
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ เจาหนาที่ยานยนต -ใหบริการรถ Ambulance ควบคุมดูแลรถและอุปกรณของรถทุกคัน -ม.6/ขึ้นไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2564

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

1 22 ปขึ้นไปโรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ เจาหนาที่ยานยนต -ใหบริการรถ Ambulance ควบคุมดูแลรถและอุปกรณของรถทุกคัน -

ดําเนินการใหบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รับ สง ผูปวยตามที่แผนก ER รอง

เพื่อรับ-สง ผูใชบริการถึงที่หมายดวยความปลอดภยัทันเวลา - 

ดําเนินการบันทึกตรวจเช็คสภาพรถทุกคัน ใหพรอมใชงาน พรอมบันทึก

ลงในรายงานประจําวัน (ของรถแตละคัน) - ตรวจสอบปริมาณ Oxygen 

ในถังประจํารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมทั้งเปลี่ยนและเติมใหพรอมใชงานอยู

เสมอ - ดูแลความสะอาดและสภาพความพรอมของรถแตละคันที่ไดรับ

มอบหมาย

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 23/08/2564

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

ม.6/ขึ้นไป1 22 ปขึ้นไป

หนา้ 1/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2564

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

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการเเพทย 

(Paramedic)

- ปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน โดยประเมินสภาพผูปวยฉุกเฉินคัดแยกระดับ

ความฉุกเฉิน เคล่ือนยายหรือลําเลียงและนําสงผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ

อยางมีประสิทธิภาพ - มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการดูแลผูปวย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน - ติดตามรถพยาบาลเพื่อรับหรือสงตอ (Refer) ผูปวย - 

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 23/08/2564

2 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ีขึ้นไป

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 23/08/2564

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ ผูชวยพยาบาล(PN) - ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไมยุงยากและซับซอน แตตองอาศัย

ความชํานาญและระมัดระวังมากขึ้นแกผูรับบริการตามที่ไดรับมอบหมาย

และ ภายใตการนิเทศจากพยาบาลวิชาชีพ - บันทึกขอมูลการพยาบาล

และรวมดูแลความสะอาด ความรับผิดชอบของเครื่องมือ อุปกรณ และ

สถานที่ตามที่ไดรับมอบหมาย - สังเกตอาการและสิ่งผิดปกติของ

ผูรับบริการ รายงานแกหัวหนาเวร และรวมในการสงเวร

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 23/08/2564

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

2 20 ปข้ึนไป ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 2/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2564

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

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ ผูชวยพยาบาล(NA) - ใหการดูแลชวยเหลือผูปวยภายใตการควบคุมของพยาบาล - ปฏิบัติงาน

ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ภายใต

ระเบียบปฏบิัติงานขององคกร

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 23/08/2564

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

2 20 ปข้ึนไป ม.3/ขึ้นไป

โทร .053-581997

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ Digital marketing -มีความสามารถดาน Graphic ดานการออกแบบ -มีความรู ความสามารถ

เขาใจดาน Online เชน Website ,Facebook ,Line @ สื่อโฆษณา - 

ออกแบบสื่อตางๆทั้งภาพนิ่งและตัดตอวีดีโอ - ดูแล แฟนเพจ (Fanpage) 

โพสโปรโมตงานบริการของบริษัท - ออกแบบอินโฟกราฟฟค 

(Infographic) เพื่อนําเสนอขอมูลใหเขาใจงายและนาสนใจ - มีความรู

ดานการถายคลปิ video การจัดแตงรูปภาพ และการสื่อสาร

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 23/08/2564

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

1 22 ปข้ึนไป ปวส./ขึ้นไป

หนา้ 3/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่แผนก Quality Control สามารถใชโปรแกรม CAD หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของได มีความรู

พื้นฐานทางดาน QC , Control Plan , Measurement tool มีความรู

พื้นฐานทางดาน SPC มีประสบการณทํางานดานการควบคุมคุณภาพ 

สามารถวิเคราะหปญหาในกระบวนการผลิตโดยใชหลักสถิติได หาก

ผูสมัครเปนชายตองผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว ผูสมัครที่เปน

