
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

1/11/2565 โรงพิมพบวรวรรณพริ้นท พนักงานทั่วไป (นั่งโตะ) 2 20-45 ม.3 เพศ ไมจํากัด มีประสบการณทางดานโรงพิมพพิจารณา

305/1 ถ.รอบเมืองใน ต.ในเมือง เปนพิเศษ มีวันหยุด เสาร-อาทิตย ผานงานมีประกันสังคมให

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 วันที่ปดรับสมัคร 01/12/2565

ประเภทกิจการ งานพิมพทุกชนิด

โทร. 099-2397721

1/11/2565 โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ไมเกิน 35 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ เพศ ไมจํากัด มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะไดรับ

127 ม.2 ต.เวียงยอง คาจาง 15,000 บาท/เดือน หรือที่เก่ียวของ พิจารณาเปนพิเศษ มีเทคนิคการสอนที่ดี และพัฒนาตนเอง

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 อยูเสมอ สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมพื้นฐาน Word,

ประเภทกิจการ สถานศึกษา Excel ได หากมีประสบการณในการสอนจะไดรับพิจารณา

โทร. 053-512274,082-3841119 เปนพิเศษ วันที่ปดรับสมัคร 15/11/2565

2/11/2565 หางหุนสวนจํากัด ลําพูนควอลิตี้ พารท ชาง CNC 1 18 ปขึ้นไป ปวช.ชางกล เพศ ชาย คาโอที คาน้ํามันรถ ทํางาน 08.00-17.00 น.

แอนด เซอรวิส คาจาง 12,000-15,000 /เดือน ทําโอทีตั้งแต 17.30-20.00 น. ถามีประสบการณจะพิจารณา

58/2 ม.4 ต.บานกลาง เปนพิเศษ วันที่ปดรับสมัคร 2/12/2565

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ชาง Milling 3 18 ปขึ้นไป ปวช.ชางกล เพศ ชาย คาโอที คาน้ํามันรถ ทํางาน 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจการ โรงกลึง คาจาง 11,000-13,000 /เดือน ทําโอทีตั้งแต 17.30-20.00 น. ถามีประสบการณจะพิจารณา

โทร. 064-9545451 เปนพิเศษ วันที่ปดรับสมัคร 2/12/2565

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565

เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  
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2/11/2565 บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่ MIS 2 22-35 ป.ตรี บัญชี สถิติ เพศ ไมจํากัด เกรดเฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป ประสบการณ 0-3 ป

(ศูนยกระจายสินคา 7-11) ลําพูน เศรษฐศาสตร สุขภาพแข็งแรง มีพื้นฐานดานคอมพิวเตอรในระดับดี

99 ม.4 ต.หนองหนาม  หรือสาขาที่เก่ียวของ ทํางานลวงเวลาได สนใจสามารถสงประวัติมาที่ E-mail :

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 Piyawitdet@cpall.co.th

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอื่น วันที่ปดรับสมัคร 2/12/2565

โทร. 091-0047623

2/11/2565 บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พอบาน 1 20-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ชาย สามารถใชเคร่ืองขัดพื้นได ขับรถยนตไดมีใบขับขี่

100/11 ม.6 ต.มะเขือแจ คาจาง 332/วัน มีความขยัน ตรงตอเวลา มนุษยสัมพันธดี ซื่อสัตย สุจรติ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สามารถทํางานลวงเวลาได ไมมีกะกลางคืน

มีไหวพริบ คลองแคลว วองไว

โทร. 053-526130 วันที่ปดรับสมัคร 2/12/2565

3/11/2565 บริษัท ไบโอ-เจน ฟดมิลล จํากัด เจาหนาที่ชางซอมบํารุง 1 25-35 ปวส.,ป.ตรี เพศ ชาย มีประสบการณทํางานดานไฟฟาโรงงาน

75/1 ม.4 ต.บานกลาง สาขาไฟฟา ไดรับหนังสือรับรองความรูจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สาขาไฟฟา มีพื้นฐานดานคอมพิวเตอรในระดับดี

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารสัตว ทํางาน วันจันทร-เสาร 08.00-17.00 น.

