
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท เพลทโธรา สปอรตส แมนูแฟคเจอริ่ง 

จํากัด

พนักงานฝายผลิตชาย สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว ยืนทํางานได

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางน้ํา ปดรับสมัคร 15/12/2564

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,103

บริษัท เพลทโธรา สปอรตส แมนูแฟคเจอริ่ง 

จํากัด

พนักงานเย็บ สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว มีประสบการณเย็บจักรอุตสาหกรรม

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางน้ํา ปดรับสมัคร 15/12/2564

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,103

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 พฤศจิกายน 2564

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

70 18-40 ม.3 ขึ้นไป

10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท เพลทโธรา สปอรตส แมนูแฟคเจอริ่ง 

จํากัด

คนสวน สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางน้ํา ปดรับสมัคร 15/12/2564

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,103

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนยกระจาย

สินคา 7-11) ลําพูน

เจาหนาที่ควบคุมสินคา เกรดเฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป หรือมีประสบการณที่เก่ียวของกับงานไมนอยกวา 1 ป 

สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐานไดดี สามารถทํางานลวงเวลาได มีความ

รับผิดชอบในการทํางานสูง

99  หมู 4  ต. หนองหนาม อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอื่น ปดรับสมัคร 15/12/2564

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

โทร .091-1434974,091-7249001,091-0047623,091-0047625,098-7463068

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนยกระจาย

สินคา 7-11) ลําพูน

เจาหนาที่พัฒนาระบบนวัตกรรม  เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป หรือมีประสบการณที่เก่ียวของไมนอยกวา 1 ป 

สามารถเขียนโปรแกรม C,C++,PHP,VB,Java,Power builder มีความรู

ความสามารถทางดาน Html,JavaScript,css,json,Ajax,jQuery,Oracle 

DB,Sybase DB, SQL server,MySQL,web server มีความสามารถดาน 

Network,อุปกรณ,server จะพิจารณาเปนพิเศษ

99  หมู 4  ต. หนองหนาม อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอื่น ปดรับสมัคร 15/12/2564

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

โทร .091-1434974,091-7249001,091-0047623,091-0047625,098-7463068

ป.ตรี วิทยาการ

คอมพิวเตอร วิศว

คอมฯ เทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือ

สาขาอ่ืนที่เก่ียวของ

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 22-30 ป.ตรี โลจิสติกส 

บริหารธุรกิจ สถิติ 

หรือสาขาอื่นที่

เก่ียวของ

1 22-30
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 พฤศจิกายน 2564

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

หจก.ปาสัก แมชชีน ผูชวยชาง 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา  - 

359 หมู 2 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เพศ ชาย

ประเภทกิจการ กลึงกัดไสโลหะ

โทร . 085-7555827 ปดรับสมัคร 15/12/2564

หจก.ปาสัก แมชชีน ชางกลึง,Milling 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา  - 

359 หมู 2 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เพศ ชาย

ประเภทกิจการ กลึงกัดไสโลหะ

โทร . 085-7555827 ปดรับสมัคร 15/12/2564

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานควบคุมคุณภาพ มีบุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา และมีมนุษยสัมพันธดี  มีความรูภาษาอังกฤษ

ระดับขั้นพื้นฐาน ,สามารถใชคอมพิวเตอรได มีความรูระบบมาตรฐานตางๆ 

จะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลา,ทํางานเปนกะได

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน (สมัครทาง Email เทานั้น)

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเรจ็รปู (มามา) ปดรับสมัคร 15/12/2564

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th 

โทร .053-584088 ตอ 5801/ 053 – 537788 ตอ 5802

1 22-30 ม.6 สายวิทย-คณิต

หนา้ 3/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด ผูจัดการฝายขายและการตลาด 1. มีทักษะทางดานการใชภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี

2. มีความสามารถในการเจรจาตอรอง, มีมนุษยสัมพันธ, มีความเปนผูนํา,มี

ความเปนกันเอง,มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค

3. สามารถขับรถยนตได (มีใบอนุญาต)

4. สามารถเดินทางตางจังหวัดได หรือออกพื้นที่พบปะลูกคาได

5. สามารถใชงาน Microsoft Office ไดดี โดยเฉพาะ Excel และ Power 

Point

6. มีทักษะในการใชงานสื่อออนไลน Facebook, Line@ และ Instragram

280  หมู 9  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน สามารถสงใบสมัครไดที่ : coordinatenopphada@gmail.com

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา หรือสามารถยื่นใบสมัครไดที่บริษัทฯ

e-mail:info@nopphada.co.th / coordinatenopphada@gmail.com ปดรับสมัคร 15/12/2564

โทร .052-030203 และ 095-6961881

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางทอดักสแอร มีประสบการณดานการประกอบและติดตั้งทอดักสแอรมากอน

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร วันที่ปดรับสมัคร 17/12/2564

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางเชื่อม มีประสบการณดานงานเชื่อมเหล็กมากอน

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร วันที่ปดรับสมัคร 17/12/2564

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

3 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 22-40 ป.ตร/ีการตลาด 

บริหารธุรกิจ หรือ

สาขาที่เก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ชางทั่วไป มีประสบการณมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 400/วัน  บาท

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร วันที่ปดรับสมัคร 17/12/2564

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิวเวลรี่ 

จํากัด

เจาหนาที่จัดซ้ือ (Purchasing staff) มีความสามารถดานการเจรจาตอรองตนทุนสินคา และ มี ประสบการณใน

ตําแหนงมากอนจะรบัพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารไดในระดับดี มีความระเอียดรอบคอบ และซื่อสัตยตองานที่ทํา มีมนุษย

