
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ครูผูชวย ดูแล สอนนักเรียน คูกับครูประจําชั้น3 25 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ครูผูชวย ดูแล สอนนักเรียน คูกับครูประจําชั้น

169 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000  คาจาง ตามระเบียบโรงเรียน  บาท

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 16/08/2564

โทร .053-561534,083-561534,089-7002804

บริษัท พีพีพี โกลด จํากัด (หางทองแมซิวเฮยีง

เยาวราช)

พนกังานขาย มีคาลวงเวลา คาคอมมิชชั่น โบนัสการทํางาน มีไหวพริบในการพูดคุย 

คาขาย มีความซื่อสัตย ทักษะการทํางานสอนให มีความใฝรู อยากพัฒนา

 อาจไดโยกยายไปสาขาอื่นๆในจังหวัดลําพูน

296/1  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000+  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.30-19.30 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ คาขายทองรูปพรรณ ปดรับสมัคร 16/08/2564

e-mail:mmgold.hr@gmail.com

โทร .053-511974/080-999-2468

3 25 ปขึ้นไป ม.6/ขึ้นไป

2 25-35 ปวส.-ป.ตรี

หนา้ 1/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท พีพีพี โกลด จํากัด (หางทองแมซิวเฮยีง

เยาวราช)

พนกังานแคชเชียร มีคาลวงเวลา คาคอมมิชชั่น โบนัสการทํางาน

296/1  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000+  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.30-19.30 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ คาขายทองรูปพรรณ ปดรับสมัคร 16/08/2564

e-mail:mmgold.hr@gmail.com

โทร .053-511974/080-999-2468

โรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ พนกังานประจํารานชาไขมุก ชงชามุก และเครื่องดื่มตามเมนูของรานเทานั้น เช็คสตอคสินคา ทําสรุป

1 22-35 ปวส.-ป.ตร/ี-

2 22 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษาโรงพยาบาลลําพูนใกลหมอ พนกังานประจํารานชาไขมุก ชงชามุก และเครื่องดื่มตามเมนูของรานเทานั้น เช็คสตอคสินคา ทําสรุป

ยอดขายประจําเดือน

97  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร 15/08/2564

e-mail:Onewellness97@gmail.com

โทร .053-581997

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (เดอะพิซซา

คอมปานี สาขาลําพูน)

พนกังานสงพิซซา มีรถมอเตอรไซค ใบขับขี่ พ.ร.บ.รถมอเตอรไซต

1/91 ถนนสันปาฝาย  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ขายพิซซา,อาหารจานดวน ปดรับสมัคร 15/08/2564

โทร .053-552986-7

2 22 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

20 18 ปข้ึนไป ม.3/-

หนา้ 2/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนกังานการเงิน สามารถขึ้นเวรได รับชําระคาบริการของผูใชบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

จัดทํารายงานยอดรายวันของแตละวันและหลักฐานการชําระเงิน ***

หากตองการยื่นใบสมัครงาน ใหสง RESUME พรอมเอกสารการสมัครงาน

 ขอเปนไฟลสแกน หรือ PDF และสงมาตามที่อยู E-Mail : 

Prucksa_c@hotmail.com เทานั้น (เนื่องจากสถานการณ COVID-19 )

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

1 23-35 ปวส.-ป.ตร/ีขึ้นไป 

การเงิน

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-16.00 น.16.00-08.00 น. 

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/08/2564

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

หางหุนสวนจํากัด มาลี บาดาล 1986 ชางเทคนิคและซอมบํารุง สามารถทํางานนอกสถานที่ตามไซตงานและทํางานลวงเวลาได มีที่พัก 

โบนัส ประกันสงัคม หากมีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ

1/7  หมู 3  ต. มวงนอย เพศ ชาย

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000-12,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ รับขุดเจาะบอบาดาล ปดรับสมัคร 15/08/2564

e-mail:malee_badan@hotmail.com

โทร .080-6424479

1 18-55 ปวช.-ปวส./หรือ

เทียบเทา ชางกล

โรงงาน ชางไฟฟา

หนา้ 3/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

หางหุนสวนจํากัด มาลี บาดาล 1986 ชางคอนโทรลรถเจาะน้ําบาดาล สามารถพักคางแรมตามไซตงานและทํางานลวงเวลาได มีที่พัก โบนัส 

