
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท โตโยตานครพิงค เชียงใหม จํากัด 

สาขาลําพูน

ที่ปรึกษาการขาย บุคลิกภาพดี ขยัน อดทน มีใจรักบริการ ขับรถยนตได มีใบขับข่ี มี

ประสบการณดานการขายจะพิจารณาเปนพิเศษ

168/8   หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายและบริการรถยนตยี่หอโตโยตา วันที่ปดรับสมัคร 30/06/2565

โทร .052-030999

หางหุนสวนจํากัด อ.เจริญพานิช พนกังานฝายขาย โอที ประกันสังคม ชุดฟอรมพนักงาน โบนัส ฯลฯ

117  หมู 11  ต. ศรีบัวบาน เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง วันที่ปดรับสมัคร 30/06/2565

โทร .053-553215/081-9522827

หางหุนสวนจํากัด อ.เจริญพานิช พนกังานขับรถ 6 ลอ มีใบขับขี่ประเภท 2 สามารถยกของได เดินทางออกตางจังหวัดได โอที 

ประกันสังคม ชุดฟอรมพนักงาน โบนัส ฯลฯ

117  หมู 11  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง วันที่ปดรับสมัคร 30/06/2565

โทร .053-553215/081-9522827

1 ไมเกิน 45 ป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 21 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตร/ี-

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

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

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

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 1 ชางไฟฟา ประปา ทํางานตามแผนงานดานการติดตั้งไฟฟาและการผลิตประปา ทํางานซอม

บํารุงระบบไฟฟา

130/1  หมู 16  ต. ทาสบเสา เพศ ชาย

อ. แมทา  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร วันที่ปดรับสมัคร 30/06/2565

e-mail:recruit@vpf.co.th

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

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 1 พนกังานขับรถ ขนสงสุกร และดูแลสุกรระหวางขนสงใหกับลูกคา

130/1  หมู 16  ต. ทาสบเสา เพศ ชาย

อ. แมทา  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร วันที่ปดรับสมัคร 30/06/2565

e-mail:recruit@vpf.co.th

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

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 1 พนกังานภูมิทัศน ดูแลการจัดสวน ตัดแตงสวนหยอมภายในบริษัท

130/1  หมู 16  ต. ทาสบเสา เพศ ไมจํากัด

อ. แมทา  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร วันที่ปดรับสมัคร 30/06/2565

e-mail:recruit@vpf.co.th

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

4 21-40 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี

1 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

6 21-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 2/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 1 พนกังานกอสราง ทํางานกอสรางโรงเรือนสุกร ทํางานซอมบํารุงโรงเรือนและงานในพื้นที่

รับผิดชอบ

130/1  หมู 16  ต. ทาสบเสา เพศ ไมจํากัด

อ. แมทา  จ. ลําพูน  คาจาง 325/วนั  บาท

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร วันที่ปดรับสมัคร 30/06/2565

e-mail:recruit@vpf.co.th

โทร .053-380089 ตอ 107,108/ 

093-1402550

บริษัท ยูไนเต็ด ดีเวลลอปเปอร จํากัด ชางเขียนแบบ สามารถเขียนแบบ Solidworks หรือ Autocad ได มีประสบการณการ

ทํางานระบบไฟฟา สามารถ Wiring diagram ไฟฟา ระบบ Control 

motor และงานติดต้ังได และสามารถทํางานระบบ Automotion ไดจะ

พิจารณาเปนพิเศษ ชายผานการเกณฑทหาร สามารถทํางานลวงเวลา

และวันหยุดไดเมื่อมีงานเรงดวน

132  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ออกแบบ สราง ซอม ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร วันที่ปดรับสมัคร 27/06/2565

e-mail:lpsaleunited@gamil.com

โทร .053-562621/080-3936282

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด โฟรแมนกอสราง ประสบการณทํางาน 1 ป ขึ้นไป

155/2,155/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเมติกสและอะไหลเครื่องจักร วันที่ปดรับสมัคร 27/06/2565

โทร .053-552356,053-582415

20 21-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 21 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปข้ึนไป ปวช./ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด พนกังานขับรถ ประกันสังคม วันหยุด4วัน/เดือน วันหยุดนักขัตฤกษ คาลวงเวลา คา

เที่ยวสงของ

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 380/วนั  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง วันที่ปดรับสมัคร 27/06/2565