โทร. 053-581221 วันที่ปดรับสมัคร 3/12/2565

4/11/2565 บริษัท ลําพูน ซิงเดนเก็น จํากัด พนักงานขับรถผูบริหาร 1 30-40 ม.6 หรือ ปวช.ข้ึนไป เพศ ชาย มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตสวนบุคคล

105 ม.4 ต.บานกลาง รางกายสมบูรณ แข็งแรง ตาไมบอดสี

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 รูเสนทางใน จ.ลําพูน และจ.เชียงใหม เปนอยางดี

วันที่ปดรับสมัคร 4/12/2565

โทร. 053-581406

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีคา

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส
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7/11/2565 บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่คลังสินคา 1 25-35 ป.ตรี การจัดการทั่วไป เพศ ไมจํากัด มีประสบการณ 1-2 ป ดูแล Stock สินคา

280 ม.9 ต.เหมืองจ้ี บัญชี/โลจิสติกส สําเรจ็รปู  บันทึกและจัดสงสินคาตามออเดอรใหครบ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 พนักงานผลิต 10 20-42 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ไมจํากัด รางกายสมบูรณแข็งแรงไมมีโรคประจําตัว

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา ทํางานลวงเวลาได

โทร. 095-6961881/099-5234458 วันที่ปดรับสมัคร 7/12/2565

7/11/2565 บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) 1 20-35 ปวส.-ป.ตรี เพศ ไมจํากัด คาแรง 11,000+บาท/เดือน

จํากัด ทุกสาขา สวัสดิการ มีคาอาหาร (เบี้ยเลี้ยง)

297 ม.3 ต.ศรีบัวบาน เวลาทํางานจันทร-ศุกร แลวแตชวงการผลิต

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สามารถออกพื้นที่ปฎิบัติงานในตางจังหวัดได

ประเภทกิจการ การเกษตร ผลิตเมล็ดพันธขาวโพด ถามีประสบการณในงานคลังสินคา รับพิจารณาเปนพิเศษ

โทร. 053-569024 วันที่ปดรับสมัคร 7/12/2565

9/11/2565 บริษัท ทัศนธารา วิศวกรรม จํากัด ชางเชื่อม 1 18 ปขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี เพศ ชาย เชื่อมทอ,ชิ้นงาน และงานทั่วไป ทํางาน จ-ส

303/5 ม.2 ต.เวียงยอง ชางกล,ชางเชื่อม มีเบี้ยขยัน ประกันสงัคม ชุดพนักงาน

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 พนักงานดูแลสวน 2 20 ปขึ้นไป ป.6 ข้ึนไป เพศ ไมจํากัด ตัดหญา รดน้ําตนไม ตกแตงกิ่งไม ทําความสะอาด

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง ทํางาน จ-ส มีเบี้ยขยัน ประกันสังคม ชุดพนักงาน

โทร. 052-030264, 063-3964493 วันที่ปดรับสมัคร 9/12/2565

11/11/2565 บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานชางซอมบํารุงทั่วไป 1 21-45 ปวช.ข้ึนไป เพศ ชาย มีความรู ความสามารถในงานซอมบํารุงทั่วไป

100/11 ม.6 ต.มะเขือแจ มีความขยัน ตรงตอเวลา มนุษยสัมพันธดี ซื่อสัตย สุจรติ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สามารถทํางานลวงเวลาได ไมมีกะกลางคืน

โทร. 053-526130 วันที่ปดรับสมัคร 11/12/2565

Warehouse Leader เจาหนาที่
คลังสินคา (ฝายไร)

 (ประจําที่ อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ)

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีคา
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14/11/2565 บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานขนสงสินคา 2 25-45 ป.6 ข้ึนไป เพศ ชาย มีใบขับขี่รถยนต ขับรถขนสงสินคาลําพูน-เชียงใหม

182/1 ม.1 ต.เหมืองงา สามารถรูเสนทางลําพูน เชียงใหมไดเปนอยางดี

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ทํางาน วันจันทร-เสาร 08.00-17.00 น.