ประกันสังคม หากมีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ

1/7  หมู 3  ต. มวงนอย เพศ ชาย

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000-18,000  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ รับขุดเจาะบอบาดาล ปดรับสมัคร 15/08/2564

e-mail:malee_badan@hotmail.com

โทร .080-6424479

7 18-55 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

โทร .080-6424479

บริษัท ฟช เอ็นเทอรไพรซส(ไทยแลนด) จํากัด พนกังานใสสี เบี้ยขยัน คาเดินทาง คาเชาบาน โบนัสประจําป คาอาหารกลางวัน งาน

เล้ียงสังสรรค ประกันสังคม กองทุนกูยืมเพื่อพนักงาน กองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ

93  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การทําเครื่องประดับจากเพชรพลอย โลหะมีคาและไขมุก ปดรับสมัคร 15/08/2564

e-mail:fishent_admin@csloxinfo.com

โทร .053-093833-6

3 18-35 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 4/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

พนกังานจัดเรียงสินคาอาหารสด (ไมจําเปนตองมีประสบการณ) ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คา

ลวงเวลา

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสนิคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 14/08/2564

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา พนกังานจัดเรียงสินคาอาหารแหง (ไมจําเปนตองมีประสบการณ) ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คา

1 20-35 ม.6/ขึ้นไป

1 20-35 ม.6/ขึ้นไปบริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

พนกังานจัดเรียงสินคาอาหารแหง (ไมจําเปนตองมีประสบการณ) ประกันสังคม / ยูนิฟอรม / คากะ / คา

ลวงเวลา

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสนิคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 14/08/2564

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา

ลําพูน

พนกังานแคชเชียร (หากมีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ) สิทธิการรักษาพยาบาล /

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ / ยูนิฟอรม /โบนัสประจําป /ประกันสังคม / คา

นั่งเครื่องแคชเชียร

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ คาสงสนิคาอุปโภค บริโภค ปดรับสมัคร 14/08/2564

โทร .053-581285 ตอ 104,105

1 20-35 ม.6/ขึ้นไป

2 21-35 ม.6/ขึ้นไป

หนา้ 5/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนกังานเชื่อม SOLDERING ผูชายผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานใน

วันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลรี่ตามตําแหนงที่ระบุไว

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก ปดรับสมัคร 13/08/2564

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนกังาน ขัดละเอียด POLISHING ผูชายผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานใน

5 23-40 ม.3/- ปวช. ขึ้นไป 

หรือเทียบเทา

5 23-40 ม.3/- ปวช. ขึ้นไป บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนกังาน ขัดละเอียด POLISHING ผูชายผานการเกณฑทหารแลว สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานใน

วันหยุดได มีประสบการณดานจิวเวลรี่ตามตําแหนงที่ระบุไว จะไดรับ

พิจารณาเปนพิเศษ

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออก ปดรับสมัคร 13/08/2564

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท จี.ซ.ี ดีสทริบิวช่ัน จํากัด เจาหนาที่จัดเรียงสินคา (แจมฟา) ทํางานที่หางแจมฟา จัดเรียงสินคา

51/3  หมู 2  ต. คลองเกลือ เพศ ไมจํากัด

อ. ปากเกร็ด  จ. นนทบุรี  คาจาง 315  บาท ชวงเวลาทํางาน 09.00-18.00 น. 

