
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท ออนสมูทไทย จํากัด พนกังานฝายผลิต - เย็บจักรอุตสาหกรรม 15 อัตรา - กาวประกอบตัว 20 อัตรา - เทปมือ 65 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ออนสมูทไทย จํากัด พนกังานฝายผลิต - เย็บจักรอุตสาหกรรม 15 อัตรา - กาวประกอบตัว 20 อัตรา - เทปมือ 

15 อัตรา - กาวประกอบทั่วไป 14 อัตรา - คนพิการ (ชวยเหลือตัวเองได)

 1 อัตรา ไมจําเปนตองมีประสบการณ เงินจูงใจพิเศษ เบี้ยขยัน คาอาหาร

 ชุดยูนิฟอรม ฯลฯ

เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม  คาจาง 335  บาท

ปดรับสมัคร 22/11/2563

e-mail:Por@onsmooththai.com

โทร .053-325000-6 ตอ 103,105

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด Technician (LM) PM เครื่อง ซองเครื่องจักร มีประสบการณในการทํางานพิจารณาเปนพิเศษ

55   หมู 15 ถ.ออมเมือง-ปาซาง  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 13,000-15,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ปดรับสมัคร 22/11/2563

153 ถนนวงแหวนรอบนอกสาย 3  หมู 7  ต. ทาวังตาล

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกชุดกีฬาทางน้ํากลางแจง

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติกขึ้นรูป

e-mail:suwaluk-s@lplastpack.com,lpp@lplastpack.com

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

65 18 ปขึ้นไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

1 23-40 ปวส./ไฟฟา,อิล็กฯ

แมคคาทอนิกส,ชาง

ยนต,กล
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2563

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

บริษัท เคียวเชรา ดิสเพลย จํากัด พนกังานฝายผลิตรายวัน แผนก 

PD-PNL

-

86/1 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  หมู 4  ต.

 บานกลาง

เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน สวนสูง 160 ขึ้นไป 

ปดรับสมัคร 21/11/2563

โทร .053-581530-2

หางหุนสวนจํากัด พ.ีพี.เอ.ท.ี เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด ซัพพลาย

พนกังานชาย มีประสบการณดานงานไฟฟา จะพิจารณาเปนพิเศษ

ประเภทกิจการ ผลิตหนาจอมือถือ,หนาจอ LCD

4 18-35 ม.3/ขึ้นไป

1 23-45 ม.6-ปวช//ปวส. 

สาขาไฟฟาแอนด ซัพพลาย

42   หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฟฟา ปดรับสมัคร 20/11/2563

e-mail:ppat.engineering@gmail.com

โทร .053-526318

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด

 ทูลส

พนกังานฝายผลิต CNC, Milling ทําเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกลึง เครื่อง CNC, Milling ไมจําเปนตองมี

ประสบการณ

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 19/11/2563

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและอุปกรณเครื่องจักร

สาขาไฟฟา

2 18-40 ม.3/ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนกังานทั่วไปฝายโกดัง แข็งแรง ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีความวองไว

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ปดรับสมัคร 19/11/2563

โทร .053-581415,053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนกังานตัดกานฝายผลิต ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ สามารถทําโอที และทํางานเปนกะได งาน

ตองใชความแข็งแรงสวนขอมือ

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ําพลาสติก

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th

4 22-35 ม.3-ม.6/-ปวส.

2 24-35 ม.3-ม.6/ปวช.

ตองใชความแข็งแรงสวนขอมือ

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ปดรับสมัคร 19/11/2563

โทร .053-581415,053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนกังานควบคุมเครื่องฝายผลิต ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ สามารถทําโอที และทํางานเปนกะได 

ผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ปดรับสมัคร 19/11/2563

โทร .053-581415,053-581412-3

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ําพลาสติก

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ําพลาสติก

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th

3 24-35 ม.3-ม.6/ปวช.
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด ชางไฟฟา ขยัน อดทน มีความกระตือรือรน ผานการเกณฑทหารหรือไดรับการ

ยกเวน มีประสบการณอยางนอย 1 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ปดรับสมัคร 19/11/2563

โทร .053-581415,053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด เสมียนจัดสง ใชคอมพิวเตอรได มีความรูพื้นฐาน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ผาน

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ําพลาสติก

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th

1 24-35 ปวช.-ปวส./ไฟฟา 

หรืออิเล็กทรอนิกส

1 22-35 ม.6-ปวช/ปวส.บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด เสมียนจัดสง ใชคอมพิวเตอรได มีความรูพื้นฐาน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ผาน

การเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ปดรับสมัคร 19/11/2563

โทร .053-581415,053-581412-3

บริษัท ต.เจริญยนต บอดี้เพนท จํากัด แมบาน รักความสะอาด ซื่อสัตย อดทน

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 16/11/2563

e-mail:tom.services2534@gmail.com

โทร .053-092334,095-4524664

e-mail:HR_NORTHTHAIPIPE@Outlook.co.th

ประเภทกิจการ เคลมประกันรถยนตและซอมเงินสด

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอน้ําพลาสติก

1 ไมเกิน 35 ป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

1 22-35 ม.6-ปวช/ปวส.
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2563

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

บริษัท ต.เจริญยนต บอดี้เพนท จํากัด ชางสี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 16/11/2563

e-mail:tom.services2534@gmail.com

โทร .053-092334,095-4524664

ประเภทกิจการ เคลมประกันรถยนตและซอมเงินสด

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

3 ไมเกิน 35 ป ม.6/ข้ึนไป

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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