
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนย

กระจายสินคา 7-11) ลําพูน

เจาหนาที่ธุรการความปลอดภยั 

ประจําศูนยกระจายสินคา RDC 

ลําพูน

เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ประสบการณ 0-3 ป หรือมีประสบการณทํางาน

เก่ียวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ 2 ป ปฏิบัติงานตรวจตรา

ความปลอดภัย และทํารายงานความเสี่ยง งานเอกสารอ่ืนๆ และกิจกรรม

ตางๆ มีพื้นฐานดานคอมพิวเตอรในระดับดี ทํางานลวงเวลาได หากมี

ประสบการณปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ความปลอดภยัระดับเทคนิคหรือ

เทคนิคข้ันสูง เคยทํางานเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9001,ISO 

14001,ISO 45001 จะพิจารณาเปนพิเศษ สนใจสามารถสงประวัติ 

(resume) มาที่ e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน วันที่ปดรับสมัคร 02/07/2565

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

โทร .091-0047625,0910047623,092-9199441,091-1434974

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มิถุนายน 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

1 22-30 ป.ตร/ีวทบ. สาขา

อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอม, 

สาธารณสุขศาสตร,

บริหารธุรกิจ,การ

จัดการ หรือสาขา

อ่ืนๆที่เก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มิถุนายน 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ มีประสบการณ 1-2 ป โทรออกและรับสายโทรศัพทลูกคา ติดตอ

สอบถามความพึงพอใจของลูกคาในการรบับริการทางโทรศัพท ให

คําแนะนําเก่ียวกับสินคาที่ลูกคาสอบถาม งานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย

280  หมู 9  ต. เหมืองจี้ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรปู กระเทียมดํา วันที่ปดรับสมัคร 02/07/2565

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881/099-5234458

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด ธุรการฝายขาย มีประสบการณ 1-2 ป สนับสนุนงานขอมูลการขาย สรุปยอด เช็คสินคา

280  หมู 9  ต. เหมืองจี้ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรปู กระเทียมดํา วันที่ปดรับสมัคร 02/07/2565

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881/099-5234458

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่คลังสินคา (โลจิสติกส) มีประสบการณ 1-2 ป ดูแล STOCK สินคาสําเรจ็รูป บันทึกออเดอรและ

จัดสงสินคาตามออเดอรใหครบ

280  หมู 9  ต. เหมืองจี้ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรปู กระเทียมดํา วันที่ปดรับสมัคร 02/07/2565

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881/099-5234458

1 25-35 ป.ตร/ีนิเทศศาสตร/

การจัดการทั่วไป

1 25-35 ป.ตร/ีการจัดการ

ทั่วไป

1 25-35 ป.ตร/ีการจัดการ

ทั่วไป/บัญช/ีโลจิ

สติกส
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มิถุนายน 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่ฝายขาย (ออฟไลน) มีประสบการณ 1-2 ป นําเสนอขายสินคา/ผลิตภัณฑของบริษัทฯใหกับ

ลูกคาโรงงาน/รานอาหาร หากจบการศึกษา/มีความรูดานอุตสาหกรรม

การเกษตรจะพิจารณาเปนพิเศษ

280  หมู 9  ต. เหมืองจี้ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรปู กระเทียมดํา วันที่ปดรับสมัคร 02/07/2565

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881/099-5234458

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่กราฟฟก มีประสบการณ 1-2 ป ออกแบบงานกราฟฟก ตกแตงรปู ผลิตสื่อ เพื่อใช

ในการลงชองทางการขายตางๆ สามารถใชโปรแกรม Adode ได พัฒนา

งานออกแบบ และวิเคราะหงานเชิง Digital Marketing ได ตัดตอ VDO 

ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ

280  หมู 9  ต. เหมืองจี้ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรปู กระเทียมดํา วันที่ปดรับสมัคร 02/07/2565

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881/099-5234458

บริษัท ซุปเปอรอัลลอย เทคโนโลยี จํากัด บัญชี ไมมีภาระตองหยุดงานบอย มีความขยัน กระตือรือรนในการทํางานและ

ทํางานในชวงวันหยุดได มีประสบการณเก่ียวกับดานบัญชี

66  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,950  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณกอลฟ วันที่ปดรับสมัคร 07/07/2565

