
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานธุรการ สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS office ไดดี มีใบขับขี่รถยนต ขับไดทั้ง

เกียรออโต เกียรธรรมดา

1/3 ถ.ดอยต-ิปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 22/12/2564

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

บริษัท มาสดาเชียงใหม จํากัด (สาขาลําพูน) ลูกคาสัมพันธฝายขาย (CRE) ถามีประสบการณ (จะพิจารณาเปนพิเศษ) มีใจรักดานการบริการ มีมนุษย

สัมพันธที่ดี ขยัน อดทน

277  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ขาย ซอม รถยนตมาสดา วันที่ปดรับสมัคร 22/12/2564

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 พฤศจิกายน 2564

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

1 20 ปขึ้นไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป

1 18 ปขึ้นไป ปวส./ข้ึนไป ทุกสาขา

โทร .053-552064-8,053-552067,0864209361
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท ทีเคเค คอรปอเรชั่น จํากัด สาขาลําพูน พนักงานฝายขาย ประจําสาขาลําพูน • ยินดีรบัเด็กจบใหม (หากมีประสบการณดานงานขายจะพิจารณาเปนพิเศษ) •

 มีบุคลิกดี มีความมั่นใจในตนเอง รักงานขาย • มีความรับผิดชอบ แกไขปญหา

เฉพาะหนาไดเปนอยางดี

240/5 โครงการชัยเสรีเซ็นเตอร  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ขายปลีก-สงเครื่องมืออะไหลอุปกรณที่ใชกับเครื่อง วันที่ปดรับสมัคร 23/12/2564

e-mail:jeeranan@tkkcorporation.com

โทร .089-9241352

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงานขายหนาราน หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดนักขัตฤกษ พักรอน

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000-10,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง วันที่ปดรับสมัคร 23/12/2564

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

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงานขายสง หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดนักขัตฤกษ พักรอน

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง วันที่ปดรับสมัคร 23/12/2564

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

ปวส.-ป.ตร/ี-

1 20-35 ม.6-ป.ตรี ไมจํากัด

สาขา

1 20-40 ปวส.-ป.ตรี

1 22-30

หนา้ 2/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) จป.วิชาชีพ และ เจาหนาที่สํานักงาน ประสบการณทํางาน 3 – 5 ป ในงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม วางแผนบริหารจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับขอกําหนดกฎหมาย มีบุคลิกภาพ

ดี มีความเปนผูนํา และมีมนุษยสัมพันธดี สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี

 มีความรูดานการบริหารธุรการโรงงาน มีความรูดานกฎหมายที่เก่ียวของ รัก

งานการบริการ มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเรจ็รปู (มามา) วันที่ปดรับสมัคร 24/12/2564

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-584088 ตอ 5801

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางเชื่อมโรงงาน สามารถทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสุชภาพแข็งแรง สามารถ

ทํางานลวงเวลาได ไมเสพสารเสพติดทุกชนิด มีประสบการณจะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เครื่องจักร เคร่ืองใชไฟฟา วันที่ปดรับสมัคร 24/12/2564

โทร .052-030296,052-030297

1 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีสาขาอาชีวอ

นามัยและความ

ปลอดภัย

2 20 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./-
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 พฤศจิกายน 2564

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

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางเคร่ือง CNC สามารถทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสุชภาพแข็งแรง สามารถ

ทํางานลวงเวลาได ไมเสพสารเสพติดทุกชนิด มีประสบการณจะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เครื่องจักร เคร่ืองใชไฟฟา วันที่ปดรับสมัคร 24/12/2564

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางกัดกลึง สามารถทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสุชภาพแข็งแรง สามารถ

ทํางานลวงเวลาได ไมเสพสารเสพติดทุกชนิด มีประสบการณจะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เครื่องจักร เคร่ืองใชไฟฟา วันที่ปดรับสมัคร 24/12/2564

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางทั่วไป สามารถทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสุชภาพแข็งแรง สามารถ

ทํางานลวงเวลาได ไมเสพสารเสพติดทุกชนิด มีประสบการณจะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เครื่องจักร เคร่ืองใชไฟฟา วันที่ปดรับสมัคร 24/12/2564

โทร .052-030296,052-030297

2 20 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./-

2 20 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./-

2 20 ปขึ้นไป ปวช.-ปวส./-
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท อินเตอรพรีทิฟ จํากัด เจาหนาที่ซอมบํารุง รับผิดชอบการบํารุงรักษา การซอมบํารุง เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานตางๆ ในโรงงาน

370  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามตกลง  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ การขายสงเคมีภัณฑทางอุตสาหกรรม วันที่ปดรับสมัคร 25/12/2564

โทร .053-582777

บริษัท ทัศนธารา วิศวกรรม จํากัด
Sales Engineer

ประสบการณ 2 ปขึ้นไป

124  หมู 6  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ รับเหมา วันที่ปดรับสมัคร 24/12/2564

e-mail:thuttara.engineering@gmail.com

โทร .052-030264/063-3964493

บริษัท ทัศนธารา วิศวกรรม จํากัด Electric Engineer ประสบการณ 2 ปขึ้นไป ใชโปรแกรม Autocad / Sketchip / Solid work 

ทํา BOQ และถอดแบบได ควบคุมงานสวนหนา site งาน

124  หมู 6  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ รับเหมา วันที่ปดรับสมัคร 24/12/2564

e-mail:thuttara.engineering@gmail.com

โทร .052-030264/063-3964493

1 26-35 ป.ตร/ีไฟฟา เครื่องกล

 การตลาด

1 26-35 ป.ตร/ีไฟฟา

1 25 ปขึ้นไป ปวช./ชางไฟฟา

,เครื่องกล หรือสาขา

อ่ืนที่เก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 20 - 26 พฤศจิกายน 2564

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

บริษัท สันกอกเจริญฟารม จํากัด ผูจัดการโรงชําแหละและแปรรูปสุกร 

ควบคุมการผลิต
ผูจัดการโรงชําแหละและแปรรูปสุกร ควบคุมการผลิต ชําแหละสุกร แปรรปู

ตัดแตงชิ้นสวนหรือเตรียมวัตถุดิบ ควบคุมการผลิต สามารถใชโปรแกรม MS 

office ได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธ ิ จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร วันที่ปดรับสมัคร 26/12/2564

โทร .052-030591

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตร/ีวิทยาศาสตร

,เคม,ีวิศวกรรมอุต

สาหการ,สัตวบาล 

หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

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

หนา้ 6/6


