
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท นิยมพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนักงานรับชาํระหนี้ ผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน สามารถขับขี่รถจักรยานยนตได

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ตุลาคม 2563

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

2 25 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไปบริษัท นิยมพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนักงานรับชาํระหนี้ ผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน สามารถขับขี่รถจักรยานยนตได

 มีใบขับข่ี (สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ีจะพิจารณาเปนพิเศษ) 

สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได

เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 15/11/2563

โทร .053-093690

บริษัท เอส.พ.ีบ.ีเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ผูชวยชาง มีประกันสังคม

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางา น08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ประกอบติดตั้งทอสงลมเย็น ปดรบัสมัคร 15/11/2563

โทร .053-569888

99/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 1  ต. เหมืองงา

ประเภทกิจการ จําหนายรถยนต/จักรยานยนต/เครื่องใชไฟฟา

10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 25 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

หนา้ 1/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ตุลาคม 2563

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

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานขับรถโฟลคลิฟ ขับรถโฟลคลิฟได ทํางานเปนกะได ไมมีประวัติเก่ียวของกับยาเสพติด 

หรืออาชญากรรม

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 15/11/2563

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

1 18 ปขึ้นไป ป.6/ข้ึนไป

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานทําความสะอาดท่ัวไป มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ทํางานตากแดดได

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 15/11/2563

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานฝายผลิต มีความขยันอดทน สามารถทํางานเปนกะได ไมมีประวัติเก่ียวของกับยา

เสพติด หรืออาชญากรรม

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 15/11/2563

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

1 18 ปขึ้นไป ป.6/ข้ึนไป

3 18 ปขึ้นไป ป.6/ข้ึนไป

หนา้ 2/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ตุลาคม 2563

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

หางหุนสวนจํากัด เยาวเรศ คอนสตรัคชั่น วิศวกรกอสราง ไมมีโอที มีประกันสังคม

349/55  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ปดรับสมัคร 14/11/2563

โทร .089-7003906

รานกุสุมาอาหารสัตว ผูชวยกุก เตรียมอาหาร-สลัด-ผัก-ผลไม มีการแนะนํา สอนให ถนัดงานครัวพิจารณา

เปนพิเศษ

2 ไมเกิน 40 ป ม.6/ข้ึนไป

2 23 ปขึ้นไป ป.ตร/ี-

เปนพิเศษ

45 ถนนรถแกว  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 07.30-18.00 น. อาทิตย-ศุกร 

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/10/2563

โทร .053-511720

บริษัท คังเซโด จํากัด เจาหนาที่บัญชกีารเงิน ใชโปรแกรม Express, MS Office ไดเปนอยางดี มีความรอบคอบในการ

ทํางาน หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

60/27  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 12/11/2563

โทร .053-581515

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันและสวนประกอบ

1 25 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตร/ีบัญชี
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ตุลาคม 2563

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

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

ชางผาโมลยาง มีประสบการณดานเครื่องประดับ จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน ซื้อ

สัตยและมีความกระตือรือรน รักงาน พรอมท่ีจะเรียนรู ละมีทัศนะคติที่ ดี

กับงาน ไมมีปญหาเรื่องที่พักและที่อยูอาศัย สายตาดี สุขภาพรางกาย

แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว และ โรคติดตอรายแรง ไมสูบบุหรี่หรือสาร

เสพติดทุกชนิด วันทํางาน : จันทร-ศุกร 07.45-18.00น. มีโอทีทุกวัน 

วันหยุดประจําสัปดาห : วันเสารและอาทิตย ( มHีoliday ทุกวันเสาร )

เพศ ไมจํากัด295  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน

1 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

เพศ ไมจํากัด

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com ปดรับสมัคร 12/11/2563

โทร .053-552683-6

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

พนักงานฝายผลิต Plating มีประสบการณดานเครื่องประดับ จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน ซื้อ

สัตยและมีความกระตือรือรน รักงาน พรอมท่ีจะเรียนรู ละมีทัศนะคติที่ ดี

กับงาน ไมมีปญหาเรื่องที่พักและที่อยูอาศัย สายตาดี สุขภาพรางกาย

แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว และ โรคติดตอรายแรง ไมสูบบุหรี่หรือสาร

เสพติดทุกชนิด วันทํางาน : จันทร-ศุกร 07.45-18.00น. มีโอทีทุกวัน 

วันหยุดประจําสัปดาห : วันเสารและอาทิตย ( มHีoliday ทุกวันเสาร )