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

หางหุนสวนจํากัด หลงฉางฟูด เสมียน,ธุรการ ที่พัก อาหารสามมื้อ ในวันทํางาน งานมี 2 กะ กะละ 12 ชั่วโมง

300  หมู 2  ต. หนองยวง เพศ ไมจํากัด

อ. เวียงหนองลอง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ โรงอบพืชผลทางการเกษตร วันที่ปดรับสมัคร 26/06/2565

โทร .08-1885-2959,08-1322-5881

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด ชางซอมบํารุง ชุดฟอรม อาหารกลางวัน วันหยุด ประกันสังคม สุขภาพรางกายแข็งแรง 

ไมมีโรคประจําตัว

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว และฟารมสุกร วันที่ปดรับสมัคร 30/06/2565

โทร .053-581221,581378-9

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด พนกังานฝายผลิต ชุดฟอรม อาหารกลางวัน วันหยุด ประกันสังคม สุขภาพรางกายแข็งแรง 

ไมมีโรคประจําตัว

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว และฟารมสุกร วันที่ปดรับสมัคร 30/06/2565

โทร .053-581221,581378-9

2 18-40 ม.6/- ป.ตรี

1 28-35 ปวส./ไฟฟา

1 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 25-50 ม.3/ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด เจาหนาที่คลังวัตถุดิบ ชุดฟอรม อาหารกลางวัน วันหยุด ประกันสังคม สุขภาพรางกายแข็งแรง 

ไมมีโรคประจําตัว

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว และฟารมสุกร วันที่ปดรับสมัคร 30/06/2565

โทร .053-581221,581378-9

หจก.แอล ซัพพลาย บัญชี กองทุน วันหยุด คอมมิชั่น โบนัส 2 ครั้งตอป ประกันสังคม ทองเที่ยว

บริษัท สังสรรคประจําเดือน

117  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายผลิตภัณฑพลาสติกอุตสาหกรรม วันที่ปดรับสมัคร 26/06/2565

e-mail:L.supplies2000@hotmail.com

โทร .053-093310

หจก.แอล ซัพพลาย จัดซื้อ-จัดหา (Data Analysis) กองทุน วันหยุด คอมมิชั่น โบนัส 2 ครั้งตอป ประกันสังคม ทองเที่ยว

บริษัท สังสรรคประจําเดือน

117  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายผลิตภัณฑพลาสติกอุตสาหกรรม วันที่ปดรับสมัคร 26/06/2565

e-mail:L.supplies2000@hotmail.com

โทร .053-093310

บริษัท ลานนาเฟรม จํากัด เจาหนาที่บญัชี มีความขยัน อดทนและตั้งใจทํางาน ทนตอแรงกดดันไดดี สุขภาพดี 

แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน

78  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ หญิง

ประเภทกิจการ ผลิตกรอบรูป เฟอรนิเจอร และเครื่องตกแตงภายในบาน วันที่ปดรับสมัคร 25/06/2565

โทร .053-581239,581465

1 21-30 ปวส.-ป.ตร/ีบัญชี

1 22-40 ป.ตร/ีบัญชี

1 21-30 ปวส.-ป.ตร/ี

คอมพิวเตอร

1 28-35 ปวส./เกษตร/

พาณิชย/ชาง
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท ลานนาเฟรม จํากัด เจาหนาที่ควบคุมสตอกวัตถุดิบ สามารถใชภาษาอังกฤษไดจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน อดทนและ

ตั้งใจทํางาน ทนตอแรงกดดนัไดดี สุขภาพดี แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวที่

เปนอุปสรรคตอการทํางาน

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

ประเภทกิจการ ผลิตกรอบรูป เฟอรนิเจอร และเครื่องตกแตงภายในบาน วันที่ปดรับสมัคร 25/06/2565

โทร .053-581239,581465

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานลําพูน

พนกังานขายภาคสนาม ชอบงานขาย ออกพื้นที่ไปตามแหลงชุมชนได

14/7  หมู -  ต. ในเมือง  คาจาง 10,000 บาท+ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน คาคอมมิชั่น  บาท

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคล่ือนที่ วันที่ปดรับสมัคร 25/06/2565

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานลําพูน

พนกังาน Sale Route ทํางาน 6 วัน/สัปดาห มีใบขับขี่รถยนต สามารถขับรถยนตได

14/7  หมู -  ต. ในเมือง  คาจาง 13,000 บาท+ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน คาคอมมิชั่น  บาท

