
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนักงานดานเอกสาร/บัญชี มีประสบการณ 1. มีความรับผิดชอบตองาน 2. ขับรถยนตได 3. ละเอียด

รอบคอบ สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. โบนัสประจําป สง email มาท่ี 
s.viwatpanit@gmail.com 

1 25-30 ปวส.-ป.ตรี/พาณิชย
และการบัญชี

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 5 - 11 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

s.viwatpanit@gmail.com 

122  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00-17:00  

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com

โทร .052030308

หจก.กราฟฟค ลําพูน พนักงานถายเอกสาร มีบุคลิกขยัน อดทน ต้ังใจทํางาน สามารถขับรถยนตไดพิจารณาเปนพิเศษ 

213 ถ. เจริญราษฏร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ 
ปายโฆษณา

ปดรับสมัคร 09/12/2561

e-mail:idd999@hotmail.com 

1 20-40 ป.6/ข้ึนไป

โทร .053-534454,081-7831770,053-562442
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 5 - 11 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เค.พี. (จอมทอง) จํากัด ชางไฟฟา,ชางกลโรงงาน มีประสบการณดานเคร่ืองจักรทําความเย็นจะรับพิจารณาเปนพิเศษ มี
ประสบการณ 1 ปข้ึนไป 

84  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หองเย็น ปดรับสมัคร 09/12/2561

โทร .087-2929124

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนักงานพิมพเอกสาร มีความชํานาญในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและพิมพดีดได สามารถขับรถยนต,
 จักรยานยนต และมีใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลาได หากมีประสบการณ

1 23-40 ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

2 20-30 ม.6/- ป.ตรี 
บริหารธุรกิจ เลขาฯ  จักรยานยนต และมีใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลาได หากมีประสบการณ

จะพิจารณาเปนพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 07/12/2561

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ บังคับคดี สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและพิมพดีดได สามารถขับรถยนต, 

จักรยานยนต และมีใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลา และออกตางจังหวัดได 
หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 07/12/2561

20-30 ปวช./- ป.ตรี 
นิติศาสตร หรืออ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

บริหารธุรกิจ เลขาฯ 
การจัดการนิติศาสตร 
หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

1

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 5 - 11 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

พนักงานฝายผลิต สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได ถามีประสบการณในการทํา
เคร่ืองประดับ เชน แตงตัวเรือน ขัดมือ เช่ือม ผาโมลยาง มากอนจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 07.45-18.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป
 และก่ึงสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 07/12/2561

e-mail:tuanjai@imajthailand.com

30 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-552683-6

บริษัท สยามไวร เน็ตต้ิง จํากัด พนักงานขับรถ ผานการเกณฑทหาร ทํางานลวงเวลาได มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสวนบุคคลท่ี
ยังไมหมดอายุ ตองไมเปนผูติดสารเสพติดหรือมีประวัติเก่ียวกับยาเสพติด ถา
มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตส่ิงทอ ปดรับสมัคร 06/12/2561

โทร .053-581516-8

บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด สาขาลําพูน พนักงานขายหนาราน ผานการเกณฑทหารแลว ขับรถยนตได มีใบขับข่ี มีประสบการณในดานการ
ขาย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

264/1-5  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 06/12/2561ประเภทกิจการ ขายเคร่ืองใชฟา/รถจักรยานยนต/จักรยาน

1 ไมเกิน 35 ม.3/ข้ึนไป

1 21 ปข้ึนไป ม.6/- ป.ตรี ไมจํากัด
สาขา

โทร .053-584891-9
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 5 - 11 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด สาขาลําพูน พนักงานสินเช่ือ ผานการเกณฑทหารแลว ขับรถยนตได มีใบขับข่ี จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ รูจักเสนทางในจังหวัดลําพูน - เชียงใหม เปนอยางดี 

264/1-5  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 06/12/2561

โทร .053-584891-9

โรงเรียนใบบุญลําพูน เจาหนาที่ฝายทะเบียน (คน
พิการ)

มีความรูความสามารถเก่ียวกับคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี สามารถใชงาน
โปรแกรม word, excel ไดเปนอยางดี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

ประเภทกิจการ ขายเคร่ืองใชฟา/รถจักรยานยนต/จักรยาน

1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/ทุกสาขา

1 ไมเกิน 40 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชน ปดรับสมัคร 06/12/2561

