
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

วันท่ีประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

01/03/2566 บริษัท ธรรมสรณ จํากัด เจาหนาที่ PC ควบคมุการผลิต 1 20 ปขึ้นไป ปวส.,ป.ตรี เพศ ชาย ทํางานภาคสนามได ใช MS Office ไดเปนอยางดี

99 ม.15 ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน คาจาง 11,500 บาท/เดือน ขยันขันแข็ง มีวินัย มีความอดทน เสียสละ มีความรับผิดชอบสูง

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก เจาหนาที่แผนกคลังสินคา 1 18 ปขึ้นไป ปวส.,ป.ตรี เพศ ไมจํากัด ทํางานภาคสนามได ใช MS Office ไดเปนอยางดี

โทร. 085-4875948 คาจาง 11,500 บาท/เดือน ขยันขันแข็ง มีวินัย มีความอดทน เสียสละ มีความรับผิดชอบสูง

พนักงานฝายผลิต 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ ชาย มีความขยัน อดทน รางกายแข็งแรง

คาจาง 332 บาท/วัน วันที่หมดเขตรับสมัคร 01/04/2566

02/03/2566 บริษัท กัซซัน ขุนตาน กอลฟ แอนด รีสอรท จํากัด ผูจัดการกอลฟ Golf 1 25-52 ป.ตรี สาขาที่เก่ียวของ เพศ ชาย มีประสบการณอยางนอย 1-3 ป

222 ม.3 ต.ทาปลาดุก อ.แมทา จ.ลําพูน Operation Manager สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลีหรือภาษาจีนได

ประเภทกิจการ สนามกอลฟโรงแรม ผูจัดการโรงแรม 1 20-45 ป.ตรี สาขาที่เก่ียวของ             เพศ ไมจํากัด  มีประสบการณอยางนอย 1-3 ป

โทร. 080-9488258 Night Audit 1 20-45 ป.ตรี สาขาที่เก่ียวของ             สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี

SGA 1 20-45 ป.ตรี สาขาที่เก่ียวของ             หรือภาษาจีนได

ผูจัดการหองอาหาร 1 20-45 ป.ตรี สาขาที่เก่ียวของ

พนักงานเสริฟ 1 20-45 ป.ตรี สาขาที่เก่ียวของ

ผูจัดการฝายการตลาด 1 25-45 ป.ตรี สาขาที่เก่ียวของ เพศ หญิง  มีประสบการณอยางนอย 1-3 ป

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลีหรือภาษาจีนได

เชฟ/กุก 1 20-52 ปวส.             สาขาคหกรรมการอาหาร หรือสาขาที่เก่ียวของ

ผูชวยกุก 1 20-52 ปวส.             เพศ ไมจํากัด มีประสบการณจะไดรับการพิจารณา

สจวต 1 20-52 ปวส.             เปนพิเศษ

วันที่หมดเขตรับสมัคร 02/04/2566
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02/03/2566 บริษัท ลําพูน ซิงเดนเก็น จํากัด พนักงานขับรถผูบริหาร 1 30-40 ม.6/ปวช. ขึ้นไป เพศ ชาย มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตสวนบุคคล

105 ม.4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน รูเสนทางใน จ. ลําพูน และ เชียงใหม

ประเภทกิจการ ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส รางกายสมบูรณแข็งแรง สายตาปกติ

โทร. 053-581406 วันที่หมดเขตรับสมัคร 02/04/2566

03/03/2566 หางหุนสวนจํากัด จุย888 Bartender (บารเทนเดอร) 1 20-30 ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ ไมจํากัด มีประสบการณดานบารเทนเดอรพื้นฐาน

181/1 ต.ในเมือง อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน เวลาทํางาน 17.00-00.00 น. หยุดอาทิตยละ 1 วัน