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายโทรศัพทเคล่ือนที่ วันที่ปดรับสมัคร 25/06/2565

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด พนกังานบัญชี ประกันสังคม วันหยุด 4 วัน/เดือน คาลวงเวลา วันหยุดนักขัตฤกษ

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-13,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง วันที่ปดรับสมัคร 25/06/2565

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

โทร .086-4162966,085-8596430,0859559534

โทร .086-4162966,085-8596430,0859559534

1 22-40 ปวส.-ป.ตร/ีบัญชี 

บริหารธุรกิจ การ

จัดการ

1 22-40 ป.ตร/ีบัญชี,การ

จัดการ,คอมธุรกิจ

8 ไมเกิน 35 ป ม.6-ปวช/ขึ้นไป

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตร/ีขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท บีบี เบเกอรี่ จํากัด (โรงงานผึ้งนอย) พนกังานขนสง (ดวน) ลักษณะงาน : ขนสงสินคาไปใหรานคาในพื้นที่ลําพูน และ เชียงใหม/

รับสงเอกสารหรือสิ่งของจากสํานักงานที่เชียงใหม/ ดูแลบํารุงรักษา

รถยนตขนสงใหพรอมใชงาน และงานอ่ืนที่ ไดรับมอบหมาย คุณสมบัติ: มี

ใบขับขี่รถยนตประเภท ท.2 /ทํางานรวมกับคน อื่นได/มีความ

รับผิดชอบ/สามารถเขางานเปนกะได/มีรางกาย สมบูรณแข็งแรง/ไดรับ

วัคซีนปองกันโควิดครบ 2 เข็ม/มี ประสบการณอยางนอย 1ป /พรอมเริ่ม

งานทันทีจะรับ พิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ - ประกันสงัคม / 

เครื่องแบบพนักงาน/เบี้ยเล้ียง สมัครดวยตนเอง หรือสงประวัติสวนตัว

(RESUME) ไดที่ ไดที่ e-mail : hr.pn.lpn@gmail.com

222/2  หมู 10  ต. ริมปง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอรี่  คาจาง 10,000-12,000  บาท วันที่ปดรับสมัคร 25/06/2565

e-mail:hr.pn.lpn@gmail.com

โทร .053-510147

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ ผูชวยครัว ตองมีประสบการณมากอนอยางนอย 5 ป และเคยทําอาหารหรือโรงแรม

มากอน

97  หมู 13  ต. มะเขือแจอ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 25/06/2565

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997-8

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ พอครัวหรือแมครัว ตองมีประสบการณมากอนอยางนอย 5 ป และเคยทําอาหารหรือโรงแรม

มากอน

97  หมู 13  ต. มะเขือแจอ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 25/06/2565

โทร .053-581997-8

2 25 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 35 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 25 ปข้ึนไป ม.3/ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ หัวหนาแมบาน ตองมีประสบการณมากอนอยางนอย 5 ป

97  หมู 13  ต. มะเขือแจอ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล วันที่ปดรับสมัคร 25/06/2565

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997-8

หจก.เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ดีเวลลอป

เมนท

ชางมิลลิ่ง (Milling) มีความเขาใจความหมายของแบบส่ังงาน จะพิจารณาเปนพิเศษ ไม

จําเปนตองมีประสบการณ มีความตั้งใจและพรอมจะเรียนรูงาน มีความ

รับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ทํางานลวงเวลาได

9/15  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเครื่องใชในงานอุตสาหกรรม วันที่ปดรับสมัคร 24/06/2565

โทร .053-560108/082-3869232

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนกังานพิมพเอกสาร มีความชํานาญในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและพิมพดีด สามารถขับ

รถยนต จักรยานยนต มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต สามารถ

ทํางานลวงเวลาได มีความละเอียดรอบคอบ

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ทนายความ วันที่ปดรับสมัคร 20/06/2565

โทร .053-534373 053-534907 081-8839442

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนกังานทําบอดี้ปดจมูก ทํางานในสวนของงานผลิต ปอนกระดาษปดจมูกเขาเครื่อง และ

ปฎิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com วันที่ปดรับสมัคร 20/06/2565

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

2 20-30 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี 

บริหารธุรกิจ เลขา 

การจัดการ 

นิติศาสตร หรือ

อื่นๆที่เกี่ยวของ

2 20-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 35 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 ไมเกิน 40 ป ปวช./ขึ้นไป สาขา

