
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คช่ันส จํากัด โฟรแมน ควบคุมงานกอสราง ผานการเกณฑทหารแลว มีประสบการณในสายงานท่ีเก่ียวของ 2-5 ป 

สามารถขับรถไดและประจําอยูหนางานได สามารถทํางานลวงเวลาและ
ทํางานตางจังหวัดได สามารถใชโปรแกรม Auto Cad, Sketch Up,MS 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 25-35 ปวส.-ป.ตรี/กอสราง
,โยธา

ทํางานตางจังหวัดได สามารถใชโปรแกรม Auto Cad, Sketch Up,MS 
office ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ

184/1 ม.11  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การกอสรางอาคารท่ัวไป ปดรับสมัคร 31/08/2563

โทร .053-091297-9

บริษัท เอเอ ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม จํากัด Design มีประสบการณ2 ป ข้ึนไป (เงินเดือนตามตกลง หรือข้ึนอยูกับประสบการณ) 
มีความรูเก่ียวกับการออกแบบเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ Jig&Fixture สามารถใช
โปรแกรม Solidworks , Auto CAD ไดดี มีความรูเก่ียวกับ Pneumatic , 
Sensor , PLC จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได

3/5 ถ.เจริญตา  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณจับยึดช้ินงาน ผลิต
ช้ินสวนเคร่ืองจักรกล

ปดรับสมัคร 31/08/2563

e-mail:aa.automation.office@gmail.com

1 25-35 ป.ตรี/สาขาอุตสา
หการ , เคร่ืองกล , 
แมคคาทรอนิคส 
หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

e-mail:aa.automation.office@gmail.com

โทร .081-8845792
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอเอ ออโตเมช่ัน ซิสเต็ม จํากัด Tech Auto มีประสบการณการประกอบเครร่ืองจักร หรือเดินสายไฟเคร่ืองกล จะพิจารณา
เปนพิเศษ (เงินเดือนตามตกลง หรือ ข้ึนอยูกับประสบการณ) มีความรูเก่ียวกับ
 Pneumatic , Sensor , PLC จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถ
ทํางานลวงเวลาได

3/5 ถ.เจริญตา  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000

ปดรับสมัคร 31/08/2563

e-mail:aa.automation.office@gmail.com

โทร .081-8845792

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณจับยึดช้ินงาน ผลิตช้ินสวนเคร่ืองจักรกล

2 22-28 ปวช.-ปวส./ข้ึนไป 
สาขาชางกลโรงงาน ,
 ชางไฟฟา , ชาง
อิเลคทรอนิกส, ชาง
แมคคาทรอนิคส

โทร .081-8845792

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด สตอคสินคาและพนักงาน
คอมพิวเตอร

มีความรูดานคอมพิวเตอร หอพัก/ ประกันสังคม/ คาลวงเวลา/ วันหยุด
ประจําป/ พักรอน

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-12,000  บาท

ปดรับสมัคร 30/08/2563

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด พนักงานขายเช่ือ หอพัก/ ประกันสังคม/ คาลวงเวลา/ วันหยุดประจําป/ พักรอน

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-12,000  บาท

ปดรับสมัคร 30/08/2563

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีกและสง

22-35 ปวส.-ป.ตรี/ไมจํากัด
สาขา

1 22-35 ปวส.-ป.ตรี/
คอมพิวเตอร

1

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Automotive Development 
Engineer

At least 2 or 3 year-experience in Product Engineer, Project 
Engineer or related 3 years. Good command of English both 
written and spoken. Production line layout experience according 
to lean manufacturing principles is an advantage. Able to 
implement designs using international and local equipment 
suppliers. Able to conceptualize detailed jig and fixture concepts 
for CAD designer to follow. Able to work independently to 
accomplish set goals. Automotive background is an advantage.

