
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 แอดมิน สามารถใชคอมพิวเตอรไดี มีมนุษยสัมพันธดี มีความรอบคอบ

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

1 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 17 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง ตามตกลง  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผา ผาฝาย
สําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 17/08/2563

e-mail:p.palin2559@gmail.com

โทร .081-5952162

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 ชางแพทเทิรน มีประสบการณ 1-2 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ ใชโปรแกรม MS Office ได 
สรางแพทเทิรนเส้ือ ตามแบบจริงได สามารถกําหนดการตัดเย็บได สามารถตัด
เย็บ ข้ึนเย็บได วัดคาเปรียบเทียบจากการเย็บ แกไขฟตต้ิงไดเปนอยางดี

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 12,000-20,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผา ผาฝาย
สําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 17/08/2563

e-mail:p.palin2559@gmail.com

3 18 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป

โทร .081-5952162
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
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บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) PC จัดเรียงสินคา มีประสบการณเปนพนักงานหาง หรือ PC จะพิจารณาเปนพิเศษ ว่ิงหางแจม
ฟา DC จ.ลําพูน มีใบขับข่ี ขยัน อดทน

160  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตอาหาร ปดรับสมัคร 17/08/2563

โทร .085-2593389

บริษัท ดาราคอสเมติกส จํากัด สาขาลําพูน พนักงานจัดเรียง มีเบ้ียขยัน มีโอที มีชุฟอรม

208  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามตกลง  บาท ชวงเวลาทํางาน 09.00-21.00 น. 

2 20-40 ม.3/ข้ึนไป

1 20-40 ม.6/ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามตกลง  บาท ชวงเวลาทํางาน 09.00-21.00 น. 

ประเภทกิจการ รานขายเคร่ืองอุปโภค ปดรับสมัคร 17/08/2563

โทร .093-2833322

ราน บี.ซี โฮม เฟอรนิเจอร ฝกงานไม -

81  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 300/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ เฟอรนิเจอรตกแตงภายใน ปดรับสมัคร 17/08/2563

โทร .095-6965183

ราน บี.ซี โฮม เฟอรนิเจอร ชางไม -

81  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 500/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ เฟอรนิเจอรตกแตงภายใน ปดรับสมัคร 17/08/2563

โทร .095-6965183

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

โทร .095-6965183
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สํานักงาน 3BB ลําพูน (บริษัท ทริปเปลที 
อินเทอรเน็ต จํากัด)

ชางเทคนิค สามารถทํางานในพ้ืนท่ีท่ีระบุได ขับรถยนตได มีใบขับข่ี กระตือรือรน มีความ
รับผิดชอบ ไมกลัวความสูง

63/6-7 ถ.สันเหมือง  หมู 6  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 12,000  บาท

ประเภทกิจการ บริการอินเทอรเน็ต ปดรับสมัคร 16/08/2563

โทร .052-030014

บริษัท ธนวัฒนพืชผล จํากัด เสมียน มีประสบการณดานการบัญชี มีความอดทน ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี

635  หมู 1  ต. ปากบอง เพศ หญิง

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน  คาจาง -  บาท

ปวช./- ป.ตรี

1 18-35 ปวช./- ป.ตรี ทุกสาขา

1 20-40

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน  คาจาง -  บาท

ประเภทกิจการ แปรรูปการเกษตร ปดรับสมัคร 15/08/2563

โทร .081-9519735

บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด Engineer เคมี -

141  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 31/08/2563

e-mail:admin_th@fasonics.com

โทร .053-582172-4

บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเช่ือม -

141  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือ
สงออก

ปดรับสมัคร 31/08/2563

e-mail:admin_th@fasonics.com

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือสงออก

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/เคมี

2 21 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป ชางเช่ือม
 หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-582172-4
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บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค ประสบการณทางดานชาง ควบคุมระบบไฟฟา ในโรงงาน 2 ปข้ึนไป

141  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ปดรับสมัคร 31/08/2563

e-mail:admin_th@fasonics.com

โทร .053-582172-4

บริษัท ฟาใสคอนสตรัคช่ันทูลส จํากัด พนักงานธุรการ/การตลาด สามารถออกนอกพ้ืนท่ีได ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน ประกันสังคม โอที

386  หมู 2  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ จําหนาย/ใหเชาอุปกรณกอสราง  คาจาง 12,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

e-mail:fsct_cm@hotmail.co.th ปดรับสมัคร 14/08/2563

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเพ่ือสงออก

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ทุกสาขา

1 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา
กําลัง หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

e-mail:fsct_cm@hotmail.co.th ปดรับสมัคร 14/08/2563

โทร .097-9235262

หจก.นอธเวิดเชฟต้ี แอนด ซัพพลาย พนักงานฝายขาย คาคอมมิชช่ัน ยูนิฟอรม โบนัสประจําป ประกันสังคม

213  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ อุปกรณท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 14/08/2563

บริษัท ต.เจริญยนต บอด้ีเพนท จํากัด Q.C ใชโปรแกรม MS Officer ได สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได ถามี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูเร่ืองรถและอะไหลช้ินสวนรถ 
ประกันสังคม เบ้ียขยันไมหยุดงาน ชุดฟอรมพนักงาน ขยัน อดทน มีความ
รับผิดชอบ

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ เคลมประกันรถยนตและซอมเงินสด ปดรับสมัคร 13/08/2563

e-mail:tom.services2534@gmail.com

1 25-35 ปวส.-ป.ตรี/การตลาด
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

โทร .053-597054,053-597056,084-6112617,053-597248

โทร .053-092334,095-4524664
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บริษัท ต.เจริญยนต บอด้ีเพนท จํากัด ออฟฟตสโตร ใชโปรแกรม MS Officer ได สามารถทํางานภายใตแรงกดดันได ถามี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูเร่ืองรถและอะไหลช้ินสวนรถ 
ประกันสังคม เบ้ียขยันไมหยุดงาน ชุดฟอรมพนักงาน ขยัน อดทน มีความ
รับผิดชอบ

41/2   หมู 5  ต. ตนธง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ เคลมประกันรถยนตและซอมเงินสด ปดรับสมัคร 13/08/2563

e-mail:tom.services2534@gmail.com

โทร .053-092334,095-4524664

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502

3 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ
การศึกษา

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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