
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

1/9/2565 บริษัท ลําพูน ซิงเดนเก็น จํากัด ผูชวยเจาหนาที่คลังวัตถุดิบ 1 23-30 ปวส. การบัญชี มีประสบการณดานงานจัดซื้อ 3 ปขึ้นไป

สามารถทํางานลวงเวลาได

105 ม.4 ต.บานกลาง คาจาง ตามโครงสรางบริษัท เพศ หญิง

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส วันที่ปดรับสมัคร 01/10/2565

โทร. 053-581406 ตอ 1301

e-mail : duangduan_j@shindengen.co.th

1/9/2565 บริษัท อินเตอรพรีทีฟ จํากัด เจาหนาที่ธุรการขาย 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี การจัดการ มีประสบการณดาน ISO9001,14001,45001 จะไดรับพิจารณา

การตลาด หรือสาขา เปนพิเศษ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัสประจําป ชุดฟอรมพนักงาน

370 ม.4 ต.บานกลาง อ.เมือง คาจาง 15,000 บาท ที่เกี่ยวของ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ วันหยุดตามประเพณี

จ.ลําพูน 51000 เพศ หญิง

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ประเภทคลออัลคาไล

โทร. 053-582777 วันท่ีปดรับสมัคร 01/10/2565

e-mail : hr_lamphun@interpretive.co.th

1/9/2565 บริษัท อินเตอรพรีทีฟ จํากัด เจาหนาที่ขาย 1 25 ปขึ้นไป ป.ตร ีการตลาด มีประสบการณดานเคมีจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ มีรถยนตสวนตัว

การจัดการ หรือ สวัสดิการประกันสังคม โบนัสประจําป ชุดฟอรมพนักงาน

370 ม.4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน คาจาง 18,000 บาท ขึ้นไป สาขาที่เก่ียวของ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ วันหยุดตามประเพณี

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ประเภทคลออัลคาไล เพศ ไมจํากัด

โทร. 053-582777

e-mail : hr_lamphun@interpretive.co.th วันที่ปดรบัสมัคร 01/10/2565

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

1/9/2565 บริษัท อินเตอรพรีทีฟ จํากัด หัวหนาแผนกขาย 1 35 ปขึ้นไป ป.ตร ีการตลาด ประะสบการณ 3 ปขึ้นไป บริหารทีมขายใหสอดคลองและเหมาะสม

การจัดการ หรือ กับแผนงานที่กําหนด สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัสประจําป

370 ม.4 ต.บานกลาง อ.เมือง คาจาง 25,000 บาท ขึ้นไป สาขาที่เก่ียวของ ชุดฟอรม พนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ วันหยุดตามประเพณ

จ.ลําพูน 51000 เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ประเภทคลออัลคาไล

โทร. 053-582777 วันท่ีปดรับสมัคร 01/10/2565

e-mail : hr_lamphun@interpretive.co.th

2/9/2565 บริษัท ชางชูชัย จํากัด บัญชี 2 20 ปขึ้นไป หรือมีประสบการณดานบริหารธุรกิจ,บัญชี จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

มีประสบการณทางดานบัญชี เปนพ้ืนฐาน ขยันอดทนกับแรงกดดันไดดี

ใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS word,excel และอานออก เขียนได

สามารถทํางานลวงเวลา,เลยเวลาได หรือทํางานตางจังหวัดได

ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบ มีใบขับขี่รถยนต (ถาม)ี

181 ม.4 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เพศ หญิง

ประเภทกิจการ จําหนายพลาสติก คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

โทร. 053-584679 / 095-7924788 วันที่ปดรับสมัคร 02/10/2565

2/9/2565 บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด พนักงานขายหนาราน หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดประจําป พักรอน ชุดยูนิฟอรม

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000 คาจาง 9,500-11,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง วันท่ีปดรับสมัคร 02/10/2565

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

2/9/2565 บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด แคชเชียร หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดประจําป พักรอน ชุดยูนิฟอรม

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000 คาจาง 10,000-12,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง วันท่ีปดรับสมัคร 02/10/2565

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

1 20-35 ม.6/ข้ึนไป - ป.ตรี

ปวส. ขึ้นไป บริหาร

ธุรกิจ,บัญชี

1 22-35 ปวส.,ป.ตร ีไมจํากัด

สาขา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

2/9/2565 บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด พนักงานบัญชี หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดประจําป พักรอน ชุดยูนิฟอรม

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000 คาจาง 11,000-13,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง วันท่ีปดรับสมัคร 02/10/2565

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

2/9/2565 บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด เจาหนาที่ฝายขาย มีทักษะดานภาษาอังกฤษ พูด ฟง อาน เขียน ในระดับดี

E - commerce ตางประเทศ มีประสบการณทํางาน 1-2 ป

280  หมู 9  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา วันท่ีปดรับสมัคร 02/10/2565

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881/099-5234458

2/9/2565 บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด พนักงานผลิต รางกายแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว ทํางานลวงเวลาได

