
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท พี เอ แอร แอนด เซอรวิส จํากัด พนกังานบัญชี สามารถใชโปรแกรมบัญชี Express ไดจะพิจารณาพิเศษ มีโบนัส 

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 4 - 10 กันยายน 2564

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

1 23-35 ปวส.-ป.ตรีบริษัท พี เอ แอร แอนด เซอรวิส จํากัด พนกังานบัญชี สามารถใชโปรแกรมบัญชี Express ไดจะพิจารณาพิเศษ มีโบนัส 

ทองเที่ยวประจําป ประกันสังคม

86  หมู 3  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000-12,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ขาย ติดตั้ง ซอมแซม เครื่องปรับอากาศ วันที่ปดรับสมัคร 06/10/2564

e-mail:pa.air_lamphun@yahoo.co.th / teiy.paair@gmail.com

โทร .053-562918

บริษัท ซ.ีพี.เอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด ผูชวยผูจัดการสวนขาย วางแผนจัดการ ทํายอดขายตามเปาหมายที่ไดรับจากบริษัท มี

ประสบการณดานการบริหาร จะพิจารณาเปนพิเศษ

106  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 20,000  บาท

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 06/10/2564

โทร .099-5234458

1 23-35 ปวส.-ป.ตรี

1 25-45 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 1/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 4 - 10 กันยายน 2564

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

บริษัท ซ.ีพี.เอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด เจาหนาที่การตลาด ดูแลงานในสวนการตลาด/ถนัดดานวางแผนการตลาด/นําเสนอแผนการ

ตลาด สามารถใชคอมพิวเตอร MS Office (word/excel) และโปรแกรม

กราฟก

106  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 06/10/2564

โทร .099-5234458

บริษัท ซ.ีพี.เอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด VAN SALE มีความกระตือรือรนในการทํางานพรอมเรียนรูงานเสนอ มีมนุษยสัมพันธ

1 23-30 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 23-30 ไมจํากัดวุฒิการศึกษาบริษัท ซ.ีพี.เอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด VAN SALE มีความกระตือรือรนในการทํางานพรอมเรียนรูงานเสนอ มีมนุษยสัมพันธ

ที่ดี ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ ขับรถยนตได มีใบขับขี่

106  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาทั่วไป วันที่ปดรับสมัคร 06/10/2564

โทร .099-5234458

หจก. อีไล คอนทรัคชั่น (ไทยแลนด) พนกังานทั่วไป ไมจํากัดเวลาทํางาน (ทํางานในจังหวัดลําพูน) หองพักฟรี เบี้ยขยัน 

ประกันสังคม ลักษณะงานเกี่ยวกับการผลิตแผนพื้นสําเร็จรูป,รั้ว,เสา,พื้น 

HC ไมจําเปนตองเคยผานงาน ขยัน อดทน มาเปนครอบครัวไดยิ่งดี

208  หมู 9  ต. ทุงฝาย เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําปาง

ประเภทกิจการ ผลิตแผนพื้นสําเร็จรูป และรั้ว วันที่ปดรับสมัคร 06/10/2564

e-mail:Tongmachine33@hotmail.com

โทร .080-4936951

2 23-30 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

15 20 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 4 - 10 กันยายน 2564

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

บริษัท สยามเทคโนโลยี แมชชีน พารท จํากัด ชางมิลลิ่ง ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ คาอาหาร คาเดินทาง

230   หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 10,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลโรงงาน วันที่ปดรับสมัคร 07/10/2564

e-mail:kongdech.s@gmail.com

โทร .053-093436

บริษัท สยามเทคโนโลยี แมชชีน พารท จํากัด ชาง CNC ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ คาอาหาร คาเดินทาง1 25 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

2 25 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

บริษัท สยามเทคโนโลยี แมชชีน พารท จํากัด ชาง CNC ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ คาอาหาร คาเดินทาง

230   หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 13,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลโรงงาน วันที่ปดรับสมัคร 07/10/2564

e-mail:kongdech.s@gmail.com

โทร .053-093436

หางหุนสวนจํากัด พีเอ็ม.เคมีคอล ธุรการ 1 ไมเกิน 40 ปวส.-ป.ตรี -

15/3  หมู 4  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000-15,000  บาท

ประเภทกิจการ รับเหมาทําความสะอาดในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน วันที่ปดรับสมัคร 08/10/2564

โทร .086-6549215,053-001770

1 25 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 4 - 10 กันยายน 2564

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

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

Production Engineer 1 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีBachelor's 

degree in 

Electrical, 

Mechanical, 

Industrial 

Engineering any 

related field.

• At least 1-2 years working experience in a manufacturing 

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

candidate must have a high degree ol managerial skills and 

first line supervisory experience in the manufacturing. 

Knowledge of standard cost systems and controls is required. 

• Management skill requirements: leadership, supervisory, 

decision making, coaching, problem-solving, planning, and 

communication. • Good command of the EngSsh language 

and computer proficiency.

