
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท คังเซโด จํากัด  เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือ ใชโปรแกรม MS office ไดดี สามารถขับข่ีรถยนต และรถจักรยานยนต 
พรอมมีใบอนุญาต 

60/27  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

1 22-30 ปวส./ข้ึนไป สาขา
บริหารการจัดการ 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

60/27  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 15/03/2562

โทร .053-581515

หางหุนสวนจํากัด ดี-เฟสท พรีซิช่ัน แอนด ซัพ
พลาย

CNC Lathe ควบคุมเคร่ือง CNC Lathe รวมท้ังทํา โปรแกรมตามช้ินงาน สามารถทํางาน
ลวงเวลาได 

192/22  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-13,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอมบํารุงแมพิมพ ปดรับสมัคร 15/03/2562

โทร .084-3788943

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

กุก มีความรู ความเช่ียวชาญเก่ียวกับการประกอบอาหาร หากมีประสบการณ
การทํางานในโรงแรมมากอนรับพิจารณาเปนพิเศษ 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/03/2562

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันและสวนประกอบ

หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

1 21-45 ปวส./ชางกล หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 30-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/03/2562

โทร .053-534865-6,0813151388
หนา้ 1/12



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
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บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

พนักงานตอนรับ มีใจรักในงานบริการ บุคลิกภาพดี มีทักษะดานการส่ือสารดี หากมี
ประสบการณการทํางานมากอนรับพิจารณาเปนพิเศษ 

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/03/2562

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

พนักงานเสิรฟ มีใจรักในงานบริการ บุคลิกภาพดี มีทักษะดานการส่ือสารดี หากมี
ประสบการณการทํางานมากอนรับพิจารณาเปนพิเศษ 

25-35 ปวส./ข้ึนไป

1 25-35 ปวช./ข้ึนไป

1

204/10 ถ.จามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/03/2562

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยหนักงานสงเสริมวัตถุดิบ มีความรูเก่ียวกับการเกษตร หรือมีประสบการณเก่ียวกับการสงเสริม
การเกษตร สามารถขับรถยนตได มีใบอนุญาตขับข่ีสามารถทํางานนอกเวลา
ออกพ้ืนท่ีได (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 15/03/2562

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

1 20 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

โทร .053-597121-2

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัดชลวิทย อิเล็กทรอนิกส ชางเทคนิค ขับรถยนตได มีใบขับข่ี สามารถปนบันไดข้ึนเสาไฟฟาได ใชมือถือ 
คอมพิวเตอรได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

44 ถ.อินทยงยศ  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 18.00 น.   

ประเภทกิจการ รานขายปลีกอุปกรณการส่ือสาร
โทรคมนาคม 

ปดรับสมัคร 14/03/2562

e-mail:chollawit.clw@gmail.com

โทร .085-0380399

หางหุนสวนจํากัดชลวิทย อิเล็กทรอนิกส พนักงานขาย พูดเกง สามารถเขากลุมคนได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

3 21 ปข้ึนไป ม.3/- ป.ตรี

20 20 ปข้ึนไป ม.3/- ป.ตรีหางหุนสวนจํากัดชลวิทย อิเล็กทรอนิกส พนักงานขาย พูดเกง สามารถเขากลุมคนได มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

44 ถ.อินทยงยศ  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 18.00 น.   

ประเภทกิจการ รานขายปลีกอุปกรณการส่ือสาร
โทรคมนาคม 

ปดรับสมัคร 14/03/2562

e-mail:chollawit.clw@gmail.com

โทร .085-0380399

โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครู สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 2 ตําแหนง สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 1 
ตําแหนง สาขาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 1 ตําแหนง มีความมุงม่ัน เสียสละ 
อดทนในการทํางาน มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย 

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 14/03/2562

20 20 ปข้ึนไป ม.3/- ป.ตรี

4 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ตรงสาขา หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 14/03/2562

โทร .053-528218
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน

ครูสาขาการทองเท่ียว ผานทดลองงานปรับเงินเดือน 

197   หมู 8  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ  

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชน ปดรับสมัคร 14/03/2562

โทร .053-558750-1

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน

ครูภาษาอังกฤษ ผานทดลองงานปรับเงินเดือน 

197   หมู 8  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ  

20 ปข้ึนไป ป.ตรี/การทองเท่ียว

1 20 ปข้ึนไป ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ

1

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ  

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชน ปดรับสมัคร 14/03/2562

โทร .053-558750-1

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน

ครูแนะแนว ผานทดลองงานปรับเงินเดือน 

197   หมู 8  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ  

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชน ปดรับสมัคร 14/03/2562

โทร .053-558750-1

บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานบันทึกขอมูล และ
ติดตามงาน

สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได สามารถทํางาน
ลวงเวลาได มีประสบการณความรูความสามารถในการทําเคร่ืองประดับจะ
รับพิจารณาเปนพิเศษ 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 14/03/2562

1 20 ปข้ึนไป ป.ตรี/การตลาด หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 14/03/2562

โทร .052-030135
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
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บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานฝายผลิต (รายวัน) สามารถทํางานลวงเวลาได มีประสบการณความรูความสามารถในการทํา
เคร่ืองประดับจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 14/03/2562

โทร .052-030135

สหกรณผูเล้ียงสุกร เชียงใหม-ลําพูน จํากัด คนงานโรงงานผสมอาหาร - 
130  หมู 14  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ สหกรณผูเล้ียงสุกร ปดรับสมัคร 28/02/2562

18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 ไมเกิน 60 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

20

ประเภทกิจการ สหกรณผูเล้ียงสุกร ปดรับสมัคร 28/02/2562

โทร .053-584393-4,081-9526846

สหกรณผูเล้ียงสุกร เชียงใหม-ลําพูน จํากัด ผูจัดการ เคยดํารงตําแหนงผูจัดการ หรือรองผูจัดการ หรือผูชวยผูจัดการสหกรณ
มาแลวไมนอยกวา 2 ป มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร หรือมี
ความสามารถในการใชโปรแกรมระบบงานสหกรณ 

130  หมู 14  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ สหกรณผูเล้ียงสุกร  คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

โทร .053-584393-4,081-9526846 ปดรับสมัคร 28/02/2562

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (เดอะพิซซาคอม
ปานี สาขาลําพูน)

พนักงานบริการหนาราน (part
 time)

-สามารถทํางานได 4-8 ช่ัวโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทํางานได) -มีประกัน
อุบัติเหตุ และ ประกันสังคม -สามารถเร่ิมทํางานไดทันที ไดจะพิจารณาเปน
พิเศษ (ชวงเวลาจางงาน มีนาคม-พฤษภาคม 62) **ยินดีรับนักเรียน 
นักศึกษา ชวงปดภาคเรียน* 

1/91 ถนนสันปาฝาย  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายพิซซา,อาหารจานดวน ปดรับสมัคร 13/03/2562

5 18ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

1 ไมเกิน 60 อนุปริญญา/ไมตํากวา
อนุปริญญา สาขาการ
บัญชี การจัดการ 
การเงิน สัตวบาล

ประเภทกิจการ ขายพิซซา,อาหารจานดวน ปดรับสมัคร 13/03/2562

โทร .053-552986-7
หนา้ 5/12



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (เดอะพิซซาคอม
ปานี สาขาลําพูน)

พนักงานทําอาหาร ( part 
time)

-สามารถทํางานได 4-8 ช่ัวโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทํางานได) -มีประกัน
อุบัติเหตุ และ ประกันสังคม -สามารถเร่ิมทํางานไดทันที ไดจะพิจารณาเปน
พิเศษ (ชวงเวลาจางงาน มีนาคม-พฤษภาคม 62) **ยินดีรับนักเรียน 
นักศึกษา ชวงปดภาคเรียน* 

เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ขายพิซซา,อาหารจานดวน  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .053-552986-7 ปดรับสมัคร 13/03/2562

บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (เดอะพิซซาคอม
ปานี สาขาลําพูน)

รับสมัครพนักงานสงอาหาร 
(part time)

-สามารถทํางานได 4-8 ช่ัวโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทํางานได) -พนักงาน
สง มีมอเตอรไซต และใบขับข่ี พรบ.ของรถมอเตอรไซคท่ีไมหมดอายุ -มีคา
จัดสงคิดตามรอบการสงจริง -มีประกันอุบัติเหตุ และ ประกันสังคม -สามารถ

1/91 ถนนสันปาฝาย  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน 

ไมจํากัด/-

5 18ปข้ึนไป ไมจํากัด/-

5 18ปข้ึนไป

จัดสงคิดตามรอบการสงจริง -มีประกันอุบัติเหตุ และ ประกันสังคม -สามารถ
เร่ิมทํางานไดทันที ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ (ชวงเวลาจางงาน มีนาคม-
พฤษภาคม 62) **ยินดีรับนักเรียน นักศึกษา ชวงปดภาคเรียน** 

1/91 ถนนสันปาฝาย  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายพิซซา,อาหารจานดวน ปดรับสมัคร 13/03/2562

โทร .053-552986-7

บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานบันทึกขอมูลและ
ติดตามงาน

คุณสมบัติ -สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี -สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได -
สามารถทํางานลวงเวลาได -ประสบการณ ความรู ความสามารถในการทํา
เคร่ืองประดับ จะรับพิจารณาเปนพิเศษ -พรอมท่ีจะเรียนรูงานใหม  ๆในการ
ผลิตเคร่ืองประดับ -มีความกระตือรือรน มีความต้ังใจ ขยัน ซ่ือสัตย อดทน -
ทํางานภายใตความกดดันได รับผิดชอบตองาน สวัสดิการ -เบ้ียขยัน -
คาอาหารและคาเดินทาง -ประกันสังคม 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก  คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

