
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานแปลงเพาะฝายเกษตร สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได ไมมีปญหาในเร่ืองการเดินทาง มี

ความอดทน และมีความรับผิดชอบ 
3 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานผูพิการ ฝายทรัพยากร
มนุษย

พิจารณาตามความสามารถ 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

2 18-35 ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

หนา้ 1/7



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานรายวันฝายผลิต สามารถทํางานเปนกะได ไมมีปญหาในเร่ืองการเดินทาง มีความอดทน และมี
ความรับผิดชอบ 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือวัตถุดิบฝาย
เกษตร

สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได มีใบขับข่ีรถยนต สุขภาพแข็งแรง ไมเก่ียง
งาน มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ 

100 18-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

3 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป
เกษตร งาน มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด ชางเทคนิคซอมบํารุงฝาย
วิศวกรรม

มีความรูความสามารถเฉพาะทาง มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ผานการเกณฑ
ทหารแลว ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป สาขาไฟฟา
กําลัง/เคร่ืองกล/ซอม
บํารุงอุตสาหกรรม/
เคร่ืองมือกล และซอม
บํารุง หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

หนา้ 2/7



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานคลังสินคาฝาย
คลังสินคา

มีความรับผิดชอบ อดทน ไมเก่ียงงาน มีมนุษยสัมพันธดี สุขภาพรางกาย
แข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได ไมมีปญหาเร่ืองการเดินทาง มีความ
รอบคอบ มีนํ้าใจในการทํางาน สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด หัวหนางานฝายคลังสินคา สามารถทํางานเปนกะได ไมมีปญหาในเร่ืองการเดินทาง ผานการเกณฑทหาร
แลว มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ มีความเปนผูนํา มีประสบการณ

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

3 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 25 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป
แลว มีความอดทน และมีความรับผิดชอบ มีความเปนผูนํา มีประสบการณ
ทํางานในระดับหัวหนางาน 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่บุคคล (สรรหา) ฝาย
ทรัพยากรมนุษย

มีความรูในการเก่ียวกับระบบงานบุคคล ทํางานอยางมีระเบียบ ขับรถยนตได
 มีมนุษยสัมพันธดี ไมเก่ียงงาน มีความละเอียดรอบคอบ ใสใจในงาน 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ข้ึนไป สาขา
ทรัพยากรมนุษย หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

หนา้ 3/7



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด QA ฝายประกันคุณภาพ สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได มีความรับผิดชอบ อดทน 
ไมเก่ียงงาน มีมนุษยสัมพันธดี 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด QA (Load) ฝายประกันคุณภาพ สุขภาพรางกายแข็งแรง (ทํางานภายใตอุณหภูมิติดลบ) สามารถทํางานเปนกะ
ได มีความรับผิดชอบ อดทน ไมเก่ียงงาน มีมนุษยสัมพันธดี 

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป
ได มีความรับผิดชอบ อดทน ไมเก่ียงงาน มีมนุษยสัมพันธดี 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานหองปฏิบัติการเคมี
ฝายประกันคุณภาพ

สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได มีความรับผิดชอบ อดทน 
ไมเก่ียงงาน มีมนุษยสัมพันธดี 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

1 18-25 ม.6/ข้ึนไป (สายวิทย-
คณิต)

โทร .053834575

หนา้ 4/7



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด นักปฏิบัติการเคมีฝายประกัน
คุณภาพ

มีความรูเร่ืองระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO,SQF หรือระบบท่ีเก่ียวกับ
อาหาร มีความสามารถในการบริหารจัดการคน มีความเปนผูนํา สามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาได สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ข้ึนไป สาขา
วิทยาศาสตร (เคมี) 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด หัวหนางานฝายผลิต สามารถทํางานเปนกะได ไมมีปญหาในเร่ืองการเดินทาง มีความอดทน และมี
ความรับผิดชอบ มีความเปนผูนํา 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

4 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

โทร .053834575

หนา้ 5/7



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด ผูชวยหัวหนาแผนกฝายผลิต มีความรูเร่ืองระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO,SQF หรือระบบท่ีเก่ียวกับ
อาหาร มีความสามารถในการบริหารจัดการคน มีความเปนผูนํา สามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาได สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี 

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
แชแข็งสงออก

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

4 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ข้ึนไป สาขา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง - 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง 155 ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย - 

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง 165 ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

21 18-30 ม.6-ปวช/ทุกสาขา

12 18-30 ม.6-ปวช/ทุกสาขา

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Shipping Operator หากมีประสบการณเก่ียวกับการสงสินคา-รับสินคาจะพิจารณาเปนพิเศษ 
สามารถขับรถโฟลคลิฟทได และมีใบอนุญาตจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
มีสุขภาพแข็งแรง ขยัน มีทัศนคติท่ีดีในการทํางานเปนทีม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย สวนสูง 165 ข้ึนไป  นํ้าหนักไมเกิน 80

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 09/05/2562

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) ลักษณะพิการทางการเคล่ือนไหว/พิการทางรางกายบางสวน สามารถ
ชวยเหลือตัวเองไดในระหวางการปฏิบัติงาน สามารถส่ือสารในการพูด-อาน-

1 20-35 ม.6-ปวช/-

1 21-35 ม.3/ข้ึนไป
ชวยเหลือตัวเองไดในระหวางการปฏิบัติงาน สามารถส่ือสารในการพูด-อาน-
เขียนได สามารถทํางานลวงเวลาได 89/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิก

ปดรับสมัคร 02/05/2562

โทร .053-581450

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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