เพศ ไมจํากัด

ปดรับสมัคร 12/11/2563

โทร .053-552683-6

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

4 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ตุลาคม 2563

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

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

พนักงานฝายผลิต QC Plating มีประสบการณดานเครื่องประดับ จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน ซื้อ

สัตยและมีความกระตือรือรน รักงาน พรอมท่ีจะเรียนรู ละมีทัศนะคติที่ ดี

กับงาน ไมมีปญหาเรื่องที่พักและที่อยูอาศัย สายตาดี สุขภาพรางกาย

แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว และ โรคติดตอรายแรง ไมสูบบุหรี่หรือสาร

เสพติดทุกชนิด วันทํางาน : จันทร-ศุกร 07.45-18.00น. มีโอทีทุกวัน 

วันหยุดประจําสัปดาห : วันเสารและอาทิตย ( มHีoliday ทุกวันเสาร )

เพศ ไมจํากัด295  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน

2 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

เพศ ไมจํากัด

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com ปดรับสมัคร 12/11/2563

โทร .053-552683-6

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

พนักงานฝายผลิต Resin มีประสบการณดานเครื่องประดับ จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน ซื้อ

สัตยและมีความกระตือรือรน รักงาน พรอมท่ีจะเรียนรู ละมีทัศนะคติที่ ดี

กับงาน ไมมีปญหาเรื่องที่พักและที่อยูอาศัย สายตาดี สุขภาพรางกาย

แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว และ โรคติดตอรายแรง ไมสูบบุหรี่หรือสาร

เสพติดทุกชนิด วันทํางาน : จันทร-ศุกร 07.45-18.00น. มีโอทีทุกวัน 

วันหยุดประจําสัปดาห : วันเสารและอาทิตย ( มHีoliday ทุกวันเสาร )

เพศ ไมจํากัด

โทร .053-552683-6 ปดรับสมัคร 12/11/2563

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน

3 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ตุลาคม 2563

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

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

พนักงานฝายผลิต Emmerzing มีประสบการณดานเครื่องประดับ จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน ซื้อ

สัตยและมีความกระตือรือรน รักงาน พรอมท่ีจะเรียนรู ละมีทัศนะคติที่ ดี

กับงาน ไมมีปญหาเรื่องที่พักและที่อยูอาศัย สายตาดี สุขภาพรางกาย

แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว และ โรคติดตอรายแรง ไมสูบบุหรี่หรือสาร

เสพติดทุกชนิด วันทํางาน : จันทร-ศุกร 07.45-18.00น. มีโอทีทุกวัน 

วันหยุดประจําสัปดาห : วันเสารและอาทิตย ( มHีoliday ทุกวันเสาร )

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

5 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 12/11/2563

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่ Production Engineer มีความชํานาญในการเขียนแบบโดยใชโปรแกรม Auto cad หรือ 

Inventer ไดดี มีความสามารถในการอานแบบและเขียนแบบได มีความรู

ดาน PLC หรือมีความชํานาญดานการใชเครื่องจักร ผานการเกณฑทหาร 

หรือเรียน รด.ปที3่ สามารถ อาน ฟง พูด อังกฤษหรือภาษาญี่ปุนไดจะ

พิจารณาเปนพิเศษ

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 26/10/2563

โทร .053-581224-7

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะเพ่ือการสงออก

1 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีวิศวกรรม

เครื่องกล,อุตสา

หการ หรือสาขาที่

เกี่ยวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ตุลาคม 2563

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

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย จํากัด พนักงานประกอบชิ้นงาน 

(Assembly)

ชาย 2 หญิง 4 มีประสบการณดานงานประกอบของงานอุตสาหกรรม 

ดานการตรวจสอบชิ้นงานพลาสติก สามารถทํางานเปนกะได

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 12/11/2563

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต

6 18-35 ไมจํากัด/-

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี

77   หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 09/11/2563

โทร .053-581030-1

เดอะ เฟรส เรซิเดนซ ลําพูน ขายอาหาร ทําความสะอาด, ขายนํ้า

22/5 ถนนจักรคํา  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ หอพัก ปดรับสมัคร 09/11/2563

e-mail:king1pol@gmail.com

โทร .084-0472106

ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเพ่ือการสงออกและจําหนาย

20 18 ปขึ้นไป ป.6/- ม.3

1 22 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 ตุลาคม 2563

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

เดอะ เฟรส เรซิเดนซ ลําพูน แมบาน ทําความสะอาดหองพัก,ซักผา

22/5 ถนนจักรคํา  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ หอพัก ปดรับสมัคร 09/11/2563

e-mail:king1pol@gmail.com

โทร .084-0472106

1 22 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

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

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