280  หมู 9  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา วันท่ีปดรับสมัคร 02/10/2565

e-mail:info@nopphada.co.th

โทร .052-030203 และ 095-6961881/099-5234458

2/9/2565 บริษัท ไทย อกริ ฟูดส จํากัด พนักงานควบคุมเครื่องรีทอรท หากมีประสบการณงานดาน Retort (เครื่องฆาเชื้อ) หรือเก่ียวกับ

เครื่องฆาเชื้อจะพิจารณาเปนพิเศษ  อดทนมีความรับผิดชอบ

สามารถทํางานกับความรอนได

16/5  หมู 4  ต. เหมืองจี้ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000 คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ แปรรูป ผัก ผลไม สงออกตางประเทศ วันท่ีปดรับสมัคร 02/10/2565

e-mail:hrlp@thaiagri.com

โทร .053-003199 ตอ 104 / 089-6358962

ป.ตรี การตลาด, 

บริหารธุรกิจ และ

สาขาอื่นๆที่เกี่ยวชอง

10 20-45 ไมจํากัดวุฒิ

การศึกษา

4 30-45 ไมจํากัดวุฒิ

การศึกษา

1 22-35 ปวส.,ป.ตร ีบัญชี 

การจัดการ

1 22-45
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

2/9/2565 บริษัท ไทย อกริ ฟูดส จํากัด พนักงานธุรการ ตรวจสอบเวลาเขา - ออก ของพนักงาน รายงานตรวจสอบการ

ทํางานลวงเวลา รายงานการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน

งานอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย

16/5  หมู 4  ต. เหมืองจี้ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 315/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 

ประเภทกิจการ แปรรูป ผัก ผลไม สงออกตางประเทศ วันท่ีปดรับสมัคร 02/10/2565

e-mail:hrlp@thaiagri.com

โทร .053-003199 ตอ 104 / 089-6358962

5/9/2565 บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานเชื่อม  SOLDERING 6 23-40 ผูชายผานการเกณฑทหารแลว มีมนุษยสัมพันธดี

เขากับเพ่ือนรวมงานไดดี  มีความรับผิดชอบงานที่ไดรบัมอบหมาย

103 ม.13 ต.ปาสัก คาจาง 393/วัน  บาท อดทน เข็มแข็ง สูงาน มีความอดทนตอสภาวะกดดันไดดี

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดได

ประเภทกิจการ ผูผลิตเคร่ืองประดับเพื่อการสงออก มีใบรับรองการทํางานตามตําแหนงจะรับพิจารณาเปนพิเศษ

e-mail : hr@neptuneconcept.com เพศ ไมจํากัด

โทร. 053-090192-3 ตอ 24, 081-4732155 วันท่ีปดรับสมัคร 05/10/2565

5/9/2565 บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

พนักงานแคชเชียร รักงานบริการ ทํางานเปนทีมได ชอบงานบริการ สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน

 / สัปดาห และทํางานเปนกะได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค วันที่ปดรับสมัคร 05/10/2565

โทร .053-581285 ตอ 104,105

1 23-40 ม.6 - ป.ตรี

ม.3 - ปวช. ขึ้นไป 

หรือเทียบเทา

1 18 ปขึ้นไป ม.6/ข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

5/9/2565 บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

พนักงานจัดเรียงสินคาอาหารแหง รักงานบริการ ทํางานเปนทีมได ชอบงานบริการ สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน

 / สัปดาห และทํางานเปนกะได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค วันที่ปดรับสมัคร 05/10/2565

โทร .053-581285 ตอ 104,105

5/9/2565 บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

พนักงานจัดเรียงสินคาอาหารสด รักงานบริการ ทํางานเปนทีมได ชอบงานบริการ สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน

 / สัปดาห และทํางานเปนกะได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค วันที่ปดรับสมัคร 05/10/2565

โทร .053-581285 ตอ 104,105

5/9/2565 บริษัท แพนดอรา โพรดักชั่น จํากัด (สาขา 

ลําพูน)

Officer Employee Relation 

(Temporary 6 Month)

1 22 ปขึ้นไป Bachelor's degree 

or higher in 

Human 

Resource,Law 

Political Science 

or related firlds.

Minmum 1-2 years of experience in employee relations field 

background in manufacturing will be preferable. Good 

knowledge in labor low and expereience to run activities. 

Hands-on in Employee Engagement survey, deal with Welfare 

Committee and disciplinary action.Able to build strong 

relationship with employees. GoodEnglish communication 

skills, intiative and analytical skills.Able to work well with 

under high pressure within limited timeline.

144  ม.12 ต.ปาสัก สง cv มาไดท่ี email: ausat@pandora.net

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับจากอัญมณี วันท่ีปดรับสมัคร 05/10/2565

email: ausat@pandora.net

คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

3 18 ปขึ้นไป ม.6/ข้ึนไป

4 18 ปขึ้นไป ม.6/ข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

5/9/2565 กานตธีรา ปญโญใหญ แมบาน 1 25-50 ไมจํากัดวุฒิ

การศึกษา

ทํางานบาน เลี้ยงเด็ก 08.00 -17.00 น.

