
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เจาหนาที่บันทึกขอมูล (ชาย/

หญิง)
คุณสมบัติผูสมัคร - เพศชาย/หญิง (อายุไมเกิน 30 ป) -วุฒิการศึกษาข้ันตํ่า 
ปวส ทุกสาขา -สามารถใช คอมพิวเตอร Microsoft Office (Excel) ไดเปน
อยางดี - สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -สามารถทํางานลวงเวลาได - หากมี

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

2 18-30 ปวส.ข้ึนไป/ทุกสาขา

อยางดี - สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ -สามารถทํางานลวงเวลาได - หากมี
ประสบการณดานการคียขอมูลในสายการผลิต/การจัดซ้ือ/คลังสินคา/บัญชี 
อยางนอย1ป จะพิจารณาเปนพิเศษ รายละเอียดตําแหนงงาน -บันทึกขอมูล 
Raw material /Semi Product และ Finished Goods ลงในระบบ 
Software ท่ีบริษัทฯ จัดให - ทําการบันทึกขอมูลการผลิตหรือสินคาคงคลังให
ทันเวลาการสงมอบขอมูลใหกับผูใชขอมูลในสวนอ่ืน  ๆ-ตรวจสอบขอมูลท่ี
ไดรับจากสวนการผลิต รวมถึงขอมูลท่ีไดทําการบันทึกไปแลววามีความถูกตอง
หรือไม -งานอ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ไมจํากัด

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : 
www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 
053-420591

หนา้ 1/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พนักงานดูแลโรงงานทั่วไป คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย (ตองผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว) -ไมจํากัด
วุฒิการศึกษา -สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ รายละเอียดตําแหนงงงาน -
ทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ัวไปนอกตัวอาคารของบริษัทฯ -เก็บขยะตามจุดตางๆ
ของบริษัทฯ ไปยังจุดรวมขยะ -บันทึกปริมาณขยะตามแบบฟอรมท่ีกําหนดให
 -ดูแล ตัดแตง บํารุงรักษา รดนํ้าสวนของบริษัทฯ และดูแลความเรียบรอย
ของสนามกีฬา -จัดเตรียมและเคล่ือนยาย ถังนํ้าด่ืมไปยังจุดตาง  ๆของบริษัทฯ
 -ตรวจสอบดูแลรักษา และทําการซอมแซมทรัพยสินบริษทฯ -ใหบริการงาน
อํานวยความสะดวก แกหนวยงานตาง  ๆท่ีรองขอ -ปฏิบัติตามแผนการซอม
บํารุงและดูแลรักษาพ้ืนท่ีและทรัพยสินของบริษัทฯ -ตรวจสอบและจัดการถัง
ดักไขมันในบริษัทฯ 

1 18-30 /

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

e-mail:hr@meshtec.com website : 
www.meshtec.om

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 
053-420591สํานักงานแขวงทางหลวงชนบทลําพูน คนงานสนาม ซอมบํารุงถนน, ตัดหญาขางทาง 

117  หมู 4  ต. ตนธง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 377.85/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ทางหลวงชนบท ปดรับสมัคร 21/10/2561

20 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป20

โทร .053-003546
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเอฟ-พลัส จํากัด (ศูนยกระจายสินคา จ.
ลําพูน)

พนักงานขับรถขาย (6 ลอ) สามารถไปตางจังหวัดได ทํางานเปนทริปละ 23 วันตอเดือนได ไมมีรอยสัก
นอกรมผา และไมใสตางหู มีบุคคลคํ้าประกันการทํางาน (ขาราชการ/
พนักงานบริษัทฯ) มีใบขับข่ีประเภท 2 และสามารถยกของหนักได 

173 บานปาตึง   หมู 6  ต. เหมืองจ้ี เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผงปรุงรสฟาไทย ปดรับสมัคร 21/10/2561

บริษัทเอฟ-พลัส จํากัด (ศูนยกระจายสินคา จ.
ลําพูน)