ประเภทกิจการ รานอาหาร คาจาง 9,000-12,000 บาท

โทร. 084-0854861 วนัที่หมดเขตรับสมัคร 03/04/2566

03/03/2566 บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Inspector 1 20-35 ม.6/ปวช.  เพศ ไมจํากัด สามารถทํางานเขากะกลางคืนได และมีความ

11 ม.13 ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน (พนักงานตรวจสอบคุณภาพ) รับผิดชอบสูง มีประสบการณดาน QC และเคยใชกลอง

ประเภทกิจการ รับชุบเคลือบผิวอุปกรณดวยโลหะ Microscope ชายผานการเกณฑทหารแลวเทานั้น

โทร. 053-552591-2 ตอ 108 วันที่หมดเขตรับสมัคร 03/04/2566

03/03/2566 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน เจาหนาที่สํารวจตลาด 1 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป        เพศ ไมจํากัด รักงานบริการ ทํางานเปนทีมได

204 ม.4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน เจาหนาที่การตลาด 1 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป        ชอบงานบริการ ทํางาน 6 วัน/สัปดาห และทํางานเปนกะได

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา คาสง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป         หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร. 053-581285 ตอ 104-105 พนักงานหยิบจับสินคา 2 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป         วันที่หมดเขตรับสมัคร 03/04/2566

พนักงานจัดเรียงสินคาอาหารสด 2 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป

พนักงานจัดเรียงสินคาอาหารแหง 6 18 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป

07/03/2566 บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด เจาหนาที่ธุรการและสวัสดิการ 1 20-35 ปวส.-ป.ตรี เพศ ไมจํากัด มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร

130/1 ม.16 ต.ทาสบเสา อ.แมทา จ.ลําพูน การจัดการ หรือสาขา อยูในระดับดี สามารถขับรถยนตได (มีใบขับขี)่ มีประสบการณ

ประเภทกิจการ ฟารมสุกรครบวงจร ที่เก่ียวของ ดานงานธุรการจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร. 093-1402550 วนัที่หมดเขตรับสมัคร 07/04/2566
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09/03/2566 บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคชั่น มอลล จํากัด พนักงานบัญชี 1 22-35 ปวส.-ป.ตรี บัญชี การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ หรือที่เก่ียวของ

สาขาลําพูน เพศ หญิง สามารถใชโปรแกรม word,excel พื้นฐานได

178 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน พนักงาน Part time 10 18 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป เพศ ไมจํากัด สามารถใชโปรแกรม word,excel พื้นฐานได

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณ สํานักงาน รักในงานบริการขาย มีมนุษยสัมพันธดี

โทร. 053-510556-7 ตอ 22, 098-7860732 วนัที่หมดเขตรับสมัคร 09/04/2566

09/03/2566 บริษัท อินทนิลเชียงใหม จํากัด เจาหนาที่จัดเรียงสินคา/คุมสตอค 2 20-40 ม.3 ขึ้นไป เพศ ชาย ขนสินคา จัดเรียง และเติมสินคาหนาราน เช็คนับสินคา

162/2 ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม ระบบขนสง จัดเตรียมสินคาเพื่อกระจายสาขาตางๆ

ประเภทกิจการ ขายสงและขายปลีก ทํางาน จันทร-เสาร 09.00-18.00 น.

โทร. 053-282598 วันที่หมดเขตรับสมัคร 09/04/2566

13/03/2566 บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด วิศวกรโยธา 3 23-40 ป.ตรี ขึ้นไป สาขา โยธา หรือสาขาที่เก่ียวของ เพศ ชาย

155/2 ม.4 ต.บานกลาง มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ชางทั่วไป 5 20 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ ชาย มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางาน

ประเภทกิจการ จําหนายเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใชรวมทั้งอะไหลที่เก่ียวของกับโรงงาน ตางจังหวัดได มีความสามรถดานงานเชื่อมโลหะ