141 ม.2 ต.บานกลาง คาจาง 315/วัน  บาท เพศ หญิง

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 วันท่ีปดรับสมัคร 05/10/2565

โทร. 090-3239794

6/9/2565 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน) โรงงานลาํพูน

ชางซอมบํารุง มีประสบการณในโรงงาน 1-2 ป มีมนุษยสัมพันธดี อดทน ขยัน

สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ

สามารถทํางานเอกสารระบบโรงงานได 

มีความรูความชํานาญในการซอมบํารุงเปนอยางดี

มีทักษะในการสื่อสารและใหขอมูล/ขอแนะนําในดานงานชางที่ด ีและมี

ประสิทธิภาพ

ฉีดวัคซีนมาแลว 3 เข็มขึ้นไป (แนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนมาพรอม

กับใบสมัคร)

81  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ อาหารและเบเกอรี่ วันท่ีปดรับสมัคร 06/10/2565

โทร .053-582593

6/9/2565 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 

(มหาชน) โรงงานลาํพูน

พนักงานผลิตชั่วคราว มีมนุษยสัมพันธดี อดทน ขยัน

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวยงาย

สามารถทํางานลวงเวลาได

สามารถทํางานเปนกะได

ฉีดวัคซีนมาแลว 3 เข็มขึ้นไป (แนบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนมาพรอม

กับใบสมัคร)

81  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ อาหารและเบเกอรี่ วันท่ีปดรับสมัคร 06/10/2565

โทร .053-582593

1 25-35 ปวส. ขึ้นไป สาขา 

ไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกสและ

สาขาที่เกี่ยวของ

10 18-35 ไมจํากัดวุฒิ

การศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

6/9/2565 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด ผูจัดการประจํากะ 20 18 ปขึ้นไป ในตําแหนงผูจัดการประจํากะ เขามาทํางานกับสถานีบริการนํ้ามัน

ผูจัดการสวนหนาลาน ปตท.จิฟฟ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และชลบุรี

ผูจัดการสั่งซื้อและจัดเรียงสินคา จํานวนที่รับสมัครงาน 20 อัตรา มีบานพักพนักงาน

แคชเชียรจิฟฟ ** ทุกตําแหนง โบนัสประจําป ประกันสังคม ประกันชีวิต

แคชเชียรหนาลาน ตรวจสุขภาพประจําป ชุดปฏิบัติงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ

ผูจัดการรานอเมซอน ติดตอสมัครงานไดที่ คุณวีระพงษ 081-7328998 **

ผูชวยผูจัดการรานอเมซอน เพศ ไมจํากัด

บาริสตา

1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร พนักงานบริการน้ํามัน วันท่ีปดรับสมัคร 06/10/2565

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 พนักงานขายหมูปง

ผูจัดการรานชานมไขมุก

ผูชวยผูจัดการรานชานมไขมุก

E-Mail : Weerapong.Y@pttrm.com ทีริสตา

โทร. 081-732-8998 พนักงานทําความสะอาด

6/9/2565 บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร จํากัด ชางเทคนิคและบริการ 1 เกิน 28 ป ปวส.ขึ้นไป สาขา ผานการเกณฑทหารแลว มีประสบการณงานซอมบํารุงหรืองานบริการ

อิเล็กทรอนิกส จะพิจารณาเปนพิเศษ มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรระบบ Network

คาจาง 15,000-20,000 บาท ไฟฟา หรือ และโปรแกรมพ้ืนฐานได ขับรถยนตได มีใบขับขี่ ไมมีโรคประจําตัว

สาขาที่เกี่ยวของ สามารถมาฝกงาน/อบรม ตางจังหวัดได

เขตพ้ืนที่ปฏิบัติงาน จังหวัดลําพูน

สงใบสมัครมาที่ E-Mail: skoacenter@hotmail.com

107/4-5 ถนนสิงหวัฒน ตําบลในเมือง อําเภอ

เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

สอบถามเพิ่มเติม โทร 061-4139594 (วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 น. - 

17.30 น )

ประเภทกิจการ จําหนาย,ใหเชา,บริการซอมอุปกรณสํานักงาน เพศ ชาย

E-Mail: skoacenter@hotmail.com 

โทร. 061-4139594 วันที่ปดรับสมัคร 06/10/2565

ไมจํากัดวุฒิ

การศึกษา

ประเภทกิจการ การขายปลีกเช้ือเพลิงยาน

ยนตในรานคาเฉพาะ สถานี ปม
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

7/9/2565 โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครูพี่เล้ียง 1 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป มีความกระตือรือรนในการทํางาน รักเด็ก มีประสบการณในการสอน

ไดรบัพิจารณาเปนพิเศษ มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน และมีมนุษย

86/2 ม.9 ต.มะเขือแจ สัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา

โทร. 053-528340 วันที่ปดรับสมัคร 06/10/2565

8/9/2565 โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ไมเกิน 35 ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

