
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด เจาหนาที่คอมพิวเตอร (IT ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม สหกรณออมทรัพย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1 ไมเกิน 35 ป ปวส./คอมพิวเตอร 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด เจาหนาที่คอมพิวเตอร (IT 

Support)

ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม สหกรณออมทรัพย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

โบนัสประจําป

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเสื้อผา เครื่องแตงกายและสวนประกอบ ปดรับสมัคร 12/04/2564

โทร .053-537652-3

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด พนักงานธุรการ มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

คาอาหาร คากะ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพ่ิมเติมจากประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

โทร .052 039 505

1 ไมเกิน 35 ป ปวส./คอมพิวเตอร 

หรือที่เก่ียวของ

1 ไมเกิน 35 ป ม.3-ปวช./ขึ้นไป

หนา้ 1/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด พนักงานประจําเครื่องซีเอ็นซี มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

คาอาหาร คากะ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพ่ิมเติมจากประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

2 ไมเกิน 35 ป ม.3-ปวช./ขึ้นไป

2 ไมเกิน 35 ป ม.3-ปวช./ข้ึนไปบริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

คาอาหาร คากะ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพ่ิมเติมจากประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด ชางเชื่อม มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

คาอาหาร คากะ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพ่ิมเติมจากประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

โทร .052 039 505

2 ไมเกิน 35 ป ม.3-ปวช./ข้ึนไป

3 ไมเกิน 35 ป ม.3-ปวช./ขึ้นไป

หนา้ 2/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด พนักงานเตรียมผิว มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

คาอาหาร คากะ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพ่ิมเติมจากประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด ชางพนสี มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

2 ไมเกิน 35 ป ม.3-ปวช./ขึ้นไป

1 ไมเกิน 35 ป ม.3-ปวช./ข้ึนไปบริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด ชางพนสี มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

คาอาหาร คากะ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพ่ิมเติมจากประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด พนักงานประจําเครื่องเลเซอร มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

คาอาหาร คากะ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพ่ิมเติมจากประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

โทร .052 039 505

1 ไมเกิน 35 ป ม.3-ปวช./ข้ึนไป

2 ไมเกิน 35 ป ม.3-ปวช./ขึ้นไป

หนา้ 3/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด พนักงานประจําเครื่องพับ มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

คาอาหาร คากะ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพ่ิมเติมจากประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด พนักงานประกอบ มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

1 ไมเกิน 35 ป ม.3-ปวช./ขึ้นไป

5 ไมเกิน 35 ป ม.3-ปวช./ข้ึนไปบริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด พนักงานประกอบ มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาน้ํามัน 

คาอาหาร คากะ เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุเพ่ิมเติมจากประกันสังคม

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวน ประกอบ ระบบแยกอากาศ ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:weerayut.samart@plymovent.com

โทร .052 039 505

บริษัท เคียวเชรา ดิสเพลย จํากัด พนักงานฝายผลิต -

86/1 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน สวนสูง 157 ซม. ขึ้นไป 

ประเภทกิจการ ผลิตหนาจอมือถือ,หนาจอ LCD ปดรับสมัคร 11/04/2564

โทร .053-581530-2

5 ไมเกิน 35 ป ม.3-ปวช./ข้ึนไป

30 18-35 ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 4/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานแคชเชยีร มีโอที /พิเศษวันหยุด

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ คาปลีก คาสง สินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานคลังสินคา มีโอที /พิเศษวันหยุด

5 20-35 ม.6-ปวช/-

10 20-35 ม.6-ปวช/-บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานคลังสินคา มีโอที /พิเศษวันหยุด

179 /1  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ คาปลีก คาสง สินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

 สาขาลําพูน

พนักงานแผนกจัดเรียงสินคา

อาหารแหง

โบนัสประจําป ปรับเงินเดือนประจําป คารักษาพยาบาลพนักงาน 

ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจําป ฯลฯ

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34/ 053-091-825

10 20-35 ม.6-ปวช/-

5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 5/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

 สาขาลําพูน

พนักงานแผนกจัดเรียงสินคาทั่วไป โบนัสประจําป ปรับเงินเดือนประจําป คารักษาพยาบาลพนักงาน 

ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจําป ฯลฯ

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา หางสรรพสินคาขนาดใหญ ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34/ 053-091-825

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

เจาหนาที่ออกแบบเครื่องประดับ 

(Designer)

ออกแบบเครื่องประดับ ดวยคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี สามารถใช

โปรแกรม Rhinocoros, Matrix,Adobe Photoshop และ Adobe 

illustrator ไดจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถใชภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารไดในระดับดี สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