พนักงานขายเงินสด สามารถไปตางจังหวัดได ทํางานเปนทริปละ 23 วันตอเดือนได มีบุคลิกภาพ
เรียบรอยเหมาะสม ไมมีรอยสักนอกรมผา และไมใสตางหู มีบุคคลคํ้าประกัน

โทร .081-930623,034-981555,062-6041146

1 22-38 ม.6/ข้ึนไป

1 24-40 ม.3/ข้ึนไป

ลําพูน) เรียบรอยเหมาะสม ไมมีรอยสักนอกรมผา และไมใสตางหู มีบุคคลคํ้าประกัน
การทํางาน (ขาราชการ/พนักงานบริษัทฯ) 

173 บานปาตึง   หมู 6  ต. เหมืองจ้ี เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผงปรุงรสฟาไทย ปดรับสมัคร 21/10/2561

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทเกอร ทเวนต้ีโฟร
 เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย 
(รปภ.)

เงินลวงเวลา เงินฉุกเฉิน ประกันสังคม คาลวงเวลา 

197/1  หมู 8  ต. ตนเปา เพศ ชาย

อ. สันกําแพง  จ. เชียงใหม   คาจาง 12,000+  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รักษาความปลอดภัย ปดรับสมัคร 21/10/2561

e-mail:tiger25@hotmail.com

โทร .081-930623,034-981555,062-6041146

20 20-55 ม.3/ข้ึนไป

e-mail:tiger25@hotmail.com

โทร .053-101310/096-5950998

หนา้ 3/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด คนพิการ(เพศชาย) รับสมัคร
ดวน

มีหนังสือรับรองคนพิการ สามารถปฏิบัติงานได มีประกันภัยกลุม ตรวจ
สุขภาพ2คร้ังตอป 

239 ถ.ลําพูน-ล้ี  หมู 2  ต. ปาพลู เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหิน
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 30 พ.ย.2561

โทร .053-007501 Fax.053-007500

1 25-35 ป.6/ไมระบุ

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด ชางเทคนิค (ไฟฟา) ลักษณะงาน 1. รับผิดชอบเก่ียวกับการติดต้ังระบบไฟฟา และระบบลมใน
เคร่ืองจักร 2. ตรวจสอบและคัดเลือกช้ินสวนท่ีจะนํามาประกอบเปนระบบ
ไฟฟาในเคร่ืองจักร 3. ประกอบช้ินสวนระบบไฟฟา (นิวแมติกส, ไฮดรอลิกส) 
4. ทดสอบเคร่ืองจักรท่ีทําการสรางและปรับปรุงกอนใชงานจริง คุณสมบัติ 1. 
สามารถอาน Drawing เคร่ืองจักรระบบไฟฟา, นิวแมติกส, ไฮดรอลิกส ได 2. 
สามารถใชงานโปรแกรม PLC และ AUTOCAD ได 3. สามารถใชงาน
โปรแกรม PLC และ AUTOCAD ได 4. สามารถใชงานเคร่ืองมือวัดชนิดตาง ไๆด

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย สวนสูง 165 ข้ึนไป  นํ้าหนัก- 

อ. เมือง  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น. และ 20.25-08.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 15/10/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

21-30 ปวส./ไฟฟา1

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หนา้ 4/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด ชางเทคนิค (Lathe&Milling) ลักษณะงาน 1. รับผิดชอบในการควบคุมเคร่ืองกลึงในการจัดทําแมพิมพ 2. 
วางแผนและกําหนดข้ันตอนการกลึงช้ินงาน 3. ดําเนินการกลึงช้ินงานใหได
ตามเง่ืนไขท่ีกําหนด 4. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรเบ้ืองตน เชน เปล่ียนนํ้ามัน
หลอเย็น, เติมนํ้ามัน Slide, Hydraulic เปนตน 5. การเขียนโปรแกรมคําส่ัง
ควบคุมการทํางานเคร่ืองจักร คุณสมบัติ 1. มีประสบการณการใชงาน
เคร่ืองจักร CNC (กลึง) 2. สามารถใชงานโปรแกรม AUTOCAD ได 3. อาน 
Drawing ได 4. สามารถใชงานเคร่ืองมือวัดชนิดตาง ไๆด 5. สามารถทํางานได
ท้ังกะกลางวันและกะกลางคืน 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย สวนสูง 165 ข้ึนไป  นํ้าหนัก- 
อ. เมือง  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น. และ 20.25-08.35 น.  