เอกภาษาอังกฤษ มีเทคนิคการสอนที่ดี และพัฒนาตนเองอยูเสมอ สามารถใช

127 ม.2 ต.เวียงยอง คาจาง 15,000 บาท หรือที่เกี่ยวของ คอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐาน Word,Excel ได หากมีประสบการณ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ในการสอนจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ มีมนุษยสัมพันธที่ดี

ประเภทกิจการ สถานศึกษา สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีความรับผิดชอบตอหนาที่

โทร. 053-512274, 082-3841119 เพศ ไมจํากัด วันท่ีปดรับสมัคร 08/10/2565

8/9/2565 บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

Interpreter (Japanese) 1 22 ปขึ้นไป At least 0-5 years experience as Manufacturing Factory.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000 เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันท่ีปดรับสมัคร 08/10/2565

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

8/9/2565 บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

HR Officer  [Payroll] 1 22 ปขึ้นไป At least 3 years of experiences in Payroll, compensation & 

benefits or hr skills.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000 เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันท่ีปดรับสมัคร 08/10/2565

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

Bachelor’s 

degree in 

Japanese major

is requited or 

related filed.

Bachelor’s 

degree in HRM, 

Business 

Administration or 

related filed.
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

8/9/2565 บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

Accounting Officer 1 22 ปขึ้นไป 0-5 years experience in Accounting. Working experience WH-

Stock costing and support SSC.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000 เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันท่ีปดรับสมัคร 08/10/2565

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

8/9/2565 บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

Production Engineer 1 22 ปขึ้นไป At least 1-5 years working experience in a manufacturing 

facility (New graduated student is welcome). 2) The successful 

candidate must have a high degree of managerial

skills and first line supervisory experience in manufacturing.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000 เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันท่ีปดรับสมัคร 08/10/2565

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

8/9/2565 บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

IT Engineer 1 22 ปขึ้นไป At least 1 - 3 year.

Able Development Web app / Win app.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000 เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันท่ีปดรับสมัคร 08/10/2565

โทร .053-584300 ตอ 1114

8/9/2565 บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

Purchasing Officer 1 22 ปขึ้นไป At least 0 - 5 year experience in Purchasing. Good 

Communication in English.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000 เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันท่ีปดรับสมัคร 08/10/2565

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

Bachelor’s 

degree in 

Accounting

Bachelor’s 

degree in 

Electrical, 

Mechanical, 

Industrial 

Engineering any 

related field. 

Bachelor’s 

degree in 

Computer 

Science / 

Programmer. 

Bachelor’s 

degree or higher 

in business 

Management or 

related.
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

8/9/2565 บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

ชางเทคนิค  Maintenance 3 20 ปขึ้นไป มีทักษะและมีความเขาใจในการทํางานเกี่ยวกับการบํารุงรกัษาเคร่ืองจักร 

(PM) หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

หากมีประสบการณหรือมีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษา

เครื่องจักร จะพิจารณาเปนพิเศษ

หากมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม PLC, Electrical, Pneumatic, 

Auto CAD system จะพิจารณาเปนพิเศษ

สามารถทํางานเขากะได

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000 เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันท่ีปดรับสมัคร 08/10/2565

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

8/9/2565 บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

ฝายผลิต (เฉพาะคนพิการ) 5 18 ปขึ้นไป ม.3/ข้ึนไป มีบัตรประจําตัวคนพิการ ที่ยังไมหมดอายุ สามารถชวยเหลือตัวเองได 

และสื่อสารได

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันท่ีปดรับสมัคร 08/10/2565

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

9/9/2565 บริษัท สันกอกเจริญฟารม จํากัด สัตวบาล 2 ไมเกิน 38 ป.ตรี สัตวศาสตร ดแูลสุขภาพของสุกร และจัดทํารายงาน ดูแลพนักงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ สามารถใชโปรแกรม Excel ได สามารถพักอยูในฟารมได มี

ความขยัน ตั้งใจจริง วองไว

เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ  การเลี้ยงสุกร

โทร. 052-030591 วันท่ีปดรับสมัคร 09/10/2565

143 ม.5 ต.บานธิ อ.บานธิ จ.ลําพูน 51180

ปวส. สาขาไฟฟา 

เครื่องกล 

อิเล็กทรอนิกส
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

12/9/2565 บริษัท สบายดิสทริบิวชั่น จํากัด พนักงานตรวจนับสินคา 1 22-32 ปวส. ขึ้นไป มีความละเอียดรอบคอบ สามารถใชโปรแกรม MS Office ได

มีความขยัน อดทน มีความซื่อสัตย เพศ หญิง

1/98 ม.4 ต.บานกลาง เจาหนาที่บัญชี 1 23 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป หากมีประสบการณดานบัญชีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สามารถใชโปรแกรม MS word, Excel ไดเปนอยางดี

