
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนกังานธุรการ มีประกันสังคม โบนัสประจําป พักรอน ปรับฐานเงินเดือนทุกป สามารถ1 18 ปขึ้นไป ม.6-ปวช/ขึ้นไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2563

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

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด พนกังานธุรการ มีประกันสังคม โบนัสประจําป พักรอน ปรับฐานเงินเดือนทุกป สามารถ

ใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office ได มีใบขับข่ีรถยนต และสามารถ

ขับไดทั้งเกียรธรรมดาและออโต

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ปดรับสมัคร 30/12/2563

e-mail:acc02@tpfthailand.com

โทร .053-597121-2

บริษัท สินเยาวราช จํากัด พนกังานบัญชี ไมจําเปนตองมีประสบการณ

143-145  หมู 1  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ คาขายทองรูปพรรณ ปดรับสมัคร 27/12/2563

โทร .086-4306741

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือการสงออก

1 18 ปขึ้นไป ม.6-ปวช/ขึ้นไป

10 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./บัญชี
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2563

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

บริษัท สินเยาวราช จํากัด พนกังานขาย ไมจําเปนตองมีประสบการณ

143-145  หมู 1  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 9,450  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.00-17.00 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ คาขายทองรูปพรรณ ปดรับสมัคร 27/12/2563

โทร .086-4306741

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เมตัล แอนด จิว

เวลรี่ จํากัด

เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ QA 

STAFF

มีประสบการณมากอน ไมนอยกวา 1-2 ป และมีความรูเรื่องการทดสอบ

คุณภาพของช้ินงาน และสามารถตวจสอบคุณภาพชิ้นงานไดเปนอยางดี 

สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได

2 18-28 ม.3/-

1 18 ปข้ึนไป ปวช./ขึ้นไป สาขาที่

เก่ียวของ

สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องประดับกาย

สําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 26/12/2563

e-mail:Nuanlaor@imajthailand.com

โทร .053-552683-6

บริษัท นิยมพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนกังานรักษาความปลอดภัย 

(รปภ) สาขาลําพูน

ตองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน สามารถเขากะกลางคืนได

 มีมนุษยสัมพันธดี มีความซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ

99/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 24/12/2563

โทร .053-093690

ประเภทกิจการ จําหนายรถยนต/จักรยานยนต/เครื่องใชไฟฟา

2 35 ปข้ึนไป ม.6/ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2563

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

บริษัท นิยมพานิช จํากัด สาขาลําพูน พนกังานรับชาํระหนี้ สาขาลําพูน ตองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน สามารถขับขี่

รถจักรยานยนตได มีรถเปนของตนเอง มีใบอนุญาตขับขี่ (สามารถขับ

รถยนตได มีใบขับข่ี พิจารณาเปนกรณีพิเศษ) สามารถปฏิบัติงานนอก

สถานที่ได มีมนุษยสัมพันธดี มีความซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ

99/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 1  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 24/12/2563ประเภทกิจการ จําหนายรถยนต/จักรยานยนต/เครื่องใชไฟฟา

2 25 ปข้ึนไป ม.6/ขึ้นไป

ปดรับสมัคร 24/12/2563

โทร .053-093690

บริษัท บ.ีบี เบเกอรี่ จํากัด (โรงงานผึ้งนอย) ชางซอมบํารุง ตรงตอเวลา สามารถทํางานลวงเวลาได มีความกระตือรือรน ในการ

ทํางาน มีไหวพริบดี สุขภาพรางกายแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวที่เปน

อุปสรรคในการทํางาน สามารถเขางานเปนกะ ตามเวลาที่บริษัทแจงได

222/2  หมู 10  ต. ริมปง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 325-400 บาท/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายเบเกอรี่ ปดรับสมัคร 23/12/2563

e-mail:hr.pn.lpn@gmail.com

โทร .053-510147

ประเภทกิจการ จําหนายรถยนต/จักรยานยนต/เครื่องใชไฟฟา

1 23 ปข้ึนไป ปวช./ขึ้นไป ไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกส ชาง

กลโรงงาน หรือ

สาขาที่เกี่ยวของ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2563

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

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร Marketing Branch ฝายขาย

ตางจังหวัด

มีทักษะดานการส่ือสารที่ดี มีใจรักการบริการ มีรถยนตหรือมอเตอรไซต

เปนของตนเอง

238/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000 + คอมมิชชั่น  บาท

ประเภทกิจการ นายหนาประกันภัย ปดรับสมัคร 23/12/2563

โทร .053-581146

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Product Life Cycle Manager Approx. 10 years of experience in automotive program 

1 20-35 ม.6-ปวช/ข้ึนไป

1 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ีUniversity 

management. Ideally some experience in project 

management and/or in an automotive production 

environment. Min. 5 years proven track record in a leadership 

function. Be able to use modern ERP programs, ideally SAP. 

Totally fluent in English (written and spoken), TOEIC scores at 

least 750. Strong capability to ensure leadership, 

management skills. Good organizer and planner, good priority 

manager and team worker.

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ปดรับสมัคร 23/12/2563

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออก

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

or equivalent 

degree in 

Mechanical 

Engineering or 

Industrial 

Engineering, 

ideally with the 

specialization of 

production 

planning and/or 

production 

engineering

หนา้ 4/6



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2563

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

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตร

อุตสาหกรรม จํากัด

พนกังานปฏิบตักิารขับรถ (ขนสง

สินคา)

ประจําสาขา จ.ลําพูน ขับรถยนตคลองและมีใบขับข่ี ขยัน อดทน

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 23/12/2563

e-mail:Darakulc@betagro.com

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ

1 20 ปข้ึนไป ม.3/ขึ้นไป

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตร

อุตสาหกรรม จํากัด

พนกังานปฏิบตักิารคลังสินคา ประจําสาขา จ.ลําปาง มีสุขภาพแข็งแรง ขยัน อดทน

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 23/12/2563

e-mail:Darakulc@betagro.com

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ

1 18 ปข้ึนไป ม.3/ขึ้นไป
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2563

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

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตร

อุตสาหกรรม จํากัด

เจาหนาที่ปฏิบัติการคลังสินคา ประจําสาขา จ.แมฮองสอน มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ใช

คอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปไดคลอง

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 23/12/2563

e-mail:Darakulc@betagro.com

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตร ผูแทนขาย (ขายผลิตภัณฑ หมู ไก ประจําสํานักงาน จ.เชียงใหม ขับรถยนตได และมีใบขับขี่ ผานการเกณฑ

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ

2 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ี-

1 22 ปข้ึนไป ป.ตร/ี-

บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตร

อุตสาหกรรม จํากัด

ผูแทนขาย (ขายผลิตภัณฑ หมู ไก 

สินคาแปรรูป)

ประจําสํานักงาน จ.เชียงใหม ขับรถยนตได และมีใบขับขี่ ผานการเกณฑ

ทหาร รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน

105/1-3 ถนนวัวลาย  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. เชียงใหม

ปดรับสมัคร 23/12/2563

e-mail:Darakulc@betagro.com

โทร .053-203200-4 ตอ 131,145

ประเภทกิจการ การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ

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

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

2 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ี-
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