
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ที.เอ็น.เจ การบัญชีและกฏหมาย จํากัด พนักงานบัญชี โอที ประกันสังคม โบนัส
232/4  หมู 4  ต. เวียงยอง เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-15,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2564
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 20-28 ป.ตรี/บัญชี
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อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-15,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 
ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการเงิน บัญชีและดานกฎหมาย วันท่ีปดรับสมัคร 31/01/2565
โทร .053-511034 , 086-4287488
รานลาบลุงวงค ทําความสะอาดราน เสริฟอาหาร เก็บกวาดราน มีอาหารฟรี 3 มื้อ
-  หมู 3  ต. เวียงยอง เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 07.00-17.00 น. 
ประเภทกิจการ รานอาหาร วันท่ีปดรับสมัคร 23/01/2565
โทร .082-3884662
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร ออกพ้ืนท่ีในเขตพ้ืนท่ี จ.ลําพูน (มีคานํ้ามันให)
238/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-12,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.30-17.30 น. จ-ศ 
ประเภทกิจการ นายหนาประกันภัย วันท่ีปดรับสมัคร 30/01/2565
โทร .053-581146

พนักงานฝายขาย (ประจําสํานักงาน
ลําพูน)

10 20-45 ม.3/ข้ึนไป

1 20-28 ป.ตรี/บัญชี

1 40 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2564
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ธรรมสรณ จํากัด เจาหนาท่ีประสานงานจัดสง ทํางานภาคสนามได ขยัน ขันแข็ง มีวินัย มีความอดทน มีความเสียสละ มี
ความรับผิดชอบสูง ใช MS Office ไดเปนอยางดี

99  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 11,500  บาท
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก วันท่ีปดรับสมัคร 20/01/2565
e-mail:suthiphong@dos.co.th
โทร .082-6675762/085-4875948
บริษัท ธรรมสรณ จํากัด เจาหนาท่ีแผนกคลังสินคา ทํางานภาคสนามได ขยัน ขันแข็ง มีวินัย มีความอดทน มีความเสียสละ
99  หมู 15  ต. มะเขือแจ มีความรับผิดชอบสูง ใช MS Office ไดเปนอยางดี
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 11,500  บาท เพศ ไมจํากัด

2 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./- ป.ตรี

2 18 ปข้ึนไป ม.6/- ป.ตรี
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อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 11,500  บาท เพศ ไมจํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก วันท่ีปดรับสมัคร 20/01/2565
e-mail:suthiphong@dos.co.th
โทร .082-6675762/085-4875948
บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จํากัด พนักงานสอบเทียบ -
239/2  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย ชวงเวลาทํางาน จ-ศ
ประเภทกิจการ สอบเทียบเครื่องมือวัด วันท่ีปดรับสมัคร 20/01/2565
โทร .089-6359191
หางหุนสวนจํากัด รวมเจริญ99 โลจีสติกส พนักงานขับรถสงของ มีใบขับข่ีรถยนต สวนบุคคล
293/1   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 400/วัน  บาท
ประเภทกิจการ ขนสงสินคา ทางบก วันท่ีปดรับสมัคร 20/01/2565
โทร .099-3801333

1 ไมเกิน 35 ป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./- ป.ตรี

1 30 ปข้ึนไป ปวส./-
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
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เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด รวมเจริญ99 โลจีสติกส พนักงานยกของ ข้ึนลงสินคา และสงสินคา

293/1   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 350/วัน  บาท
ประเภทกิจการ ขนสงสินคา ทางบก วันท่ีปดรับสมัคร 20/01/2565
โทร .099-3801333
บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด แมบาน ทําความสะอาด และปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน

1 20-40 ป.6

2 ไมเกิน 35 ป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก วันท่ีปดรับสมัคร 20/01/2565
e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com
โทร .053-093782/ 053-531710-1 แฟกซ 053-093622
บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานชางซอมบํารุงท่ัวไป มีความรู ความสามารถ ในงานซอมบํารุงท่ัวไป งานระบบไฟฟา, แอร, ประปา,

 ปมลม, พัดลมดูดอากาศ มีความขยัน ตรงตอเวลา มนุษยสัมพันธดี ซื่อสัตย
สุจริต มีไหวพริบ คลองแคลว วองไว สามารถทํางานลวงเวลาได (ไมมีกะ
กลางคืน)

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและเพชรตัด วันท่ีปดรับสมัคร 20/01/2565
โทร .053-526130 053-526444

1 20-40 ป.6

1 18-35 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 ธันวาคม 2564
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานรับ-จายเพชร มีไหวพริบดี คลองแคลว วองไว สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
Word, Excel ได สามารถทํางานลวงเวลาได (ไมมีกะกลางคืน) มีความ
รับผิดชอบสูง ขยัน ไมขาดงาน ลางาน เกินความจําเปน

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและเพชรตัด วันท่ีปดรับสมัคร 20/01/2565
โทร .053-526130 053-526444
บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานเจียระไนเพชร มีประสบการณเจียระไนเพชรจะพิจารณาเปนพิเศษ

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

2 18-35 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

10 18-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและเพชรตัด วันท่ีปดรับสมัคร 20/01/2565
โทร .053-526130 053-526444

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

10 18-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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