1 21-30 ปวส./เคร่ืองมือกล, 
แมพิมพโลหะ, 
แมพิมพพลาสติก

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาทอ. เมือง  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น. และ 20.25-08.35 น.  

ปดรับสมัคร 15/10/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) คุณสมบัติ 1. มีบัตรประจําตัวคนพิการ (ไมหมดอายุ) 2. สามารถชวยเหลือ
ตัวเองได  บริษัทฯจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผูสมัครท่ีมีความสามารถ
 Support ไลนการผลิตได

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  บาท เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th ปดรับสมัคร 31/12/2561

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท ลีดีไซน จํากัด Assistant development 
product

พูดภาษาอังกฤษไดดี 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท เพศ หญิง

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

10 21 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

1 21 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

บาท

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .052-030135 ปดรับสมัคร 21/10/2561

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก

หนา้ 5/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีดีไซน จํากัด หัวหนาแผนก Wire - 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 21/10/2561

โทร .052-030135

บริษัท ลีดีไซน จํากัด หัวหนาแผนก Soldering - 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 21/10/2561

โทร .052-030135

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก

โทร .052-030135

บริษัท ลีดีไซน จํากัด หัวหนาแผนก Polishing - 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 21/10/2561

โทร .052-030135

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด BOI & Import-Export 
Officer

Job description 1. Follow BOI regulation and manage all benefits 
from BOI, report and submit documents to BOI. 2. Request 
approval from BOI about Machinery, Material, Raw material. 
Qualification 1. Good command of English or Japanese Language. 
2. Good understanding in BOI and import-export. 3. Able to work 
under pressure, proactive skill and work effectively in a team.

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25 am.-05.35 pm.  

ปดรับสมัคร 30/11/2561

1 24-35 ป.ตรี/Bachelor's 
Degree in any field.

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก

 คาจาง As standard rate of 
the company  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต ปดรับสมัคร 30/11/2561

โทร .053-581189-92 ตอ 116

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

หนา้ 6/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด BOI & Import-Export 
Manager

Job description 1. Handle and management overall BOI, import-
export operations. 2. Manage all communication with import-
export authorities for all countries, especially Japan. 3. Plan the 
most appropriate shipment routes in team of air freight, sea 
freight customs clearance effectively to the final destination. 4. 
Initiate action plan within area of responsibility and handle all 
activities related to import-export process. 5. To conduct process 
to ensure that raw materials or machines information is matching 
with import entry declaration and comply with BOI approved 
material and machine master list. 6. Follow up BOI regulation and 
manage all benefits from BOI, report and submit documents to 

1 Over 30 
years old.

ป.ตรี/Bachelor's 
Degree in any field.

manage all benefits from BOI, report and submit documents to 
BOI. 7. Control import-export schedule to ensure both the 
company and customers can get the products on time. 8. Process 
documents with concerned people internally and externally. 
Qualification 1. Minimum 5 years of experience as BOI and import-
export fields. 2. Excellent command of the English language. 3. 
Good understanding in import-export and BOI. 4. Critical thinker 
and problem-solving skills. 5. Great interpersonal and 
communication skills. 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง Negotiable  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25 am.-05.35 pm.  