ชางกลโรงงานหรือ

ชางอุตสาหกรรม
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด แมบาน ทําความสะอาด และปฎิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ-ผาปดจมูก ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

e-mail:ksglove_lpn@hotmail.com วันที่ปดรับสมัคร 20/06/2565

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

บริษัท สยามไวร เน็ตต้ิง จํากัด พนกังานรายวันฝายผลิต (หองทอ

ลวด 2)

มีประสบการณดานชางจะรับพิจารณาเปนพิเศษ ผานการเกณฑทหาร มี

ความอดทน สูงานหนัก ไมเปนผูติดสารเสพติด

89/2 ถ.ทางหลวง 11  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตสิ่งทอ วันที่ปดรับสมัคร 20/06/2565

โทร .053-581516-8

บริษัท สยามไวร เน็ตต้ิง จํากัด พนกังานฝายผลิต (แผนกสายพาน

ลําเลียง)

ผานการเกณฑทหาร มีความอดทน สูงานหนัก ถามีประสบการณดานการ

เช่ือมจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ ตองไมเปนผูติดสารเสพติดหรือมี

ประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด

89/2 ถ.ทางหลวง 11  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตสิ่งทอ วันที่ปดรับสมัคร 20/06/2565

โทร .053-581516-8

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนกังานบัญชี จัดทําเอกสาร บัญชีรับจาย บันทึกในโปรแกรมสําเร็จรูป

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 20/06/2565

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

1 20-35 ม.6-ปวช/- ปวส.

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ขึ้นไป บัญชี

เทานั้น

1 20-40 ป.6/ขึ้นไป

2 ไมเกิน 28 ม.6/หรือเทียบเทา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนกังานธุรการ สามารถทํางานลวงเวลาได ประกันสังคม พักรอน โบนัสประจําป สามารถ

ใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Office ไดดี มีใบขับขี่รถยนต ขับไดทั้งเกียร

ธรรมดาและออโต

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 20/06/2565

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด เจาหนาที่คลังสินคา สามารถทํางานลวงเวลาได ประกันสังคม พักรอน

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 20/06/2565

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนกังานขับรถโฟลคลิฟท สามารถทํางานลวงเวลาได ประกันสังคม พักรอน มีใบ CER ขับรถ

โฟลคลิฟจะพิจารณาเปนพิเศษ

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 350/วนั  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 20/06/2565

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

1 20 ปข้ึนไป ม.3/ขึ้นไป

1 20 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป

10 20 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท เอเอ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จํากัด วิศวกรออกแบบเครื่องจักรกล มีประสบการณดานการออกแบบ/เขียนแบบ 2 ป ขึ้นไป สามารถใช

โปรแกรม Solidworks,Auto CAD ไดดี มีความรูเก่ียวกับ Pneumatic, 

Sensor, PLC จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได

 สามารถออกทํางานนอกพื้นที่ได

3/5 ถ.เจริญตา  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 15,000+++  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณจับยึดชิ้นงาน ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกล วันที่ปดรับสมัคร 20/06/2565

e-mail:aa.automation.office@gmail.com

โทร .081-8845794

หจก.นพดล เฟอรนิเจอ (ลําพูน) พนกังานยกของ-สงของ ประกันสังคม มีใบขับข่ีรถยนต

193  หมู 6  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร ของตกแตง วันที่ปดรับสมัคร 20/06/2565

โทร .053-553587,081-8833059

หจก.นพดล เฟอรนิเจอ (ลําพูน) พนกังานฝายผลิต ประกันสังคม

193  หมู 6  ต. ศรีบัวบาน อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร ของตกแตง วันที่ปดรับสมัคร 20/06/2565

โทร .053-553587,081-8833059

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนกังานหญิง ตัดงานคียงาน 

PLATING

สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได มีประสบการณดานจิว

เวลรี่ตามตําแหนงที่ระบุไว

103  หมู 13  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ หญิง

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 12/06/2565

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

1 23-35 ม.3/ขึ้นไป หรือ

เทียบเทา

2 21-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

3 21-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 25-35 ป.ตร/ีอุตสาหการ,

เครื่องกล,แมคคา

ทรอนิคส หรือสาขา

ที่เกี่ยวของ (สายตรง

 ปวช.-ปวส.)