1 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีสาขา 

Jewelry Design 

หรือสาขาอ่ืนที่

เกี่ยวของ

หนา้ 6/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

Product Development 

Supervisor

มีประสบการณในตําแหนงงาน 3-5 ป จะรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถ

ใชคอมพิวเตอรได ในระดับดี สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดี

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 11/04/2564

1 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีสาขาที่

เกี่ยวของ

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 11/04/2564

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานหญิง ตรวจสอบคุณภาพ 

QC

ชายผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานใน

วันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลรี่ตามตําแหนงจะไดรับพิจารณาเปน

พิเศษ

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 10/04/2564

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

1 23-35 ม.3/-ปวช. ข้ึนไป 

หรือเทียบเทา

หนา้ 7/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานชาย ชุบงาน PLATING ชายผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานใน

วันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลรี่ตามตําแหนงจะไดรับพิจารณาเปน

พิเศษ

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 10/04/2564

1 23-35 ม.3/-ปวช. ข้ึนไป 

หรือเทียบเทา

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 10/04/2564

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานชาย ขัดละเอียด 

POLISHINE

ตองมีประสบการณ ชายผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลา

 และทํางานในวันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลรี่ตามตําแหนงจะ

ไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 10/04/2564

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

2 23-35 ม.3/-ปวช. ข้ึนไป 

หรือเทียบเทา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานชาย โมเดล MODEL ตองมีประสบการณ ชายผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลา

 และทํางานในวันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลรี่ตามตําแหนงจะ

ไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 10/04/2564

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

1 23-35 ม.3/-ปวช. ข้ึนไป 

หรือเทียบเทา

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท พี เอ แอร แอนด เซอรวิส จํากัด พนักงานบัญชี ประกันสังคม โบนัสประจําป ชุดทํางาน

86  หมู 3  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ขาย ติดตั้ง ซอมแซม เครื่องปรับอากาศ ปดรับสมัคร 10/04/2564

e-mail:pa.air_lamphun@yahoo.co.th

โทร .053-562918

บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานเจียระไนเพชร ขยัน ซื่อสัตย อดทน มีประสบการณเจียระไนเพชรจะพิจารณาเปนพิเศษ 

ไมมีประสบการณก็ได

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและเพชรตัด ปดรับสมัคร 10/04/2564

โทร .053-526130 053-526444

1 25-35 ปวส.-ป.ตร/ีบัญชี

20 18-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท ธันเดอร ดีซี จํากัด (ลําพูน) พนักงานขายประจําหนวยรถ เงินเดือน 9,000-15,000 (หลังผานทดลองงาน) ทดลองงาน คาจางวันละ

 350 บาท มีประกันสังคม หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี

อาคาร JNP Center 159/3-4  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000-15,000  บาท

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 09/04/2564

โทร .084-9923221,089-8380200

5 23-35 ม.6-ปวช/ขึ้นไป

โทร .084-9923221,089-8380200

บริษัท ธันเดอร ดีซี จํากัด (ลําพูน) พนักงานสโตร เงินเดือน 9,000-15,000 (ตามความสามารถและประสบการณ) ทดลอง

งาน คาจางวันละ 350 บาท มีประกันสังคม มีประสบการณจะพิจารณา

เปนพิเศษ

อาคาร JNP Center 159/3-4  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000-15,000  บาท

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 09/04/2564

โทร .084-9923221,089-8380200

บริษัท ธันเดอร ดีซี จํากัด (ลําพูน) พนักงานประจําออฟฟต เงินเดือน 9,000-15,000 (ตามความสามารถและประสบการณ) ทดลอง

งาน คาจางวันละ 350 บาท สามารถใชโปรแกรม MS Excel ไดดี มี

ประกันสังคม

อาคาร JNP Center 159/3-4  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000-15,000  บาท

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 09/04/2564

โทร .084-9923221,089-8380200

1 23-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา

1 23-30 ปวส./ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานจายอาหาร มีความรอบคอบ สุภาพ มีใจรักบริการ

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 06.00-19.00 น. 

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 09/04/2564

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

1 18 ปขึ้นไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่ธุรการ ฝายทรัพยากร

มนุษย

(รับผูมีประสบการณเทานั้น) สามารถใชโปรแกรมMicrosoft officeไดดี 

สามารถขับ(เกียรธรรมดา+ออโต)มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต ชํานาญเสนทาง

ในจังหวัดเชียงใหม มีความรูเรื่องระบบคุณภาพ 

ISO9001,GMP,HACCP,SQF2000, ISO/IEC17025 สามารถทํางาน

ลวงเวลาได

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ แปรรปูผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก ปดรับสมัคร 09/04/2564

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

1 23-35 ป.ตร/ีทุกสาขา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่ปฏิบัติการเคมี ฝาย

