
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

หจก.ลําพูนควอลิตี้ พารท แอนด เซอรวิส ชาง CNC คาโอที คาน้ํามันรถ เบี้ยขยัน ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 กันยายน 2564

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

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษาหจก.ลําพูนควอลิตี้ พารท แอนด เซอรวิส ชาง CNC คาโอที คาน้ํามันรถ เบี้ยขยัน ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

58/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000  บาท

ประเภทกิจการ ออกแบบเครื่องจักร และอุปกรณ วันที่ปดรับสมัคร 13/10/2564

e-mail:lqps@hotmail.co.th

โทร .064-9545451/086-9127167/ 081-0348529

บริษัท ไบโอเคมิสทรี่ (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานสงเสริมการตลาด งานขายและบริการลูกคา ดูแลลูกคา ใหขอมูลสินคา และบริการหลังการ

ขาย

168  หมู 11  ต. เหลายาว เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000-18,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตปุยยูเรีย และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปุย วันที่ปดรับสมัคร 13/10/2564

e-mail:officebio252@gmail.com

โทร .053-980190

1 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 กันยายน 2564

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

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด Warehouse Leader เจาหนาที่

คลังสินคา (ฝายไร)

สวัสดิการ มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีคาอาหาร (เบี้ยเลี้ยง) 

เวลาทํางานจันทร-ศุกร แลวแตชวงการผลิต สามารถออกพื้นที่ปฎิบัติงาน

ในภาคเหนือได ถามีประสบการณในงานคลังสินคา รับพิจารณาเปนพิเศษ

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 11,000+  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/10/2564

1 20-40 ป.ตร/ีทุกสาขา

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/10/2564

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

โทร .053-569005 /053-569024

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด Field Production Agronomist 

เจาหนาที่สงเสริมการผลิต (ฝายไร)

สวัสดิการ มีการตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานให มีคาอาหาร (เบี้ยเลี้ยง) 

เวลาทํางานจันทร-ศุกร แลวแตชวงการผลิต สามารถออกพื้นที่ปฎิบัติงาน

ในภาคเหนือได ถามีประสบการณในการผลิตเมล็ดพันธุพืช จะพิจารณา

เปนพิเศษ มีทักษะในดานภาษาอังฤกษ อยางดีเยี่ยม (จดหมายแนะนําตัว

เปนภาษาอังกฤษ) มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และ มีทักษะในดานขับข่ี

รถยนตดี

297  หมู 3  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 18,000+  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเมล็ดพันธพืช วันที่ปดรับสมัคร 15/10/2564

e-mail:waraporn.kitiwiang@pioneer.com

โทร .053-569005 /053-569024

1 20-40 ป.ตร/ีข้ึนไป ดาน

การเกษตร
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 กันยายน 2564

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

บริษัท สบายดิสทริบิวชั่น จํากัด พนักงานขายรถไฟฟา AJ EV Bike.

 สําพูน

1. นําเสนอ และใหคําแนะนําสินคากับลูกคา ทั้งออนไลน และ ออฟไลน 

2. วางแผนงานขาย และ บริหารการขายใหไดตามเปาหมาย 3. อัพเดท

ความรู เนื้อหาตางๆที่เก่ียวกับสินคาในสื่อออนไลน   ของบริษัท 4. ดูแล

สินคา ใหสะอาด เรียบรอย พรอมนําเสนอลูกคา ตลอดเวลา 5. งานอ่ืนๆ

ตามนโยบายของบริษัท 6. มีความสนใจในรถจักรยานยนต และเทคโนโลยี

 พลังงานทดแทน

1/98  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 09.00-18.00 น. จ-ส 

1 20 ปขึ้นไป ปวส./ขึ้นไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 09.00-18.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ บริการสวนบุคคลเครื่องหยอดเหรียญ ตูเติมเงินมือถือ วันที่ปดรับสมัคร 15/10/2564

e-mail:truesabai@gmail.com

โทร .083-8866263

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานขับรถ ขยัน อดทน มีความชํานาญเสนทางลําพูน-เชียงใหม

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก วันที่ปดรับสมัคร 16/10/2564

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 053-093622

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานฝายผลิต ขยัน อดทน สามารถทํางานตามท่ีสั่งได

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com วันที่ปดรับสมัคร 16/10/2564

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 053-093622

2 20-45 ป.6/ขึ้นไป

2 20-40 ป.6/ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 11 - 17 กันยายน 2564

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

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย จํากัด พนักงานชายแผนกประกอบ ประกอบงานสงออก ตรวจงานสําเร็จรูป

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต วันที่ปดรับสมัคร 17/10/2564

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com
โทร .053-584230 fax: 053-584231
บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยแผนกควบคมุคุณภาพ สามารถทํางานลวงเวลาได สามารถใชเครื่องตรวจวัดในหองปฏิบัติการได

 จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบ 

5 18-35 ม.3/ข้ึนไป

1 20 ปขึ้นไป ม.6/ข้ึนไป

 จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบ 

เขางานกะกลางวัน

1/3 ถ.ดอยต-ิปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 350/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 17/10/2564

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

บริษัท มาสดาเชียงใหม จํากัด (สาขาลําพูน) ที่ปรึกษาดานบริการ (SA) ถามีประสบการณ SA จะพิจารณาเปนพิเศษ ขับรถยนตได และมีใบขับข่ี

277  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ขาย ซอม รถยนตมาสดา วันที่ปดรับสมัคร 17/10/2564

โทร .053-552064-8,053-552067,0864209361

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

1 18 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./ชางยนต

 หรือมีประสบการณ

เกี่ยวกับเครื่องยนต

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