1 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก  คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .052-030135 ปดรับสมัคร 13/03/2562
หนา้ 6/12



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานฝายผลิต -สามารถทํางานลวงเวลาได -มีประสบการณ ความรู ความสามารถในการทํา
เคร่ืองประดับ จะรับพิจารณาเปนพิเศษ -พรอมท่ีจะเรียนรูงานใหม  ๆในการ
ผลิตเคร่ืองประดับ -มีความกระตือรือรน มีความต้ังใจ ขยัน ซ่ือสัตย อดทน -
ทํางานภายใตความกดดันได รับผิดชอบตองาน สวัสดิการ -เบ้ียขยัน -
คาอาหารและคาเดินทาง -ประกันสังคม 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 13/03/2562

โทร .052-030135

บริษัท โซดิแอค แอรเคเทอรร่ิง อิควิปเม็น(ไทย พนักงานผูพิการ -พิการดานการเคล่ือนไหวท่ีชวยเหลือตัวเองได -พิการดานการไดยิน (มี

20 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

2 21 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-บริษัท โซดิแอค แอรเคเทอรร่ิง อิควิปเม็น(ไทย
แลนด)

พนักงานผูพิการ -พิการดานการเคล่ือนไหวท่ีชวยเหลือตัวเองได -พิการดานการไดยิน (มี
เคร่ืองชวยฟง) -พิการดานการมองเห็น (สายตาเลือนลาง) 

68/2-3   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 317/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณเคร่ืองครัว
บนเคร่ืองบิน

ปดรับสมัคร 13/03/2562

โทร .053-569300 ext.9247

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน

ครูภาษาอังกฤษ -ผานทดลองงานปรับเงินเดือน -คาลวงเวลา -ประกันสังคม 

197   หมู 8  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชน ปดรับสมัคร 13/03/2562

e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com

2 21 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชน ปดรับสมัคร 13/03/2562

โทร .053-558750-1
หนา้ 7/12



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ จังหวัด
ลําพูน

ครูแนะแนว -ผานการทดลองงาน ปรับเงินเดือน -คาลวงเวลา -ประกันสังคม 

197   หมู 8  ต. บานธิ เพศ ชาย

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชน ปดรับสมัคร 13/03/2562

โทร .053-558750-1

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Purchasing Officer 1. Good command of English or Japanese Language. 2. Good 
understanding in BOI and import. 3. New graduates are welcome. 

1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/การตลาดหรือท่ี
เก่ียวของ

1 23-35 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in any field.

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง Salary based 
company structure.  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 12/03/2562

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Account Payable Officer 1. Knowledge in accounting and tax regulation. 2. New graduates 
are welcome. 3. Fair command in written and spoken English. 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง Salary based 
company structure.  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 12/03/2562

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

1 23-35 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Accounting

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116
หนา้ 8/12



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Accounting Manager 1. Minimum 8 years of experience as an Accounting Manager. 2. 
Excellent command of the English language. 3. Very good 
knowledge of TAX Legislation. 4. Understanding and knowledge 
of accounting principles, practices, standards, laws and 
regulations. 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง Salary based 
company structure.  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 12/03/2562

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

1 30-40 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in 
Accounting

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) ธุรการ *ช่ัวคราว 3 เดือน* สัญญาจางช่ัวคราว 3 เดือน ** ยินดีรับ นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียน** 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 12/03/2562

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

หจก.ทรัพยทวี พารท แอนด เซอรวิส ชาง CNC มีประสบการณดานชาง เก่ียวกับเคร่ือง CNC เขียนโปรแกรมได 

189  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ขาย-สง สินคาใหกับโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 12/03/2562

1 18 ข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ไมจํากัด
สาขา

1 24-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

นิคมอุตสาหกรรม

โทร .053-525034,081-0020022
หนา้ 9/12



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ฮอทพอท จํากัด (มหาชน) สาขาแจม
ฟาชอปปงมอลล

พนักงานครัวลาง คุณสมบัติ 1. รักในงานบริการ 2.สามารถทํางานเปนกะได 3.ขยัน อดทน 
ซ่ือสัตย มีวินัย 4.มีความรับผิดชอบสูง สนใจย่ืนเอกสารการสมัครไดท่ี 
HOTPOT แจมฟา ชอปปงมอลล สอบถามโทร 095-2080445/053-093487 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 336  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รานอาหารบุฟเฟ ปดรับสมัคร 12/03/2562

