
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ออคทากอน ไดมอนด จํากัด พนักงานเจียระไน คาอาหาร นํ้ามัน เบ้ียขยัน คาลวงเวลา 

148/1  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 10 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

30 18-35 ม.3/ข้ึนไป

148/1  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพชร สงออก
ตางประเทศ

ปดรับสมัคร 08/03/2562

โทร .081-9602358 ,053-093406 Fax 
053-093403

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย พนักงานฝายผลิต หากมีประสบการณในงานเก่ียวกับการประกอบของงานอุตสาหกรรมมากอน
จะพิจารณาเปนพิเศษ หากมีความรูหรือประสบการณเก่ียวกับการตรวจสอบ
ช้ินสวนพลาสติกมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถเขากะได ทํางาน
ลวงเวลาได 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง คาจางข้ันตํ่า  บาท ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 08/03/2562

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

2 18-30 ม.6-ปวช/-

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 10 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ตนกลา บูทิค จํากัด  พนักงานเอกสารทั่วไป ปรับเปล่ียนวัน และเวลาได 

11/1  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ หอพัก ปดรับสมัคร 07/03/2562

โทร .053-510160

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) แมบาน - 

77   หมู 6  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการ
สงออกและจําหนายในประ

ปดรับสมัคร 07/03/2562

2 ไมเกิน 30 ม.6/-

1 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

สงออกและจําหนายในประโทร .053-581030-1

บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) พนักงานเย็บ มีทักษะในการเย็บจักรอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี 

77   หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปเพ่ือการ
สงออกและจําหนายในประ

ปดรับสมัคร 07/03/2562

โทร .053-581030-1

บริษัท รุงเรืองฟารม 56 จํากัด ธุรการฝายประสานงาน สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดเปนอยางดี สามารถติดตอประสานงาน
ภายในหนวยงาน ลูกคาและบริษัทอ่ืนได มีประสบการณดานงานธุรการจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

119  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 06/03/2562ประเภทกิจการ วัตถุดิบ-อาหารสัตว,สุกร-ชําแหละ

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

50 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ข้ึนไป

ปดรับสมัคร 06/03/2562

โทร .086-4206681-2

ประเภทกิจการ วัตถุดิบ-อาหารสัตว,สุกร-ชําแหละ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 10 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พี เอ็น เค ทูลส ซัพพลาย จํากัด ชางกลโรงงาน งานเขียนแบบเคร่ืองกลโรงงาน เบ้ียขยัน คาครองชัพ ประกันสังคม 

177  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายปลีก-สง สินคา
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 05/03/2562

e-mail:pnktccls-th@hotmail.com

บริษัท แอคทีฟ เนช่ัน จํากัด sportsworld 
สาขาแจมฟาชอปปงมอลล

พนักงาน Part-time มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

23-30 ปวส./ชางกลโรงงาน

5 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-096199,081-7026096,088-2522045

1

179  หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ การขายสงเคร่ืองกีฬา  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-093479/081-9801525 ปดรับสมัคร 04/03/2562

บริษัท แอคทีฟ เนช่ัน จํากัด sportsworld 
สาขาแจมฟาชอปปงมอลล

ผูชวยผูจัดการราน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ การขายสงเคร่ืองกีฬา  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-093479/081-9801525 ปดรับสมัคร 04/03/2562

บ.สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) กุกประจําหองอาหาร หากมีประสบการณจะรับพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูเร่ืองการทําอาหาร
ยุโรปจะรับพิจารณา 

189  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ บริการและการลงทุน ปดรับสมัคร 04/03/2562

e-mail:spilp@spi.co.th

1 30-45 ป.ตรี/-

1 30 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-584072-4
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 10 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เทวีประทานพร จํากัด พนักงานหญิง (ทํางานระบบการจัดการเอกสาร) อายุ 20 ป ข้ึนไป มีความรูความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอร มีประสบการณการทํางาน พิจารณาเปนพิเศษ 

190  หมู 2  ต. ตนธง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ รับเหมาติดต้ังระบบไฟฟาและ
ปะปา

ปดรับสมัคร 04/03/2562

e-mail:teveeacc@hotmail.com

โทร .083-535044

บริษัท ฟช เอ็นเทอรไพรซส(ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่บัญชี มีประสบการณการทํางานดานบัญชีอยางนอย 1-2 ปข้ึนไป มีความรูพ้ืนฐาน

1 20 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป

1 20 ปข้ึนไป ปวช./-บริษัท ฟช เอ็นเทอรไพรซส(ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่บัญชี มีประสบการณการทํางานดานบัญชีอยางนอย 1-2 ปข้ึนไป มีความรูพ้ืนฐาน
ทางดานภาษาอังกฤษท้ังการพูดและการเขียน สามารถทํางานเปนทีมได 

93  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การทําเคร่ืองประดับจากเพชร
พลอย โลหะมีคาและไขมุก

ปดรับสมัคร 01/03/2562

e-mail:fishent_admin@csloxinfo.com

โทร .053-093833-6

บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด โรงงาน 1 เจาหนาที่เคร่ืองกล สามารถทํางานกะกลางคืน และลวงเวลาได สามารถใชคอมพิวเตอรได ถามี
ประสบการณงานดานไฟฟา,งานเช่ือม จะพิจารณาเปนพิเศษ 