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th 
/www.baiboon.ac.thโทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูความสามารถเก่ียวกับคอมพิวเตอรไดเปน
อยางดี สามารถใชงานโปรแกรม word, excel ไดเปนอยางดี มีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ รักเด็ก ใจเย็น มีความเมตตากรุณากับเด็ก  ๆ

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชน ปดรับสมัคร 06/12/2561

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th 

5 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th 
/www.baiboon.ac.thโทร .053-512274
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 5 - 11 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูความสามารถเก่ียวกับคอมพิวเตอรไดเปน
อยางดี สามารถใชงานโปรแกรม word, excel ไดเปนอยางดี มีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ รักเด็ก ใจเย็น มีความเมตตากรุณากับเด็ก  ๆ

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชน ปดรับสมัคร 06/12/2561

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th 
/www.baiboon.ac.thโทร .053-512274

5 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย (เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลวเทาน้ัน) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน มีประสบการณดานงาน Press แมพิมพ/ปมข้ึนรูป
โลหะ จะพิจารณาเปนพิเศษ 

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง 170 ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 06/12/2561

e-mail:hr@tsp-t.com

โทร .053-552377-80

โรงพยาบาลลําพูน พนังานเวรเปล ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดท่ี www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 07/11/2561

e-mail:Webmaster@lpnh.go.th

2 21-30 ม.6-ปวช/ปวส.

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:Webmaster@lpnh.go.th

โทร .053-569100
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 5 - 11 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด QA & QC • (เพศชายตองผานการเกณฑทหารแลวเทาน้ัน) • ใชโปรแกรม Excel, 
PowerPoint ไดคลอง • มีประสบการณ 1 ปดานการตรวจวัดช้ินงานจะ
พิจารณาเปนพิเศษ • สามารถใชเคร่ืองมือวัดไดเชน CMM, Measuring 
Microscope, Micro, Vernier • สามารถทํางานลวงเวลาได (มี OT ประจํา) 
สามารถทํางานเขากะได • มีประสบการณเก่ียวกับงานปมข้ึนรูปโลหะ 
(Stamping) จะพิจารณาเปนพิเศษ • อาน Drawing ได • มีความรูระบบ
คุณภาพ ISO TS16949 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบในหนาท่ีงาน 
และซ่ือสัตยในการทํางาน 

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

2 24-35 ปวส./-

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 06/12/2561

e-mail:hr@tsp-t.com

โทร .053-552377-80

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด เจาหนาที่บัญชี-การเงิน • ใชโปรแกรม Microsoft Excel, Word ไดดี • มีประสบการณ 2 ปข้ึนไป ใน
ดานงานบัญชี- การเงิน • มีความสามารถดานภาษาอังกฤษระดับปานกลาง • 
สามารถขับรถยนตได โดยมีใบอนุญาตขับข่ี • มีความกระตือรือรนในการ
ทํางาน • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบในหนาท่ีงาน และซ่ือสัตยใน
การทํางาน 

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 06/12/2561

e-mail:hr@tsp-t.com

1 24-35 ปวส./ข้ึนไป

โทร .053-552377-80
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 5 - 11 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครู ครูคณิตศาสตร 1 ตําแหนง ครูภาษาอักฤษ 1 ตําแหนง มีประสบการณสอน มี
ความมุงม่ัน เสียสละ อดทนในการทํางาน มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา 
ทํางานดวยความรอบคอบ มีความซ่ือสัตย และมีมนุษยสัมพันธุท่ีดี 

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 05/12/2561

โทร .053-528218

หจก.นอธเวิดเชฟต้ี แอนด ซัพพลาย เจาหนาที่ผูชวยงานฝายขาย หากมีประสบการณในสายงานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ มีทักษะในการ
ใชคอมพิวเตอร ไทย/อังกฤษ ไดดี ใชโปรแกรม MS Office ไดคลอง สามารถ
ใชงานอินเตอรเน็ตไดเปนอยางดี 

2 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

2 23-30 ปวส.-ป.ตรี/การตลาด
 บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร การบัญชี ใชงานอินเตอรเน็ตไดเปนอยางดี 

213  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ อุปกรณท่ีใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 05/12/2561

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต สามารถยืนทํางานได ทํางานลวงเวลาและวันหยุดได ชายผานเกณฑทหาร 
หรือเรียน รด. แลวเทาน้ัน มีความขยัน อดทน 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 05/12/2561

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

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

ม.3/ข้ึนไป

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

คอมพิวเตอร การบัญชี
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

25 18-35

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