67  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ปดรับสมัคร 30/08/2563ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
Degree in 
Mechanical, 
Electrical Engineer 
or related

ปดรับสมัคร 30/08/2563

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Automotive Development 
Electrical Engineer

At least 2 year-experience in Automated lines processing, design 
or manufacturing. Excellent command of English both written and 
spoken. Able to implement designs using international and local 
equipment suppliers. Ability to hands on adjust automated 
tooling and programming. Able to work independently to 
accomplish set goals. Automotive background is an advantage. 
PLC programming, DOE (Design of Experiments) experience, 
Electrical circuit experience, Electrical inductor, chokes and filter 
experience is an advantage.

67  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ปดรับสมัคร 30/08/2563

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
Degree Electrical 
Engineering

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสหโคเจน กรีน จํากัด สาขาลําพูน พนักงานซอมบํารุงเครื่องมือวัด มีความรูและประสบการณงานซอมบํารุงดาน Instrument อยางนอย 2 ป จะ
ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มีประสบการณทํางานระบบ DCS หรือ SCADA 
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มีความกระตือรือรน ประสานงานกับทุก
หนวยงานไดดี และสามารถทํางานภายใตภาวะความกดดันไดดี สามารถขับรถ
ไดและมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต/รถจักรยานยนต เดินทางปฏิบัติงาน
ตางจังหวัดได มีทักษะการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office

88  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผูผลิตพลังงานชีวมวล ปดรับสมัคร 30/08/2563

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ปวส. สาขา 
เคร่ืองมือวัดและ
ควบคุม / ไฟฟา หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผูผลิตพลังงานชีวมวล ปดรับสมัคร 30/08/2563

e-mail:hradmin@sahacogen.com

โทร .053-537444,053-537240

บริษัทสหโคเจน กรีน จํากัด สาขาลําพูน หัวหนางานซอมบํารุงเครื่องมือวัด มีความรูและประสบการณงานซอมบํารุงดาน Instrument อยางนอย 5 ป จะ
ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มีประสบการณทํางานระบบ DCS หรือ SCADA 
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มีความกระตือรือรน ประสานงานกับทุก
หนวยงานไดดี และสามารถทํางานภายใตภาวะความกดดันไดดี สามารถขับรถ
ไดและมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต/รถจักรยานยนต เดินทางปฏิบัติงาน
ตางจังหวัดได มีทักษะการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office

88  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผูผลิตพลังงานชีวมวล ปดรับสมัคร 30/08/2563

e-mail:hradmin@sahacogen.com

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ป.ตรี 
วิศวกรรมระบบ
ควบคุมและเคร่ืองมือ
วัด หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

e-mail:hradmin@sahacogen.com

โทร .053-537444,053-537240
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา พนักงานขับรถตูรับสงนักเรียน ประกันสังคม

179/9   หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชน(อนุบาล/ประถม) ปดรับสมัคร 29/08/2563

โทร .053-537997-9

บริษัท เค เอส ดี รีบิลด จํากัด ชางเช่ือม -

275/9  หมู 12  ต. ทาสบเสา เพศ ชาย

อ. แมทา  จ. ลําพูน  คาจาง 400-500  บาท

ปดรับสมัคร 23/08/2563

e-mail:Vichuda5888@gmail.com

ประเภทกิจการ จําหนายช้ันวางสินคา มือหน่ึง มือสอง

2 25-45 ป.6/-ม.6

2 30 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/- ม.3 ข้ึน
ไป

e-mail:Vichuda5888@gmail.com

โทร .093-0134588

บริษัท เค เอส ดี รีบิลด จํากัด ฝายผลิตสินคา -

275/9  หมู 12  ต. ทาสบเสา เพศ ชาย

อ. แมทา  จ. ลําพูน  คาจาง 350/วัน  บาท

ปดรับสมัคร 23/08/2563

e-mail:Vichuda5888@gmail.com

โทร .093-0134588

บริษัท ซาฟราน เคบิน ลําพูน จํากัด พนักงานประจําคลังวัตถุดิบ (คน
พิการ)