ประเภทกิจการ ธุรกิจคาปลีก มีความขยัน อดทน มีความซื่อสัตย เพศ หญิง

โทร. 083-9116969 วันท่ีปดรับสมัคร 12/10/2565

12/9/2565 หจก.สมพลลามิเนท พนักงานขับรถสงของ 2 23 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป ผานการเกณฑทหารมาแลว มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต

369/1 ม.5 ต.ศรบีัวบาน ขยัน ซื่อสัตย อดทน ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ตั้งใจทํางาน

ประเภทกิจการ รับเคลือบผิวไม เพศ ชาย

โทร. 053-090599, 088-4162260 วันท่ีปดรับสมัคร 12/10/2565

12/9/2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภุญชัย ครูผูสอน (สาขาภาษาอังกฤษ) 1 25-45 ป.ตรี ถามีประสบการณดานงานสอนและมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณา

เปนพิเศษ เพศ ไมจํากัด

199 ม.5 ต.เวียงยอง ครูผูสอน (สาขาการบัญช)ี 1 25-45 ป.ตรี ถามีประสบการณดานงานสอนและมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณา

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เปนพิเศษ เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ สถานศึกษา ครู (ปกครอง) 1 30-45 ปวส.ขึ้นไป ปกครอง ดูแลนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัย ตามที่กําหนด

โทร. 061-0429093 และงานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย เพศ ชาย

วันท่ีปดรับสมัคร 12/10/2565

13/9/2565 บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด พนักงานฝายผลิต 20 18 ปขึ้นไป คาแรงรายวัน 332 บาท คาอาหาร 20 บาท คากะ 30 บาท

โรงงานแปรรปูสุกรลําพูน เบี้ยขยัน 400 - 1,000 บาท

238 ม.10 ต.บานธิ อ.บานธิ จ.ลําพูน 51180 เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ขายปลีกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเน้ือสัตว

โทร.064-2362823 วันท่ีปดรับสมัคร 13/10/2565

ไมจํากัดวุฒิ

การศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

14/9/2565 หางหุนสวนจํากัด สมพลเฟอรนิเจอร ลําพูน พนักงานขาย 2 20-45 ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณดานการขายจะพิจารณาเปนพิเศษ กับขาว คาน้ํามัน

คาจาง 315 บาท/วัน ประกันสังคม เพศ หญิง

215 ม.6 ต.ศรบีัวบาน พนักงานธุรการ - บัญชี 2 22-45 ปวส. ขึ้นไป ขยัน อดทนตอแรงกดดนัไดด ีไมติดโทรศัพท ตรงตอเวลา มีความ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 คาจาง 315 บาท/วัน รับผิดชอบ ขับขี่รถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ เบี้ยขยัน คากับขาว

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร คาน้ํามัน ประกันสังคม เพศ หญิง

โทร. 052-030288 วันท่ีปดรับสมัคร 14/10/2565

15/9/2565 ลามภาษาญี่ปุน 2 22 ปขึ้นไป ป.ตรี มีความสามารถ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาญี่ปุนไดเปนอยางดี

 ดานภาษาญี่ปุน (N3ขึ้นไป) มีความสามารถ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดเปน

หรือในสาขาที่ อยางดี สามารถใชโปรแกรม MS Office พื้นฐานไดเปนอยางดี

122 ม.4 ต.บานกลาง เกี่ยวของ มีประสบการณดานการแปลภาษาในโรงงานจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานนอกสถานที่ได ชายตองผานการ

ประเภทกิจการ การผลิตช้ินสวนอุปกรณของยานพาหนะ เกณฑทหาร หรือ เรียน รด.ปที่ 3 เพศ ไมจํากัด

โทร. 053-581224-7 เจาหนาที่แผนก Quality Control 1 22 ปขึ้นไป ป.ตรี สามารถใชโปรแกรม CAD หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

วิศวกรรมศาสตร มีความรูพ้ืนฐานทางดาน QC, Control Plan, Measurement tool

มีความรูพ้ืนฐานทางดาน SPC มีประสบการณทํางานดานการควบคุม

คุณภาพ เพศ ไมจํากัด

วันท่ีปดรับสมัคร 15/10/2565

15/9/2565 บริษัท เอทีเอ ดิสทริบิวเตอร จํากัด คนขับรถ ยกของ 1 21 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป ประกันสังคม ประกันชีวิต ทุนการศึกษาบุตร คอมมิชชั่น

192/54 ม.2 ต.บานกลาง สงนมรานกาแฟ แจมฟา ตูแช ฯลฯ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 คาจาง 9,000 บาท

ประเภทกิจการ จําหนายนมเมจิ เพศ ชาย

โทร. 062-2636399 วันท่ีปดรับสมัคร 15/10/2565

16/9/2565 หางหุนสวนจํากัด ทรัพยทวี พารท แอนด ชางมิลลิ่ง 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณการทํางาน ขยัน อดทน รูจักแกไขปญหาตางๆได

