
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยพนักงานสงเสริมวัตถุดิบ มีความรูเก่ียวกับการเกษตร หรือมีประสบการณเก่ียวกับการสงเสริม

การเกษตร สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี สามารถมํางานนอกเวลาออกนอง
พ้ืนท่ีได (ตางจังหวัด) 

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 23 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

พ้ืนท่ีได (ตางจังหวัด) 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 23/05/2562

โทร .053-597121-2

บริษัท เอ แอนด บี รุงเรือง จํากัด คนขับรถโฟลคลิฟ มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน มีประกันสังคม มีเบ้ียขยัน 

22/5  หมู 7  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 380/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ขายปุยเคมี ปดรับสมัคร 23/05/2562

e-mail:cm_abrungrueng@hotmail.com

e-mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthailand.com,bkk@fp

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ข้ึนไป

โทร .088-5572488
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 23 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอ แอนด บี รุงเรือง จํากัด คนขับรถหกลอ มีใบขับข่ีประเภท 2 ขยันอดทน มีประกันสังคม มีเบ้ียขยัน 

22/5  หมู 7  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ขายปุยเคมี ปดรับสมัคร 23/05/2562

e-mail:cm_abrungrueng@hotmail.com

โทร .088-5572488

บริษัท เอ แอนด บี รุงเรือง จํากัด คนงานยกปุย ขยันอดทน มีประกันสังคม มีเบ้ียขยัน 

22/5  หมู 7  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง 320/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

2 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ข้ึนไป

3 18 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ขายปุยเคมี ปดรับสมัคร 23/05/2562

e-mail:cm_abrungrueng@hotmail.com

โทร .088-5572488

บริษัท สันกอกเจริญฟารม จํากัด พนักงานบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลของบริษัท มีประกันสังคม 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร 23/05/2562

โทร .052-0030591

จอหนเปยโน ธุรการทั่วไป-บัญชี-การตลาด ปวช./ปวส. ไมจํากัดสาขา ขยัน ซ่ือสัตย พัฒนาความรูเร่ืองดนตรีได มี
คอมมิชช่ันยอดขายให ถามีความสารถทางดนตรีจะพิจารณาเปนพิเศษ 
สามารถทําความสะอาดไดตามความเหมาะสม 

23 ถนน ลําพูนปาซาง  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานอังคาร-อาทิตย (หยุดวันจันทร)  

ประเภทกิจการ รานจําหนายเคร่ืองดนตรี ปดรับสมัคร 23/05/2562

2 ไมเกิน 40 ป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 24-31 ปวช.-ปวส./ไมจํากัด
สาขา

ประเภทกิจการ รานจําหนายเคร่ืองดนตรี 
อุปกรณดนตรีทุกชนิด

ปดรับสมัคร 23/05/2562

โทร .083-2062455
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 23 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

เจาหนาที่ Design and 
Development

ป.ตรี สาขาท่ีเก่ียวของ ถามีประสบการณมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ มี
ความรูทางดานงานเคร่ืองประดับ สามารถใชคอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐานหรือ
อุปกรณสํานักงานไดในระดับดี สามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารและ
ประสานงานกับแผนกอ่ืน ไๆดดี ขยัน อดทนและสามารถทนตอสภาวะความ
กดดันไดดี 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป
 และก่ึงสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 23/05/2562

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.com

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

โทร .053-552683-6

บริษัท ฟาเพชรภู จํากัด ชางเหล็ก มีประสบการณงานเฟอรนิเจอรจะพิจารณาเปนพิเศษ 

145  หมู 9  ต. ขุนคง เพศ ชาย

อ. หางดง  จ. เชียงใหม   คาจาง ตามฝมือ  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ เฟอรนิเจอร ปดรับสมัคร 22/05/2562

e-mail:keyoon765@gmail.com

โทร .095-4496715

บริษัท ฟาเพชรภู จํากัด ชางไม มีประสบการณงานเฟอรนิเจอรจะพิจารณาเปนพิเศษ 

145  หมู 9  ต. ขุนคง เพศ ชาย

อ. หางดง  จ. เชียงใหม   คาจาง ตามฝมือ  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ เฟอรนิเจอร ปดรับสมัคร 22/05/2562

e-mail:keyoon765@gmail.com

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.com

5 20-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 20-40 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .095-4496715
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 23 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ฟาเพชรภู จํากัด หัวหนาชางเฟอรนิเจอร มีประสบการณงานเฟอรนิเจอรไมและเหล็ก 

145  หมู 9  ต. ขุนคง เพศ ชาย

อ. หางดง  จ. เชียงใหม   คาจาง ตามฝมือ  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ เฟอรนิเจอร ปดรับสมัคร 22/05/2562

e-mail:keyoon765@gmail.com

โทร .095-4496715

เอ เอส พี เทรดด้ิง (ครัวเจเล็ก) พนักงานประจํารานอาหาร ประกันสังคม อาหารฟรี 2 ม้ือ 

89/5  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ หญิง

2 18-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 25-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

89/5  หมู 15  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม
ทุกชนิด

ปดรับสมัคร 22/05/2562

e-mail:golf4713165@hotmail.com

โทร .095-9577071

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ บังคับคดี ปวช.-ป.ตรี นิติศาสตร หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ผานการเกณฑทหารแลว 
สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและพิมพดีดได สามารถขับรถยนต
,จักรยานยนต มีใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลา และออกตางจังหวัดได หาก
มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 22/05/2562

