
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด โรงงาน 1 ผูชวยหัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพ มีประสบการณทางดานตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ หรือระบบคุณภาพ

สามารถทํางานในท่ีอากาศเย็น หรือเขางานกะกลางคืน หรือทํางานลวงเวลาได
 มีความรูทางดานคอมพิวเตอร และสามารถใชไดดี มีความเปนผูนํา

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 พฤศจิกายน 2564
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 22-30 ป.ตรี/วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร, เทคโนโลยี
อาหาร หรือสาขอ่ืนท่ี
เก่ียวของ
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บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด โรงงาน 1 ผูชวยหัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพ มีประสบการณทางดานตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ หรือระบบคุณภาพ
สามารถทํางานในท่ีอากาศเย็น หรือเขางานกะกลางคืน หรือทํางานลวงเวลาได
 มีความรูทางดานคอมพิวเตอร และสามารถใชไดดี มีความเปนผูนํา

92  หมู 3  ต. หนองจอบ เพศ ไมจํากัด

อ. สันทราย  จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ ผัก ผลไมแชเเข็งสงออก
ตางประเทศ

วันท่ีปดรับสมัคร 02/12/2564

โทร .053-844960-4

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานขับรถ มีใบขับข่ีประเภท 2

179   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง   จ. ลําพูน  คาจาง 13,000  บาท

วันท่ีปดรับสมัคร 02/12/2564

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

1 22-30 ป.ตรี/วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร, เทคโนโลยี
อาหาร หรือสาขอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

2 20-35 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ประเภทกิจการ คาปลีก คาสง สินคาอุปโภค บริโภค

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

2 20-35 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 พฤศจิกายน 2564
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานแคชเชียร -

179   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง   จ. ลําพูน  คาจาง 13,000  บาท

ประเภทกิจการ คาปลีก คาสง สินคาอุปโภค บริโภค วันท่ีปดรับสมัคร 02/12/2564

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานจัดเรียง -

4 20-35 ม.6/ข้ึนไป

2 20-35 ม.6/ข้ึนไป
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บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานจัดเรียง -

179   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง   จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ คาปลีก คาสง สินคาอุปโภค บริโภค วันท่ีปดรับสมัคร 02/12/2564

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

บริษัท แจมฟาเซฟมารท จํากัด พนักงานคลังสินคา -

179   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง   จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท

ประเภทกิจการ คาปลีก คาสง สินคาอุปโภค บริโภค วันท่ีปดรับสมัคร 02/12/2564

e-mail:jfsavemart@gmail.com

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

2 20-35 ม.6/ข้ึนไป

2 20-35 ม.6/ข้ึนไป

โทร .053-093447-8 ตอ 18,32

2 20-35 ม.6/ข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 พฤศจิกายน 2564
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พี เอ แอร แอนด เซอรวิส จํากัด พนักงานบัญชี สามารถใชโปรแกรม MS Office หรือโปรแกรมทางบัญชี ข้ันพ้ืนฐาน หาก
สามารถใชโปรแกรม Express ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ

86  หมู 3  ต. ในเมือง เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000 ข้ึนไป  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 
ประเภทกิจการ ขาย ติดตั้ง ซอมแซม เครื่องปรับอากาศ วันท่ีปดรับสมัคร 02/12/2564
e-mail:pa.air_lamphun@yahoo.co.th / teiy.paair@gmail.com
โทร .053-562918
บริษัท ไบโอเคมิสทรี่ (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานฝายประชาสัมพันธทางวิทยุ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความสามารถทางดานการสื่อสาร

มีความรูเรื่องการเกษตร

20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป การบัญชี

1 20 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1
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บริษัท ไบโอเคมิสทรี่ (ประเทศไทย) จํากัด พนักงานฝายประชาสัมพันธทางวิทยุ หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความสามารถทางดานการสื่อสาร
มีความรูเรื่องการเกษตร

168  หมู 11  ต. เหลายาว เพศ ชาย
อ. บานโฮง  จ. ลําพูน
ประเภทกิจการ ผลิตปุยยูเรีย และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปุย วันท่ีปดรับสมัคร 02/12/2564
e-mail:officebio252@gmail.com
โทร .053-980190/094-6394246
บริษัท นพดาโปรดักส จํากัด พนักงานขับรถขนสงสินคา มีประสบการณในการขับรถพวงหรือสิบลอ ไมนอยกวา 1 ป ตองมีใบขับข่ี