เซอรวิส ทํางาน จ-ส เวลา 08.00-17.00 น. คาอาหาร คาน้ํามันรถ เบ้ียขยัน

189 ม.2 ต.ปาสัก โบนัสประจําป เพศ ชาย

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ชาง CNC HAHS 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณการทํางาน ขยัน อดทน รูจักแกไขปญหาตางๆได

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักร ทํางาน จ-ส เวลา 08.00-17.00 น. คาอาหาร คาน้ํามันรถ เบ้ียขยัน

โทร. 053-525034 โบนัสประจําป เพศ ชาย  วันที่ปดรับสมัคร 16/10/2565

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) 

จํากัด
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

16/9/2565 โรงแรมแกรนด ปา โฮเทล แอนด รีสอรท เบเกอรี่ 2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป

ลําพูน แมบาน 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีประกันสังคม อาหารกลางวัน

110/3 ม.5 ต.เวียงยอง พนักงานจัดเลี้ยง 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ไมจํากัด

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 พนักงานหองอาหาร 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา วันท่ีปดรับสมัคร 16/10/2565

ประเภทกิจการ โรงแรม รีสอรต

โทร. 053-511888, 053-511813

19/9/2565 บริษัท ศักดิ์ทองพูน จํากัด วิศวกรประจําโครงการ 8 23 ปขึ้นไป ป.ตร ีวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวของกับงานกอสราง มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

สถานที่ทํางาน จ.เชียงใหม-จ.ลําพูน เพศ ไมจํากัด

228 ม.3 ต.เวียงยอง ชางคุมงานกอสราง (โฟรแมน) 16 20 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป กอสราง หรือที่เกี่ยวของกับงานกอสราง มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 สถานที่ทํางาน จ.เชียงใหม เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ รับเหมากอสราง พนักงานเขียนแบบ 4 23 ปขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป กอสราง หรือที่เกี่ยวของกับงานกอสราง มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร. 053-510431-2 081-7840511 สถานที่ทํางาน จ.เชียงใหม เพศ ไมจํากัด

พนักงานดูแลสตอกสินคา 3 23 ปขึ้นไป ม.6-ปวส. มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

สถานที่ทํางาน จ.เชียงใหม เพศ ไมจํากัด

เจาหนาที่จัดซื้อ 1 23 ปขึ้นไป ปวส.,ป.ตรี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานใหญ จ.ลําพูน เพศ หญิง

เจาหนาที่บัญชี 2 23 ปขึ้นไป ปวส.,ป.ตรี มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานใหญ จ.ลําพูน เพศ หญิง

วันท่ีปดรับสมัคร 19/10/2565

20/9/2565 บริษัท เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ชางประจําเครื่อง CNC 2 ไมเกิน 40ป ปวช.ขึ้นไป มีความเขาใจความหมาย G-code, M-code จะพิจารณาเปนพิเศษ

ดีเวลลอปเมนท จํากัด ชางกลโรงงานหรือ ไมจําเปนตองมีประสบการณ มีความตั้งใจ และพรอมจะเรียนรู

9/15 ม.1 ต.เหมืองงา ชางอุตสาหกรรม มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ทํางานลวงเวลาและกะกลางคืนได

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เพศ ชาย

ประเภทกิจการ การกลึง กัด ไส โลหะ วันท่ีปดรับสมัคร 20/10/2565

โทร. 082-3869232
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วันท่ีประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน กันยายน 2565
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

21/9/2565 หางหุนสวนจํากัด อัพเพอรทอป ชางเชื่อม 2 18-35 ม.3 - ปวส. ทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน กระตือรือรน

เอนเทอรไพรส คาจาง 9,000-15,000 บาท ใฝเรียนรู ตรงตอเวลา เขากับเพ่ือนรมงานได เพศ ชาย

ผูชวยชาง 2 18-35 ม.3 - ปวช. ทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน กระตือรือรน

171 ม.18 ต.มะเขือแจ คาจาง 9,000-12,000 บาท ใฝเรียนรู ตรงตอเวลา เขากับเพ่ือนรมงานได เพศ ชาย

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 พนักงานออกแบบ เขียนแบบ 1 18-35 ปวช.-ปวส. ที่สามารถใชโปรแกรม Solid works และ Auto cad ได

ประเภทกิจการ การกลึง กัด ไส โลหะ คาจาง 10,000-12,000 บาท สาขาเครื่องกล ทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ขยัน อดทน กระตือรือรน

โทร. 053-527028,093-2465651 ใฝเรียนรู ตรงตอเวลา เขากับเพ่ือนรมงานได มีประสบการณทํางาน

1-3 ป เพศ ไมจํากัด

วันท่ีปดรับสมัคร 21/10/2565

22/9/2565 โรงแรมแกรนด ปา โฮเทล แอนด รีสอรท กัปตันหองอาหาร 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ มีประกันสังคม มีชุดพนักงาน อาหารฟรี

ลําพูน พนักงานเสิรฟอาหาร 4 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

110/3 ม.5 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 พนักงานจัดเลี้ยง 2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ โรงแรม รีสอรต วันท่ีปดรับสมัคร 22/10/2565

