
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท บี.บี เบเกอรี่ จํากัด (โรงงานผึ้งนอย) ชางซอมบํารุง ดูแลระบบซอมบํารุง และตรวจรักษาเครื่องจักร ระบบน้ํา ไฟฟา เเละอ่ืนๆ 

ตรงตอเวลา ขยันอดทน มีระเบียบวินัย มีหนังสือรับรองความรูจาก สนง.

พัฒนาฝมือแรงงาน จะพิจารณาเปนพิเศษ

222/2  หมู 10  ต. ริมปง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอรี่ วันที่ปดรับสมัคร 09/01/2565

e-mail:hr.pn.lpn@gmail.com

โทร .053-510147

บริษัท บี.บี เบเกอรี่ จํากัด (โรงงานผึ้งนอย) พนักงานคลังวัตถุดิบ ควบคุมการเบิกจายวัตถุดิบ เช็คสตอก ชั่งตวงวตัถุดิบ ตรงตอเวลา ขยันอดทน

 มีระเบียบวินัย สามารถทํางานเปนกะได

222/2  หมู 10  ต. ริมปง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอรี่ วันที่ปดรับสมัคร 09/01/2565

e-mail:hr.pn.lpn@gmail.com

โทร .053-510147

1 25 ปขึ้นไป ม.3/ข้ึนไป

1 30-40 ม.3/ข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10 ธันวาคม 2564

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10 ธันวาคม 2564

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

บริษัท บี.บี เบเกอรี่ จํากัด (โรงงานผึ้งนอย) พนักงานพารทไทม แผนก บรรจุภัณฑ ทํางานในแผนกบรรจุภณัฑ ชวงงานเทศกาล ขยัน ทํางานภายใตภาวะกดดัน

ไดดี

222/2  หมู 10  ต. ริมปง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอรี่ วันที่ปดรับสมัคร 09/01/2565

e-mail:hr.pn.lpn@gmail.com

โทร .053-510147

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะไดรบัพิจารณาเปนพิเศษ - มีเทคนิคการ

สอนที่ดี และพัฒนาตนเองอยูเสมอ - สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐาน

 Word,Excel ได - หากมีประสบการณในการสอนจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

 - มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทางานรวมกับผูอื่นได - มีความรับผิดชอบตอ

หนาที่และงานที่ไดรับมอบหมาย

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00 – 17.00 น. 

ประเภทกิจการ โรงเรยีนเอกชนสอนเนิรสเซอรี,่อนุบาล1-3,ประถม 1-6 วันที่ปดรับสมัคร 30/12/2564

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

โทร .053-512274

2 20-30 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 ไมเกิน 35 ป ป.ตร/ีเอก

ภาษาอังกฤษ หรือที่

เก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10 ธันวาคม 2564

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

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่การตลาด มีประสบการณดานการตลาด ติดตอประสานงานกับโรงงาน หรืออุตสาหกรรม

อาหาร จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน ความละเอียดรอบครอบ 

กระตือรือรน พรอมเรียนรูงาน พรอมเริ่มงานทันที และสามารถทํางานไดที่

สํานักงานลําพูน จะพิจารณาเปนพิเศษ

280  หมู 9  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา วันที่ปดรับสมัคร 08/01/2565

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด ผูจัดการฝายการตลาด มีประสบการณในระดับผูจัดการงานการตลาด FMCG ในอุตสาหกรรมผลิต

อาหาร Food & Beverage พิจารณาเปนพิเศษ มีความสามารถวางแผนใน

เชิงกลยุทธ การนําเสนอ คิดวิเคราะห มีทักษะการเจรจาตอรอง สามารถใช 

Advanced Excel ไดเปนอยางดี มี skills ดาน Marketing Analytics และ 

Digital Marketing มีทักษะคอมพิวเตอร และสามารถพูด อาน เขียน 

ภาษาอังกฤษไดดี สามารถเร่ิมงานไดทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ

280  หมู 9  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา วันที่ปดรับสมัคร 08/01/2565

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881

1 35 ปขึ้นไป ป.ตร/ีข้ึนไป สาขา

การขาย การตลาด 

หรือสาขาอื่นที่

เก่ียวของ

1 35 ปขึ้นไป ป.ตร/ีข้ึนไป สาขา

การตลาด หรือสาขาที่

เก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10 ธันวาคม 2564

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

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด เจาหนาที่บัญชี มีประสบการณดานบัญชีตนทุนในโรงงานผลิต สินคาคงคลัง บัญชีตนทุน ภาษี

ซื้อ-ภาษีขาย และบัญชีสําหรับการนําเขา-สงออก อยางนอย 2 ปขึ้นไป

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ วันที่ปดรับสมัคร 08/01/2565

e-mail:duangduan_j@shindengen.co.th/recruit@shindengen.co

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

หางหุนสวนจํากัด ทองคอนสซัพพลาย พนักงานผลิต (โรงงานคอนกรีตบล็อก) สิทธิประกันสังคม เบี้ยขยัน