โทร .053-534373 053-534907 

2 20-30 ปวช./- ป.ตรี 
บริหารธุรกิจ เลขา 
การจัดการ นิติศาสตร
 หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 23 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนักงานพิมพเอกสาร ปวช.- ป.ตรี บริหารธุรกิจ เลขา การจัดการ นิติศาสตร หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
มีความชํานาญในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและพิมพดีดได สามารถขับรถยนต
,จักรยานยนต มีใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลาได 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 22/05/2562

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแคชเชียร ม.6-ปวส. บัญชี /คอมฯ/การตลาด หรือบริหารธุรกิจ คาน่ังเคร่ือง 800/เดือน ม.6-ปวช/ม.6-ปวส. 

บัญชี /คอมฯ/

1 20-30 ปวช./- ป.ตรี 
บริหารธุรกิจ เลขา 
การจัดการ นิติศาสตร
 หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

3 20-35

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 22/05/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานชางซอมบํารุง มีประสบการณการทํางานสายงานซอมบํารุง อยางนอย1ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 22/05/2562

e-mail:- Fax 053-581333

บัญชี /คอมฯ/
การตลาด หรือ
บริหารธุรกิจ

1 21-35 ปวช.-ปวส./ไฟฟา

โทร .053-581285 ตอ 104,105
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 23 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาที่พัฒนาลูกคา 
Canvass (การตลาด)

ป.ตรี การขาย การตลาด บริหาร นิเทศ การจัดการ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 22/05/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาที่พัฒนาลูกคา CDO ป.ตรี การขาย การตลาด บริหาร นิเทศ การจัดการ มีประสบการณ 1 ป 

2 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/
บริหาร/นิเทศ/การ
จัดการ

1 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาที่พัฒนาลูกคา CDO ป.ตรี การขาย การตลาด บริหาร นิเทศ การจัดการ มีประสบการณ 1 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 22/05/2562

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน ผูจัดการแผนกเบเกอร่ี ป.ตรี ดานอาหาร,โภชนาการ คหกรรม หรือมีประสบการณอยางนอย 3-5 ป 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ คาสงสินคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 22/05/2562

e-mail:- Fax 053-581333

1 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/
บริหาร/นิเทศ/การ
จัดการ

1 28-40 ป.ตรี/ดานอาหาร,
โภชนาการ,คหกรรม

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 23 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด โรงงาน 1 เจาหนาที่เคร่ืองกล ปวส.ไฟฟา/ชางกลโรงงาน/สาขาท่ีเก่ียวของ สามารถทํางานกะกลางคืน และ
ลวงเวลาได สามารถใชคอมพิวเตอรได ถามีประสบการณงานดานไฟฟา,งาน
เช่ือม จะพิจารณาเปนพิเศษ 

92  หมู 3  ต. หนองจอบ เพศ ไมจํากัด

อ. สันทราย  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผัก ผลไมแชเเข็งสงออก
ตางประเทศ

ปดรับสมัคร 19/05/2562

e-mail:-

โทร .053-844960-4

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 1 หัวหนาหนวยภูมิทัศน ปวช.- ป.ตรี ดานเกษตรกรรม ,พืชสวน หรือมีประสบการณ ควมคุมดูแล

ปวส./ไฟฟา/ชางกล
โรงงาน/สาขาท่ี
เก่ียวของ

1 28-45 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี 

1 18 ปข้ึนไป

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 1 หัวหนาหนวยภูมิทัศน ปวช.- ป.ตรี ดานเกษตรกรรม ,พืชสวน หรือมีประสบการณ ควมคุมดูแล
บริหารจัดการงานดานภูมิทัศน จัดสวน+ดูแลส่ิงแวดลอมภายในบริษัท 

130/1  หมู 16  ต. ทาสบเสา เพศ ไมจํากัด

อ. แมทา  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร 19/05/2562

e-mail:recruit@vpf.co.th

โทร .053-380089 ตอ 107,108/ 
093-1402550หจก.กราฟฟค ลําพูน พนักงานถายเอกสาร มีบุคลิกขยัน อดมน ต้ังใจทํางาน สามารถขับรถยนตไดพิจารณาเปนพิเศษ 

คาแรง เบ้ียขยัน ประกันสังคม โอที โบนัส ฯ 

213 ถ. เจริญราษฏร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ 
ปายโฆษณา

ปดรับสมัคร 19/05/2562

e-mail:idd999@hotmail.com 

1 28-45 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี 
ดานเกษตรกรรม ,พืช
สวน หรือมี
ประสบการณ

1 20-40 ไมจํากัด/ข้ึนไป

e-mail:idd999@hotmail.com 

โทร .053-534454,081-7831770,053-562442
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 23 เมษายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Operator Store พนักงานสโตร ม.6/ปวช. อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดเบ้ืองตน สามารถยกของหนัก 25 กิโล
ข้ึนไปได สามารถขับรถโฟลคลิฟทและมีใบอนุญาตจะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง 160 ซม. ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 19/05/2562

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

1 20-35 ม.6-ปวช/-

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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