วันที่ปดรับสมัคร 14/12/2565

โทร. 053-093622

14/11/2565 บริษัท ไอนาโนส (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานขาย TV 1 20-40 ม.6 ข้ึนไป เพศ ไมจํากัด ทํางานที่ สยามทีวี ลําพูน

1 ซอยบางระมาด 9 แขวงบางระมาด คาจาง 332 บาท/วัน เวลาทํางาน 10.00-19.00 น. พัก 4 วันใน 1 เดือน

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 วันที่ปดรับสมัคร 14/12/2565

ประเภทกิจการ จําหนาย เคร่ืองใชไฟฟา

โทร. 093-3653553

15/11/2565 บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
ลามภาษาญี่ปุน

1 21-35 ปวส.ข้ึนไป เพศ ไมจํากัด สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุนไดเปนอยางดี

141 ม.4 ต.บานกลาง สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมออฟฟศได

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 วันที่ปดรับสมัคร 15/12/2565

โทร. 053-582172

16/11/2565 โรงเรียนอนุบาลดรณุพัฒนา ครูพี่เลี้ยง 1 18 ปขึ้นไป ม.6 ข้ึนไป เพศ หญิง มีความกระตือรือรนในการทํางาน รักเด็ก

86/2 ม.9 ต.มะเขือแจ มีประสบการณในการสอนไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธที่ดี

ประเภทกิจการ โรงเรยีนประถมศึกษา สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี

โทร. 053--528340 วันที่ปดรับสมัคร 16/12/2565

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ กระดาษปดจมูก กรวยน้ําดื่ม

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกชิ้นสวนผลิตภัณฑอิเล็คทรอนิคส
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16/11/2565 บริษัท อินเตอรพรีทีฟ จํากัด เจาหนาที่คลังสินคาและจัดสง 1 20 ปขึ้นไป ม.3 ข้ึนไป เพศ ชาย รับผิดชอบการทําความสะอาดบรรจุภัณฑ บรรจุ

370 ม.4 ต.บานกลาง สินคาตามมาตรฐานที่กําหนดไว รับสินคาเขา

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เจาหนาที่ขาย 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี การตลาด เพศ ไมจํากัด ดูแลลูกคาเกา และหาลูกคารายใหม มีรถยนต

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ 
ประเภท คลออัลคาไล

การจัดการ หรือสาขาที่
เก่ียวของ

สวนตัว มีประสบการณดานเคมีจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

โทร. 053-582777 วันที่ปดรับสมัคร 16/12/2565

16/11/2565 บริษัท เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส กราฟฟกดีไซน 1 18 ปขึ้นไป ปวช.ข้ึนไป เพศ ไมจํากัด สามารถใชโปรแกรมแตงรูป และตัดตอวีดีโอได

จํากัด สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office ได

สามารถใชสื่อโซเชียลมีเดียตางๆไดอยางคลองแคลว

ประเภทกิจการ ขายสงเคมีภัณฑ มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร. 053-525171-2, 086-4319510 วันที่ปดรับสมัคร 16/12/2565

17/11/2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภุญชัย ครูผูสอน (สาขาการบัญชี) 1 23 ปขึ้นไป ป.ตรี บัญชี  เพศ ไมจํากัด ถามีประสบการณดานงานสอนและมีใบประกอบ

199 ม.5 ต.เวียงยอง วิชาชีพจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เจาหนาที่ฝายปกครอง 1 25 ปขึ้นไป ม.6 ข้ึนไป เพศ ชาย ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

ประเภทกิจการ สถานศึกษา เจาหนาที่ซอมบํารุง 1 25 ปขึ้นไป ม.6 ข้ึนไป เพศ ชาย ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร. 061-0429093 วันที่ปดรับสมัคร 17/12/2565

18/11/2565 หางหุนสวนจํากัด กราฟฟก ลําพูน พนักงานคอมพิวเตอรกราฟฟก 1 20-40 ปวช.-ป.ตรี เพศ ไมจํากัด สามารถใชโปรแกรม MS office

213 ถ.เจริญราษฏร ต.ในเมือง ไมจํากัดสาขา Photoshop/illustrator

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สมัครดวยตนเองหรือสงเอกสารทาง E-mail

