very good interpersonal skill, 

work attitude, effective communication skill. • ISO9001:2015, 

IATF16949:2016 knowledge is the advantage. • Responsible for 

company’s communication channel. • Serve as trainer for new 

employee orientation program. • Coordinate with official 

authorities relating HR affairs.

67  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 13/01/2565

e-mail:salila.chaiwong@schaffner.com

โทร .053-581104-6 ตอ 119/www.schaffner.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซ ีจํากัด Machine Design Engineer • 5 years of experience in automation system or machine 

designer. • Excellent skill of 3D/2D CAD, CAM software. Autodesk 

Inventor, AutoCAD,SolidWorks. • Excellent command of written 

and spoken English. • Preferred skills: GD&T, MSA, MS Office 

applications. • High responsibility, flexible working. • Vigorous 

personality.

67  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 13/01/2565

e-mail:salila.chaiwong@schaffner.com

โทร .053-581104-6 ตอ 119/www.schaffner.com

1 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีBachelor’s 

Degree in Mass 

Communication, 

Human Resources, 

or related field.

1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี/Bachelor's 

degree in 

Mechanical 

Engineering, 

Electrical 

Engineering or 

equivalent
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 ธันวาคม 2564

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

หจก.สหสายเหนือหลอยาง ชางยนต งานตั้งศูนยและถวงลอยางรถยนต

108  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 350/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ขายยางรถยนต ปลีก-สง วันที่ปดรับสมัคร 13/01/2565

โทร .053-525111-2,089-1888475

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

2 20 ปขึ้นไป ปวช./-
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