โทร. 053-511888, 053-511813

22/9/2565 หางหุนสวนจํากัด ชลณดา พร็อพเพอรตี้ พนักงานขายประจําโครงการ 1 18 ปขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป ถามีประสบการณผานงานขายบาน หรือโครงการจัดสรรมากอน

(โครงการบานชลณดา ลําพูน) จะรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานในจังหวัดลําพูนได

เพศ ไมจํากัด

193/186 ม.4 ต.แมเหียะ โฟรแมนกอสราง 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณควบคมุงานกอสรางบาน ถามีประสบการณผานงาน

อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50100 โครงการบานจัดสรรมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางาน

ประเภทกิจการ บานจัดสรร ภายในจังหวัดลําพูนได สามารถตรวจสอบประวัติการทํางานจาก

โทร. 095-6982256 ที่เดิมได เพศ ชาย

วันท่ีปดรับสมัคร 22/10/2565

22/9/2565 บริษัท บีโปรดักสอินดัสตร้ี จํากัด พนักงานกราฟฟกดีไซน, ตัดตอวีดีโอ 1 18 ปขึ้นไป ปวช./ปวส. สามารถใชโปรแกรมดานการออกแบบ กราฟฟคและวีดีโอ

ป.ตรี ในสาขาที่ Premiere pro, After affect, Illustrator, Photoshop ได

190 ม.21 ต.มะเขือแจ เก่ียวของ เปนอยางดี มีไอเดีย ความคดิริเริ่มสรางสรรค มีความรูความสามารถ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ในการออกแบบ มีความขยัน ตั้งใจ มีวินัยในตนเอง

ประเภทกิจการ ผลิตแปรรูปและจําหนายผลิตภัณฑจากผึ้ง เพศ ไมจํากัด

โทร.084-6112651 วันท่ีปดรับสมัคร 22/10/2565
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26/9/2565 บริษัท ฟูดสตาร จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานขายหนวยรถเงินสด 5 22-36 ปวส.-ป.ตรี ประกันสังคม ชุดพนักงาน เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น โบนัส

97 ม.5 ต.เวียงยอง คาจาง 15,000-18,000 บาท ชวงเวลาทํางาน จ-ส 07.00-17.00 น.

อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 51000 ลักษณะงาน เขาเยี่ยมรานขายของชํา ตามรายชื่อรานคา เปดบิลขาย

ประเภทกิจการ คาปลีก เก็บเงนิสด เพศ ไมจํากัด

โทร. 065-5021973 วันท่ีปดรับสมัคร 26/10/2565

26/9/2565 บริษัท ยอดเงินฟูดส จํากัด พนักงานขาย 3 ไมเกิน 35 ปวช.ข้ึนไป ไมตองมีประสบการณ มีความขยัน ตั้งใจจริง วองไว

121 ม.12 ต.บานธิ หรือเทียบเทา เพศ ไมจํากัด

อ.บานธิ จ.ลําพูน 51180

ประเภทกิจการ ขายปลีกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเน้ือสัตว วันท่ีปดรับสมัคร 26/10/2565

โทร. 086-9757797

26/9/2565 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ครูประจําชั้น ,ครูพี่เลี้ยงชั้นเด็กเล็ก 2 25 ปขึ้นไป บริบาล หรือ ป.ตรี สวัสดิการประกันสังคม คาอาหาร เบี้ยขยัน

169 ถ.พระคงฤาษี ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 เพศ หญิง

ประเภทกิจการ สถานศึกษาเอกชน วันท่ีปดรับสมัคร 26/10/2565

โทร. 053-561534, 089-7002804

26/9/2565 บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) พนักงานขาย (PC) 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา เพศ ไมจํากัด

สาขาเชียงใหม พนักงานจัดเรียงสินคา 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

88/8 ม.3 ต.อุโมงค  พนักงานแคชเชียร 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา วันท่ีปดรับสมัคร 26/10/2565

อ.เมือง จ.ลําพูน 51030 พนักงานคลังสินคา 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ประเภทกิจการ ขายวัสดกุอสราง

โทร. 052-135299 ตอ 10889,053-107-588. 053-307802

26/9/2565 โรงเรียนมงคลวิทยา ครูพละ (วายน้ํา) 1 23-30 ป.ตรี รับสมัคร 23 ก.ย -7 ต.ค 65 สอนวายนํ้า เพศไมจํากัด

85 ถ.จามเทวี ต.ในเมือง ครูพี่เล้ียงบานเด็ก 1 23-30 ม.6-ป.ตรี รบัสมัครถึง 30 ก.ย 65 ดูแลเด็ก สอนเด็กเล็ก เพศ หญิง

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

ประเภทกิจการ สถานศึกษาเอกชน

โทร. 053-511091
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27/9/2565 บริษัท สยาม ไวร เน็ตต้ิง จํากัด พนักงานรายวันฝายผลิต 1 ไมเกิน 30 ป ม.6 หรือเทียบเทา มีประสบการณดานชางจะรับพิจารณาเปนพิเศษ ผานการเกณฑทหาร