ประเภทกิจการ ใหบริการถายเอกสาร เขาเลม เย็บเลม จําหนายอุปกรณเคร่ืองเขียน E-mail : idd999@hotmail.com 

โทร. 081-7831770,053-562442 วันที่ปดรับสมัคร 18/12/2565

109 ม.2 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
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วันที่ประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
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21/11/2565 บริษัท เอเอ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จํากัด วิศวกรออกแบบเครื่องจักรกล 2 25-35 ป.ตรี อุตสาหการ

184 ม.4 ซ.4 ต.ประตูปา

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 หรือสาขาที่เก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลติอุปกรณจับยึดชิ้นงาน
 ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลรวมถึงการ
ออกแบบ
โทร. 081-8845794,080-4998709 ชางเทคนิคเครื่องกล 2 22-35 ปวช. ข้ึนไป ชางกล

โรงงาน, ชางเทคนิค

การผลิต

วันที่ปดรับสมัคร 21/12/2565

21/11/2565 หางหุนสวนจํากัด เอส เค ออโตเมชั่น ชางไฟฟา - อิเล็คทรอนคิส 1 ไมเกิน 35 ปวช. หรือ ปวส. เพศ ชาย มีความกระตือรือรนในการเรียนรู

แอนด เอ็นจิเนียร่ิง สามารถขับรถยนตได

89  ม.21 ต.มะเขือแจ ชางเทคนิค 1 ไมเกิน 35 ปวช. หรือ ปวส. เพศ ชาย มีความกระตือรือรนในการเรียนรู

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ชางเทคนิคอุตสาหการ สามารถขับรถยนตได

ประเภทกิจการ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซอมบํารุง เคร่ืองจักร และระบบไฟฟา ชางกลโรงงาน วันที่ปดรับสมัคร 21/12/2565

โทร. 080-6763326,089-7564656 หรือสาขาที่เก่ียวของ

21/11/2565 บริษัท ลําพูน ซิงเดนเก็น จํากัด โปรแกรมเมอร 1 24-28 ป.ตรี วิทยาการคอม เพศ ไมจํากัด มีประสบการณในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร

105 ม.4 ต.บานกลาง (Programmer) พิวเตอร หรือเทคโนโลยี หรือระบบงานบนเว็บ โดยใช PHP หากสามารถใช VB.NET ได

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สารสนเทศ จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูเก่ียวกับการจัดการฐานขอมูล

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส เปนอยางดี โดยเฉพาะ MS SQL Server, My SQL

โทร. 053-581406 มีประสบการณอยางนอย 2 ปขึ้นไป

วันที่ปดรับสมัคร 21/12/2565

เพศ ไมจํากัด มีประสบการณดานการออกแบบ /เขียนแบบ 2 ป
ข้ึนไป (เงินเดือนตามตกลง หรือขึ้นอยูกับประสบการณ)
สามารถใชโปรแกรม Solidworks , Auto CAD ไดดี
มีความรูเก่ียวกับ Pneumatic , Sensor , PLC จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได สามารถออก
ทํางานนอกพื้นที่ได

เคร่ืองกล,แมคคาทรอนิคส

เพศ ชาย สามารถใชเคร่ืองจักรกลพื้นฐานได เชน เครื่องกลึง 
เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะ มีประสบการณการประกอบเครื่องจักร จะ
พิจารณาเปนพิเศษ (เงินเดือนตามตกลง หรือขึ้นอยูกับ
ประสบการณ) มีความรูเก่ียวกับ Pneumatic จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได สามารถออก
ทํางานนอกพื้นที่ได

ชางไฟฟา หรืออิเล็คทรอนิคส
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22/11/2565 บริษัท เปปซี-่โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด Senior Agronomist 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี ข้ึนไป

99/9-10 ถนนเชียงใหม-ลําปาง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรอาวุโส เก่ียวกับการเกษตร

ต.อุโมงค อ.เมือง จ.ลําพูน 51150 ทุกสาขา

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว

โทร. 053-569800

วันที่ปดรับสมัคร 22/12/2565

22/11/2565 บริษัท เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จํากัด ผูชวยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 26 20 ปขึ้นไป ปวส. ข้ึนไป