92  หมู 3  ต. หนองจอบ เพศ ไมจํากัด

อ. สันทราย  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผัก ผลไมแชเเข็งสงออก
ตางประเทศ

ปดรับสมัคร 01/03/2562

1 20 ปข้ึนไป ปวช./-

1 18 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟา/ชางกล
โรงงาน/สาขาท่ี
เก่ียวของ

ตางประเทศ

โทร .053-844960-4
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 10 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ชยพล คอรปอเรช่ัน จํากัด ชางเทคนิค ประจําสาขาลําพูน
 ปาซาง

สามารถขับรถยนต มีใบขับข่ี จะพิจารณาเปนพิเศษ ภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี 

231/28  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ติดต้ังและบริการเก่ียวกับงาน
โทรคมนาคมและส่ือสาร

ปดรับสมัคร 01/03/2562

บริษัท ชยพล คอรปอเรช่ัน จํากัด ผูชวยชางติดตั้ง ประจําสาขา
ลําพูน ปาซาง

สามารถขับรถยนต มีใบขับข่ี จะพิจารณาเปนพิเศษ ภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี 

โทร .095-4499911/089-4872318/091-0690424

20 18-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 18-40 ปวช./ทุกสาขา

231/28  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ติดต้ังและบริการเก่ียวกับงาน
โทรคมนาคมและส่ือสาร

ปดรับสมัคร 01/03/2562

บริษัท ชยพล คอรปอเรช่ัน จํากัด พนักงาน Admin ประจําสาขา
ลําพูน

มีความรูดานคอมพิวเตอร MS word,excel,internet ไดดีมาก ขายหนาราน
 แนะนําสินคาของทรู รับชําระบิล **ประจําออฟฟตลําพูน สาขาปาซาง** 

231/28  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ติดต้ังและบริการเก่ียวกับงาน
โทรคมนาคมและส่ือสาร

ปดรับสมัคร 01/03/2562

โทร .095-4499911/089-4872318/091-0690424

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

โทรคมนาคมและส่ือสาร

โทร .095-4499911/089-4872318/091-0690424
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 10 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด พนักงานขับรถบริษัท ชายผานการเกณฑทหารแลว สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ ประสบการณในการ
ขับรถ และมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ
ระดับพ้ืนฐานได สามารถขับรถยนต ดวยเกียรอัตโนมัติได รูเสนทางในจังหวัด
เชียงใหม และจังหวัดลําพูนเปนอยางดี พักอาศัยอยูท่ีจังหวัดเชียงใหม 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:pnl@thainjr.co.th ปดรับสมัคร 01/03/2562

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Engineer Male/Female age not over 30 years old. (Male must serve 
military service) Bachelor’s degree in Mechanical Engineering/ 

1 22 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in military service) Bachelor’s degree in Mechanical Engineering/ 

Industrial Engineering. Able to communicate well in English both 
written and spoken. Computer skill such as Microsoft office. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:pnl@thainjr.co.th ปดรับสมัคร 01/03/2562

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Japanese Translator Male or Female age not over 35 years old. (Male must serve 
military service ) Bachelor’s degree in any field. Has Japanese 
Proficiency Test Certificate Level N2 upwards. Able to 
communicate well in English both written and spoken. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:pnl@thainjr.co.th ปดรับสมัคร 01/03/2562

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in any field.

degree in 
Mechanical 
Engineering/

โทร .053-581260-5 ตอ 1114
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 10 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด Technician มีประสบการณดานงานฉีด Injection M/C จะพิจารณาเปนพิเศษ เขากะ
กลางคืนได สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน MS Office ไดดี มีใบอนุญาตขับ
ข่ีรถยนต และรถจักรยานยนต 

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

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

ปดรับสมัคร 01/03/2562

บริษัท ลําพูนพลาสแพค จํากัด พนักงานแผนกคลังสินคาและ
วัตถุดิบ

เคยทํางานโรงงานอุตสาหกรรม มีประสบการณงานสโตร ขับโฟลคลิฟได มี
ความรูเร่ืองวิธีการรับ การจาย การขนยาย และการจัดเก็บสินคาจะพิจารณา

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติกข้ึนรูป

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

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 053-537663

1 23-42 ม.6/ข้ึนไป

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟา,อิเล็กฯ,
ชางกล,ชางยนต หรือ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

วัตถุดิบ ความรูเร่ืองวิธีการรับ การจาย การขนยาย และการจัดเก็บสินคาจะพิจารณา
เปนพิเศษ สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน MS Office ไดดี มีใบอนุญาตขับข่ี
รถยนต และรถจักรยานยนต 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ปดรับสมัคร 01/03/2562

โทร .053-537661 ตอ 135 แฟกซ 
053-537663บริษัท ลีดีไซน จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือและคลังสินคา Have experience in purchasing jewelry components. Or related at 

least 2 years. Excellent in English. 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

 คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

โทร .052-030135 ปดรับสมัคร 01/03/2562

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

ประเภทกิจการ ดําเนินการเก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติกข้ึนรูป

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/

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