หนา้ 11/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนกังานหญิง มัดลวด WIRE 

PLATING

สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได มีประสบการณดานจิว

เวลรี่ตามตําแหนงที่ระบุไว

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 12/06/2565

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนกังานหญิง สงออก Export สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได มีประสบการณดานจิว

เวลรี่ตามตําแหนงที่ระบุไว

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 12/06/2565

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนกังานชาย เรซิ่น RESIN ผูชายผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานใน

วันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลรี่ตามตําแหนงที่ระบุไว

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 12/06/2565

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

1 23-35 ม.3/ขึ้นไป หรือ

เทียบเทา

1 23-40 ม.3/ขึ้นไป หรือ

เทียบเทา

2 23-35 ม.3/ขึ้นไป หรือ

เทียบเทา

หนา้ 12/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนกังานชาย ขัดละเอียด 

POLISHING

ผูชายผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานใน

วันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลรี่ตามตําแหนงที่ระบุไว

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 12/06/2565

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท ไทย อกริ ฟูดส จํากัด พนกังานทําความสะอาด ทําความสะอาด ดูแลความสะอาด Office หองน้ํารับรอง visitor ภูมิทัศน

ในบริษัท การจัดการขยะ หรืออื่นๆที่เกี่ยวของกับการทําความสะอาด รัก

ในงานบริการ มีความขยัน อดทน

16/5  หมู 4  ต. เหมืองจี้ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วนั  บาท

ประเภทกิจการ แปรรูป ผัก ผลไม สงออกตางประเทศ วันที่ปดรับสมัคร 12/06/2565

e-mail:hrlp@thaiagri.com

โทร .053-573451/053-003199

บริษัท ไทย อกริ ฟูดส จํากัด พนกังานทําความสะอาด ทําความสะอาด ดูแลความสะอาด Office หองน้ํารับรอง visitor ภูมิทัศน

ในบริษัท การจัดการขยะ หรืออื่นๆที่เกี่ยวของกับการทําความสะอาด รัก

ในงานบริการ มีความขยัน อดทน

16/5  หมู 4  ต. เหมืองจี้ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วนั  บาท

ประเภทกิจการ แปรรูป ผัก ผลไม สงออกตางประเทศ วันที่ปดรับสมัคร 12/06/2565

e-mail:hrlp@thaiagri.com

โทร .053-573451/053-003199

1 18-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

3 23-40 ม.3/ขึ้นไป หรือ

เทียบเทา

2 18-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 13/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท ไทย อกริ ฟูดส จํากัด พนกังานฝายผลิต เบี้ยขยัน โอที โบนัสประจําป ฝายผลิต,คัดวัตถุดิบ,บรรจุวัตถุดิบ

16/5  หมู 4  ต. เหมืองจี้ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วนั  บาท

ประเภทกิจการ แปรรูป ผัก ผลไม สงออกตางประเทศ วันที่ปดรับสมัคร 12/06/2565

e-mail:hrlp@thaiagri.com

โทร .053-573451/053-003199

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภุญชัย ชางซอมบํารุง ซอมบํารุงอาคารสถานที่ ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ พัก

ประจําที่วทิยาลัยได สามารถขับรถยนตและมีใบขับขี่

199  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสราง  บาท

ประเภทกิจการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา วันที่ปดรับสมัคร 12/06/2565

e-mail:EVC2561@gmail.com

โทร .061-0429093

บริษัท บีบี เบเกอรี่ จํากัด (โรงงานผึ้งนอย) พนกังานอาคารสถานที่ (ดวน) ลักษณะงาน : ดูแลความเรียบรอยทั่วไปของพื้นที่รอบ โรงงาน/ตัดแตง 

ดูแล รดน  า ตนไม/ซอมแซม ปรับปรุงอาคาร พื้นที่ที่รับผิดชอบ และงาน

อื่นที่ไดรับมอบหมาย คุณสมบัต:ิ ตรงตอเวลา ขยัน อดทน/สามารถเขา

งานเปนกะ ได/มีรางกายสมบูรณแข็งแรง/ไดรับวัคซีนปองกันโควิดครบ 2

 เข็ม

222/2  หมู 10  ต. ริมปง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอรี่ วนัที่ปดรับสมัคร 12/06/2565

e-mail:hr.pn.lpn@gmail.com

โทร .053-510147

1 25-45 ม.6/ขึ้นไป

1 35 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

20 18-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 14/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท ไทยนอรทเทอรน วิศวกรรม จํากัด พนกังานรับจางทั่วไป ประกันสังคม โอที คาเบี้ยเลี้ยง อาหารรายวัน ทํางานตางจังหวัดได มี