โทร. 053-552356, 053-582415, 086-4710749 วันที่หมดเขตรับสมัคร 13/04/2566

14/03/2566 บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานวิเคราะหเคมี 1 18 ปขึ้นไป ม.6 วิทย-คณิต เพศ ไมจํากัด มีบุคลิกภาพดี มีความเปนผูนํา

99/9 ม.5 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน สามารถใชคอมพิวเตอรได มีความรูระบบมาตรญานตางๆไดรับ

ประเภทกิจการ ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป พิจารณาเปนพิเศษ

โทร. 053-537788 ตอ 5802 แมบาน 2 25 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป เพศ ไมจํากัด มีประสบการณในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

วันที่หมดเขตรับสมัคร 14/04/2566
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14/03/2566 บริษัท ฟช เอ็นเทอรไพรซส (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานหลองาน 1 21 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ ไมจํากัด หากเปนชายตองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับ

93 ม.5 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน ยกเวน มีวินัย ขยันตั้งใจทํางาน มีความรับผิดชอบ

มีประสบการณดานหลองานมาอยางนอย 1-2 ปขึ้นไป

โทร. 053-093833-6 วันที่หมดเขตรับสมัคร 14/04/2566

14/03/2566 บริษัท ฟารโซนิคส (ประเทศไทย) จํากัด เจาหนาที่จัดซื้อ 1 21-35 ปวส.ขึ้นไป เพศ ไมจํากัด สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมออฟฟศได

141 ม.4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน พณิชยการ มีทักษะการใชภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีประสบการดานจัดซื้อและ

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกชิ้นสวนผลิตภัณฑอิเล็คทรอนิคส สามารถขับรถยนตได จะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร. 053-582172 วันที่หมดเขตรับสมัคร 14/04/2566

14/03/2566 บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม เจาหนาที่ออกแบบและตกแตง 2 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ ไมจํากัด

88/8 ม.3 ต.อุโมงค อ.เมือง จ.ลําพูน พนักงานขาย (PC) 10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ขายวัสดุกอสราง พนักงานคลังสินคา 5 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ ชาย

โทร. 052-135299 ตอ 10889,084-7397007 วันที่หมดเขตรับสมัคร 14/04/2566

14/03/2566 บริษัท บี.บี เบเกอรี่ จํากัด พนักงานอาคารสถานที่ 1 35 ป ป.6 ขึ้นไป เพศ ชาย มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา

222/2 ม.10 ต.ริมปง อ.เมือง จ.ลําพูน คาแรง 340 บาท/วัน มีประสบการณดานการทํางาน สามารถเริ่มงานไดทันที

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงเคกและเพสตรี

โทร. 089-7008503 วนัที่หมดเขตรับสมัคร 14/04/2566

14/03/2566 บริษัท สยาม แอลพี สแครป จํากัด ธุรการ 2 22-35 ปวส.-ป.ตรี เพศ หญิง ติดตอประสานงานในโรงงานตางๆได

349 ม.18 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน ใชคอมพิวเตอรพื้นฐานได สามารถทํางานลวงเวลาได 

ขับรถไดทั้งรถยนต และรถจักรยานยนต จะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร. 085-6155859 วนัที่หมดเขตรับสมัคร 14/04/2566

14/03/2566 บริษัท เพลทโธรา สปอรตส แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด แมบาน (ออฟฟศ) 1 30-45 ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ หญิง รักความสะอาด เรียบรอย ขยัน ซื่อสัตย อดทน

97 ม.5 ต.เวยีงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว คาแรง 332 บาท/วัน

ปรเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑชุดและอุปกรณทางน้ํา

โทร. 053-525045,47,48 ตอ 101,103, 061-2867582 วันที่หมดเขตรับสมัคร 14/04/2566

ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีคา

ปรเภทกิจการ รับ ซื้อ ขาย ประมูลงานในโรงงานอุตสาหกรรม
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

วันท่ีประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มีนาคม 2566
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

