
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด Sale Executive มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

109   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

7 25-30 ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

109   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ปดรับสมัคร 28/03/2562

โทร .053-525171-2 fax 053-525173

รานมายเวียดนาม ลําพูน พนักงานบริการ

131  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 27/03/2562

โทร .095-9164641

รานมายเวียดนาม ลําพูน ผูชวยกุก (ชาย)

131  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 27/03/2562

e-mail: pradthana.worldchemical@gmail.com 

1 18 - 35 ป ไมจํากัด/ไมจํากัด

1 18 - 35 ป ไมจํากัด/ไมจํากัด

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 27/03/2562

โทร .095-9164641
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด ลามภาษาไทย - เกาหลี ประสานงานดานตาง  ๆระหวางพนักงาน กับผูบริหารชาวเกาหลี แปลเอกสาร
 สวัสดิการ เงินชวยเหลือการเดินทาง เบ่ียขยัน อาหารกลางวันฟรี โบนัส ปรับ
เงินเงือนเดือน ประกันอุบัติเหตุ คาภาษา คาเชาบานตาตําแหนง 

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 27/03/2562

e-mail:hr@tsp-t.com

โทร .053-552377-80

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานฝายผลิต เพศ ชาย อายุ 18 ปข้ึนไป สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว ย่ืนทํางานได 
ทํางานกลางคืนได สวัสดิการ เบ้ียขยัน คาอาหาร คาเดินทาง โบนัสประจําป 

30 18 ป ม.3-ม.6/

1 22 - 35 ป.ตรี/ภาษาเกาหลี

ทํางานกลางคืนได สวัสดิการ เบ้ียขยัน คาอาหาร คาเดินทาง โบนัสประจําป 
คารักษาพยาบาล กองทุนเล้ียงชีพ 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 27/03/2562

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด ลามภาษาญี่ปุน ปริญญาตรี ภาษาญ่ีปุน JLPT N3 ข้ึนไป สวัสดิการ เบ้ียขยัน คาอาหาร คา
เดินทาง โบนัสประจําป คารักษาพยาบาล กองทุนเล้ียงชีพ 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 27/03/2562

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีบัญชี ปริญญาตรี สาขาบัญชี สวัสดิการ เบ้ียขยัน คาอาหาร คาเดินทาง โบนัส
ประจําป คารักษาพยาบาล กองทุนเล้ียงชีพ 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 27/03/2562

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีจัดซ้ือ *ป.ตรี ทุกสาขา *ส่ือสารภาษาอังกฤษได สวัสดิการ เบ้ียขยัน คาอาหาร คา23 ปข้ึนไป ป.ตรี/

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/

1บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาท่ีจัดซ้ือ *ป.ตรี ทุกสาขา *ส่ือสารภาษาอังกฤษได สวัสดิการ เบ้ียขยัน คาอาหาร คา
เดินทาง โบนัสประจําป คารักษาพยายบาล กองทุนเล้ียงชีพ 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 27/03/2562

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางเช่ือม เพศ ชาย อายุไมเกิน 30 ป พรอมเรียนรูงาน ทํางานเปนทีมได มีความซ้ือ
สัตย มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทํางานลวงเวลาได ทํางานวัดหยุดได 
ทํางานภายใตแรงกดดันไดh และไมเสพสารเสพติด สวัสดิการ มีประกันสังคม
 โบนัส OT เบียขยัน เงินทุนการศึกษาบัตร 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 27/03/2562ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

23 ปข้ึนไป ป.ตรี/

2 อายุไมเกิน 
30 ป

/

1

ปดรับสมัคร 27/03/2562

โทร .052-030296,052-030297

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส ชางไฟฟา เพศ ชาย อายุไมเกิน 30 ป พรอมเรียนรูงาน ทํางานเปนทีมได มีความซ้ือ
สัตย มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทํางานลวงเวลาได ทํางานวัดหยุดได 
ทํางานภายใตแรงกดดันได และไมเสพสารเสพติด สวัสดิการ มีประกันสังคม 
โบนัส OT เบียขยัน เงินทุนการศึกษาบัตร 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 27/03/2562

โทร .052-030296,052-030297

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด ลามญี่ปุน 1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/ *Female age 21 up *Bachelor degree in related field *Good 
command in japanese *Knowledge in ISO and environmental 