ประกันอุบัติเหตุได

102  หมู 20  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธ ิ จ. ลําพูน  คาจาง 10,000/เดือน  บาท

ประเภทกิจการ รับเหมาไฟฟา เคเบิลใตดิน วันที่ปดรับสมัคร 11/06/2565

e-mail:The.thailand@gmail.com

โทร .093-5289952

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS 

(ไทยแลนด) จํากัด

Operator (คลังสินคา) สามารถทํางานเปนกะ และทําโอทีลวงเวลาได มีความละเอียดรอบคอบ

ในงาน และรับผิดชอบตองานไดดี มีประสบการณดานการขับโฟคคลิฟท

และผานการอบรมตามที่กฎหมายกําหนดจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธ ิ จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภณัฑโลหะเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 11/06/2565

e-mail:maneerat_h@sus.co.th

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS 

(ไทยแลนด) จํากัด

Operator แผนก Maintenance มีความรูความสามารถบํารุงรักษา ระบบสารสาธารณูปโภคจะพิจารณา

เปนพิเศษ สามารถซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงสามารถให

คําแนะนําตัดสินแกไขปญหา เก่ียวกับเครื่องจักรได ตองมีทักษะการ

ปฏิบัติงานทางชางเทคนิค

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธ ิ จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภณัฑโลหะเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 11/06/2565

e-mail:maneerat_h@sus.co.th

โทร .053-569999

1 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ข้ึนไป 

สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส / 

สาขาไฟฟากําลัง / 

เครื่องกล หรืออื่นๆ

 ที่เกี่ยวของ

5 23-40 ม.6/ขึ้นไป

1 21 ปข้ึนไป ม.6/ขึ้นไป

หนา้ 15/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS 

(ไทยแลนด) จํากัด

Operator ( ฝายผลิต ) สามารถทํางานเปนกะและโอทีลวงเวลาได อานแบบและปฎบิัติตามแบบ

 Drawing ได หากมีประสบการณทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากอน

จะรับพิจารณาเปนพิเศษ

299  หมู 10  ต. บานธ ิอ. บานธ ิ จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภณัฑโลหะเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 11/06/2565

e-mail:maneerat_h@sus.co.th

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS 

(ไทยแลนด) จํากัด

Technician แผนก Resin 

Injection

สามารถอานแบบและปฎิบัติตามแบบ Drawing ได มีทักษะการ

ปฎิบัติงานทางชางเทคนิค มีประสบการณเกี่ยวกับ Injection Molding 

จะพิจารณาเปน พิเศษ

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธ ิ จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภณัฑโลหะเพื่อการสงออก วันที่ปดรับสมัคร 11/06/2565

e-mail:maneerat_h@sus.co.th

โทร .053-569999

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

พนกังานฝายผลิต สัญญาจาง

ชั่วคราว

สมัครผานระบบ Online (QR CODE) สามารถทํางานเขากะ และยืน

ทํางานได สามารถปฏิบัติงานในหองคลีนรูม และทํางานกับเครื่องจักรได

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันที่ปดรับสมัคร 31/05/2565

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

1 21 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตร/ีเทคนิค

อุตสาหกรรม ไฟฟา

กําลัง หรือสาขา

อื่นๆที่เกี่ยวของ

20 18 ปข้ึนไป ม.3/ขึ้นไป

1 21 ปข้ึนไป ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 16/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

ลานจอดรถลานน้ําใจ (นายธีรพันธ อินตะปาน) แมบาน งานรักษาความสะอาดเรียบรอย

160  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 400/วนั  บาท

ประเภทกิจการ งานบริการ วันที่ปดรับสมัคร 10/06/2565

e-mail:teerapan18@gmail.com

โทร .086-7305804

ลานจอดรถลานน้ําใจ (นายธีรพันธ อินตะปาน) คนงาน เก็บคาจอดรถ/สงเอกสาร เก็บคาจอดรถ สงเอกสาร ดูแลลานจอดรถ

160  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 400/วนั  บาท

ประเภทกิจการ งานบริการ วันที่ปดรับสมัคร 10/06/2565

e-mail:teerapan18@gmail.com

โทร .086-7305804

ราน feel the beach กุก อาหาร 2 มื้อ ทํางาน 6 วันตอสัปดาห

125  หมู 1  ต. ตนธง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 11.00-20.00 น. 