ประกันคุณภาพ

( รับผูมีประสบการณเทานั้น) มีความรูและสามารถใชเครื่องGC-MSและ

อุปกรณเฉพาะทาง- ของหองปฏิบัติการ มีความรูดานเคมีและการตรวจ

สารพิษตกคาง มีความรูเรื่องระบบคุณภาพ 

ISO9001,GMP,HACCP,SQF2000,ISO/IEC17025 สามารถใชโปรแกรม

Microsoft officeไดดี มีความรูดานภาษาอังกฤษ

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ แปรรปูผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก ปดรับสมัคร 09/04/2564

1 22-25 ป.ตร/ีสาขาเคมี

ประเภทกิจการ แปรรปูผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก ปดรับสมัคร 09/04/2564

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Technical Support มีความรูดานเครื่องจักร และอุปกรณไฟฟา สามารถควบคุมและทดสอบ

ไลนผลิตอัตโนมัติ มีความรูดาน Robot programming สามารถควบคุม

เครื่องจักรอัตโนมัติได สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนได 

สามารถใช PLC ได วาดแบบ 2D/3D ได สามารถทํางานเปนทีมและมี

ทักษะความเปนผูนํา

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

เพื่อการสงออก

ปดรับสมัคร 09/04/2564

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

1 20-30 ปวส./ปวส. สาขา 

Mechanical หรือ 

Electrical
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานฝายผลิต สามารถทํางานลวงเวลาได

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 09/04/2564

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงาน Part time หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดประจําป พักรอน20 18-35 ม.6/ข้ึนไป

20 18-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงาน Part time หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดประจําป พักรอน

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามตกลง  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรยีน ทั้งปลีกและสง ปดรับสมัคร 08/04/2564

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

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงานบัญชี หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดประจําป พักรอน

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรยีน ทั้งปลีกและสง ปดรับสมัคร 08/04/2564

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

20 18-35 ม.6/ข้ึนไป

1 22-35 ปวส.-ป.ตร/ีบัญชี 

การจัดการ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนักงานขับรถสงของ ตองมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต หากมีใบขับขี่ประเภท 2 จะรับพิจารณาเปน

พิเศษ สามารถทํางานลวงเวลาได มีประสบการณกับงานที่เก่ียวของจะรับ

พิจารณาเปนพิเศษ ผานการเกณฑทหารแลวจะพิจารณาเปนพิเศษ

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

5 18-35 ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร ปดรับสมัคร 08/04/2564

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนักงานโกดัง สามารถทํางานลวงเวลาได มีประสบการณกับงานที่เก่ียวของจะรับ

พิจารณาเปนพิเศษ ผานการเกณฑทหารแลวจะพิจารณาเปนพิเศษ

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร ปดรับสมัคร 08/04/2564

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

5 18-35 ม.3/ข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนตี้โฟร) พนักงานประจําราน สามารถทํางานลวงเวลาได มีประสบการณกับงานที่เก่ียวของจะรับ

พิจารณาเปนพิเศษ ผานการเกณฑทหารแลวจะพิจารณาเปนพิเศษ

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนตี้โฟร ปดรับสมัคร 08/04/2564

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานชาง มีประสบการณการทํางานดานงานซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน4 18 ปข้ึนไป ปวส./ชางไฟฟา

5 18-35 ม.3/ข้ึนไป

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานชาง มีประสบการณการทํางานดานงานซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน

อุตสาหกรรม 1 ป ขึ้นไป มีประสบการณการทํางานดานงานซอมบํารุง

ระบบเครื่องกลและไฟฟา 1 ปขึ้นไป

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรบัสมัคร 08/04/2564

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-584088 ตอ 5801

บริษัท ไซแอม โทแบคโคเอ็กซปอรต คอร

ปอเรชั่น จํากัด

พนักงานฝายผลิต สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง พรอมเริ่มงานไดทันที

250  หมู 3  ต. ยางเนิ้ง เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม  คาจาง 325  บาท

ประเภทกิจการ อบแหงใบยาสูบเพ่ือสงออก ปดรับสมัคร 08/04/2564

โทร .053-963021-2

4 18 ปข้ึนไป ปวส./ชางไฟฟา

,เครื่องกล หรือ

สาขาอื่นที่เก่ียวของ

150 25-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

วุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 6 - 12 มีนาคม 2564

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

บริษัท ตนกลา บูทิค จํากัด รปภ. ดูแลความปลอดภัยภายในหอพัก สวัสดิการ มีประกันสังคม

11/1  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 18.00-07.00 น. 

ประเภทกิจการ หอพัก ปดรับสมัคร 08/04/2564

โทร .053-510160,089-9559950

2 25-40 ม.6-ปวช/ปวส.

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

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