ประเภท 2 มีความรับผิดชอบ

280  หมู 9  ต. เหมืองจี้ เพศ ชาย
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 20,000  บาท
ประเภทกิจการ สินคาเกษตรแปรรูป กระเทียมดํา วันท่ีปดรับสมัคร 02/12/2564
e-mail:info@nopphada.co.th
โทร .052-030203 และ 095-6961881

1 20 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 24-50 ป.6/ข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 พฤศจิกายน 2564
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม พนักงานขาย (SALES BOOTER) ประสบการณทํางาน 2 ปข้ึนไป สามารถขับรถยนต มีรถยนตเปนของตนเอง
สามารถทํางานลวงเวลาได มีความรูเบื้องตนในกลุมสินคาวัสดุกอสราง เคยผาน
งานโปรเจคจะพิจารณาเปนพิเศษ

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง วันท่ีปดรับสมัคร 04/12/2564

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท ฟูดสตาร จํากัด (ศูนยกระจายสินคาลําพูน) เจาหนาท่ีขาย **ตองมีบุคคลค้ําประกัน

1 25-45 ปวส./ข้ึนไป หรือ
เทียบเทา ในสาขาท่ี
เก่ียวของ

5 22 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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บริษัท ฟูดสตาร จํากัด (ศูนยกระจายสินคาลําพูน) เจาหนาท่ีขาย **ตองมีบุคคลค้ําประกัน

97  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 11,000+เบ้ียเลี้ยง 215/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายนํ้าผลไม วันท่ีปดรับสมัคร 04/12/2564

โทร .081-8366509,095-7218369

บริษัท ฟูดสตาร จํากัด (ศูนยกระจายสินคาลําพูน) เจาหนาท่ีขับรถ **ตองมีบุคคลค้ําประกัน

97  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง 10,000+เบ้ียเลี้ยง 200/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายนํ้าผลไม วันท่ีปดรับสมัคร 04/12/2564

โทร .081-8366509,095-7218369

5 22 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

5 22 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 พฤศจิกายน 2564
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด พาลิน 2559 ชางเย็บผา ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ เย็บผาตามแบบของทางราน มีจักร
เย็บผาสวนตัว รับงานไปทํางานท่ีบาน

90/1  หมู 7  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเสื้อผา ผาฝายสําเร็จรูป วันท่ีปดรับสมัคร 05/12/2564
e-mail:p.palin2559@gmail.com
โทร .081-5952162,092-9626456
บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานตมเพชร - มีไหวพริบดี คลองแคลว วองไว - มีความเปนระเบียบเรียบรอย รักษาความ

สะอาดสวนบุคคลไดดี - สามารถทํางานลวงเวลาได (ไมมีกะกลางคืน) - มีความ
รับผิดชอบสูง ขยัน ไมขาดงาน ลางาน เกินความจําเปน

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

10 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 20-35
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บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานตมเพชร - มีไหวพริบดี คลองแคลว วองไว - มีความเปนระเบียบเรียบรอย รักษาความ
สะอาดสวนบุคคลไดดี - สามารถทํางานลวงเวลาได (ไมมีกะกลางคืน) - มีความ
รับผิดชอบสูง ขยัน ไมขาดงาน ลางาน เกินความจําเปน

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท
ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและเพชรตัด วันท่ีปดรับสมัคร 05/12/2564
โทร .053-526130 053-526444
บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพเพชร - มีไหวพริบดี คลองแคลว วองไว - สามารถใชกลองไมโครสโคปได - มี

ประสบการณดานเพชร จะพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถทํางานลวงเวลาได
(ไมมีกะกลางคืน) - มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ไมขาดงาน ลางาน เกินความ
จําเปน

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท
ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและเพชรตัด วันท่ีปดรับสมัคร 05/12/2564
โทร .053-526130 053-526444

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 20-35 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 20-35
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 พฤศจิกายน 2564
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ศิตารา ไดมอนด จํากัด พนักงานรับ-จายเพชร - มีไหวพริบดี คลองแคลว วองไว - สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
Word, Excel ได - สามารถทํางานลวงเวลาได (ไมมีกะกลางคืน) - มีความ
รับผิดชอบสูง ขยัน ไมขาดงาน ลางาน เกินความจําเปน

100/11  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 315/วัน  บาท
ประเภทกิจการ รับจางผลิตเพรชเจียระไนและเพชรตัด วันท่ีปดรับสมัคร 05/12/2564
โทร .053-526130 053-526444
บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
จํากัด

ผูแทนขาย สถานท่ีปฏิบัติงาน อ.จอมทองจ.เชียงใหม 1 อัตรา ขับรถยนตไดและมีใบขับข่ี
รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธดี หนาท่ีความรับผิดชอบ เขาพบลูกคา แนะนําและ
เสนอขายผลิตภัณฑบริษัทฯเชน เน้ือหมู,เน้ือไก,ไขไก,สินคาแปรรูป ฯ ใหไดตาม
เปาหมาย และอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