โทร .053-581524-6

1 25-30 ปวส.-ป.ตร/ีบัญชี

1 25-35 ป.ตร/ีGraphic 

design,นิเทศศิลป

,มัลลติมีเดีย

1 25-35 ป.ตร/ีขายและ

การตลาด,

อุตสาหกรรม

การเกษตร
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มิถุนายน 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ผูควบคุมระบบบําบัดนํ้า มีประสบการณในการวิเคราะหเคมีในโรงงานไมนอยกวา 2  ป จะไดรับ

การพิจารณาเปนพิเศษ มีมนุษยสัมพันธและสามารถประสานงานระหวาง

ฝายตางๆ ภายในองคกรไดเปนอยางดี มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรใน

ระดับดี ทักษะการใชภาษาอังกฤษระดับพอใช

141  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก วันที่ปดรับสมัคร 07/07/2565

โทร .053-582172-4

บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด นักเคมี/ เคมีเทคนิค งานชุบเคลือบ

ผิว

มีประสบการณในการวิเคราะหเคมีในโรงงานไมนอยกวา 2  ป จะไดรับ

การพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชเครื่องมือพื้นฐานในหองปฏิบัติการทาง

เคมีได มีมนุษยสัมพันธและสามารถประสานงานระหวางฝายตางๆ 

ภายในองคกรไดเปนอยางดี มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรในระดับดี 

ทักษะการใชภาษาอังกฤษระดับพอใช

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพื่อสงออก วันที่ปดรับสมัคร 07/07/2565

e-mail:admin_th@fasonics.com

โทร .053-582172-4

บริษัท ไทย นิชโช เทรดดิ้ง จํากัด พนกังานขาย Sales 

Representative

ดูแลลูกคาในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สามารถเดินทางมาทํางานได

 มีรถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ มีประสบการณดานงานขายสินคา

อุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูดานการเกษตรจะพิจารณา

เปนพิเศษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได มีภูมิลําเนาในเขต ลําพูน-

เชียงใหม

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 12  หมู -  ต. แขวงสีลม เพศ ไมจํากัด

อ. เขตบางรัก   จ. กรุงเทพมหานคร  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ เทรดดิ้ง ซื้อมาขายไป วันที่ปดรับสมัคร 07/07/2565

โทร .02-6321305/ 099-4282256

1 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตร/ีสาขา

เคมี , สาขา

วิทยาศาสตร , 

สาขาสิ่งแวดลอม 

ฯลฯ

1 25-40 ป.ตร/ีสาขาเคมี , 

สาขาวิทยาศาสตร ,

 สาขาสิ่งแวดลอม 

ฯลฯ

1 25-35 ปวส.-ป.ตร/ีเคม/ี

เกษตร
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มิถุนายน 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

ผูพิการ เปนผูพิการทางการเคลื่อนไหว ไมใชไมค้ํายัน สามารถชวยเหลือตัวเองได 

ความพิการไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน มีความขยัน ซื่อสัตย และมี

ความกระตือรือรน รกังานพรอมที่จะเรียนรูและมีทัศนคติที่ดีตอการ

ทํางาน ไมมีปญหาเรื่องการเดินทางมาทํางาน และ ที่พักอาศัย ไมสูบบุหรี่

 หรือ เสพสารเสพติดทุกชนิด

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และก่ึงสําเร็จรูป วันที่ปดรับสมัคร 09/07/2565

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด โรงงาน 1 ผูชวยหัวหนาแผนกผลิต สามารถทํางานลวงเวลา หรือทํางานกะกลางคืนได มีสุขภาพรางกาย

สมบูรณแข็งแรง สามารถทํางานในหองเย็นได ถามีประสบการณ หรือมี

ความรูดาน GMP,HACCP,ISO 22000,FSSC22000 จะพิจารณาเปนพิเศษ

92  หมู 3  ต. หนองจอบ เพศ ไมจํากัด

อ. สันทราย  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ ผัก ผลไมแชเเข็งสงออกตางประเทศ วันที่ปดรับสมัคร 09/07/2565

โทร .053-844960-4/ 053-498195-6

บริษัท ไบโอเคมิสทรี่ (ประเทศไทย) จํากัด พนกังานฝายขาย(Sales) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต งานขายสินคา บริการและดูแลรานคาตัวแทน