บริษัท ฮอทพอท จํากัด (มหาชน) สาขาแจม
ฟาชอปปงมอลล

พนักงานรีเซฟช่ัน คุณสมบัติ -มีบุคลิกภาพดี -มีความกระตือรือรน -กิริยาวาจาสุภาพ นุมนวล
ออนนอม -เปนนักฟงท่ีดี , พรอมตอบคําถาม -ย้ิมแยมแจมใส -เอาใจใสและ

โทร .0863788709,0952080507,095-2080445,053-093487

1 18ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

1 18ปข้ึนไป ไมจํากัด/-
ฟาชอปปงมอลล ออนนอม -เปนนักฟงท่ีดี , พรอมตอบคําถาม -ย้ิมแยมแจมใส -เอาใจใสและ

จริงใจ -รักในงานบริการ -สามารถทํางานเปนกะได -ขยัน อดทน ซ่ือสัตย มี
วินัย -มีความรับผิดชอบสูง สนใจย่ืนเอกสารการสมัครไดท่ี HOTPOT แจมฟา
 ชอปปงมอลล สอบถามโทร 095-2080445/053-093487 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 336  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รานอาหารบุฟเฟ ปดรับสมัคร 12/03/2562

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง 
(สัญญาจาง 3 เดือน)

คุณสมบัติ 1.เพศหญิง สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมีมีโรคประจําตัว 2.
สามารถทํางานหองชุบสีได 3. ขยัน อดทน สามารถทํางานภายใตสภาวะ
ความกดดันสูงได **สัญญาจาง 3 เดือน ยินดิรับนักเรียน นักศึกษา ชวงปด
ภาคเรียน** 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 12/03/2562ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

โทร .0863788709,0952080507,095-2080445,053-093487

3 20-35 ม.3 ข้ึนไป/-

ปดรับสมัคร 12/03/2562

โทร .053-581044-5,053-552144

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ฟช เอ็นเทอรไพรซส(ไทยแลนด) จํากัด พนักงานใสสี เบ้ียขยัน คาเดินทาง คาเชาบาน โบนัสประจําป คาอาหารกลางวัน 
ประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

93  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การทําเคร่ืองประดับจากเพชร
พลอย โลหะมีคาและไขมุก

ปดรับสมัคร 12/03/2562

e-mail:fishent_admin@csloxinfo.com

โทร .053-093833-6

หจก.กราฟฟค ลําพูน พนักงานถายเอกสาร มีบุคลิกขยัน อดทน ต้ังใจทํางาน สามารถขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 

2 18-30 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 20-40 ป.6/ข้ึนไป

213 ถ. เจริญราษฏร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณ แบบพิมพ 
ปายโฆษณา

ปดรับสมัคร 12/03/2562

e-mail:idd999@hotmail.com 

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

บริษัท ฮอทพอท จํากัด (มหาชน) สาขาแจม
ฟาชอปปงมอลล

พนักงาน Part time คุณสมบัติ 1.ขยัน อดทน ซ่ือสัตย มีวินัย 2.มีความรับผิดชอบสูง 3.รักในงาน
บริการ ชอบทําอาหาร 4.หากมีประสบการณผานรานอาหารมากอนจะ 
พิจารณาเปนพิเศษ 5. พนักงาน Part-Time สามารถทํางานได 4-8 ช่ัวโมง/
วัน / 4-6 วัน/สัปดาห ** สนใจย่ืนเอกสารสมัครงานไดท่ี HOTPOT สาขา
แจมฟา ชอปปงมอลล เบอรโทรศัพท 095-2080445 , 053-093487** 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 42บาท/ช่ัวโมง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รานอาหารบุฟเฟ ปดรับสมัคร 11/03/2562

ไมจํากัด/-5 18ปข้ึนไป

ประเภทกิจการ รานอาหารบุฟเฟ ปดรับสมัคร 11/03/2562

โทร .0863788709,0952080507,095-2080445,053-093487
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) พนักงานบัญชี - 

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุด
ช้ันใน

ปดรับสมัคร 11/03/2562

โทร .053-554586-9

บริษัท ออคทากอน ไดมอนด จํากัด พนักงานชางฝกหัดเจียระไน
เพชร

ชายตองผานการเกณฑทหาร หรือผานการเรียน รด. ไมีมีประสบการณก็รับ 
หากมีประสบการณการเจียระไนเพชรมากอน สัมภาษณและเร่ิมงานทันที 
สามารถทํางานลวงเวลาได 

e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com

1 23 ป ข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี

1 18-35 ม.3/ข้ึนไป

สามารถทํางานลวงเวลาได 

148/1  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ เจียระไนเพชร สงออก
ตางประเทศ

ปดรับสมัคร 11/03/2562

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

โทร .081-9602358 ,053-093406 Fax 053-093403
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