ประเภทกิจการ จําหนายลูกอม ปดรับสมัคร 13/08/2564

e-mail:-

โทร .02-9594969/087-6033680

5 23-40 ม.3/- ปวช. ขึ้นไป 

หรือเทียบเทา

1 20-40 ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 6/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด พนกังานบัญชี หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดประจําป พักรอน

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 11,000-12,000  บาท

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง ปดรับสมัคร 13/08/2564

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

บริษัท พี เอ็น เค เนเจอร จํากัด (ลําพูน) พนกังานพัฒนา สามารถใช Word,Excel ปลูกผักเปน เลี้ยงจิ้งหรีดได

โกดัง CTP DC หอง B4-B5 177  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท

1 22-35 ปวส.-ป.ตร/ีบัญชี 

การจัดการ

1 23-35 ปวส.-ป.ตร/ี-

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิต นําสง สงออก สินคาที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม ปดรับสมัคร 13/08/2564

e-mail:pnk_chaingmai@hotmail.com

โทร .081-9526056

บริษัท เอฟ แอนด อาร จิวเวลรี่ จํากัด พนกังานฝายผลิต ( แผนก RESIN

 )/ชางหลอเรซิ่น/ผสมสีเรซิ่น

- สามารถทํางานลวงเวลาได - มีความสามารถในการเรียนรูงานไดเร็ว 

และทํางานที่ได รับมอบหมายไดเปนอยางดี - ขยัน อดทน มีความ

กระตือรือรนในการทํางาน - มีความละเอียด รอบคอบ ในการทํางาน - 

มีประสบการณในดานงานเรซิ่นและแตงตัวเรือนจะพิจารณาเปนพิเศษ - 

มีประสบการณในธุรกิจเครื่องประดับงานสงออกจะพิจารณาเปนพิเศษ

79/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับเพื่อสงออก ปดรับสมัคร 13/08/2564

e-mail:hrsafety@frjewel.com

โทร .053-581361-3 แฟกซ 053-581364

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 7/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

พนกังาน Planting มีประสบการณดานเครื่องประดับ จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน ชื่อ

สัตย และมีความกระตือรีอรน รักงาน พรอมที่ จะเรียนรู และมีทัศนะคติ

ที่ดีกับงาน ไมมีปญหาเรื่องที่พักและ ที่อยูอาศัย สายตาดี สุขภาพรางกาย

แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว และ โรคติดตอรายแรง ไมสูบบุหรี่หรือสาร

เสพติด ทุกชนิด

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 07.45-18.00 จ-ศ มีโอทีทุกวัน 

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 13/08/2564

5 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 13/08/2564

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

ชาง Wax setting มีประสบการณดานเครื่องประดับ จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน ชื่อ

สัตย และมีความกระตือรีอรน รักงาน พรอมที่ จะเรียนรู และมีทัศนะคติ

ที่ดีกับงาน ไมมีปญหาเรื่องที่พักและ ที่อยูอาศัย สายตาดี สุขภาพรางกาย

แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว และ โรคติดตอรายแรง ไมสูบบุหรี่หรือสาร

เสพติด ทุกชนิด

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 07.45-18.00 จ-ศ มีโอทีทุกวัน 

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 13/08/2564

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา5 18 ปข้ึนไป

หนา้ 8/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

พนกังานชางขัดเครื่องประดับ มีประสบการณดานเครื่องประดับ จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน ชื่อ

สัตย และมีความกระตือรีอรน รักงาน พรอมที่ จะเรียนรู และมีทัศนะคติ

ที่ดีกับงาน ไมมีปญหาเรื่องที่พักและ ที่อยูอาศัย สายตาดี สุขภาพรางกาย

แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว และ โรคติดตอรายแรง ไมสูบบุหรี่หรือสาร

เสพติด ทุกชนิด

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 07.45-18.00 จ-ศ มีโอทีทุกวัน 

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 13/08/2564

10 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 13/08/2564

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

พนกังานชางเชื่อมเครื่องประดับ มีประสบการณดานเครื่องประดับ จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน ชื่อ

สัตย และมีความกระตือรีอรน รักงาน พรอมที่ จะเรียนรู และมีทัศนะคติ

ที่ดีกับงาน ไมมีปญหาเรื่องที่พักและ ที่อยูอาศัย สายตาดี สุขภาพรางกาย

แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว และ โรคติดตอรายแรง ไมสูบบุหรี่หรือสาร

เสพติด ทุกชนิด

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 07.45-18.00 จ-ศ มีโอทีทุกวัน 