16/03/2566 สหกรณผูเลี้ยงสุกรเชียงใหม - ลําพูน จํากัด เจาหนาที่การตลาด 1 18 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป เพศ ชาย มีประสบการณดานการตลาด (พิจารณาเปนพิเศษ)

130 ม.14 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน คาจาง 332 บาท/วัน

ประเภทกิจการ โรงผสมอาหารสัตว วันที่หมดเขตรับสมัคร 16/04/2566

โทร. 081-9526845, 053-584393

16/03/2566 บริษัท ลําพูนโมลด จํากัด บัญชีธุรการ 2 18 ปขึ้นไป ปวส.,ป.ตรี เพศ ไมจํากัด เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

221 ม.1 ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน คาจาง 10,000-15,000/เดือน

ประเภทกิจการ แมพิมพ การตลาด 2 18 ปขึ้นไป ปวส.,ป.ตรี เพศ ไมจํากัด เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

โทร. 090-1011175 คาจาง 12,000-15,000/เดือน

ชางเทคนิค 1 18 ปขึ้นไป ปวส.,ป.ตรี เพศ ชาย เวลาทํางาน 08.00-17.00 น.

คาจาง 12,000-15,000/เดือน วนัที่หมดเขตรับสมัคร 16/04/2566

16/03/2566 บริษัท ซ.ีพ.ีเอส ดิสทริบิวเตอร จํากัด ผูจัดการสวนงานบัญช-ีการเงิน 1 30-45 ป.ตรี บัญชี เพศ หญิง มีประสบการณ 5 ปขึ้นไป 

106 ม.3 ต.อุโมงค อ.เมือง จ.ลําพูน คาจาง 20,000/เดือน ทํางาน จ-ส 08.00-17.00 น.

ประเภทกิจการ ศูนยกระจายสินคา เจาหนาที่ Admin 1 25-30 ป.ตรี การจัดการ เพศ หญิง ทํางาน จ-ส 08.00-17.00 น.

โทร. 091-6968593 คาจาง 12,000/เดือน

พนักงานขายสาขาลําพูน/ลําปาง 3 25-35 ปวส.ขึ้นไป เพศ ชาย มีคาคอมมิชชั่น ทํางาน จ-ส 08.00-17.00 น.

คาจาง 15,000/เดือน

พนักงานคลังสินคา 1 25-30 ป.ตรี การจัดการ เพศ ชาย ทํางาน จ-ส 08.00-17.00 น.

คาจาง 12,000/เดือน

พนักงานขับรถสงของ 2 25-30 ปวช.ขึ้นไป เพศ ชาย คาใบขับขี่ 500 บาท ทํางาน จ-ส 08.00-17.00 น.

คาจาง 10,000/เดือน

เจาหนาที่บัญช-ีการเงิน 1 25-30 ป.ตรี บัญชี เพศ หญิง ทํางาน จ-ส 08.00-17.00 น.

คาจาง 12,000/เดือน

แมบาน 1 25-45 ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ หญิง ทํางาน จ-ส 08.00-17.00 น.

คาจาง 332 บาท/วัน วันที่หมดเขตรับสมัคร 16/04/2566
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

วันท่ีประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มีนาคม 2566
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

16/03/2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด พนักงานบัญช-ีการเงิน 5 20-35 ปวส.-ป.ตรี เพศ หญิง เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(มหาชน) สาขา ลําพูน พนักงานเคานเตอรขาย 3 20-35 ม.6-ป.ตรี เพศ หญิง เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

161 ม.5 ต.เวยีงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน คาจาง 9,900/เดือน

ประเภทกิจการ จําหนายวสัดุกอสราง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 25-50 ม.3-ป.ตรี เพศ ชาย เบี้ยขยัน ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

