
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานผูพิการ ฝายทรัพยากร

มนุษย
พิจารณาตามความสามารถ

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

3 18 ปข้ึนไป

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 10/08/2563

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานรายวัน ฝายเกษตร สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานในสภาวะอากาศรอน

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 10/08/2563

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด พนักงานรายวัน ฝายผลิต สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 10/08/2563

e-mail:hr@leofoods.com

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

2 18-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

100 18-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

โทร .053834575

หนา้ 1/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 10/08/2563

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่คลังสินคา ฝายคลังสินคา สามารถขับรถโฟลคลิฟท สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 10/08/2563

เจาหนาที่รปภ. ฝายทรัพยากร
มนุษย

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

2 18-35 ม.3/ข้ึนไป

1 18-45 ป.6/ข้ึนไป

ปดรับสมัคร 10/08/2563

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่ QA ฝายประกันคุณภาพ มีความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ สุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะ
ได

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 10/08/2563

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด ชางซอมบํารุง ฝายวิศวกรรม มีความรูความสามารถเฉพาะทาง ผานการเกณฑทหารแลว ถามีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 10/08/2563

e-mail:hr@leofoods.com

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

2 18 ปข้ึนไป ปวช./ปวช. ข้ึนไป 
(สาขาไฟฟากําลังฯ
หรือ -สาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ )

2 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

โทร .053834575

หนา้ 2/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ฝาย
เกษตร

สามารถขับและมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต สามารถเดินทางหรือประจําในพ้ืนท่ี
นอกภูมิลําเนาได มีความรูดานกฎหมายหรือขอกําหนดดานการใชสารเคมี
ระหวางประเทศ มีความรูดานสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 10/08/2563

โทร .053834575

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด ผูชวยผูจัดการฝาย ฝายเกษตร 
(วัตถุดิบ)

เคยผานตําแหนงระดับหน.แผนกเกษตรไมนอยกวา 3 ป เคยผานงานดาน
เกษตรในระบบโรงงานอุตสาหกรรมไมนอยกวา 2 ป มีความรูเร่ือง GAP , 
HACCP , FOOD HYGIENE มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ/ทักษะการใช

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

1 23-35 ป.ตรี/เกษตร หรือ 
สาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

1 30-40 ป.ตรี/สาขาเกษตร 
หรือ สาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ HACCP , FOOD HYGIENE มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ/ทักษะการใช

คอมพิวเตอร มีความรูดานกฎหมายหรือขอกําหนดดานการใชสารเคมีระหวาง
ประเทศ

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 10/08/2563

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด Admin/Tele Sale พนักงาน
การตลาดออนไลน

รับออเดอรจากลูกคาทาง Facebook/line โทรศัพท สรุปยอดส่ังซ้ือ ติดตอ
ประสานงานดูแลฐานลูกคาออนไลน มีความคิดสรางสรร สามารถแกไขปญหา
ไดดี มีประสบการณขายออนไลนจะพิจารณาเปนพิเศษมีใจรักงานบริการ 
ส่ือสารภาษาไทยและอังกฤษไดดี

1  หมู 9  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา ปดรับสมัคร 09/08/2563

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก

เก่ียวของ

6 20-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

โทร .053-520909

หนา้ 3/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนักงานบัญชี มีประกันสังคม มีโบนัสประจําป ปรับเงินเดือนทุกป

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

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

ปดรับสมัคร 09/08/2563

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

บริษัท ทาคาโนะ (ปทท.) จํากัด QUALITY CONTROL (ระดับ
ตําแหนงหัวหนางาน)

สามารถอานแบบงาน ไดเปนอยางดี สามารถ พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ ได
เปนอยางดี ***( TOEIC 600 คะแนนข้ึนไป)*** สามารถไปติดตองาน
ตางจังหวัดและตางประเทศได มีประสบการณการทํางานดาน Q.A / Q.C ใน
โรงงานอุตสาหกรรมอยางนอย 3 ป มีความรูความเขาใจเร่ืองระบบ 

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

2 18 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป บัญชี
เทาน้ัน

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/
วิศวกรรมศาสตร

ISO9001:2015, IATF16949:2016 มีความรูเก่ียวกับ QC 7 TOOLS ไมมี
โรคประจําตัว และไมมีปญหาดานสายตา มีพาหนะ(รถยนต,รถจักรยานยนต)
ของตนเองในการใช เดินทางมาทํางาน

89/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 09/08/2563

โทร .053-581450

บริษัท เจ.พี. แอดเซสโซร่ี แอนด โฟน จํากัด พนักงานขาย มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความต้ังใจ ขยัน ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
และอดทน มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต และสามารถขับรถยนตได หากมี
ประสบการณดานการขายจะพิจารณาเปนพิเศษ

5/9  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 09/08/2563

e-mail: leadershop_cm@hotmail.co.th

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณเสริมเก่ียวกับโทรศัพท

2 ไมเกิน 30 ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

โทร .053-510540/057-1786171

หนา้ 4/8



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เฉียน ซิง จํากัด QUALITY CONTROL มีประสบการณทํางานมากกวา 3 ป สามารถพูด อาน เขียน ภาษาจีนไดดี 
สามารถทํางานเปนกะได สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได

168  หมู 6  ต. ปาไผ เพศ ชาย

อ. ล้ี  จ. ลําพูน  คาจาง 25,000  บาท

ประเภทกิจการ โรงงานอบลําไย ปดรับสมัคร 09/08/2563

e-mail:ccli_1234@hotmail.com

โทร .087-7863838

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.เอ.ที. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด 
ซัพพลาย

พนักงานขายชาย จบดานไฟฟาจะพิจารณาเปนพิเศษ จําหนายอุปกรณไฟฟา ยกของ จัดของ 
ชวยขายอุปกรณไฟฟา