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 13/08/2564

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

10 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

หนา้ 9/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

พนกังานชางแตงตัวเรือน

เครื่องประดับ

มีประสบการณดานเครื่องประดับ จะพิจารณาเปนพิเศษ มีความขยัน ชื่อ

สัตย และมีความกระตือรีอรน รักงาน พรอมที่ จะเรียนรู และมีทัศนะคติ

ที่ดีกับงาน ไมมีปญหาเรื่องที่พักและ ที่อยูอาศัย สายตาดี สุขภาพรางกาย

แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว และ โรคติดตอรายแรง ไมสูบบุหรี่หรือสาร

เสพติด ทุกชนิด

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน ชวงเวลาทํางาน 07.45-18.00 จ-ศ มีโอทีทุกวัน 

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 13/08/2564

10 18 ปข้ึนไป .ไมจํากัดวุฒิ

การศึกษา

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกายสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 13/08/2564

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

หางหุนสวนจํากัด คิวเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด

 ทูลส

พนกังานฝายผลิต ทํางานเกี่ยวกับเครื่อง CNC เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง คาเดินทาง คาอาหาร

 เบี้ยขยัน ประกันสังคม

55   หมู 1  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 450/วนั  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอะไหลและอุปกรณเครื่องจักร ปดรับสมัคร 13/08/2564

โทร .053-562823-26 ตอ 18,053-525530-3

2 18-40 ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 10/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

หจก.ไฮ เทค ฟอรคลิฟท เซอรวสิ ชางยนต/ผูชวยชางยนต ไมมีภาระทางทหาร มีความรูความสามารถเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต

เบื้องตน (หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ) มีความกระตือรือรน

 มีความอดทนในการทํางานสูง มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานเปน

ทีมรวมกับผูอื่นได รางกายแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว

283/5  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ ซอมรถบรรทุก รถแบคโฮ รถยนตทุกชนิด ปดรับสมัคร 13/08/2564

20 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ขึ้นไป5

ประเภทกิจการ ซอมรถบรรทุก รถแบคโฮ รถยนตทุกชนิด ปดรับสมัคร 13/08/2564

e-mail:HITECH2000@HOTMAIL.COM

โทร .

053-531137,053-093775,053-093722บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 4 พนกังานผลิตแปรรูป ขยัน ซื่อสัตย อดทน สามารถทํางานลวงเวลาได มีประสบการณดานการ

ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารพิจารณาเปนพิเศษ

39  หมู 2  ต. ชมภู เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ โรงงานชําแหละตัดแตงและแปรรูป ปดรับสมัคร 12/08/2564

โทร .053-380089, 061-2686923

1 20-35 ม.3/ขึ้นไป

หนา้ 11/16



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 4 พนกังานโรงอาหาร (แมครัว) ขยัน ซื่อสัตย อดทน สามารถเขากะได มีประสบการณดานการประกอบ

อาหารพิจารณาเปนพิเศษ

39  หมู 2  ต. ชมภู เพศ ไมจํากัด

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ โรงงานชําแหละตัดแตงและแปรรูป ปดรับสมัคร 12/08/2564

e-mail:-

โทร .053-380089, 061-2686923

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 4 พนกังานขนสง (เด็กทาย) มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย อดทน สามารถเขากะได และทําโอทีได 1 20-35 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 25-45 ม.3/ขึ้นไป

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด สาขา 4 พนกังานขนสง (เด็กทาย) มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย อดทน สามารถเขากะได และทําโอทีได 

พรอมเริ่มงานทันที

39  หมู 2  ต. ชมภู เพศ ชาย

อ. สารภ ี จ. เชียงใหม

ประเภทกิจการ โรงงานชําแหละตัดแตงและแปรรูป ปดรับสมัคร 12/08/2564

โทร .053-380089, 061-2686923

บริษัท ฮองดา จํากัด เสมียนลําไยสด ดูแลความเรียบรอยการลงตะกราลําไยสด ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับ

มอบหมาย

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ แปรรูปลําไยอบแหง ปดรับสมัคร 12/08/2564

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

1 20-35 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

4 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

 สาขาลําพูน

พนกังานแผนกบริการลูกคา 

(แคชเชียร)