โทร. 088-3407778, 053-036210 คาจาง 9,960/เดือน วันที่หมดเขตรับสมัคร 16/04/2566

17/03/2566 บริษัท ธรรมสรณ จํากัด เจาหนาที่ PC ควบคมุการผลิต 1 20 ปขึ้นไป ปวส.,ป.ตรี เพศ ชาย ทํางานภาคสนามได ใช MS Office ไดเปนอยางดี

99 ม.15 ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน คาจาง 11,500 บาท/เดือน ขยันขันแข็ง มีวินัย มีความอดทน เสียสละ มีความรับผิดชอบสูง

ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก พนักงานสแกนเอกสาร 1 18 ปขึ้นไป ม.3-ปวช. เพศ หญิง ใช MS Office ไดเปนอยางดี

โทร. 085-4875948 คาจาง 332 บาท/วัน ขยันขันแข็ง มีวินัย มีความอดทน เสียสละ มีความรับผิดชอบสูง

พนักงานฝายผลิต 10 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ ชาย มีความขยัน อดทน รางกายแข็งแรง

คาจาง 332 บาท/วัน วันที่หมดเขตรับสมัคร 17/04/2566

17/3/2566 บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานตรวจบลิ 1 25 ปขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี บัญชี เพศ หญิง สามารถใชเครื่องคาํนวนและคอมพิวเตอรได

77/4-4 ม.13 ต.มะเขือแจ อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน และสาขาอ่ืนๆ มีความละเอียดรอบคอบ แมนยํา

ประเภทกิจการ ผลิตทอและอุปกรณพีวีซี พนักงานออกใบสงสินคา 2 20 ปขึ้นไป ม.6,ปวช ขึ้นไป เพศ หญิง มีทักษะดานคอมพิวเตอรพื้นฐาน พรอมที่จะเรียนรู

โทร. 053-581412-3 เสมียนโกดังอุปกรณ 1 25 ปขึ้นไป ม.6,ปวช ขึ้นไป เพศ หญิง มีความละเอียดในการคํานวนและลงจํานวนสตอก

พนักงานคุมเครื่อง 3 21 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป เพศ ชาย มีความรูเรื่องเครื่องจักร เขากะได ขยนั อดทน

พนักงานทั่วไป/มัดทอ 5 21 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป เพศ ไมจํากัด ขยัน สามารถยกของหนักได ไมติดโทรศัพท

พนักงานทั่วไป (บรรจุกลอง) 3 20 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป เพศ หญิง ขยัน รอบคอบ สามารถยกของหนักได ไมติดโทรศัพท

พนักงานทั่วไปโกดัง 5 21 ปขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป เพศ ไมจํากัด ขยัน สามารถยกของหนักได ไมติดโทรศัพท

พนักงานชางทั่วไป 1 21 ปขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป เพศ ชาย มีความรูพื้นฐานดานระบบน้ําและไฟฟาเบื้องตน

พนักงานชางไฟฟา 2 21 ปขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป เพศ ชาย มีใบ คร.12 จะพิจารณาเปนพิเศษ ขยัน มีความรับผิดชอบ

พนักงานบัญชสีตอก 2 25 ปขึ้นไป ป.ตรี เพศ หญิง ลายมือสะอาดเรียบรอย ใชเครื่องคํานวนเปน คํานวนไดดี 
สามารถใชคอมพิวเตอรได

พนักงาน จป.วิชาชีพ 1 25 ปขึ้นไป ป.ตรี เพศ ชาย มีใบประกอบวิชาชีพ และสามารถทํางานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย

วันที่หมดเขตรับสมัคร 17/04/2566
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

วันท่ีประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มีนาคม 2566
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

20/03/2566 แกรนด ปา รีสอรต ลําพูน เชียงใหม ผูจัดการมินมิารท 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ ไมจํากัด มีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ

110/3 ม.5 ต.เวียงยอง สามารถทํางานเปนกะได มีใจรักการบริการ สามารถขับรถได

อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 ทํางานเอกสารได

ประเภทกิจการ โรงแรม รีสอรต สงใบสมัครไดที่ E-mail : SUPHOS.RU@GMAIL.COM

โทร. 053-511888 ตอ 3333 , 088-7923536 วันที่หมดเขตรับสมัคร 20/04/2566

20/03/2566 บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด เจาหนาที่ธุรการและสวัสดิการ 1 20-35 ปวส.-ป.ตรี เพศ ไมจํากัด มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร

130/1 ม.16 ต.ทาสบเสา อ.แมทา จ.ลําพูน การจัดการ หรือสาขา อยูในระดับดี สามารถขับรถยนตได (มีใบขับขี)่ มีประสบการณ

ประเภทกิจการ ฟารมสุกรครบวงจร ที่เก่ียวของ ดานงานธุรการจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร. 093-1402550 วนัที่หมดเขตรับสมัคร 20/04/2566

20/03/2566 หางหุนสวนจํากัด สยาม จีเอ็น เมทัลชีท ผูจัดการ 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ ไมจํากัด มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

10/1 ม.14 ต.เหมืองจ้ี อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน พนักงานตีแบบ ประเมินราคา 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ ไมจํากัด มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายแผนหลังคาเมทัลชีท พนักงานขาย 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ ไมจํากัด มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

โทร. 094-6200625 / 053-003070-1 พนักงานวัดหนางาน 1 18 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ ไมจํากัด มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ทํางานบนที่สูงได

วันที่หมดเขตรับสมัคร 20/04/2566

20/03/2566 บริษัท เชียงใหมพารทแอนดทูลส จํากัด ชาง CNC 2 20-35 ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา          เพศ ชาย มีประสบการณดานเครื่องมิลลิ่ง / เครื่อง CNC

118/3 ม.4 ต.ประตูปา อ.เมือง จ.ลําพูน ชางเขียนแบบ 1 20-35 ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา          สามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายได มีความขยัน

ประเภทกิจการ การติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ          รับผิดชอบตอหนาที่ ตรงตอเวลา

โทร. 086-1814475, 086-9180005          วันที่หมดเขตรับสมัคร 20/04/2566

20/03/2566 บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานฝายผลิต (ผูพิการ) 1 20-45 ม.3-ปวส. เพศ ไมจํากัด สามารถชวยเหลือดูแลตัวเองได  สูงไมต่ํากวา 150

65 ม.4 ต.บานกลาง อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน ซม. สามารถทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุดได 

ประเภทกิจการ ผลิตและสงออกแผนอลูมินาเซรามิค วันที่หมดเขตรับสมัคร 20/04/2566

โทร. 053-581036-8
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

วันท่ีประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มีนาคม 2566
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

20/03/2566 บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด ธุรการฝายผลิต 1 25-35 ปวส.ขึ้นไป เพศ หญิง สามารถใชงานคอมพิวเตอรไดดี

239 ม.2 ต.ปาพลู อ.บานโฮง จ.ลําพูน หากมีประสบการณทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ ขยัน อดทน

ประเภทกิจการ การทําเหมืองหินที่ใชในการกอสราง สุขภาพแข็งแรง

โทร. 053-007501, 084-8081672 วันที่หมดเขตรับสมัคร 20/04/2566

20/03/2566 บริษัท พีเอแอร เอ็นจิเนียริ่ง ดีไซน จํากัด ชางปฏิบติังาน 1 22 ปขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป เพศ ชาย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

17/11 ต.ในเมือง อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน มีประสบการณงานระบบปรับอากาศจะพิจารณาเปนพิเศษ

ประเภทกิจการ ขายปลีกเครื่องใชไฟฟาชนิดในครัวเรือน วันที่หมดเขตรับสมัคร 20/04/2566

โทร. 099-1615752, 080-1264211

20/03/2566 บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานเลเซอร Laser marker 1 23-35 ปวส.ขึ้นไป เพศ ไมจํากัด  (ผูชายผานการเกณฑทหารแลว)