ปดรับสมัคร 30/11/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หนา้ 7/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด Accounting Manager Job description 1. Preparing and reviewing the details of all 
accounts to ensure that they are compliance with the general 
accounting standard. 2. Reviewing the correctness of tax report 
before being presented to the revenue department and preparing 
monthly tax reconciliation. 3. Meets accounting financial 
objectives by forecasting requirements; preparing an annual 
budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating 
corrective actions. 4. Liaising with external auditors and the 
revenue department as a company representative. 5. Control 
monthly closing of company performance. 6. Plan, implement 
and oversee overall accounting strategy. 7. Oversee accounting 

1 Over 30 
years old.

ป.ตรี/Accounting

and oversee overall accounting strategy. 7. Oversee accounting 
daily operations. 8. Control and monitor cash withdrawals. 
Qualification 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. 5. Critical thinker and problem-solving skills. 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง Negotiable  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25 am.-05.35 pm.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 30/11/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หนา้ 8/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

วิศวกร (Engineer) Min 2 years experiences within an industrial manufacturing 
environment is preferable, Good communication, Interpersonal 
and time management skills. Ability to use software such as 
AutoCad, Solid Work, Microsoft Office, Drawing Other. Experienced 
in ISO 9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 31/10/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

20 25 - 35 ป.ตรี/วิศวกรรม อุตสา
หการ เคร่ืองกล แมค
คาทรอนิกส หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

 คาจาง 18,000 - 30,000  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

โทร .053-569999

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

ชางเทคนิค (Technician) สามารถใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม Ms Office ไดเปนอยางดี, มี
ประสบการณในสายงานชางเทคนิค อยางนอย 2 ป, สามารถอานแบบ ใช
เคร่ืองมือวัด (เวอรเนีย) หรือเคร่ืองมือวัดอ่ืนๆท่ีจําเปนตองานได, สามารถ
ทํางานเปนกะได มีความเสียสละ อดทน และรักความกาวหนา, มีทักษะการ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักรเชิงปองกัน (PM เคร่ือง), มีประสบการณทางดาน Jig & 
Fixture ,แมพิมพ Molding Making, งานชุบ, งานฉีดอลูมิเนียม จะพิจารณา
เปนพิเศษ, สวัสดิการ : คาอาหารรายวัน, คานํ้ามันรถรายวัน, คาเบ้ียขยัน, คา
ทักษะในพ้ืนท่ีพิเศษ, คาลวงเวลา, ประกันสังคม, ประกันกลุม, กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ, สหกรณออมทรัพย, ชุดยูนิฟอรม, ปรับเงินเดือนประจําป, โบนัส
ประจําป (2 คร้ังตอป) 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000++  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 31/10/2561

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

20 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./สายชาง
ทุกสาขา

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

หนา้ 9/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

พนักงานปฏิบัติการ (Operator) สามารถทํางานเปนกะได มีความเสียสละ อดทน และรักความกาวหนา, หาก
มีประสบการณทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากอน จะรับพิจารณาเปนพิเศษ
 , สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว, สามารถอานแบบ สามารถใช
เคร่ืองมือวัด (เวอรเนีย) หรือเคร่ืองมือวัดอ่ืนๆท่ีจําเปนตองานได สวัสดิการ : 
คาอาหารรายวัน, คานํ้ามันรถรายวัน, คาเบ้ียขยัน, คาทักษะในพ้ืนท่ีพิเศษ, คา
ลวงเวลา, ประกันสังคม, ประกันกลุม, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, สหกรณออม
ทรัพย, ชุดยูนิฟอรม, ปรับเงินเดือนประจําป, โบนัสประจําป (2 คร้ังตอป) 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด
อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 310++  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

50 21 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/สายชางทุก
สาขา

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 310++  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 31/10/2561
e-mail:maneerat_h@sus.co.th 
โทร .053-569999

หจก.บีเอสบี เจเนอรัลกรุป ธุรการ ประกันสังคม โอที พักรอน 
362  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณวัสดุ เคร่ืองใช
ในโรงงานอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 20/10/2561