จําหนาย ใหขอมูลแนะนําสินคา สําหรับผูมีประสบการณจะพิจารณาเปน

พิเศษ

168  หมู 11  ต. เหลายาว เพศ ชาย

อ. บานโฮง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000-18,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตปุยยูเรีย และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปุย วันที่ปดรับสมัคร 09/07/2565

e-mail:officebio252@gmail.com

โทร .053-980190/094-6394246

18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 22-40 ปวส.-ป.ตร/ีสาขาที่

เก่ียวของ

1 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ีวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการ

อาหาร หรือสาขาที่

เก่ียวของ

3
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มิถุนายน 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน) โรงงานลําพูน

พนกังานผลิต (ชั่วคราว) มีมนุษยสัมพันธดี อดทน ขยัน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวยงาย 

สามารถทํางานลวงเวลาได สามารถทํางานเปนกะ ฉีดวัคซีนมาแลว 2 เข็ม

ขึ้นไป (แนบเอกสารรับรองการฉีดมาพรอมกับใบสมัคร)

81  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ อาหารและเบเกอรี่ วันที่ปดรับสมัคร 10/07/2565

โทร .053-582593

บริษัท รมโพธิ์ โปรดักส จํากัด พนกังานซอมบํารุง มีประสบการณทํางานดานไฟฟา ไดรบัหนังสือรับรองความรู

ความสามารถจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สาขาไฟฟาในอาคาร สวัสดิการ

 กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุกลุม โบนัส

 ที่พัก

170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000 ขึ้นไป  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป วันที่ปดรับสมัคร 10/07/2565

โทร .053-584456 053-584941

บริษัท รมโพธิ์ โปรดักส จํากัด พนกังานติดรถสงสินคา สวัสดิการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ

กลุม โบนัส ที่พัก

170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000 ขึ้นไป  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป วันที่ปดรับสมัคร 10/07/2565

โทร .053-584456 053-584941

3 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 21-35 ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา

1 21-40 ป.6/ขึ้นไป

หนา้ 6/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มิถุนายน 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนย

กระจายสินคา 7-11) ลําพูน

เจาหนาที่ธุรการความปลอดภยั 

ประจําศูนยกระจายสินคา RDC 

ลําพูน

เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ประสบการณ 0-3 ป หรือมีประสบการณทํางาน

เก่ียวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ 2 ป ปฏิบัติงานตรวจตรา

ความปลอดภัย และทํารายงานความเสี่ยง งานเอกสารอ่ืนๆ และกิจกรรม

ตางๆ มีพื้นฐานดานคอมพิวเตอรในระดับดี ทํางานลวงเวลาได หากมี

ประสบการณปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ความปลอดภยัระดับเทคนิคหรือ

เทคนิคข้ันสูง เคยทํางานเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9001,ISO 

14001,ISO 45001 จะพิจารณาเปนพิเศษ สนใจสามารถสงประวัติ 

(resume) มาที่ e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน วันที่ปดรับสมัคร 13/07/2565

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

โทร .091-0047625,0910047623,092-9199441,091-1434974

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนย

กระจายสินคา 7-11) ลําพูน

เจาหนาที่พัฒนาระบบนวัตกรรม 

ประจําศูนยกระจายสินคา RDC 

ลําพูน

เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ประสบการณ 0-3 ป ปฏิบัติงานดานการพัฒนา

โปรแกรมในศูนยกระจายสินคา สามารถเขียนโปรแกรม PHP มีความรู

ดาน Html,JavaScript,json,SQL Sever,My SQL สนใจสามารถสง

ประวัติ (resume) มาที่ e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน วันที่ปดรับสมัคร 13/07/2565

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

โทร .091-0047625,0910047623,092-9199441,091-1434974

1 22-30 ป.ตร/ีวทบ. 