212  หมู 14  ต. ลี้ เพศ ชาย

อ. ลี ้ จ. ลําพูน  คาจาง 320-350/วัน  บาท

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง วันที่ปดรับสมัคร 08/01/2565

e-mail:tongcon@hotmail.com

โทร .053-979824/064-5822756

หางหุนสวนจํากัด ทองคอนสซัพพลาย พนักงานผลิต (โรงงานตาขายถัก) สิทธิประกันสังคม เบี้ยขยัน

212  หมู 14  ต. ลี้ เพศ ชาย

อ. ลี ้ จ. ลําพูน  คาจาง 320-350/วัน  บาท

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง วันที่ปดรับสมัคร 08/01/2565

e-mail:tongcon@hotmail.com

โทร .053-979824/064-5822756

1 25-30 ป.ตร/ีบัญชี

1 18-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 4/7



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10 ธันวาคม 2564

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

หางหุนสวนจํากัด ทองคอนสซัพพลาย พนักงานผลิต (โรงงานเมทัลชีท) สิทธิประกันสังคม เบี้ยขยัน

212  หมู 14  ต. ลี้ เพศ ชาย

อ. ลี ้ จ. ลําพูน  คาจาง 320-350/วัน  บาท

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง วันที่ปดรับสมัคร 08/01/2565

e-mail:tongcon@hotmail.com

โทร .053-979824/064-5822756

หางหุนสวนจํากัด ทองคอนสซัพพลาย พนักงานชางปูน (โรงงานคอนกรีต) สิทธิประกันสังคม

212  หมู 14  ต. ลี้ เพศ ชาย

อ. ลี ้ จ. ลําพูน  คาจาง 320-350/วัน  บาท

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง วันที่ปดรับสมัคร 08/01/2565

e-mail:tongcon@hotmail.com

โทร .053-979824/064-5822756

หางหุนสวนจํากัด ทองคอนสซัพพลาย พนักงานขับโฟลคลิฟ สิทธิประกันสังคม เบี้ยขยัน

212  หมู 14  ต. ลี้ เพศ ชาย

อ. ลี ้ จ. ลําพูน  คาจาง 320-350/วัน  บาท

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง วันที่ปดรับสมัคร 08/01/2565

e-mail:tongcon@hotmail.com

โทร .053-979824/064-5822756

1 18-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 5/7



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10 ธันวาคม 2564

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

หางหุนสวนจํากัด ทองคอนสซัพพลาย พนักงานขับรถโม CPAC/6 ลอ/10 ลอ สงสินคาตามจุดที่กําหนดในแตละวันใหครบและตรงตามเวลา เช็กสภาพสินคา

ไมใหเกิดความเสียหาย รับผิดชอบดูแลรถ ใหอยูในสภาพพรอมมใชงาน

212  หมู 14  ต. ลี้ เพศ ชาย

อ. ลี ้ จ. ลําพูน  คาจาง 11,000/เดือน  บาท

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง วันที่ปดรับสมัคร 08/01/2565

e-mail:tongcon@hotmail.com

โทร .053-979824/064-5822756

บริษัท ช.โฮม จํากัด พนักงานคลังสินคา ยกของหนักได นับสตอก เช็คของเขา-ออก

77  หมู 14  ต. ลี้ เพศ ชาย

อ. ลี ้ จ. ลําพูน  คาจาง 300-350/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ขายปลีกวัสดุกอสราง วันที่ปดรับสมัคร 08/01/2565

e-mail:acc.chorhome@gmail.com

โทร .064-5822786

บริษัท ช.โฮม จํากัด โปรแกรมเมอร/ IT Support มีประสบการณ 0-2 ป (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม) มีความสามารถใช

ภาษา คอมพิวเตอร อาทิ HTML, CSS, JAVA SCRIP, PHP, SQL,DAX (Data

 Analysis Expression) และสามารถเรียกขอมูลมานําเสนอในรูปแบบรายงาน,

 กราฟ หรือ Dashboard โดยใชงาน โปรแกรม Power Bl Desktop หรือ 

Crystal Report - สามารถทํางานไดหลากหลาย

77  หมู 14  ต. ลี้ เพศ ไมจํากัด

อ. ลี ้ จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-15,000/เดือน  บาท

ประเภทกิจการ ขายปลีกวัสดุกอสราง วันที่ปดรับสมัคร 08/01/2565

e-mail:acc.chorhome@gmail.com

โทร .064-5822786

1 ไมเกิน 32 ป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 20-35 ป.ตร/ีคอมพิวเตอร, 

MIS, วิทยาการ

คอมฯหรือที่เก่ียวของ

1 18-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 6/7



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 4 - 10 ธันวาคม 2564

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

หางทองศรวีิชัย แมบาน มีประกันสังคม หยุดทุกวันอาทิตย

178/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 07.30-17.00 น. 

ประเภทกิจการ รานทอง วันที่ปดรับสมัคร 08/01/2565

โทร .053-581717,097-9988875 ,

บริษัท ตนกลา บูทิค แอทตนธง จํากัด รปภ. ดูแลความปลอดภัย หอพัก

11/1 ถ.สันเหมือง  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 18.00-07.00 น. 

ประเภทกิจการ หองพักรายเดือน วันที่ปดรับสมัคร 07/01/2565

e-mail:tonklaboutiquehotel@gmail.com

โทร .062-9295500/094-984552/089-9559950

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 30-50 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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