
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
สยามสไมลการด พนักงานการตลาด งานประชาสัมพันธโครงการ ดูแลลูกคาในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน มีท่ีพักฟรี

2/2-3  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

10 20-35 ปวช./- ป.ตรี

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ ประกันสุขภาพ ปดรับสมัคร 17/02/2563

e-mail:lamphun.isc@gmail.com

โทร .0979211551

บริษัทโอกิ พรี ซิช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค ผานการเกณฑทหารแลว สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรได สามารถทํางาน

89/3  หมู 4  ต. บานกลาง ลวงเวลาได มีความรูทางดานเคร่ืองมือเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 17/02/2563

e-mail:nongyao662@oki.com

โทร .053-554605 ตอ 111-112

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ 3 22-35 ปวส./ข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป คอมพิวเตอรธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง มีทักษะ ขยัน อดทน สามารถรับแรงกดดันได เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน พนักงานธุรการ 1 22-35 ปวส.-ป.ตรี/การ
จัดการท่ัวไป 

หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรอบคอบ และสามารถใช

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล คอมพิวเตอรไดเปนอยางดี เพศ ไมจํากัด

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com  คาจาง 315  บาท ปดรับสมัคร 16/02/2563

1 21-23 ปวส./ชาง
อิเล็กทรอนิกส

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 1/4



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานทั่วไป 5 18-40 ม.3/ข้ึนไป เพศ ชาย

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ พนักงานคุมเครื่อง 10 18-40 ม.3/ข้ึนไป เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน พนักงานบํารุงรักษา 2 18-40 ปวช. ปวช./ชางกลอุตสาหกรรม หรือเทียบเทา เพศ ชาย

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก พนักงานขับโฟลคลิฟท(รถยก) 1 25-40 ป.6/ข้ึนไป มีประสบการณ 1 ป หรือผานการอบรม ขับรถยนตได เพศ ชาย

โทร .053-581415,053-581412-3 พนักงานยามรักษาการณ 2 30-40 ป.6/ข้ึนไป เพศ ชาย

พนักงานขับรถสงสินคา 7 30-40 ป.6/ข้ึนไป ประสบการณดานขับรถอยางตํ่า 3 ป มีใบอนุญาตขับข่ีรถบรรทุก เพศ ชาย

หัวหนาแผนกบัญชีและการเงิน 1 30-40 ป.ตรี/บัญชี ประสบการณดานบัญชีอยางตํ่า 3 ป ปดงบการเงินได มีพ้ืนฐานภาษี

เพศ ไมจํากัด
ปดรับสมัคร 17/02/2563ปดรับสมัคร 17/02/2563

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานผูพิการ พิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย ปฏิบัติงานตามคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว มีความกระตือรือรนในการทํางาน 
ทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 15/02/2563

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-569500

บ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด พนักงานขายสินคาออนไลน ใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได หรือ Photoshop จะพิจารณาเปนพิเศษ

109   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.30 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ปดรับสมัคร 15/02/2563

e-mail: 
pradthana.worldchemical@gmail.com

25-401

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ปวส.-ป.ตรี/
คอมพิวเตอร/สาขาท่ี
เก่ียวของ

1 20-35

pradthana.worldchemical@gmail.comโทร .053-525171-2 fax 053-525173
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

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

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด พนักงานขับรถ 1 20-35 ม.6/ข้ึนไป มีหอพัก/ประกันสังคม/คาลวงเวลา มีใบขับข่ีรถยนต เพศ ชาย

178  หมู -  ต. ในเมือง  คาจาง 9,500-10,000  บาท

อ. เมือง  จ. ลําพูน พนักงานบัญชี 1 20-35 มีหอพัก/ประกันสังคม/คาลวงเวลา เพศ หญิง

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ังปลีก
และสง

 คาจาง 10,000-11,000  บาท

โทร .053-510556-7,0-5351-1634,0-5351-0713 สตอคสินคา 1 20-35 มีหอพัก/ประกันสังคม/คาลวงเวลา ถามีความรูดานไอทีจะพิจารณาเปนพิเศษ