สิ่งแวดลอม, 

สาธารณสุขศาสตร,

บริหารธุรกิจ,การ

จัดการ หรือสาขา

อ่ืนๆที่เก่ียวของ

3 22-30 ป.ตร/ีวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือ

สาขาที่เก่ียวของ

หนา้ 7/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มิถุนายน 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษัท มูฟไว จํากัด สาขาเชียงใหม พนกังานขนสงสินคา แกไขสถานการณและปญหาเฉพาะหนาไดดี มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต+

รถจักรยานยนต มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง สามารถเดินทางไป

ตางจังหวัดได

8/14 ถ.เชียงใหม-ลําปาง  หมู -  ต. วัดเกตุ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ ขนสงสินคา วันที่ปดรับสมัคร 14/07/2565

โทร .053-240385-6

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนกังานขนสงสินคา สามารถรูเสนทางลําพูน เชียงใหม ไดเปนอยางดี

182/1  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก วันที่ปดรับสมัคร 14/07/2565

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com

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

บริษัท ไทย อกริ ฟูดส จํากัด พนกังานตรวจสอบคุณภาพ (รายวัน) หากมีประสบการณงาน QC,QA จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความละเอียด

รอบคอบ สามารถสงขอมูลการสมัครงานไดที่ hrlp@thaiagri.com หรือ

โทร 053-003199 ตอ 104 หรือ 089-6358962

16/5  หมู 4  ต. เหมืองจ้ี เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ แปรรูป ผัก ผลไม สงออก

ตางประเทศ

วันที่ปดรับสมัคร 16/07/2565

e-mail:hrlp@thaiagri.com

โทร .053-573451/053-003199

2 25-45 ไมจํากัด/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

1 20-40 ม.3/ขึ้นไป

2 25-45 ป.6/ขึ้นไป

หนา้ 8/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มิถุนายน 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษัท ไทย อกริ ฟูดส จํากัด พนกังานบันทึกขอมูล (รายวัน) บันทึกขอมูลสวนงานคลังสินคาในระบบ สามารถใชโปรแกรมพื้นฐาน

คอมพิวเตอรได ภาษาอังกฤษระดับพอใช หากผานงานจะพิจารณาเปน

พิเศษ สามารถสงขอมูลการสมัครงานไดที่ hrlp@thaiagri.com หรือโทร 

053-003199 ตอ 104 หรือ 089-6358962

16/5  หมู 4  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ แปรรูป ผัก ผลไม สงออกตางประเทศ วันที่ปดรับสมัคร 16/07/2565

e-mail:hrlp@thaiagri.com

โทร .053-573451/053-003199

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

เจาหนาที่พัฒนาธุรกิจ (Canvass) 

(สัญญาจางชั่วคราว 3 เดือน)

(หากมีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ) สิทธิการรักษาพยาบาลฟร/ี

ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คาเบี้ยวันละ 150 บาท กรณีที่ออกไปหาลูกคา

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 11,000  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค วันที่ปดรับสมัคร 20/07/2565

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

พนกังานหยิบจับสินคา (ไมจําเปนตองมีประสบการณ) ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คา

ลวงเวลา

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค วันที่ปดรับสมัคร 20/07/2565

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

1 20-35 ป.ตร/ีทุกสาขา

3 20-35 ม.6/ขึ้นไป

2 25-45 ม.6/-ปวช.,ปวส. 

หรืออื่นๆ

หนา้ 9/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มิถุนายน 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

พนกังานจัดเรียงสินคาอาหารสด (ไมจําเปนตองมีประสบการณ) ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คา

ลวงเวลา

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค วันที่ปดรับสมัคร 20/07/2565

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

พนกังานจัดเรียงสินคาอาหารแหง (ไมจําเปนตองมีประสบการณ) ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คา

ลวงเวลา

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค วันที่ปดรับสมัคร 20/07/2565

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

พนกังานประชาสัมพันธ (หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ) สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี / 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / โบนัสประจําป / ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คา

กะ / คาลวงเวลา

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค วันที่ปดรับสมัคร 20/07/2565

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

3 20-35 ม.6/ขึ้นไป

1 20-35 ม.6/ขึ้นไป

3 20-35 ม.6/ขึ้นไป

หนา้ 10/13



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มิถุนายน 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

เจาหนาที่พัฒนาสมาชิก มีประสบการณอยางนอย 1 ป ขับรถยนต/รถจักรยายนตได และมี

ใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะสวนตัวในการเดินทาง สิทธิการ

รักษาพยาบาลฟรี / กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / โบนัสประจําป / 