145/1-2 ม. 4 ต.บานกลาง เก่ียวกับการเกษตร

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ทุกสาขา

ประเภทกิจการ  การรับเหมาแรงงาน

โทร. 053-581720,086-4292495, ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ / 7 20 ปขึ้นไป ปวส. ข้ึนไป

088-2586817 บันทึกขอมูล คอมพิวเตอรธุรกิจ

บัญช,ี บริหารธุรกิจ

หรือสาขาที่เก่ียวของ

วันที่ปดรับสมัคร 22/12/2565

22/11/2565 บริษัท เค.เอส.โกลฟ จํากัด พนักงานขนสงสินคา 2 25-45 ป.6 ข้ึนไป เพศ ชาย มีใบขับขี่รถยนต ขับรถขนสงสินคาลําพูน-เชียงใหม

182/1 ม.1 ต.เหมืองงา สามารถรูเสนทางลําพูน เชียงใหมไดเปนอยางดี

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ทํางาน วันจันทร-เสาร 08.00-17.00 น.

วันที่ปดรับสมัคร 22/12/2565

โทร. 053-093622

ประเภทกิจการ ผลิตถุงมือ กระดาษปดจมูก กรวยน้ําดื่ม

เพศ ไมจํากัด มีประสบการณในงานดานการสงเสรมิการเกษตร
อยางนอย 3 ป มีความรูทักษะในการเก็บขอมูลเชิงสถิติ และทักษะ
ในการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Computer (MS Office) 
สามารถใชภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนไดในระดับดี สามารถ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย สามารถทํางานตางจังหวัด
ได และมีใบขับขี่รถยนตและจักรยานยนต

เพศ ไมจํากัด มีประสบการณดานงานเกษตร สามารถใชโปรแกรม
 MS Office ได สามารถทํางานตางจังหวัดได และมีใบขับขี่
รถจักรยานยนต พื้นที่สงเสริมการปลูกมันฝร่ังของบริษัทในจังหวัด
ตาง ๆ ไดแก จังหวัดลําพูน, ลําปาง, เชียงใหม, เชียงราย, พะเยา, 
ตาก และสกลนคร (บรษิัทมีท่ีพักให)

เพศ ไมจํากัด มีประสบการณดานงานธุรการ / เอกสาร สามารถใช
โปรแกรม MS Office ไดดี สามารถทํางานตางจังหวัดได  พื้นที่
สงเสริมการปลูกมันฝร่ังของบริษัทในจังหวัดตาง ๆ ไดแก จังหวัด
ลําพูน, ลําปาง, เชียงใหม, เชียงราย, พะเยา, ตาก และสกลนคร 
(บรษิัทมีที่พักให)
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23/11/2565 บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงานขายหนาราน 1 20-35 ม.6 ข้ึนไป เพศ หญิง หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดประจําป

สาขาลําพูน (ขายเงินสด) ชุดพนักงาน เบี้ยขยัน

178 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง คาจาง 9,500-12,000

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 วันที่ปดรับสมัคร 23/12/2565

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณ สํานักงาน

โทร. 053-510556-7

24/11/2565 บริษัท บีบี เบเกอรี่ จํากัด พนักงานฝายผลิต 5 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ชาย ตรงตอเวลา ขยัน อดทน สามารถเขางานเปนกะได

222/2 ม.10 ต.ริมปง มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง ไดรบัวัคซีนปองกันโควิดครบ 2 เข็ม

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 พรอมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเปนพิเศษ

ประเภทกิจการ ผลิตขนมเบเกอรี่ สมัครดวยตนเองหรือสงประวัติสวนตัว ไดที่

โทร. 053-510147-8 E-mail : hr.pn.lpn@gmail.com

วันที่ปดรับสมัคร 24/12/2565

25/11/2565 หางหุนสวนจํากัด กราฟฟก ลําพูน พนักงานคอมพิวเตอรกราฟฟก 1 20-40 ปวช.-ป.ตรี เพศ ไมจํากัด สามารถใชโปรแกรม MS office