-

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา 

หางสรรพสินคาขนาดใหญ

ปดรับสมัคร 12/08/2564

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34/ 053-091-825

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) พนกังานขายแผนกตูแชและอาหาร -ไมจํากัดวุฒิการศึกษา1

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

18 ปขึ้นไปบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

 สาขาลําพูน

พนกังานขายแผนกตูแชและอาหาร

แชแข็ง

-

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา ปดรับสมัคร 12/08/2564

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34/ 053-091-825

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

 สาขาลําพูน

พนกังานขายแผนกอาหารทะเล -

200  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ขายปลีก/สง สินคา ปดรับสมัคร 12/08/2564

e-mail:hrm.lamphun@bigc.co.th

โทร .053-575620-34/ 053-091-825

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

1 18 ปขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด พนกังานขาย หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดประจําป พักรอน

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง ปดรับสมัคร 12/08/2564

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

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด พนกังานขายและไอที หอพัก ประกันสังคม คาลวงเวลา วันหยุดประจําป พักรอน1 22-40 ปวช.-ปวส./ดาน

คอมพิวเตอร

1 22-35 ม.6/ขึ้นไป

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ทั้งปลีกและสง ปดรับสมัคร 12/08/2564

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

บริษัท ธันเดอร ดีซี จํากัด (ลําพูน) พนกังาน ADMIN ติดตอประสานงานกับฝายที่เก่ียวของกับการขาย ดูแลการขาย และหลัง

การขาย ติดตามผลการสงสินคา สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน

 และติดตามโซเชียล มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน

อาคาร JNP Center 159/3-4  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000-15,000  บาท

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 12/08/2564

โทร .084-9923221,089-8380200

คอมพิวเตอร

1 20-30 ปวส./ข้ึนไป สาขาที่

เก่ียวของ (เกี่ยวกับ

การขายจะพิจารณา

เปนพิเศษ)
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท ธันเดอร ดีซี จํากัด (ลําพูน) พนกังานทําสื่อ หรือมีประสบการณเกี่ยบกับการทําสื่อการขาย และสื่อโฆษณา มีความรู

ความสามารถที่เกี่ยวกับการทําสื่อ PR สินคา ภาพ เสียง และสิ่งพิมพ 

สามารถใชโปรแกรม Adobe เพื่อสรางส่ือประเภทตางๆ มีความซื่อสัตย 

ขยัน อดทน

อาคาร JNP Center 159/3-4  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000-15,000  บาท

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 12/08/2564

1 20-35 ป.ตร/ีขึ้นไป สาขาที่

เก่ียวของ

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 12/08/2564

โทร .084-9923221,089-8380200

บริษัท ธันเดอร ดีซี จํากัด (ลําพูน) พนกังาน Product มีความรูความสามารถที่เก่ียวกับการวิเคราะหและวางแผนการตลาดและ

ติดตอประสานงานกับ Suppliers สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐาน มีความซื่อสัตย ขยัน อดทน

อาคาร JNP Center 159/3-4  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,000-10,000  บาท

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 12/08/2564

โทร .084-9923221,089-8380200

20-30 ป.ตร/ีขึ้นไป สาขา

การตลาด หรือ

สาขาที่เกี่ยวของ

1
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

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

บริษัท ธันเดอร ดีซี จํากัด (ลําพูน) พนกังานหนวยรถ ขับรถขนสินคาไปพรอมกับพนักงานขาย ชวยจัดสินคาใหเชลล สามารถ

เดินทางตางจังหวัดไดจะพิจารณาเปนพิเศษ (หากไมสามารถเดินทาง

ตางจังหวัดได สามารถเลือกทํางานในจังหวัดที่มีภูมิลําเนาอยูได)

อาคาร JNP Center 159/3-4  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 350/วนั  บาท

ประเภทกิจการ ขายสงโทรศัพทและอุปกรณการสื่อสารโทรคมนาคม ปดรับสมัคร 12/08/2564

โทร .084-9923221,089-8380200

4 20-35 ม.6/ขึ้นไป

โทร .084-9923221,089-8380200

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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