
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
โรงเรียนใบบุญลําพูน พอครัว แมครัว มีประสบการณในตําแหนงจะพิจารณาเปนพิเศษ รักความสะอาด มีระเบียบ 

ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ 
1 ไมจํากัดอายุ ม.3/ข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 07/01/2562

e-mail:baiboon1@baiboon.ac.th 
/www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

หจก.พีเอ็ม ไดเรค เซอรวิส เจาหนาที่ธุรการ มีประสบการณในการทํางาน 1 ปข้ึนไป มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
ไดเปนอยางดี 

15/3 ซ.2  หมู 4  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ทําความสะอาด ปดรับสมัคร 07/01/2562

e-mail:pm.directservice@gmail.com

1 25-35 ป.ตรี/ทุกสาขา

e-mail:pm.directservice@gmail.com

โทร .053-532020,086-6549215,053-001770,0857094496
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานขายสด มีประกันสังคม มีวันหยุด 4 วัน 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 07/01/2562

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนยกระจาย
สินคา 7-11) ลําพูน

เจาหนาที่ MIS Web 
Programmer

ถนัดภาษา PHP, HTML5, CSS, JavaScrie, Ajax,JQuery, Visual Baasic มี
ความรูระบบฐานขอมูล SQLServer, MySQL ใชงาน photoshop, 
Pirework,ตัดตอวีดีโอไดระดับ1เรียนรูเร็ว คุยรูเร่ืองและทํางานเปนทีมได 

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

ม.6/- ปวส.

1 23-30 ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

2 18 ปข้ึนไป

Pirework,ตัดตอวีดีโอไดระดับ1เรียนรูเร็ว คุยรูเร่ืองและทํางานเปนทีมได 

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน  ปดรับสมัคร 07/01/2562

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)(ศูนยกระจาย
สินคา 7-11) ลําพูน

พนักงานจัดสินคา มีคากะ คาลวงเวลา ประกันสังคม เบ้ียขยัน คารักษาพยาบาล ขาว+นํ้าด่ืมฟรี 

99  หมู 4  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ การขายปลีกสินคาอ่ืน  ปดรับสมัคร 07/01/2562

e-mail:piyawitdet@cpall.co.th

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

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

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

30 18-35 ป.4 - ป.6/- ปวส.

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทานากะ พรีซิสช่ัน (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หรือผานการอบรม จป.ระดับวิชาชีพหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ สามารถใช
คอมพิวเตอร MS Office ไดเปนอยางดี มีประสบการณในโรงงานจจะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี มีความเขาใจในระบบ 
ISO 90000,ISO14001 

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนยานพาหนะเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 05/01/2562

โทร .053-581224-7

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

โทร .053-581224-7

บริษัทอินเตอรพรีทิฟ จํากัด เจาหนาที่ธุรการ -ติดตอประสานงานกับลูกคา -เปดPO -ประสบการ1ปข้ึนไป 

370  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานทํางานวันจันทร-วันเสาร  

ประเภทกิจการ การขายสงเคมีภัณฑทาง
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 06/01/2562

โทร .053-582777

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Chemist ดวน!! คุณสมบัติ -knowledge in QC Tool(Histogram,SPC and etc.) -good 
command in english สวัสดิการ -โบนัส -เบ้ียขยัน -คาเดินทาง -คากะ -
คาอาหาร -คาโอที 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 13,000-15,00  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. และ เสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 30/01/2019

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 20-30 ป.ตรี/-Chemical 
Science - Chemitry
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 25ข้ึนไป ป.ตรี/-

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Plating Engineer คุณสมบัติ -knowledge in QC Tool(Histogram,SPC and etc.) -good 
command in english สวัสดิการ -โบนัส -เบ้ียขยัน -คาเดินทาง -คากะ -
คาอาหาร -คาโอที 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15,000-20,00  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ศ. และ เสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 30/01/2019

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Interpreter (ลาม) ดวน!! คุณสมบัติ -ส่ือสารภาษาญ่ีปุนได -มีใบสอบวัดระดับยืนยัน -มีความรูดาน ISO1 20-30 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

1 20-30 ป.ตรี/-Chemical 
engineering -
Chemical -Industrial
 chemistry -หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Interpreter (ลาม) ดวน!! คุณสมบัติ -ส่ือสารภาษาญ่ีปุนได -มีใบสอบวัดระดับยืนยัน -มีความรูดาน ISO
 สวัสดิการ -โบนัส -เบ้ียขยัน -โอที -คาเดินทาง -คาอาหาร 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 18,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส.(เสารเวนเสาร) 08.00-17.00น.  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 25/12/2561

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Inspector (ตรวจสอบ
คุณภาพ) ดวน!!