89/2 ม.4 ต.บานกลาง (หองทอลวด 1) มีความอดทน สูงานหนัก และสามารถเขากะกลางคนืได

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ไมเปนผูที่ติดสารเสพติด ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดลําพูน,เชียงใหม,

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกเสนลวดถักทอ เชียงราย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ เพศ ชาย

โทร. 053-581516-8 วันที่ปดรับสมัคร 27/10/2565

28/9/2565 บริษัท นครพิงค ออโตเมชั่น ซีเคยีวริต้ี ฝายประสานงานลูกคา 1 18 ปขึ้นไป ปวช. ประกันสังคม เพศ ไมจํากัด

ไอ.ที จํากัด เชียงราย ธุรการทั่วไป 1 18 ปขึ้นไป ปวช. ประกันสังคม เพศ ไมจํากัด

90/4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง ชางติดตั้งเดินสาย 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา ประกันสังคม เพศ ชาย

อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ชางเทคนิค 1 18 ปขึ้นไป ปวส. ประกันสังคม เพศ ชาย

ประเภทกิจการ จําหนายและติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วันท่ีปดรับสมัคร 28/10/2565

โทร. 081-9809051

28/9/2565 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พนักงานขายสินเชื่อ 10 ไมเกิน 35 ปวช.-ป.ตรี ใชคอมพิวเตอรและ MS-Office ไดดี สามารถขับรถยนต/

99/392 ถ.แจงวัฒะ แขวงทุงสองหอง ประจําสาขาจังหวัดเชียงใหม-ลําพูน ทุกสาขา รถจักรยานยนต และมีใบขับขี่ มีคนค้ําประกัน

เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพ 10210 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม หากมีประสบการณดานการขายจะพิจารณา

ประเภทกิจการ รับจัดสินเชื่อ เปนพิเศษ เพศ ไมจํากัด

โทร. 062-3100982 วันที่ปดรับสมัคร 28/10/2565

29/9/2565 บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซปอรต Programmer 2 25-35 ป.ตรี ขึ้นไป สาขา มีประสบการณในการทํางานอยางนอย 3 ปขึ้นไป

คอรปอเรช่ัน จํากัด คาจาง 25,000 หรือตามตกลง วิศวกรรมคอมพิวเตอร มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี เพศ ไมจํากัด

250 ม.3 ต.ยางเน้ิง หรือสาขาที่เกี่ยวของ

อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140 ผูชวยผูจัดการฝายวิศวกรรม 2 25-40 ป.ตรี ขึ้นไป สาขา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย) มีความรู

ปรเภทกิจการ ผลิตใบยาสูบสงออก คาจาง 35,000 หรือตามตกลง วิศวกรรมเครื่องกล, ความเขาใจดาน PLC และเครื่องจักรในการอบใบยาสูบจะรับพิจารณา

โทร. 053-963021 วิศวกรรมไฟฟา เปนพิเศษ มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี

หรือสาขาที่เกี่ยวของ สามารถใชโปรแกรม Autocad หรือ Solidwork ได เพศ ไมจํากัด

STP Manager 2 25-45 ป.ตรี ขึ้นไป สาขา ความเขาใจในการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี Global G.A.P หรือ

คาจาง 35,000 หรือตามตกลง การสงเสริมการเกษตร มาตราฐานทางการเกษตรอ่ืนๆ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต และสามารถ

หรือสาขาที่เกี่ยวของ เดินทางไปตางจังหวัดได สามารถอาน เขียน และพูดภาษาอังกฤษ

และใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี เพศ ไมจํากัด

วันท่ีปดรับสมัคร 29/10/2565
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29/9/2565 บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Technical Support 5 20 ปขึ้นไป ปวส. สาขา มีความรูดานเคร่ืองจักร และอุปกรณไฟฟา

67 ม.4 ต.บานกลาง  (Maintenance) Mechanic, สามารถใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได Microsoft Office

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 Electronic, มีประสบการณทํางานดาน Machine Programing และการซอม

ประเภทกิจการ ผลิตสวนประกอบอิเล็คทรอนิคส Electrical บํารุงเครื่องจักร สามารถทํางานเปนทีมและมีทักษะความเปนผูนํา

โทร. 053-5811104-6 ตอ 119 เพศ ไมจํากัด

วันท่ีปดรับสมัคร 29/10/2565

29/9/2565 บริษัท ไบโอ-เจน ฟดมิลล จํากัด เจาหนาที่ชางซอมบํารุง 1 25-35 ปวส.,ป.ตรี มีประสบการณทํางานดานไฟฟาโรงงาน ไดรับหนังสือรับรองความรู

75/1 ม.4 ต.บานกลาง คาจาง ตามโครงสรางบริษัท สาขาไฟฟา จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สาขาไฟฟา มีพื้นฐานดานคอมพิวเตอร

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ในระดับดี เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารสัตว วันท่ีปดรับสมัคร 29/10/2565

โทร. 053-581221

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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