213 ถ.เจริญราษฏร ต.ในเมือง ไมจํากัดสาขา Photoshop/illustrator

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สมัครดวยตนเองหรือสงเอกสารทาง E-mail

ประเภทกิจการ ใหบริการถายเอกสาร เขาเลม เย็บเลม จําหนายอุปกรณเคร่ืองเขียน E-mail : idd999@hotmail.com 

โทร. 081-7831770,053-562442 วันที่ปดรับสมัคร 25/12/2565

25/11/2565 บริษัท เพลทโธรา สปอรตส Process Engineer 1 27-40 Bachelor's degree Male/Female   Proven work experience as a process

แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด in engineering engineer. Experience working with CAD and AutoCAD.

97 ม.5 ต.เวียงยอง High-level knowledge of process engineering

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 software systems.

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑชุดและอุปกรณทางน้ํา วันที่ปดรับสมัคร 25/12/2565

โทร. 053-525045,47,48 ตอ 101 103 , 061-2867582
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25/11/2565 บริษัท เพลทโธรา สปอรตส Programmer 1 25-40 Bachelor's degree Male/Female  Good knowledge of VB progamming.

แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด in Computer Science/ Minimum 2-3 years experience in Programmer.

97 ม.5 ต.เวียงยอง or other related. Service minded and pleasant presonality.

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 Pattern Staff 2 23-40 Bachelor's degree Male/Female  Good knowledge of Gerber,Obtitex or

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑชุดและอุปกรณทางน้ํา in Textiles,Fashion/ Lectra. Minimum 1-2 years experience in Pattten.

โทร. 053-525045,47,48 ตอ 101 103 , 061-2867582 or other related. Service minded and pleasant presonality.

วันที่ปดรับสมัคร 25/12/2565

28/11/2565 บริษัท รมโพธิ์ โปรดักส จํากัด พนักงานซอมบํารุง 1 21-35 ปวช.-ปวส. เพศ ชาย มีประสบการณซอมเคร่ืองจักรโรงงานจะพิจารณา

170 ม.4 ต.ปาสัก ชางกลโรงงาน เปนพิเศษ ตองผานการเกณฑทหาร/เรยีน รด.แลว

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สามารถใชคอมพิวเตอรและโปรแกรม Excel ไดดี

สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว

โทร. 053-584941,053-584456,096-0410041,087-1724105 วันที่ปดรับสมัคร 28/12/2565

28/11/2565 บริษัท นานาฟรุต จํากัด ชางซอมบํารุง 1 27 ปขึ้นไป ปวช.ข้ึนไป เพศ ชาย สามารถทํางานเปนกะได ทํางานลวงเวลาได

260 ม.8 ต.นครเจดีย Maintenance Technician เคร่ืองกล/ไฟฟา เคยมีประสบการณระบบ BRC จะพิจารณาเปนพิเศษ

อ.ปาซาง จ.ลําพูน 51120 หรือสาขาที่เก่ียวของ มีประสบการณควบคุมตูอบลมรอนจะพิจารณาเปนพิเศษ

ประเภทกิจการ อุตสาหกรรมอาหาร ทํางาน 08.00-17.00 น. วันจันทร-วันเสาร

โทร. 064-4709129,098-6299628 วันที่ปดรับสมัคร 28/12/2565

29/11/2565 โรงเรียนอนุบาลดรณุพัฒนา ครู 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี ประถมศึกษา เพศ ไมจํากัด มีความมุงม่ัน เสียสละ อดทนในการทํางาน

86/2 ม.9 ต.มะเขือแจ ภาษาไทย, สังคม มีประสบการณในการสอนไดรบัพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สาขาที่เก่ียวของ มีความซื่อสัตย และมีมนุษยสัมพันธที่ดี

ประเภทกิจการ โรงเรยีนประถมศึกษา มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ทํางานดวยความรอบคอบ

โทร. 053--528340 วันที่ปดรับสมัคร 29/12/2565

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายแผนพ้ืนสําเรจ็รปู รั้ว เสา สําเร็จรูป

หนา้ 9/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565

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

29/11/2565 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่ความปลอดภัย 1 22-35 ป.ตรี อาชีวอนามัย เพศ ไมจํากัด มีประสบการณอยางนอย 3-5 ป