-ถามีประสบการณการใชกลอง microscopeจะพิจารณา 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 24/12/2561

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 20-30 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

1 20ปข้ึนไป ม.6/-

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานฝายผลิต - 

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 04/01/2562

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QA/QC Assistant Manager Experience 5 years up in quality functional, summary customer 
claim(8D) report and Audit Supplier. Experience in PPAP 
preparation and submit to customer about New model, 
Design/Process change request. 

10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

1 30-36 ป.ตรี/Bachelor's 
Degee in 
Engineering 
(Industrial/Productio Design/Process change request. 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 04/01/2562

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Technician ควบคุมเคร่ืองฉีด
พลาสติก

หากจบสาขาชางแมพิมพพลาสติกจะพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับงานฉีดพลาสติกมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ สามารถเขากะ ทํางาน
ลวงเวลาได 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 04/01/2562

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

18-30 ปวส.-ป.ตรี/ชาง
อุตสาหกรรมทุกสาขา

(Industrial/Productio
n/Mechanical/Electri
cal or related filed)

1

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด Sale Executive ติดตอ ประสานงานขายสินคาใหกับลูกคากลุมโรงงานอุตสาหกรรม 

109   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ปดรับสมัคร 04/01/2562

โทร .053-525171-2 fax 053-525173

บริษัท ฮองดา จํากัด พนักงานธุรการ มีประสบการณ มีใบขับข่ีรถยนต 

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

e-mail: pradthana.worldchemical@gmail.com 

 คาจาง 10000 - 15000 บาท 
 บาท

1 25-30 ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร

1 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ไมจํากัด
สาขา

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 03/01/2562

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

บริษัท ฮองดา จํากัด พนักงานขับรถผูบริหาร มีประสบการณ มีใบขับข่ีรถยนต 

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 03/01/2562

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065

บริษัท ฮองดา จํากัด พนักงานบัญชี มีประสบการณ 

287  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ ธุรกิจลําไย ปดรับสมัคร 03/01/2562

e-mail:hongda1994@hotmail.com

1 25 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

1 30-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:hongda1994@hotmail.com

โทร .053-982065
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

PRO TRUCK (โปรทรัค) หัวหนาชางยนต มีประสบการณ 3-10 ป เงินเดือน โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม ประกันสังคม 
ประกันชีวิต 

289  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส   

ประเภทกิจการ ศูนยบริการซอมรถบรรทุก ปดรับสมัคร 03/01/2562

โทร .081-8215949

PRO TRUCK (โปรทรัค) ชางยนต เงินเดือน โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม ประกันสังคม ประกันชีวิต 

289  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส   

2 30 ปข้ึนไป ม.3/- ปวส.

8 20-35 ม.3/- ปวส.

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส   

ประเภทกิจการ ศูนยบริการซอมรถบรรทุก ปดรับสมัคร 03/01/2562

โทร .081-8215949

โสสักทอง&ปุยอินทรีย พนักงานขับรถ 6 ลอ ไดเงินเพ่ิมตามเท่ียว 

381  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ การขายดอกไมตนไมและเม็ด
พันธุพืช ขายปุยอินทรีย

ปดรับสมัคร 03/01/2562

โทร .081-9511539

โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครูเอกปฐมวัย มีความกระตือรือรนในการทํางาน รักเด็ก มีประสบการณในการสอนไดรับ
พิจาณาเปนอันดับแรก ซ่ือสัตย ขยัน อดทน 

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 03/01/2562

23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ปฐมวัย1

1 30 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 03/01/2562

โทร .053-528218
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานแคชเชียร มีวันหยุด 4 วัน/เดือน มีประกันสังคม 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 03/01/2562

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานขาย มีวันหยุด 4 วัน/เดือน มีประกันสังคม 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

1 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป ไมจํากัด
สาขา

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

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 03/01/2562

บริษัท โมเดิรน เอ็ดดูเคช่ัน มอลล จํากัด  พนักงานบัญชี มีวันหยุด 4 วัน/เดือน มีประกันสังคม 

178  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณการเรียน ท้ัง
ปลีกและสง

ปดรับสมัคร 03/01/2562

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

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

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

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป 
บริหารธุรกิจ บัญชี 
คอมฯลฯ

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