
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
หจก.สมพล ลามิเนท พนักงานขับรถ ม.3 ข้ึนไป ผานการเกณฑทหารแลว มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ขยัน ซ่ือสัตย 

อดทน ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 11 กันยายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

2 23 ปข้ึนไป ม.3/ม.3

369/1  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับเคลือบผิวไม ปดรับสมัคร 11/10/2562

โทร .053-090599,053-554374,088-4162260

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางกลโรงงาน ปวช.,ปวส. มีประสบการณ สามารถทํางานลวงเวลาได สขุภาพแข็งแรง

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 11/10/2562

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางเช่ือมโรงงาน ปวช.,ปวส. มีประสบการณ สามารถทํางานลวงเวลาได สขุภาพแข็งแรง

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 11/10/2562

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

3 ไมเกิน 35 ปวช.-ปวส./-

3 ไมเกิน 35 ปวช.-ปวส./-

ปดรับสมัคร 11/10/2562

โทร .052-030296,052-030297

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 11 กันยายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานออฟฟต ไมจํากัดวุฒิ ทํางานคลองตัว เกงงานดานเอกสาร ติดตอส่ือสารกับลูกคาไดดี 
ขับรถยนตไดแลวมีใบขับข่ีจะพิจารณาเปนพิเศษ

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 11/10/2562

e-mail:Assign_z@hotmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานตัดผา ไมจํากัดวุฒิ ทํางานแอคทีพ ครองตัว มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบสูง 
ละเอียดรอบคอบ มีประสบการณดานการตัดผามาโดยตรงจะพิจารณาเปน
พิเศษ

โทร .052-031624,086-3440631,095-1349536

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

พิเศษ
145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 11/10/2562

e-mail:Assign_z@hotmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานข้ึนตัวอยางผา ไมจํากัดวุฒิ มีประสบการณทางดานงานเส้ือผา สามารถข้ึนตัวอยางเส้ือผาได
ทุกแบบทุกประเภท สามารถสามารถดูแพ็นเทร์ินแกแบบได สามารถสอนงาน
พนักงานได ทํางานไว มีประสบการณดานการคุมงานในการผลิต และ
วางแผนการผลิตไดเปนอยางดี เพศหญิง อายุ 35-40 ป ข้ึนไป (สวัสดีการ มี
ประกันสังคม ชุดพนักงาน โบนัส ) เพศ หญิง

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 11/10/2562

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .052-031624,086-3440631,095-1349536

1 35-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .052-031624,086-3440631,095-1349536
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 11 กันยายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานขาย PC ป.6 ข้ึนไป มีใจรักงานบริการ สามารถไปฝกงานตางสาขาได

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 11/10/2562

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 1 เจาหนาที่ประจําศูนยขายเน้ือหมู ม.3 สามารถทํางานเปนกะได

130/1  หมู 16  ต. ทาสบเสา เพศ ไมจํากัด

อ. แมทา  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. 

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร 10/10/2562

10 18 ปข้ึนไป ป.4-ป.6/ป.6 ข้ึนไป

4 18-35 ม.3/ม.3

e-mail:recruit@vpf.co.th

บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอร่ี จํากัด พนักงาน QC มีประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป สามารถใชเคร่ืองมือวัดไดอยางถูกตอง

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 320-350  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน- 

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองโลหะท่ัวไป ปดรับสมัคร 10/10/2562

e-mail:hr@svtmachinery.com

โทร .053-537594-5

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานบัญชี ป.ตรี ทางดานบริหารธุรกิจทุกสาขา ท่ีเก่ียวของกับงานบัญชี สามารถเดินทาง
ไปทํางานตางจังหวัดได สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได สุขภาพแข็งแรง

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 05/10/2562

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

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

2 25 ปข้ึนไป ม.6/ม.6 ข้ึนไป

1 20-30 ป.ตรี/ป.ตรี ทางดาน
บริหารธุรกิจทุกสาขา 
ท่ีเก่ียวของกับงานบัญชี

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

โทร .053-569500
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 11 กันยายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่การตลาด ป.ตรี การตลาด สามารถทํางานลวงเวลาได หากมีประสบการณดาน
การตลาดจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

189  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ บริการและการลงทุน ปดรับสมัคร 05/10/2562

e-mail:spilp@spi.co.th

โทร .053-584072-4

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย พนักงานสโตร ม.6/ปวช. อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดเบ้ืองตน สามารถยกของหนัก 30 กิโล
ข้ึนไปได สามารถขับรถโฟลคลิฟทและมีใบอนุญาตจะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ

2 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/ป.ตรี การตลาด

1 21-28 ม.6-ปวช/ม.6-ปวช.

