
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมู ชาง สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงเชือดหมู ดอยขะมอ สามารถทํางานลวงเวลาได 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 18 - 24 กันยายน 2564

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

1 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตร/ีชางยนตบริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมู

อินเตอร)

ชาง สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงเชือดหมู ดอยขะมอ สามารถทํางานลวงเวลาได 

ซื่อสัตย ขยัน อดทน ทํางานนอกสถานท่ีได มีประสบการณชางยนต

บริษัทจะพิจารณาเปนพิเศษ

92  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑแปรรูปเนื้อสุกร วันท่ีปดรับสมัคร 20/10/2564

e-mail:moointer.hr@gmail.com

โทร .0817247553

บริษัท ตนกลา บูทิค แอทตนธง จํากัด พนักงานรักษาความปลอดภัย -

11/1 ถ.สันเหมือง  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท ชวงเวลาทํางาน หยุดวันอาทิตย 

ประเภทกิจการ หองพักรายเดือน วันท่ีปดรับสมัคร 20/10/2564

e-mail:tonklaboutiquehotel@gmail.com

โทร .062-9295500

1 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตร/ีชางยนต

1 30-50 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 18 - 24 กันยายน 2564

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

บริษัท 118 ทริปเปล พี จํากัด พนักงานฝายบุคคล มีประสบการณดานงานบริหารทรัพยากรมบุคคล 1 ปข้ึนไป มี

ประสบการณงานดานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (จะพิจารณาเปนกรณี

พิเศษ) สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดดี สามารถสื่อสารและติดตอ

ประสานงานกับหนวยงานภายนอกไดดี สามารถขับรถยนตได และมี

ใบขับข่ี สามารถทํางานตางจังหวัดได

156/11  หมู 3  ต. สันปูเลย เพศ ไมจํากัด

อ. ดอยสะเก็ด  จ. เชียงใหม

1 25-35 ปวส./บัญชี การ

จัดการ สาขาที่

เก่ียวของ

อ. ดอยสะเก็ด  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ คาพืชผลทางการเกษตร วันที่ปดรับสมัคร 21/10/2564

โทร .064-3428891

บริษัท 118 ทริปเปล พี จํากัด Sale & Marketing มีประสบการณดาน Sale & Marketing 2 ป ขึ้นไป สามารถใชโปรแกรม

 MS Office ไดดี สามารถสื่อสารและติดตอประสานงานทาง E-mail, 

Line เปนภาษาอังกฤษได สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี (ภาษาอื่นๆ

ไดจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ) สามารถขับรถยนตได และมีใบขับขี่ มี

รถยนตสวนตัว สามารถทํางานตางจังหวัดได มีความรูดาน ISO หรือผาน

การอบรม ISO

156/11  หมู 3  ต. สันปูเลย เพศ ไมจํากัด

อ. ดอยสะเก็ด  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ คาพืชผลทางการเกษตร วันที่ปดรับสมัคร 21/10/2564

โทร .064-3428891

1 25-35 ป.ตร/ีตลาด การ

จัดการ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 18 - 24 กันยายน 2564

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

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภุญชัย อาจารยบัญชี มีประสบการณดานบัญชี หรือการสอนอยางนอย 1 ป มีใบประกอบ

วิชาชีพ

199  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน จ-ศ 

ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา วันท่ีปดรับสมัคร 21/10/2564

e-mail:EVC2561@gmail.com

โทร .084-7104596

1 30 ปขึ้นไป ป.ตร/ีบัญชี การ

จัดการ

โทร .084-7104596

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Testing Technical Support สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft Office ไดเปนอยางดี มีมนุษย

สัมพันธและทัศนคติที่ดีตอทีมปฏิบัติงาน มีความกระตือรือลน มีความ

รับผิดชอบสูง และมีความพรอมในการแกไขปญหาเฉพาะหนา หากมี

ความรูพ้ืนฐานทางดานการวิเคราะหวงจร หรือไมโครคอนโทรลเลอร หรือ

 มีประสบการณดานเครื่องมือวัดและทดสอบ, ระบบออโตเมชั่นในบริษัท

ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมากอน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก วันท่ีปดรับสมัคร 21/10/2564

e-mail:salila.chaiwong@schaffner.com

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

2 ไมเกิน 35 ป ปวส./ปวส. หรือ

เทียบเทา สาขา

อิเล็กทรอนิกส, 

ไฟฟา, คอมพิวเตอร

หรือ สาขาที่เก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 18 - 24 กันยายน 2564

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

โรงเรยีนศิริปญญาลําพูน ครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ สวัสดิการ ประกันสังคม

308 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ โรงเรียนกวดวิชา วันท่ีปดรับสมัคร 22/10/2564

e-mail:smart_Enlish_lpn@hotmail.com/promperap@gmail.com

โทร .053-562272/ 086-1838349/0808549771 fax.053-562272

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล นักเทคนิคการแพทย ตองมีใบประกอบวิชาชีพ

1 23-30 ป.ตร/ีภาษาอังกฤษ

 หรือสาขาที่เก่ียวของ

1 23-35 ป.ตร/ีข้ึนไป สาขาโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล นักเทคนิคการแพทย ตองมีใบประกอบวิชาชีพ

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน ตามตารางเวร 

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล วันท่ีปดรับสมัคร 22/10/2564

e-mail:hariphunchai.hr@gmail.com

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานขับรถ ตองมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต ประเภท 2 ขึ้นไป

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน ตามตารางเวร 

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล วันท่ีปดรับสมัคร 22/10/2564

e-mail:hariphunchai.hr@gmail.com

โทร .0 5358 1600-5

1 ไมเกิน 45 ป ม.6/ขึ้นไป หรือ

เทียบเทา

1 23-35 ป.ตร/ีข้ึนไป สาขา

วิทยาศาสตร 

เทคนิคการแพทย
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 18 - 24 กันยายน 2564

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

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตร

อุตสาหกรรม จํากัด

ผูแทนขาย สถานท่ีปฏิบัติงาน อ.เมือง 2 อัตรา อ.จอมทอง (ชม.) 1 อัตรา จ.ลําพูน 2

 อัตรา ขับรถยนตไดและมีใบขับขี่ รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธดี

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ วันท่ีปดรับสมัคร 22/10/2564

e-mail:Darakulc@betagro.com

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

5 22-35 ป.ตรี

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตร

อุตสาหกรรม จํากัด

ผูชวยผูจัดการราน (การขาย) สถานท่ีปฏิบัติงาน เบทาโกรชอปจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ขับ

รถยนตไดและมีใบขับข่ี รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธดี

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ วันท่ีปดรับสมัคร 22/10/2564

e-mail:Darakulc@betagro.com

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานจายอาหาร มีความรอบคอบ สุภาพ มีใจรักบริการ

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน ตามตารางเวร 

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล วันท่ีปดรับสมัคร 23/10/2564

e-mail:hariphunchai.hr@gmail.com

โทร .0 5358 1600-5

24-35 ป.ตรี

2 18 ปขึ้นไป ม.3/ข้ึนไป

1
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 18 - 24 กันยายน 2564

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

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมู

อินเตอร)

เช็คเกอร สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงเชือดหมู ดอยขะมอ สามารถทํางานลวงเวลาได 

ซื่อสัตย ขยัน อดทน ทํางานเปนทีมได มีประสบการณบริษัทจะพิจารณา

เปนพิเศษ

92  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑแปรรูปเนื้อสุกร วันท่ีปดรับสมัคร 23/10/2564

e-mail:moointer.hr@gmail.com

โทร .0817247553

3 21 ปขึ้นไป ม.6/- ป.ตรี

โทร .0817247553

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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