ประเภทกิจการ รานอาหาร,คาเฟ วันที่ปดรับสมัคร 09/06/2565

โทร .086-6714520

ราน feel the beach ผูชวยกุก อาหาร 2 มื้อ ทํางาน 6 วันตอสัปดาห

125  หมู 1  ต. ตนธง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 11.00-20.00 น. 

ประเภทกิจการ รานอาหาร,คาเฟ วันที่ปดรับสมัคร 09/06/2565

โทร .086-6714520

1 30-40 ม.3/ขึ้นไป

1 30-40 ม.3/ขึ้นไป

1 20 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 20 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

นายทัศไนย คําแสน ชางทําระบบไฟฟาภายในอาคาร ทําเกี่ยวกับระบบไฟฟา ประปา แอร ระบบ Networle CCTV

18  หมู 14  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 400/วนั  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

ประเภทกิจการ รับเหมาระบบไฟฟา วันที่ปดรับสมัคร 06/06/2565

โทร .084-6747310

บริษัท สยามไวร เน็ตต้ิง จํากัด Accounting Manager CPD holder license. Excellent command in English. Computer 

literacy (Microsoft Office, especially Excel). Over 8 years of 

experience in Accounting. 3 - 5 years of experience as a 

manager or equivalent.

89/2 ถ.ทางหลวง 11  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตสิ่งทอ วันที่ปดรับสมัคร 06/06/2565

โทร .053-581516-8

บริษัท มาสดาเชียงใหม จํากัด (สาขาลําพูน) ที่ปรึกษาดานบริการ (SA) หรือมีประสบการณเกี่ยวกับเครื่องยนต ขับรถยนตได มีใบขับขี่ ขยัน 

อดทน ซื่อสัตย ผานการเกณฑทหารแลว

277  หมู 10  ต. อุโมงค อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ขาย ซอม รถยนตมาสดา วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

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

บริษัท มาสดาเชียงใหม จํากัด (สาขาลําพูน) ชางซอมบํารุง หรือมีประสบการณเกี่ยวกับเครื่องยนต ขับรถยนตได มีใบขับขี่ ขยัน 

อดทน ซื่อสัตย ผานการเกณฑทหารแลว

277  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ขาย ซอม รถยนตมาสดา วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

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

1 22 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางยนต

1 22-35 ปวช.-ปวส./ชางยนต

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ขึ้นไป

1 35-48 ป.ตร/ีBachelor’s 

degree or higher 

in Accounting or 

Finance
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท บีบี เบเกอรี่ จํากัด (โรงงานผึ้งนอย) พนกังานฝายผลิต ตรงตอเวลา ขยัน อดทน สามารถทํางานเปนกะได มีรางกายสมบูรณ

แข็งแรง ไดรับวัคซีนครบ 2 เข็ม

222/2  หมู 10  ต. ริมปง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 325/วนั  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอรี่ วนัที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:hr.pn.lpn@gmail.com

โทร .053-510147

บริษัท บีบี เบเกอรี่ จํากัด (โรงงานผึ้งนอย) พนกังานคลังวัตถดุิบ ตรงตอเวลา ขยัน อดทน สามารถทํางานเปนกะได มีรางกายสมบูรณ

แข็งแรง ไดรับวัคซีนครบ 2 เข็ม

222/2  หมู 10  ต. ริมปง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 325/วนั  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอรี่ วนัที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:hr.pn.lpn@gmail.com

โทร .053-510147

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด เลขานุการผูบริหาร มีประสบการณ 1-2 ป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับดี

280  หมู 9  ต. เหมืองจี้ อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด หัวหนาแอดมิน มีประสบการณ 1-2 ป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับดี

280  หมู 9  ต. เหมืองจี้ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881

1 25-35 ป.ตร/ีขึ้นไป สาขาที่

เก่ียวของ

1 25-35 ป.ตร/ีขึ้นไป สาขาที่

เก่ียวของ

3 25-40 ม.3/ขึ้นไป

1 25-35 ม.3/ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่การตลาด มีประสบการณ 1-2 ป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับดี

280  หมู 9  ต. เหมืองจี้ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่วิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ 

(RD Staff)