สัมพันธดี มีความกระตือรือรน รักงานพรอมที่จะเรียนรูและมีทัศนคติที่ดีตอ

การทํางาน

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

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และก่ึงสําเรจ็รปู วันที่ปดรับสมัคร 18/12/2564

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

บริษัท ช.โฮม จํากัด โปรแกรมเมอร/ IT Support มีประสบการณ 0 – 2 ป (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม) **ทดลองงาน 45 

วัน 1.มีความสามารถใชภาษาคอมพิวเตอร อาทิ HTML, CSS, JAVA SCRIP, 

PHP, SQL,DAX (Data Analysis Expression) และสามารถเรียกขอมูลมา

นําเสนอในรูปแบบรายงาน, กราฟ หรือ Dashboard โดยใชงานโปรแกรม 

Power BI Desktop หรือ Crystal Report 2.สามารถทํางานไดหลากหลาย

77  หมู 14  ต. ลี้ อ. ลี ้ จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-15,000  บาท เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ขายปลีกวัสดุกอสราง วันที่ปดรับสมัคร 18/12/2564

โทร .064-5822786

5 18 ปขึ้นไป ม.3/- ปวช.

1 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีบัญชี สาขาที่

เก่ียวของ

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตร/ีคอมพิวเตอร, 

MIS, วิทยาการ

คอมฯหรือที่เก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท ช.โฮม จํากัด เจาหนาที่กราฟฟคดีไซนและดูแล

ชองทางออนไลน

มีประสบการณ 0 – 5 ป **ทดลองงาน 45 วัน สามารถใชโปรแกรมตางๆใน

การออกแบบได

77  หมู 14  ต. ลี้ เพศ ไมจํากัด

อ. ลี ้ จ. ลําพูน  คาจาง 310-400   บาท

ประเภทกิจการ ขายปลีกวัสดุกอสราง วันที่ปดรับสมัคร 18/12/2564

e-mail:acc.chorhome@gmail.com

โทร .064-5822786

บริษัท ช.โฮม จํากัด มีใบขับข่ีรถประเภท 2 หรือ ประเภท 3

77  หมู 14  ต. ลี้ เพศ ไมจํากัด

อ. ลี ้ จ. ลําพูน  คาจาง 350-500   บาท

ประเภทกิจการ ขายปลีกวัสดุกอสราง วันที่ปดรับสมัคร 18/12/2564

e-mail:acc.chorhome@gmail.com

โทร .064-5822786

บริษัท ช.โฮม จํากัด พนักงานคลังสินคา ยกของหนักได นับสต็อก เช็คของเขา -ออก

77  หมู 14  ต. ลี้ เพศ ชาย

อ. ลี ้ จ. ลําพูน  คาจาง 315  บาท

ประเภทกิจการ ขายปลีกวัสดุกอสราง วันที่ปดรับสมัคร 18/12/2564

e-mail:acc.chorhome@gmail.com

โทร .064-5822786

พนักงานขับรถบรรทุก (6ลอ/10ลอ/

หัวลาก)

1 ไมเกิน 32 ป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 ไมเกิน 35 ป ปวช./-ปริญญาตรี

1 ไมเกิน 40 ป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานขับรถ ขับรถเปน เชี่ยวชาญเสนทางลําพูน-เชียงใหม ขยัน อดทน

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com วันที่ปดรับสมัคร 19/12/2564

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 

053-093622บริษัท ฟทส จํากัด ชางไฟฟา มีประสบการณการทํางานฝายชางซอมไฟฟา และมีหนังสือรับรองความรู 

ความสามารถ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มีระเบียบ วินัยในตนเอง ตรง

ตอเวลา มีความตั้งใจทํางาน ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธที่ดี รางกาย

แข็งแรง อดทน เงนิเดือน/คาจาง ตามตกลง สมัครดวยตนเองหรือสงทางอีเมล

28/42   หมู 15  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

วันที่ปดรับสมัคร 19/12/2564

e-mail:achara.fits@gmail.com / jaturong.fits@gmail.com

โทร .053-597197,053-597331

บริษัท ฟทส จํากัด ชางกล 1 18 ปขึ้นไป ปวส./ปวส. ข้ึนไป 

(สาขาชางกล)

มีประสบการณการทํางานทางชางกล และมีหนังสือรับรองความรู 

ความสามารถ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มีระเบียบ วินัยในตนเอง ตรง

ตอเวลา มีความตั้งใจทํางาน ละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธที่ดี รางกาย

แข็งแรง อดทน เงนิเดือน/คาจาง ตามตกลง สมัครดวยตนเองหรือสงทางอีเมล

28/42   หมู 15  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ จัดหาและจําหนายอุปกรณสําหรับเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม วันที่ปดรับสมัคร 19/12/2564

e-mail:achara.fits@gmail.com / jaturong.fits@gmail.com

โทร .053-597197,053-597331

ประเภทกิจการ จัดหาและจําหนายอุปกรณสําหรับเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

2 20-40 ป.6/ข้ึนไป

1 18 ปขึ้นไป ปวส./ปวส. ข้ึนไป 

(สาขาชางไฟฟา

,อิเล็กทรอนิกส, 

ไฟฟากําลัง)
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 13 - 19 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท เอส.ว.ีที แมชชีนเนอรี่ จํากัด
ชางเชื่อมสแตนเลส อารกอน

มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 1 ป สามารถเชื่อมงานตามแบบได

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 350  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องโลหะทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 19/12/2564

e-mail:hr@svtmachinery.com/ 

SVT_JOM@hotmail.comโทร .053-537594-5

3 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

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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