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

Maintenance Engineer • At least 1 -2 years working experience in maintenance 

machine. • Good Knowledge program PLC, Servo Motor, 

Electrical Pneumatic, Auto CAD System, Job Analyze. Project 

& Improvement. • Experience PM and maintenance machine. • 

The successful candidate must have a high degree of 

managerial skills and first. line supervisory experience in the 

manufacturing • Good command of the English language and 

computer proficiency.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันที่ปดรับสมัคร 09/10/2564
e-mail:apl.microglass@agc.com
โทร .053-584300 ตอ 1114

2 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ีBachelor's 

degree in 

Electrical 

Electronic any 

related field.
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 4 - 10 กันยายน 2564

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

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

ชางเทคนิค Maintenance • มีทักษะและมีความเขาใจในการทํางานเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครึอง

จักร (PM) หรีองานอ่ืนๆที่เกี่ยวของ • หากมีประสบการณหรีอมีความรู

พื้นฐานเเก่ียวกับการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร จะพิจารนาเปนพิเศษ • 

หากมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม PLC, Electrical Pneumatic, 

Auto CAD system จะพิจารนาเปนพิเศษ • สามารกทํางานเขากะได

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

3 20 ปข้ึนไป ปวส./ปวส. สาขา

ไฟฟา เครี่องกล อิ

เลิกทรอนิกส

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันที่ปดรับสมัคร 09/10/2564

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

ธุรการ Production • มีประสบการณในการทํางานในการบันทึกขอมูล หรีอ งานสํานักงาน 1

 -2 ป • มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโดยเฉพาะโปรแกรม

 Excel • มีทักษะในการควบคุม/ดูแลระบบเอกสารที่ใชในหนวยงาน 

จัดทํารายงานตางๆ • มีทักษะในการควบคุม/ดูแลอุปกรณ เครื่องมือ 

รวมถึง Stock ที่ใชในหนวยงาน

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันที่ปดรับสมัคร 09/10/2564

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ปวส. พณิชย

การทุกสาขา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 4 - 10 กันยายน 2564

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

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 

จํากัด

ฝายผลิต (เฉพาะคนพิการ) • มีบัตรประจําตัวคนพิการ ที่ยังไมหมดอายุ • สามารถชวยเหลือตัวเองได

 และสื่อสารได

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและชิ้นสวนประกอบเลนสแกว วันที่ปดรับสมัคร 09/10/2564

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เพลทโธรา สปอรตส แมนูแฟคเจอริ่ง พนกังานฝายผลิตทั่วไป สุขภาพแข็งแรง ยืนทํางานได

10 18 ปข้ึนไป ม.3/ขึ้นไป

80 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไปบริษัท เพลทโธรา สปอรตส แมนูแฟคเจอริ่ง 

จํากัด

พนกังานฝายผลิตทั่วไป สุขภาพแข็งแรง ยืนทํางานได

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางน้ํา วันที่ปดรับสมัคร 09/10/2564

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เพลทโธรา สปอรตส แมนูแฟคเจอริ่ง 

จํากัด

พนกังานเย็บ สุขภาพแข็งแรง

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางน้ํา วันที่ปดรับสมัคร 09/10/2564

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

80 18 ปขึ้นไป ม.3/ขึ้นไป

15 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 4 - 10 กันยายน 2564

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

บริษัท เพลทโธรา สปอรตส แมนูแฟคเจอริ่ง 

จํากัด

คนสวน สุขภาพแข็งแรง

97   หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางน้ํา วันที่ปดรับสมัคร 09/10/2564

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด Planning Staff สามารถพูด อาน เขียนภาษาจีนไดดี (หากได 2 ภาษาจะพิจารณาเปน

พิเศษ) เชนภาษาจีนและอังกฤษ หรือภาษาจีนและญี่ปุน สามารถใช

คอมพิวเตอรโปรแกรม Ms-Office ได มีความกระตือรือรน ความอดทน

1 22-27 ป.ตร/ีทุกสาขา

15 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

คอมพิวเตอรโปรแกรม Ms-Office ได มีความกระตือรือรน ความอดทน

ในการทางานสูง และสามารถทางานภายใตสภาวะกดดันได มีมนุษย

สัมพันธดี, มีทัศนคติในการทางานที่ดี สามารถทางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืน

ไดดี

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ หญิง

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม วันที่ปดรับสมัคร 09/10/2564

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

โทร .053-569500

บริษัท ลีโอฟูดส จํากัด เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย หากมีประสบการณพิจารณาเปนพิเศษ รางกายแข็งแรงใมมีโรคประจําตัว

 /เขากะได ผานการเกณฑทหาร

178  หมู 9  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. สันปาตอง  จ. เชียงใหม  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแชแข็งสงออก วันที่ปดรับสมัคร 09/10/2564

e-mail:hr@leofoods.com

โทร .053834575

1 21-40 ม.6/-ปวส.
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 4 - 10 กันยายน 2564

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

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด แมบาน มีประสบการณการทําความสะอาดสํานักงาน โรงอาหาร รักงานบริการ มี

ความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธดี รางกายสมบูรณแข็งแรง

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ วันที่ปดรับสมัคร 10/10/2564

e-mail:duangduan_j@shindengen.co.th/recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

1 30-45 ป.6/ขึ้นไป

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด พนกังานยกสินคาชาย สุขภาพแข็งแรง ขยัน ซื่อสัตย อดทน มีวินัย มีความละเอียดรอบคอบ มี

มนุษยสัมพันธที่ดี บุคลิคสุภาพเรียบรอย ใจเย็น มีใจรักการบริการ มี

ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

เพศ ชาย

บริษัท เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด พนกังานขับรถชาย สุขภาพแข็งแรง ขยัน ซื่อสัตย อดทน มีวินัย มีความละเอียดรอบคอบ มี

มนุษยสัมพันธที่ดี บุคลิคสุภาพเรียบรอย ใจเย็น มีใจรักการบริการ มี

ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

109   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ วันที่ปดรับสมัคร 10/10/2564

e-mail:ad.worldchemical@gmail.com

โทร .053-525171-2 / 098-8082038 fax 053-525173

2 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 4 - 10 กันยายน 2564

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

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนย

กระจายสินคา 7-11) ลําพูน

พนกังานจัดสินคา มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะได

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 353/วนั  บาท

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอื่น วันที่ปดรับสมัคร 10/10/2564

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

โทร .091-1434974,091-7249001,091-0047623,091-0047625

ม.3/- ปวส.

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

30 18-35

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

หนา้ 9/9