103 ม.13 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน ป.ตรี คอมพิวเตอร สามารถใชโปรแกรม Illustrator,Photoshop Coreldraw,

ธุรกิจ/สาขาที่เก่ียวของ easy cad ได สามารถทํางานลวงเวลาได

โทร. 053-090192-3 ตอ 24, 081-4732155 วันที่หมดเขตรับสมัคร 20/04/2566

20/03/2566 บริษัท ซ.ีเค.คารตันส จํากัด ฝายผลิตชาย 10 18-35 ม.3 ขึ้นไป เพศ ชาย สามารถเขากะกลางคืนได (บางแผนก) มีความขยนั

319 ม.8 ต.อุโมงค อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน อดทน มีความรับผิดชอบสูง

ประเภทกิจการ ผลิตกระดาษแผนและกลองกระดาษลูกฟูก

โทร. 053-983204-7 ตอ 6 วันที่หมดเขตรับสมัคร 20/04/2566

20/03/2566 บริษัท เคลลี่ เกษตรภณัฑ จํากัด ธุรการบัญชี 1 24 ปขึ้นไป ป.ตรี บัญชีเทานั้น เพศ ไมจํากัด มีประสบการณ 1-2 ปขึ้นไป ตองใชคอมพิวเตอร

187 ม.11 ต.เหลายาว อ.บานโฮง จ.ลําพูน เปนโดยเฉพาะ โปรแกรม MS Excel และ Word สามารถใช

ประเภทกิจการ สงออกลําไยอบแหง โปรแกรมบัญชีได มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจาณาเปนพิเศษ

โทร. 086-9113720 ธุรการทั่วไป 1 22-40 ปวส.-ป.ตรี เพศ ไมจํากัด ประสบการณ 2 ปขึ้นไป ตองใชคอมพิวเตอรเปน

ทุกสาขา โดยเฉพาะ โปรแกรม MS Excel และ Word ทํางานลวงเวลาได

วันที่หมดเขตรับสมัคร 20/04/2566

ประเภทกิจการ การผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีคา
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

วันท่ีประกาศ สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําเดือน มีนาคม 2566
เว็บไซต https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

20/03/2566 หางหุนสวนจํากัด หางทองศรีวิชัย พนักงานขาย 2 20-35 ม.3 ขึ้นไป เพศ ไมจํากัด

178/2 ม.4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน แมบาน 1 20-35 ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ หญิง

ประเภทกิจการ รานทอง

โทร. 053-581717 วันที่หมดเขตรับสมัคร 20/04/2566

20/03/2566 บริษัท บี.บี เบเกอรี่ จํากัด พนักงานอาคารสถานที่ 1 35 ป ป.6 ขึ้นไป เพศ ชาย มีใบขับขี่รถยนต /ขับรถมอเตอรไชค /สามารถขับขี่

222/2 ม.10 ต.ริมปง อ.เมือง จ.ลําพูน รถยนต เกียรออโต /เกียรธรรมดา ได 

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงเคกและเพสตรี พนักงาน เจาหนาที่จัดซ้ือ   1 22-45 ป.ตรี การตลาด เพศ ไมจํากัด มีประสบการณ ดานการทํางาน 

โทร. 089-7008503 หรืออ่ืนๆ สามารถเริ่มงานไดทันที จะรับพิจารณาเปนกรณพีิเศษ

พนักงานฝายผลิต (ชาย) 3 25-35 ป.6 ขึ้นไป เพศ ชาย สามารถเริ่มงานไดทันที จะรับพิจารณาเปนกรณพีิเศษ

วันที่หมดเขตรับสมัคร 20/04/2566

22/03/2566 โรงเรียนอนุบาลอัมภา แมบาน 1 ไมเกิน 50 ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา เพศ หญิง

24 ม.4 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 

ประเภทกิจการ โรงเรียน วันที่หมดเขตรับสมัคร 22/04/2566

โทร. 083-4396444

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