 คาจาง 10,000-11,000  บาท เพศ ชาย

พนักงานขายเช่ือ 1 20-35 มีหอพัก/ประกันสังคม/คาลวงเวลา เพศ หญิง

ปวส.-ป.ตรี/บัญชี/
การจัดการ/

บริหารธุรกิจ/คอม
ธุรกิจ

ปวส.-ป.ตรี/ไมจํากัด
สาขา

ปวส.-ป.ตรี/ไมจํากัด
สาขา คาจาง 10,000-12,000  บาท ปดรับสมัคร 14/02/2563

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานชวยยกสินคา 1 20 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป ไมจําเปนตองมีประสบการณ ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คาลวงเวลา

และเก็บรถเข็น เพศ ชาย

204  หมู 4  ต. บานกลาง พนักงานจุดแลกของแถม 1 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป หากมีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ/

อ. เมือง  จ. ลําพูน คาลวงเวลา เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค พนักงานคลังสินคา 1 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป หากมีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ/

Fax 053-581333 คาลวงเวลา เพศ ชาย

โทร .053-581285 ตอ 104,105 พนักงานจัดเรียงสินคาอาหารแหง 1 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป หากมีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ/

คาลวงเวลา เพศ ชาย

พนักงานแคชเชียร 1 21-35 ม.6/ข้ึนไป หากมีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ สิทธิการรักษาพยาบาล /กองทุน

สํารองเล้ียงชีพ / ยูนิฟอรม/โบนัสประจําป /ประกันสังคม / คาเบ้ียงเล้ียง /

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท คาโทรศัทพ/คาน่ังเคร่ืองแคชเชียร เพศ ไมจํากัด

ปดรับสมัคร 14/02/2563

สาขา

ปดรับสมัคร 14/02/2563
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
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หางหุนสวนจํากัด สมพลเฟอรนิเจอร ลําพูน พนักงานขาย 2 ไมเกิน 45 ม.3-ม.6/- คาอาหาร คานํ้ามัน ประกันสังคม เพศ ไมจํากัด

359/1  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน พนักงานยกของ-สงของ 2 ไมเกิน 45 ม.3-ม.6/- คาอาหาร คานํ้ามัน ประกันสังคม เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน พนักงานขับรถ 2 ไมเกิน 45 ม.3-ม.6/- คาอาหาร คานํ้ามัน ประกันสังคม เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตและขายเฟอรนิเจอร พนักงานธุรการ 3 21 ปข้ึนไป ปวส.//เทียบเทา คาอาหาร คานํ้ามัน ประกันสังคม เพศ หญิง

โทร .053-090782, 082-1963378, 
052-030288,093-3137499

 คาจาง 315/วัน  บาท ปดรับสมัคร 14/02/2563

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอรฟูดส จํากัด (หมูอินเตอร) เจาหนาที่ตรวจสอบ 1 20-50 ป.ตรี/บัญชี ACC ท้ังระบบ เพศ ไมจํากัด

92  หมู 15  ต. ปาสัก ไอที แอดมิน 5 20-50 ป.ตรี/ไอที ตรวจสอบระบบ GPRS,GPS เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ผูจัดการฝายตรวจสอบ 1 20-50 ป.ตรี/บัญชี ACC ท้ังระบบ เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑแปรรูปเน้ือสุกร ผูจัดการฝายจัดซื้อ 1 20-50 ป.ตรี/การตลาด MK ท้ังระบบ เพศ ไมจํากัด

โทร .0817247553 ผูจัดการฝายบุคคล 1 20-50 ป.ตรี/ทรัพยากรบุคคล HR ท้ังระบบ เพศ ไมจํากัด

ปดรับสมัคร 13/02/2563

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย คนพิการ พิการทางการเคล่ือนไหวหรือรางกาย ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ งานเอกสาร

140  หมู 6  ต. หนองหนาม งานคอมพิวเตอร ความสามารถดานคอมพิวเตอร word excel
อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ชวงเวลาทํางาน 08.00-16.00 น. จ-ส 

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com ปดรับสมัคร 13/02/2563

โทร .053-584230 fax: 053-584231

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

1 18-35 ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต
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