
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท โยชิดะ เอ็นพลาไทย จํากัด พนักงานชายแผนก  (Assembly) 2 18-35 ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ประกอบงานสงออก ตรวจสอบงาน

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2564

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

บริษัท โยชิดะ เอ็นพลาไทย จํากัด พนักงานชายแผนก  (Assembly) 2 18-35 ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ประกอบงานสงออก ตรวจสอบงาน

สําเร็จรูป

140 ม.6 ต.หนองหนาม เพศ ชาย

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000  คาจาง 315  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต ปดรับสมัคร 16/09/2564

E-mail : Sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร. 053-584230-1 ตอ 11

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) วิศกรอุตสาหกรรม (Industrial 

Engineer)

หากมีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

77   ม.6  ต.บานกลาง เพศ ชาย/หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเรจ็รูปเพื่อการสงออกและจําหนาย ปดรับสมัคร 16/09/2564

โทร .053-581030-1

1 21 ปขึ้นไป ป.ตรี สาขาวิศว

อุตสาหกรรม หรือ

สาขาอื่นที่เกี่ยงของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2564

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

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) หัวหนาแผนกเย็บ สามารถเยบ็จักรอุตสาหกรรมได /ออกแบบและวางแพทเทิรน มี

ประสบการณดานการเย็บเสื้อผา อยางนอย 1 ป สามารถปฏิบัติงานที่

ลําพูนได

77   ม.6  ต.บานกลาง เพศ ชาย/หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเรจ็รูปเพื่อการสงออกและจําหนาย ปดรับสมัคร 16/09/2564

โทร .053-581030-1

2 35-40 ปวส./ป.ตร ีสาขาผา

และเคร่ืองแตงกาย 

หรือสาขาอ่ืนที่

เกี่ยวของ

โทร .053-581030-1

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ สามารถปฏิบัติงานที่ลําพูนได สามารถเยบ็จักรอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี

77   ม.6  ต. บานกลาง เพศ ชาย/หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 470  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตเสื้อผาสําเรจ็รูปเพื่อการสงออกและจําหนาย ปดรับสมัคร 16/09/2564

โทร .053-581030-1

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงานบญัชี หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดประจําป พักรอน

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 11,000-12,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง ปดรับสมัคร 18/09/2564

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

10 18 ปขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป

1 22-35 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี 

การจัดการ/คอม

ธุรกิจ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2564

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

บริษัท ธันเดอร ดีซี จํากัด (ลําพูน) พนักงานหนวยรถ ขับรถขนสินคาไปพรอมกับพนักงานขาย ชวยจัดสินคาใหเชลล สามารถ

เดินทางตางจังหวัดไดจะพิจารณาเปนพิเศษ (หากไมสามารถเดนิทาง

ตางจังหวัดได สามารถเลือกทํางานในจังหวัดที่มีภูมิลําเนาอยูได)

อาคาร JNP Center 159/3-4  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000-12,000  บาท

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 18/09/2564

โทร .084-9923221,089-8380200

2 20-35 ม.6/ขึ้นไป

โทร .084-9923221,089-8380200

บริษัท ธันเดอร ดีซี จํากัด (ลําพูน) พนักงาน Product และการตลาด มีความรูความสามารถที่เกี่ยวกับการวิเคราะหและวางแผนการตลาดและ

ติดตอประสานงานกับ Suppliers สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน

อาคาร JNP Center 159/3-4  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย/หญิง

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

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 18/09/2564

โทร .084-9923221,089-8380200

บริษัท ธันเดอร ดีซี จํากัด (ลําพูน) พนักงานส่ือ และกราฟก PR หรือมีประสบการณเกี่ยบกับการทําสื่อการขาย และสื่อโฆษณา มีความรู

ความสามารถที่เกี่ยวกับการทําสื่อ PR สินคา ภาพ เสียง และสิ่งพิมพ 

สามารถใชโปรแกรม Adobe เพื่อสรางสื่อประเภทตางๆ มีความซื่อสัตย 

ขยัน อดทน

อาคาร JNP Center 159/3-4  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย/หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000-15,000  บาท

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 18/09/2564

1 20-35 ป.ตร/ีขึ้นไป สาขาที่

เกี่ยวของ

2 20-30 ป.ตร/ีขึ้นไป สาขา

การตลาด หรือ

สาขาที่เกี่ยวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2564

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

บริษัท ธันเดอร ดีซี จํากัด (ลําพูน) พนักงาน STORE และ 

WAREHOUSE

สามารถใชโปรแกรม Excel ไดเปนอยางดี จะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถ

ใชโปรแกรม MS Office มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน

อาคาร JNP Center 159/3-4  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 18/09/2564

โทร .084-9923221,089-8380200

หางหุนสวนจํากัด จี.พาวเวอร เอ็นจิเนียร่ิง ชางไฟฟากําลัง 2 25-30 ปวช.,ปวส. มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ตองการดวนสามารถเริ่มงานไดทันที

2 20-30 ปวส. ขึ้นไป สาขา

หรือแผนกที่เกี่ยวของ

หางหุนสวนจํากัด จี.พาวเวอร เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด ซัพพลาย

ชางไฟฟากําลัง 2 25-30 ปวช.,ปวส. มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ตองการดวนสามารถเริ่มงานไดทันที

197 ม. 2 ต.เวียงยอง  เพศ ชาย

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000  คาจาง 350-500  บาท

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 19/09/2564

โทร. 087-7876145/062-3097518/082-2030913

หางหุนสวนจํากัด จี.พาวเวอร เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด ซัพพลาย

ชางเทคนิค 1 25-30 ปวช.,ปวส. มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ตองการดวนสามารถเริ่มงานไดทันที

197 ม. 2 ต.เวียงยอง  เพศ ชาย

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000  คาจาง 350-500  บาท

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 19/09/2564

โทร. 087-7876145/062-3097518/082-2030913
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2564

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

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS 

(ไทยแลนด) จํากัด

พนักงานฝายผลิต 40 18-35 ม.3 ขึ้นไป ชายผานการเกณฑทหารหรือศึกษาวิชาทหาร สามารถทํางานเปน

กะและทํางานลวงเวลาได หากมีประสบการณทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรม จะรับพิจารณาเปนพิเศษ สุขภาพสมบูรณแข็งแรงไมมีโรค

ประจําตัว

299 ม.10 ต.บานธ ิ เพศ ชาย/หญิง

อ.บานธิ จ.ลําพูน 

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพื่อการสงออก ปดรับสมัคร 20/09/2564

โทร. 053-569999โทร. 053-569999

บริษัท บี.บี เบเกอรี่ จํากัด (โรงงานผึ้งนอย) พนักงานอาคารสถานท่ี (ชาย) 1 40-50 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา ลักษณะงาน : กวาดใบไม / ตัดหญา / รถนาตน ตัดแตงกิ่งตนไม ใสปุย 

ดูแลตนไม / จัดสถานที่ในกิจกรรมตาง ๆ / เก็บขยะ คัดแยกขยะ / ดูแล

ความสะอาด อาคารสถานที่ของบริษัท / งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติ : ตรงตอเวลา ขยันอดทน มีระเบียบวินัย สามารถเขางานเปน

กะได และทางานลวงเวลาได ตามเวลาที่บริษัทแจงได สุขภาพสมบูรณ

แข็งแรงไมเปนโรคประจาตัวที่เปนอุปสรรคตอการทางาน มีประสบการณ

ทาสวน ดูแลตนไมมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 

222/2 ม.10 ต.ริมปง  คาจาง 325  บาท สวัสดิการ - ประกันสังคม กองทุนเงินออม

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เพศ ชาย  สมัครดวยตนเอง หรือสงประวัติสวนตัว(RESUME)

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอรี่ ไดที่ e-mail : hr.pn.lpn@gmail.com

e-mail : hr.pn.lpn@gmail.com ปดรับสมัคร 20/09/2564

โทร. 053-510147-8
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 14 - 20 สิงหาคม 2564

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

หางหุนสวนจํากัด พ.ีพี.เอ.ที. เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด ซัพพลาย

พนักงานขายหญิง 1 23-45 ม.6 ขึ้นไป ขยัน อดทน สุภาพเรียบรอย มีประสบการณดานการขายจะพิจารณาเปน

พิเศษ

42 ม.6 ต.มะเขือแจ เพศ หญิง

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ รานขายปลีกอุปกรณไฟฟา ปดรับสมัคร 05/09/2564

โทร. 053-526318/089-6372460

หางหุนสวนจํากัด พ.ีพี.เอ.ที. เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด ซัพพลาย

พนักงานขายชาย 1 23-45 ม.6 ขึ้นไป ขยัน อดทน สุภาพเรียบรอย มีประสบการณดานการขายจะพิจารณาเปน

พิเศษแอนด ซัพพลาย พิเศษ

42 ม.6 ต.มะเขือแจ เพศ ชาย

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ รานขายปลีกอุปกรณไฟฟา ปดรับสมัคร 05/09/2564

โทร. 053-526318/089-6372460

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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