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

2 ไมเกิน 30 ป /

command in japanese *Knowledge in ISO and environmental 
managementsystem will be preferable. สวัสดิการ : คาลวงเวลา คา
กะ คาเดินทาง โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Plating Engineer *Female and age not over 30 years old. *Bachelor degree in 
Chemical Engineering, Chemical, Industrial Chemistry, Material 
Science. or equivalent related field. *Good command in English.
 *Koowledge in ISO quality and environmental management 
systemwill be preferable. *knowledge in QC Tool (Histogram , 
SPC and etc.) Will be advantage. สวัสดิกร : คาลวงเวลา คากะ คา
เดินทาง โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 27/03/2562

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/-

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108
หนา้ 4/7



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Production Staff *Bachelor degree in any field *1 - 2 years experience in 
production process *control or planning functions is preferable.
 *Acknowledgements about ISO 9001:2000, ISO 14001 and 
ISO/TS16949 สวัสกิการ : คาลวงเวลา คากะ คาเดินทาง โบนัส เบ้ียขยัน 
ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 27/03/2562

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 21 ปข้ึนไป ป.ตรี/-

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด ชางซอมบํารุงผายผลิต คาลวงเวลา คากะ คาเดินทาง โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและ
บิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 27/03/2562

e-mail:personnel@thkd.co.th
โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท โกลฟส แอนด ซัพพลายส โฮสต้ิง จํากัด ผูชวยฝายขาย/จัดซ้ือ/ธุรการ ยินดีรับเด็กจบใหม มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ขยัน อดทน ติดตอ
ประสานงานลูกคาและทรัพยพลายเออร จัดทําเอกสารซ้ือ-ขาย เเละเอกสาร
ท่ัวไป 

181  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ หญิง

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ส  

ประเภทกิจการ เย็บผาปดจมูก ผาเอ้ียม  ปดรับสมัคร 26/03/2562

e-mail:contact@ccglove.com

1 21 - 38 ป ม.6/-

1 22-30 ปวช.-ปวส./ป.ตรี

e-mail:contact@ccglove.com

โทร .053-000-601,089-561-4792
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนศิริปญญาลําพูน ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีประสบการณสอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถ ฟง พูด อาน เขียน 
ภาษาอังกฤษอยูในระดับดี 

308 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง สวนสูง -  นํ้าหนัก- 

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 8,500-9,000  บาท ชวงเวลาทํางานอ-ศ 10.00-19.00 น.,ส-อ 08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ โรงเรียนกวดวิชา (โดยคุณ
กังวาน ชยุตดมันดกุล)

ปดรับสมัคร 30/04/2562

e-mail:smart_Enlish_lpn@hotmail.com

โทร .053-562272 086-1838349 

2 22-35 ป.ตรี/ศึกษาศาสตร
,ครุศาสตร, บริหาร
ธุรกิจ,การทองเท่ียว&
โรงแรม,มนุษยศาสตร
 หรือสาขาอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-562272 086-1838349 
fax.053-562272บริษัท รัฐธิกา จํากัด (สาขาลําพูน) วิศวกร เงินเดือน คาตําแหนง คาทักษะ คาอาหาร คานํ้ามัน คาลวงเวลา 

39  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ กลึงเช่ือมเจาะเจียรอะไหลและ
อุปกรณตางๆ

ปดรับสมัคร 26/03/2562

โทร .052-031546

รานอาหาร ครัววันดี ลําพูน พนักงานเสริฟ เล้ียงอาหาร 3 ม้ือ มีท่ีพักให มียูนิฟอรมให มีโบนัสให มีทิป 

196/2  หมู 6  ต. ริมปง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-21.00 น.  

ประเภทกิจการ อาหารพ้ืนเมือง ปดรับสมัคร 25/03/2562

e-mail:Wandee-k@hotmail.com

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรมศาสตร

10 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

e-mail:Wandee-k@hotmail.com

โทร .053-000116
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

รานอาหาร ครัววันดี ลําพูน พนักงานตอนรับ เล้ียงอาหาร 3 ม้ือ มีท่ีพักให มียูนิฟอรมให มีโบนัสให มีทิป 

196/2  หมู 6  ต. ริมปง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-21.00 น.  

ประเภทกิจการ อาหารพ้ืนเมือง ปดรับสมัคร 25/03/2562

e-mail:Wandee-k@hotmail.com

โทร .053-000116

ซาส 17 โฆษณาและดีไซน ชางเช่ือมโลหะ ประกันสังคม โอที ลักษณะงาน ทําโครงสรางโลหะ ติดต้ังระบบทอของเหลว,
งานข้ึนรูปโลหะ,งานปาย,ส่ือส่ิงพิมพ 

17  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 380-400/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ป.6/- ม.6

1 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

1 18-45

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 380-400/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายส่ือโฆษณา ปดรับสมัคร 25/03/2562

โทร .0960893573

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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