1 22-30 ป.ตรี

1 20-35 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
จํากัด

ผูแทนขาย สถานท่ีปฏิบัติงาน อ.จอมทองจ.เชียงใหม 1 อัตรา ขับรถยนตไดและมีใบขับข่ี
รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธดี หนาท่ีความรับผิดชอบ เขาพบลูกคา แนะนําและ
เสนอขายผลิตภัณฑบริษัทฯเชน เน้ือหมู,เน้ือไก,ไขไก,สินคาแปรรูป ฯ ใหไดตาม
เปาหมาย และอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. เชียงใหม  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท
ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอ่ืนๆ วันท่ีปดรับสมัคร 05/12/2564
โทร .053-203200-4 ตอ 131,145
บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
จํากัด

พนักงานปฏิบัติการขับรถ สถานท่ีปฏิบัติงาน ศูนยกระจายสินคา อ.สันทราย จ.เชียงใหม 2 อัตรา
สามารถขับรถยนต / รถบรรทุกได และมีใบขับข่ี ชนิด 2 หนาท่ีความ
รับผิดชอบ สงสินคาใหลูกคาในเขตท่ีรับผิดชอบ และอ่ืน ๆท่ีไดรับมอบหมาย

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. เชียงใหม  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท
ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอ่ืนๆ วันท่ีปดรับสมัคร 05/12/2564
e-mail:Darakulc@betagro.com
โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

1 22-30 ป.ตรี

2 20-35 ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

2 20-35 ม.3/ข้ึนไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 5 พฤศจิกายน 2564
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
จํากัด

พนักงานปฏิบัติการขับรถ สถานท่ีปฏิบัติงาน สาขาลําพูน 1 อัตรา สามารถขับรถยนต และมีใบขับข่ี
หนาท่ีความรับผิดชอบ สงสินคาใหลูกคาในเขตท่ีรับผิดชอบ และอ่ืน ๆท่ีไดรับ
มอบหมาย

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. เชียงใหม  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท
ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอ่ืนๆ วันท่ีปดรับสมัคร 05/12/2564
โทร .053-203200-4 ตอ 131,145
บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
จํากัด

พนักงานปฏิบัติการตัดแตงเนื้อ สถานท่ีปฏิบัติงาน สาขาลําพูน 1 อัตรา สุขภาพรางกายแข็งแรงรักงานบริการ
หนาท่ีความรับผิดชอบ ผลิตสินคา เชน สไลท หั่น ซอย บด เน้ือหมู ไก ตาม
คําสั่งซื้อ ของลูกคาจัดสินคาใหลูกคาและอ่ืน ๆท่ีไดรับมอบหมาย

1 20-35 ม.3/ข้ึนไป

1 20-35 ม.3/ข้ึนไป
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บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
จํากัด

พนักงานปฏิบัติการตัดแตงเนื้อ สถานท่ีปฏิบัติงาน สาขาลําพูน 1 อัตรา สุขภาพรางกายแข็งแรงรักงานบริการ
หนาท่ีความรับผิดชอบ ผลิตสินคา เชน สไลท หั่น ซอย บด เน้ือหมู ไก ตาม
คําสั่งซื้อ ของลูกคาจัดสินคาใหลูกคาและอ่ืน ๆท่ีไดรับมอบหมาย

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. เชียงใหม  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท
ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอ่ืนๆ วันท่ีปดรับสมัคร 05/12/2564
e-mail:Darakulc@betagro.com
โทร .053-203200-4 ตอ 131,145
บริษัท ซ.ีพี.เอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด พนักงานขาย Pre sale ลําพูน-ลําปาง มีทักษะการขาย เสนอสินคาทํายอดขายตามเปาหมายท่ีกําหนด สรางฐาน

ลูกคาใหม สามารถใชคอมพิวเตอร และ Microsoft ไดเปนอยางดี มี
ประสบการณดานการขายจะพิจารณาเปนพิเศษ

106  หมู 3  ต. อุโมงค อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 15,000++  บาท เพศ ไมจํากัด
ประเภทกิจการ การขายสงสินคาท่ัวไป วันท่ีปดรับสมัคร 05/12/2564
โทร .099-5234458/ 091-6968589

1 25-40 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 20-35 ม.3/ข้ึนไป

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

โทรศัพท 053-525543-4 โทรสาร 053-525543 ตอ 502
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com หนา้ 7/7