มีประสบการณทํางานโรงงานอาหาร พิจารณาเปนพิเศษ สุขภาพแข็งแรง

สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบสูง สามารถ

เริ่มงานไดทันที

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด พนกังานสโตร สามารถขับรถโฟลคลิฟได สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 

ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบสูง สามารถทํางานลวงเวลาได สามารถเริ่ม

งานไดทันที

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 20 ปข้ึนไป ม.6/ขึ้นไป

1 25-35 ป.ตร/ีขึ้นไป สาขาที่

เก่ียวของ

2 21 ปข้ึนไป ป.ตร/ีขึ้นไป 

วิทยาศาสตรการ

อาหาร
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด Business Development มีประสบการณในตําแหนงอยางนอย 1 ปขึ้นไป มีทักษะในการติดตอ

ประสานงานในระดับดี สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนได 

Excel Word Powerpoint Express สามารถเริ่มงานไดทันทีพิจารณา

เปนพิเศษ

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด Store Supervisor มีประสบการณดานงานสโตร สามารถขับรถโฟลคลิฟได สุขภาพแข็งแรง

สมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบสูง สามารถ

ทํางานลวงเวลาได สามารถเริ่มงานไดทันที

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด Engineer Manger มีประสบการณในตําแหนงอยางนอย 2 ปขึ้นไป มีความรูในดาน 

GMP/HACCP มีทักษะในการติดตอสื่อสารและเจรจาตอรองไดเปนอยางดี

 สามารถเดินทางมาทํางานที่ จ.ลําพูน ได มีประสบการณการทํางาน

เก่ียวกับโรงงานอาหารพิจารณาเปนพิเศษ

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

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 25 ปข้ึนไป ม.6/ขึ้นไป

1 35 ปข้ึนไป ป.ตร/ี

วิศวกรรมศาสตร 

หรือสาขาที่เกี่ยวของ

1 25 ปข้ึนไป ป.ตร/ีบริหารธุรกิจ 

หรือที่เกี่ยวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด Sales Domestie มีทักษะในการติดตอสื่อสาร สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 

ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบสูง สามารถเริ่มงานไดทันที

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด Sales Domestie มีทักษะในการติดตอสื่อสาร สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรคประจําตัว 

ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบสูง สามารถเริ่มงานไดทันที

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด IT Support มีประสบการณในตําแหนงอยางนอย 1 ปขึ้นไป มีความรูเกี่ยวกับอุปกรณ 

IT มีทักษะในการติดตอประสานงานในระดับดี สามารถใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรเบื้องตนได Excel Word Powerpoint Express

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 30 ปข้ึนไป ป.ตร/ีดาน IT, 

Computer หรือ

สาขาที่เกี่ยวของ

2 25 ปข้ึนไป ป.ตร/ีขึ้นไป 

การตลาด หรือ

สาขาที่เกี่ยวของ

2 25 ปข้ึนไป ป.ตร/ีขึ้นไป 

การตลาด หรือ

สาขาที่เกี่ยวของ

หนา้ 22/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด Sales Executive มีประสบการณดานการติดตอสื่อสารระหวางประเทศพิจารณาเปนพิเศษ 

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมี

โรคประจําตัว ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบสูง สามารถเริ่มงานไดทันที

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ วันที่ปดรับสมัคร 05/06/2565

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) 

สาขาลําพูน

พนกังานขาย วันหยุดประจําป ประกันสังคม คาคอมมิชชั่น

267  หมู 2   ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน   จ. ลําพูน  คาจาง 320  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.30 น. 

ประเภทกิจการ ผลิตกระเบื้องเซรามิค วันที่ปดรับสมัคร 03/06/2565

โทร .053-525-103, 081-881-1231

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จํากัด (มหาชน) 

สาขาลําพูน

แอดมิน วันหยุดประจําป ประกันสังคม คาคอมมิชชั่น

267  หมู 2   ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมืองลําพูน   จ. ลําพูน  คาจาง 320  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.30 น. 

ประเภทกิจการ ผลิตกระเบื้องเซรามิค วันที่ปดรับสมัคร 03/06/2565

โทร .053-525-103, 081-881-1231

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

1 21-39 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 21-39 ม.6/ขึ้นไป

2 25 ปข้ึนไป ป.ตร/ีขึ้นไป 

การตลาด หรือ

สาขาที่เกี่ยวของ

หนา้ 23/23