ประกันสังคม / ยูนิฟอรม /คาโทรศัพท/คาเดินทาง

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 13,000  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค วันที่ปดรับสมัคร 20/07/2565

โทร .053-581285 ตอ 104,105 Fax 053-581333

บริษัท นานาฟรุต จํากัด DCC-Document Control 

(เจาหนาที่ควบคุมเอกสาร)

มีประสบการณเก่ียวกับเอกสารระบบควบคุมคุณภาพ BRC จะพิจารณา

เปนพิเศษ เปนผูที่มีความอดทน พรอมที่จะเรียนรูงาน มีความสามารถใน

การใชคอมพิวเตอร โปรแกรม Excel / Word /Power Point

260   หมู 8  ต. นครเจดีย เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมอาหาร วันที่ปดรับสมัคร 20/07/2565

e-mail:nonglak@nanafruit.com / pornpith@nanafruit.com

โทร .0891163911

บริษัท นานาฟรุต จํากัด Production มีประสบการณทางดานอาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ หากมีประสบการณ

ดานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO,BRC,FSSC จะพิจราณาเปนพิเศษ

260   หมู 8  ต. นครเจดีย อ. ปาซาง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมอาหาร ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

e-mail:nonglak@nanafruit.com / pornpith@nanafruit.com วันที่ปดรับสมัคร 20/07/2565

โทร .0891163911

1 25 ปข้ึนไป ป.ตร/ีอุตสาหกรรม

เกษตร หรือเทียบเทา

1 23 ปข้ึนไป ป.ตร/ีอุตสาหกรรม

เกษตร หรือเทียบเทา

1 22-35 ปวส.-ป.ตร/ีดาน

การตลาด หรือ 

สาขาที่เก่ียวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มิถุนายน 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษัท นานาฟรุต จํากัด QA/QC มีประสบการณทางดานอาหารจะพิจารณาเปนพิเศษ หากมีประสบการณ

ดานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO,BRC,FSSC จะพิจราณาเปนพิเศษ

260   หมู 8  ต. นครเจดีย เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมอาหาร วันที่ปดรับสมัคร 20/07/2565

e-mail:nonglak@nanafruit.com / pornpith@nanafruit.com

โทร .0891163911

บริษัท นานาฟรุต จํากัด Production (พนักงานฝายผลิต) –

 รายวัน

สามารถทํางานเปนกะได ทํางานลวงเวลาได ทํางานในโรงงานผลิตอาหาร

จะพิจารณาเปนพิเศษ

260   หมู 8  ต. นครเจดีย เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมอาหาร วันที่ปดรับสมัคร 20/07/2565

e-mail:nonglak@nanafruit.com / pornpith@nanafruit.com

โทร .0891163911

บริษัท นานาฟรุต จํากัด Maintenance Technician (ชาง

ซอมบํารุง)

สามารถทํางานเปนกะได ทํางานลวงเวลาได เคยมีประสบการณ ระบบ 

BRC จะพิจารณาเปนพิเศษ มีประสบการณควบคุมตูอบลมรอนจะ

พิจารณาเปนพิเศษ

260   หมู 8  ต. นครเจดีย เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมอาหาร วันที่ปดรับสมัคร 20/07/2565

e-mail:nonglak@nanafruit.com / pornpith@nanafruit.com

โทร .0891163911

1 27 ปข้ึนไป ปวช./ขึ้นไป สาขา

เครื่องกล / ไฟฟา 

หรือสาขาอื่นๆที่

เก่ียวของ

1 23 ปข้ึนไป ป.ตร/ีอุตสาหกรรม

เกษตร หรือเทียบเทา

10 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มิถุนายน 2565
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน) โรงงานลําพูน

พนกังานสโตรสําเร็จรูป ถามีประสบการณทางดานสโตรจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใช

คอมพิวเตอรไดดี คิดคํานวณไดดี มีมนุษยสัมพันธดี ทํางานเ) นทีมได 

อดทน สามารถขับรถยนตไดและรูเสนทางในจังหวัดเชียงใหมเปนอยางดี

81  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ อาหารและเบเกอรี่ วันที่ปดรับสมัคร 20/07/2565

โทร .053-582593

1 25-35 ม.6/ขึ้นไป

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