คาขาววันละ 30 บาท คาเดินทางวันละ 35 บาท ลักษณะงาน รับผิดชอบ
ทํางานในแผนกคลังวัตถุดิบ ตรวจนับวัตถุดิบ ควบคุมการเบิกจาย

68/2-3   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 317/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ศ 

ปดรับสมัคร 23/08/2563

ประเภทกิจการ จําหนายช้ันวางสินคา มือหน่ึง มือสอง

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณเคร่ืองครัวบนเคร่ืองบิน

e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com

1 21/38 ม.3/ข้ึนไป

5 25-45 ป.6/-ม.6

โทร .053-569300 ext.9247

e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซาฟราน เคบิน ลําพูน จํากัด พนักงานฝายผลิตทั่วไป (คน
พิการ)

คาขาววันละ 30 บาท คาเดินทางวันละ 35 บาท ลักษณะงาน ประกอบ
ช้ินงานจากอลูมิเนียม

68/2-3   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 317/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ศ 

ปดรับสมัคร 23/08/2563

โทร .053-569300 ext.9247

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานสํานักงาน สามารถส่ือสารภาษาจีน,ญ่ีปุน,อังกฤษ สามารถใชคอมพิวเตอรได มีความ
กระตือรือรน มีความอดทนในการทํางานสูง และทํางานภายใตแรงกดดันได มี
มนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนไดดี รางกายแข็งแรง ไมมี

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณเคร่ืองครัวบนเคร่ืองบิน

e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com

1 21/38 ม.3/ข้ึนไป

1 20-35 ป.ตรี/ทุกสาขา

มนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนไดดี รางกายแข็งแรง ไมมี
โรคประจําตัว ลักษณะงาน ทํางานดานงานเอกสาร,และงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 22/08/2563

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-569500

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) ชางประจําไลนการผลิต รายเดือน มีประสบการณทักษะดานงานชางในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ป ข้ึนไป มีทักษะ
การเปนผูนํา สามารถทํางานเปนกะได

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 22/08/2563

e-mail:Patcharin.o@mama.co.th

2 18-35 ปวช.-ปวส./ปวช.-
ปวส.สาขาไฟฟากําลัง
,เคร่ืองกล ,เทคนิค
การผลิต

e-mail:Patcharin.o@mama.co.th

โทร .053-584088 ตอ 5801
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.นอธเวิดเชฟต้ี แอนด ซัพพลาย ธุรการสโตร ขยัน อดทน ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบสูงตอองคกร ใฝเรียนรู หาขอมูล
เก่ียวกับสินคาและบริการ มีความกระตือรือรน ขยันทํางานอยางทุมเท ทํางาน
เปนระเบียบเรียบรอย ขับรถยนตเปน (เกียรกระปุก) ลักษณะงาน ตอบรับ
ใบส่ังซ้ือลูกคาทาง E-mail จัดสินคาตามใบส่ังซ้ือ ดูแลสตอกสินคา

213  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ปดรับสมัคร 22/08/2563

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร Marketing Branch ฝายขาย
ตางจังหวัด

มีทักษะดานการส่ือสารท่ีดี มีใจรักการบริการ มีรถยนต หรือมอเตอรไซตเปน
ของตนเอง

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณ

โทร .053-597054,053-597056,084-6112617,053-597248

ม.6-ปวช/ข้ึนไป

1 25-35 ปวส.-ป.ตรี/-

1 20-35
ตางจังหวัด ของตนเอง

238/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000+คอมมิชช่ัน  บาท

ประเภทกิจการ นายหนาประกันภัย ปดรับสมัคร 20/08/2563

โทร .053-581146

โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครูภาษาไทย มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความมุงม่ัน เสียสละ อดทนในการ
ทํางาน มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ทํางานดวยความรอบคอบ ซ่ือสัตย มี
มนุษยสัมพันธท่ีดี

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามตกลง  บาท

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 20/08/2563

โทร .053-528218

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

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

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