พนักงานประจําจากบริษัทญี่ปุนตองลาออกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

1 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ีสาขา

วิศวกรรมอุตสา

หการ หรือสาขา

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะเพื่อการสงออก ปดรับสมัคร 18/08/2564

โทร .053-581224-7

บริษัท ธันเดอร ดีซี จํากัด (ลําพูน) พนกังานหนวยรถ และคนขับรถ ขับรถขนสงสินคาไปพรอมกับพนักงานขาย ชวยจัดสินคาใหเซลล สามารถ

เดินทางตางจังหวัดได จะพิจารณาเปนพิเศษ (หากไมสามารถเดินทาง

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 22/08/2564

โทร .084-9923221,089-8380200

4 20-35 ม.6/ขึ้นไป

หนา้ 4/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท ธันเดอร ดีซี จํากัด (ลําพูน) พนกังานสื่อ และ กราฟฟก PR หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการทําสื่อการขาย และสื่อโฆษณา มีความรู 

ความสามารถที่เกี่ยวกับการทําสื่อ PR สินคา ภาพ เสียง และสิ่งพิมพ 

สามารถใชโปรแกรม Adobe เพื่อสรางส่ือประเภทตางๆ มีความซื่อสัตย 

ขยัน อดทน

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

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

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 22/08/2564

โทร .084-9923221,089-8380200

ป.ตร/ีขึ้นไป สาขาที่

เก่ียวของ

1 20-35

โทร .084-9923221,089-8380200

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 4 พนกังาน มีประสบการณเกี่ยวกับการขายดานอาหารเนื้อสด,คาปลีก ความสามารถ

ในการใชโปรแกรม MS Office สามารถทํางานเปนกะได ตองมีใบขับขี่

รถจักรยานยนต

39  หมู 2  ต. ชมภู เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ โรงงานชําแหละตัดแตงและแปรรูป ปดรับสมัคร 22/08/2564

โทร .053-380089, 061-2686923

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่ธุรการฝายขาย พรอมเริ่มงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานที่จังหวัด

ลําพูนได

280  หมู 9  ต. เหมืองจี้ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา ปดรับสมัคร 22/08/2564

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881

1 20-35 ปวส.-ป.ตร/ี-

7 20-35 ม.6/ขึ้นไป

หนา้ 5/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ 

(กระเทียมผงและสมุนไพรผง)

มีความรูความเขาใจระบบมาตรฐานคุณภาพเบื้องตน เชน GMP& 

HACCP/IS09001 รวมถึงขอกําหนดตางๆที่เก่ียวของกับ อาหาร มีทักษะ

การใชเครื่องมือวัดเปนอยางดี สามารถพรอมเริ่มงานไดทันที

280  หมู 9  ต. เหมืองจี้ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา ปดรับสมัคร 22/08/2564

1 22-35 ป.ตร/ี"ป.ตรี สาขา 

อุตสาหกรรม

การเกษตร/ 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการ

อาหาร/ เคมี

อุตสาหกรรม/การ

จัดการอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา ปดรับสมัคร 22/08/2564

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด Admin and Telesales หากมีประสบการณและพรอมเริ่มงานจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถ

ทํางานที่จังหวัดลําพูนได ทํางานเปนทีม มีความกระตือรือรน สื่อสาร

ภาษาไทย อังกฤษไดดี

280  หมู 9  ต. เหมืองจี้ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000-15,000  บาท

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา ปดรับสมัคร 22/08/2564

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881

1 22-35 ป.ตร/ีทุกสาขา

 หรือ สาขาอื่นที่

เก่ียวของ

หนา้ 6/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2564

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

หางหุนสวนจํากัด ตันติแมชชีน แอนด ทูลส ชางเชื่อม มีประสบการณดานงานเชื่อม ประกอบงานเหล็ก สแตนเลสและติดต้ัง 2 

ปขึ้นไป ผานการเกณฑทหาร สูงาน อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบตอ

งานที่ไดรับมอบหมาย

182/88  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 21/08/2564

1 25 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

e-mail:Sale.tantimachine.ltd@gmail.com

โทร .053-584449,086-4492190,088-2601055

หางหุนสวนจํากัด ตันติแมชชีน แอนด ทูลส หัวหนาชางเชื่อม ประกอบงาน

โลหะและติดตั้ง

มีประสบการณดานงานเชื่อม ประกอบงานเหล็ก สแตนเลสและติดต้ัง 2 

ปขึ้นไป สามารถเขียนแบบ ประเมินวัสดุการผลิต ควบคุมการผลิตให

เปนไปตามกําหนดเวลา ผานการเกณฑทหาร สูงาน อดทน ขยัน มีความ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย

182/88  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 21/08/2564

e-mail:Sale.tantimachine.ltd@gmail.com

โทร .053-584449,086-4492190,088-2601055

ปวส./ปวส.ข้ึนไป 

ชางเช่ือง/ชาง

โลหะ/ชางกลโรงงาน

 หรือสาขาที่เกี่ยวของ

1 25 ปข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส จํากัด ชางกอสราง มีประสบการณ มีคาลวงเวลา มีประกันสังคม มีที่พัก

184/1 ม.11  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 400  บาท

ประเภทกิจการ การกอสรางอาคารทั่วไป ปดรับสมัคร 20/08/2564

โทร .053-091297-9

โรงเรียนใบบุญลําพูน ลูกจาง (คนพิการ) เปนผูที่มีความพิการประเภท 3 พิการทางการเคล่ือนไหว สามารถ

ชวยเหลือตนเองไดดี เดินได สามารถอานออก เขียนได สามารถทํางาน

เปนทีมได ประสานงานกับคนอื่นๆไดเปนอยางดี

1 ไมเกิน 35 ป ม.3/ขึ้นไป

1 35 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-

เปนทีมได ประสานงานกับคนอื่นๆไดเปนอยางดี

127 ถนน.ลําพูน-ดอยต ิ หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอรี,่อนุบาล1-3,ประถม 1-6 ปดรับสมัคร 20/08/2564

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th /www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 1 พนกังานกอสราง หากมีประสบการณดานงานกอสรางหรืองานเชื่อมโลหะ จะพิจารณาเปน

พิเศษ

130/1  หมู 16  ต. ทาสบเสา เพศ ไมจํากัด

อ. แมทา  จ. ลําพูน  คาจาง 325  บาท

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร 19/08/2564

e-mail:recruit@vpf.co.th

โทร .053-380089 ตอ 107,108/ 093-1402550

20 18-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานลําพูน

ผูชวยชาง (ประจําภาคเหนือตอนบน) (รับสมัครออนไลนเทานั้น ไมรับ Walk-in) 

ลักษณะงาน 1. ซอมบํารุง แกไขปญหาและปองกันปญหาโครงขายของ

บริษัททรู 2. ติดต้ัง ตรวจสอบงาน ตามที่ไดรับมอบหมาย 3. คอย

ชวยเหลือหัวหนางานในการซอม บํารุง ตามไดรับมอบหมาย 4. ประสาน

ตรวจสอบขอรองเรียนจากลูกคา และทําการแกไข คุณสมบัติ - มี

ประสบการณงานซอมบํารุง ติดต้ัง เก่ียวกับเครือขาย ไมต่ํากวา 2 ป - มี

ใบอนุญาตขับขี่ทั้งรถมอเตอรไซค และ รถยนต - สามารถขับขี่รถยนต

แบบเกียรธรรมดา(เกียรกระปุก) สนใจสมัครผานล้ิง 

10 ไมเกิน 35 ป ม.3/ขึ้นไป

https://bit.ly/techassis สอบถามเพิ่มเติมที่ Line Official @

truehrupc1

14/7  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 15,000++  บาท

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคล่ือนที่ ปดรับสมัคร 20/08/2564

โทร .086-4162966,085-8596430,0859559534

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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