42   หมู 6  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

1 25 ป.ตรี/วิทยาศาสตร
บัณฑิต

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

42   หมู 6  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฟฟา  คาจาง 350/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

e-mail:ppat.engineering@gmail.com ปดรับสมัคร 02/07/2563

โทร .053-526318

หางหุนสวนจํากัด พี.พี.เอ.ที. เอ็นจิเนียร่ิง แอนด 
ซัพพลาย

พนักงานขายชาย จบดานไฟฟาจะพิจารณาเปนพิเศษ จําหนายอุปกรณไฟฟา ยกของ จัดของ 
ชวยขายอุปกรณไฟฟา

42   หมู 6  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฟฟา  คาจาง 350/วัน  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

e-mail:ppat.engineering@gmail.com ปดรับสมัคร 02/07/2563

โทร .053-526318

บริษัท ฮองดา จํากัด คนงานทั่วไป อาหาร 3 ม้ือ เขกะได

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 08/08/2563

e-mail:hongda1994@hotmail.com

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

10 20-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

โทร .053-982065
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ฮองดา จํากัด ชางไฟฟาโรงงาน (ประจํา) อาหาร 3 ม้ือ ดูแลไฟฟาในโรงงาน

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 08/08/2563

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

บริษัท ฮองดา จํากัด พนักงานขับรถโฟลคลิฟท 
(ช่ัวคราว)

อาหาร 3 ม้ือ เขากะได

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

2 20-40 ม.6/ข้ึนไป

10 20-40 ม.6/ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 08/08/2563

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

บริษัท ฮองดา จํากัด QC (ช่ัวคราว) อาหาร 3 ม้ือ ตรวจเช็คคุณภาพลําไย ดูแลไลนผลิต เขากะได

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 08/08/2563

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

บริษัท ฮองดา จํากัด เสมียนรับลําไยสด (ช่ัวคราว) อาหาร 3 ม้ือ ตรวจเช็คคุณภาพลําไยสด เขากะได

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 08/08/2563

e-mail:hongda1994@hotmail.com

2 20-40 ม.6/ข้ึนไป

10 20-40 ม.6/ข้ึนไป

โทร .053-982065
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ตนกลา บูทิค จํากัด พนักงานรักษาความปลอดภัย วันหยุดสัปดาหละ 1 วัน

11/1  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท

ประเภทกิจการ หอพัก ปดรับสมัคร 08/08/2563

โทร .053-510160,089-9559950

บริษัท ไทย ฟง รับเบอร จํากัด ชางไฟ พนักงานประจํา

152  หมู 5  ต. เหมืองจ้ี เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สงออกลําไยแหง ปดรับสมัคร 08/08/2563

โทร .053-976962-3

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 25-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

โทร .053-976962-3

บริษัท ไทย ฟง รับเบอร จํากัด QC ลําไยสด พนักงานช่ัวคราว

152  หมู 5  ต. เหมืองจ้ี เพศ หญิง

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สงออกลําไยแหง ปดรับสมัคร 08/08/2563

โทร .053-976962-3

บริษัท ไทย ฟง รับเบอร จํากัด พนักงานรายวัน พนักงานช่ัวคราว

152  หมู 5  ต. เหมืองจ้ี เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สงออกลําไยแหง ปดรับสมัคร 08/08/2563

โทร .053-976962-3

บริษัท ไทย ฟง รับเบอร จํากัด พนักงานขับรถโฟลคลิฟท พนักงานประจํา

152  หมู 5  ต. เหมืองจ้ี เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ สงออกลําไยแหง ปดรับสมัคร 08/08/2563

20 25-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

10 25-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

20 25-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

โทร .053-976962-3
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนักงานแพ็ค+สตอคสินคา ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย ขยัน กระตือรือรนในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี ลักษณะงาน 1.แพ็คสินคา นับสตอคสิน
คา 2.บันทึกสินคาเขา - สินคาออก 3.ดูแลสตอคสินคาใหเปนระเบียบ 4.งาน
อ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท เพศ ชาย

e-mail:p.palin2559@gmail.com ปดรับสมัคร 02/08/2563

โทร .081-5952162

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนักงานทั่วไป มีประสบการณ 1 ปข้ึนไป จะพิจารณาเปนพิเศษ คลองแคลววองไว ตรงตอ
เวลา ซ่ือสัตย ขยัน กระตือรือรนในการทํางาน ลักษณะงาน 1.ปูผา วางผา 

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผา ผาฝายสําเร็จรูป

2 25-35 ปวช./ข้ึนไป

2 25-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา เวลา ซ่ือสัตย ขยัน กระตือรือรนในการทํางาน ลักษณะงาน 1.ปูผา วางผา 

ตามแบบตัดท่ีกําหนด 2.งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท เพศ ชาย

e-mail:p.palin2559@gmail.com ปดรับสมัคร 02/08/2563

โทร .081-5952162

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 พนักงานตัดผา มีประสบการณ 1 ปข้ึนไป จะพิจารณาเปนพิเศษ คลองแคลววองไว ตรงตอ
เวลา ซ่ือสัตย ขยัน กระตือรือรนในการทํางาน ลักษณะงาน 1.ตัดผาตาม
รายละเอียดของใบส่ังตัด 2.สามารถใชอุปกรณตัดผาได 3.สามารถตัดผาตาม
แพทเทิรนไดทุกรูปแบบ 4.งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,500  บาท เพศ ไมจํากัด

e-mail:p.palin2559@gmail.com ปดรับสมัคร 02/08/2563

โทร .081-5952162

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผา ผาฝายสําเร็จรูป

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเส้ือผา ผาฝายสําเร็จรูป

2 25-35 ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

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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