พิเศษ

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 04/10/2562

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานคอมพิวเตอร ปวส.-ป.ตรี คอมพิวเตอรหรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ มี
ความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอร หากมีประสบการณจะพิจารณา
เปนพิเศษ

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางของ
องคกร  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. จ-ศ 

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 04/10/2562

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ปวส.-ป.ตรี
 คอมพิวเตอรหรือ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
 หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 11 กันยายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด IT Staff Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering, 
Information Technology, Other related field. Knowledge of 
programming and database skill (Ex.JAVA, VB, My SQL, DB2, 
Webpage, PHP etc) Knowledge skill of iseries (AS/400) will be 
advantage.

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 04/10/2562

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

1 age not 
over 30 

year

ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Computer Science, 
Computer 
Engineering, 
Information 
Technology, Other 
related field.

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอร่ี จํากัด ชางเช่ือม ไมจํากัดวุฒิ เช่ือมงาน สามารถเช่ือมงาน อารกอนหรือ CO2 ได

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,500-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองโลหะท่ัวไป ปดรับสมัคร 04/10/2562

e-mail:hr@svtmachinery.com

โทร .053-537594-5

บริษัท เอส.วี.ที แมชชีนเนอร่ี จํากัด CNC - PROGRAMMER ไมจํากัดวุฒิ ทํางานหนาเคร่ือง CNC-Milling ประสบการณทํางาน 1-5 ป 
สามารถเขียนโปรแกรมหนาเครือง CNC-Milling ได

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 11,000-15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองโลหะท่ัวไป ปดรับสมัคร 04/10/2562

e-mail:hr@svtmachinery.com

5 20-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

5 20-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-537594-5
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 11 กันยายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยแผนกควบคุมคุณภาพ ม.6 ข้ึนไป สามารถทํางานลวงเวลาได

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน 

ปดรับสมัคร 03/10/2562

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานควบคุมคุณภาพ ป.ตรี วิทยาศาสตรการอาหาร สามารถทํางานลวงเวลาได

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 03/10/2562

e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

1 20 ปข้ึนไป ม.6/ม.6 ข้ึนไป

1 20 ปข้ึนไป ป.ตรี/ป.ตรี 
วิทยาศาสตรการอาหาร

ปดรับสมัคร 03/10/2562

โทร .053-597121-2
สํานักงานเทศบาลตําบลประตูปา ครูผูดูแลเด็ก (ผูสอน) ป.ตรี สาขาปฐมวัย สอนเด็กนักเรียน ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

195  หมู 9  ต. ประตูปา อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ หญิง

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ  คาจาง 8,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน- 

โทร .053-000798#20 ปดรับสมัคร 03/10/2562

โรงเรียนใบบุญลําพูน หัวหนางานครัว ป.6 ข้ึนไป มีประสบการณในการทํางานตามตําแหนงจะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ มีความคิดสรางสรรคเมนูอาหารใหมๆอยูเสมอ สามารถประกอบ
อาหารไดหลากหลาย รักความสะอาดและมีระเบียบ

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

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

ปดรับสมัคร 02/10/2562ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

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

e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

1 ไมจํากัดอายุ ป.ตรี/ปฐมวัย

2 40-60 ป.6/ป.6 ข้ึนไป

โทร .053-512274

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 11 กันยายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ หรือท่ีเก่ียวของจะพิจารณาเปนพิเศษ มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มีเทคนิคการสอนท่ีดี 
สามารถใชโปรแกรม word,Excel ได มีประสบการณสอนจะรับพิจารณา
เปนพิเศษ

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

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 02/10/2562

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

ป.ตรี/ป.ตรี 
ภาษาอังกฤษ

2 ไมเกิน 35

/www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

หจก.แอล ซัพพลาย พนักงานสงของ ม.3 ข้ึนไป ขับรถกระบะสงของ

117  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น. จ.-ส 

ประเภทกิจการ จําหนายผลิตภัณฑพลาสติก
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 02/10/2562

e-mail:L.supplies2000@hotmail.com

โทร .053-093310

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานสโตร ม.6 ข้ึนไป สามารถยกของได และมีความรูเก่ียวกับสินคา

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ปดรับสมัคร 02/10/2562

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 

1 20-40 ม.3/ม.3 ข้ึนไป

2 22-45 ม.6/ม.6 ข้ึนไป

โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 
053-093622
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 11 กันยายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่คอลเซ็นเตอร ฝาย
ขายออนไลน

ปวส.-ป.ตรี รักในการงานบริการ สามารถทํางานเปนกะได มีประสบการณ
ดานการขายจะพิจารณาเปนพิเศษ

280  หมู 9  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป ปดรับสมัคร 02/10/2562

โทร .052030203

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

10 22-35 ปวส.-ป.ตรี/ปวส.-ป.ตรี
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