สาขาลําพูน (จป.วิชาชีพ) และความปลอดภัย สิทธิการรกัษาพยาบาลฟรี / กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   

204 ม.4 ต.บานกลาง คาจาง ตามโครงสรางบริษัท โบนัสประจําป / ประกันสังคม / ยูนิฟอรม   

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 พนักงานแคชเชยีร 1 20-35 ม.6 ข้ึนไป เพศ ไมจํากัด หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา คาสง คาจาง 10,500 บาท/เดือน สิทธิการรกัษาพยาบาลฟรี / กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

โทร. 053-581285 ตอ 104-105 โบนัสประจําป / ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ /

คาลวงเวลา/ คานั่งเคร่ือง 800 บาท/เดือน

พนักงานสวนตอนรับและ 1 20-35 ม.6 ข้ึนไป เพศ ไมจํากัด หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

ลูกคาสัมพันธ สิทธิการรกัษาพยาบาลฟรี / กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

คาจาง 10,500 บาท/เดือน โบนัสประจําป/ประกันสังคม/ยูนิฟอรม/คากะ/คาลวงเวลา

พนักงานแผนกเบเกอร่ี 1 21-35 ม.6 ข้ึนไป เพศ ไมจํากัด หากมีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ

คาจาง 10,800 บาท/เดือน มีประสบการณอยางนอย 1 ป สิทธิการรกัษาพยาบาลฟรี / 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ /โบนัสประจําป/ประกันสังคม/ยูนิฟอรม

/คากะ/คาลวงเวลา

พนักงานจัดเรียงสินคาอาหารแหง 1 20-35 ม.6 ข้ึนไป เพศ ชาย ไมจําเปนตองมีประสบการณ

คาจาง 10,300 บาท/เดือน ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คาลวงเวลา

พนักงานจัดเรียงสินคาอาหารสด 2 20-35 ม.6 ข้ึนไป เพศ ชาย ไมจําเปนตองมีประสบการณ

คาจาง 10,500 บาท/เดือน ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คาลวงเวลา

วันที่ปดรับสมัคร 29/12/2565

29/11/2565 บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานบัญชี 1 20 ปขึ้นไป ปวส.ข้ึนไป เพศ ไมจํากัด จัดทําเอกสารบัญชีรบั-จาย บันทึกในโปรแกรม

1/3 ม.11 ต.ปาสัก คาจาง 10,000 ข้ึนไป บาท/เดือน สาขาบัญชี เทานั้น สําเรจ็รปู ทํางานวันจันทร-เสาร เวลา 08.00-17.00 น.

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 มีประกันสังคม โบนัสประจําป พักรอน ปรับฐานเงินเดือนทุกป

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร วันที่ปดรับสมัคร 29/12/2565

โทร. 053-597121-2
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565

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

30/11/2565 บริษัท ทัศนธารา วิศวกรรม จํากัด คนสวน 4 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒการศึกษา เพศ ไมจํากัด ทํางาน จันทร-เสาร 08.00-17.00 น.

303/5 ม.2 ต.เวียงยอง คาจาง ตามโครงสรางบริษัท มีชุดทํางานให งานดูแลสวน รดน้ําตนไม ตัดหญา แตงก่ิงไม

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ชางเชื่อม 2 20 ปขึ้นไป ปวช.-ป.ตรี เพศ ชาย ทํางาน จันทร-เสาร 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง คาจาง ตามโครงสรางบริษัท มีประสบการณ 1-2 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ มีชุดทํางานให

โทร. 052-030264, 063-3964493 ทํางานมีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย

วันที่ปดรับสมัคร 30/12/2565

30/11/2565 บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม. จํากัด Supervisor 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี เพศ ไมจํากัด ประสบการณอยางนอย 1 ป มีความรูดาน

60/23 ม.4 ต.บานกลาง วิศวอุตสาหการ กระบวนการผลิต

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 หรือสาขาที่เก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตชุดชั้นใน วันที่ปดรับสมัคร 30/12/2565

โทร. 052-039321 ตอ 305

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