โทร .053-805636,053-553593

หจก.บีเอสบี เจเนอรัลกรุป บัญชี ประกันสังคม โอที พักรอน 

362  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณวัสดุ เคร่ืองใช
ในโรงงานอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 20/10/2561

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/บริหาร และท่ี
เก่ียวของ

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/บริหาร และท่ี
เก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก

โทร .053-805636,053-553593

หนา้ 10/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! - มีประสบการณการทํางานระบบไฟฟา สามารถ Wiring diagram ไฟฟา 
และระบบPLC ระบบ Control motor และงานติดต้ังได และสามารถ 
ทํางานระบบ Automotion ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ปข้ึน
ไป, ผานการเกณฑทหาร - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงาน
เรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, -
 การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,080-3936282, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด 

1 22 ปข้ึนไป ปวช./ชางกลโรงงาน
,ชางไฟฟา และ สาขา
อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด 

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 30 ตุลาคม 2561

โทร .053-582789 , 081-7839506

หจก.นอธเวิดเชฟต้ี แอนด ซัพพลาย ผูชวยงานฝายขาย มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office ไดเปนอยางดี มี
ความสามารถในการใชงาน Internet ไดเปนอยางดี สามารถขับข่ีรถยนตได 
และมีใบอนุญาตขับข่ี 

213  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ อุปกรณท่ีใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 19/10/2561

ปวส.-ป.ตรี/การตลาด
 บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail: saleuid@gmail.com , sent999@hotmail.com

1 23-30

โทร .053-597054,053-597056,084-6112617,053-597248

หนา้ 11/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด นักการประจําแผนกจัดซ้ือ หนาท่ีความรับผิดชอบ จัดเตรียม จัดเก็บ และ เบิกจายวัตถุดิบ และสนับสนุน
งานอ่ืนๆในแผนก สามารถใชภาษาอังกฤษในการทํางานได สามารถใช
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนได สามารถขับรถโฟรคลิฟทไดและมีใบขับข่ีรถโฟรคลิฟท
จะรับพิจารณาเปนพิเศษ สําหรับผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับ
สวัสดิการ ดังน้ี คาพาหนะ คาอาหาร ประกัน อุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม วันหยุดพิเศษ เงินโบนัส และเงินรางวัล
พิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 19/10/2018

1 28-35 ม.6-ปวช/ทุกสาขาวิชา

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 19/10/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด เจาหนาที่เทคนิค หนาท่ีความรับผิดชอบ : - รับผิดชอบทางดานการควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการ/วัตถุดิบ - ติดตอประสานงานกับแผนกตางๆในดานการควบคุม
คุณภาพ - จัดการงานท่ีมีปญหาในกระบวนการผลิต ปฏิบัติงานภายใตแรง
กดดัน มีทักษะในการส่ือสารและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี หากมีประสบการณใน
การทํางานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 
สําหรับผูท่ีไดรับคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี คาพาหนะ
 คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน ทํางานเปนกะ (กะกลางวัน/กะกลางคืน)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 19/10/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 21-35 ปวส./ไฟฟากําลัง/
เทคนิคการผลิต/เมค
คาทรอนิกส/
อิเล็กทรอนิกส

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 12/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนักงานขับรถยนต ผานการเกณฑทหาร มีใบขับข่ีรถยนต ไมมีประวัติยาเสพติด สามารถทํางาน
ลวงเวลาได และออกตางจังหวัดได 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 31/10/2561

e-mail:-

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนักงานพิมพเอกสาร มีความชํานาญในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและพิมพดีดได สามารถขับรถยนต
,จักรยานยนต มีใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลาได 

ปวช./- ป.ตรี 
บริหารธุรกิจ เลขา 

1 20-30 ม.6/-ปวส.

1 20-30
,จักรยานยนต มีใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลาได 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 31/10/2561

e-mail:-

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442

สํานักงานศุภวิทย คําธิตา ทนายความ พนักงานบังคับคดี ผานการเกณฑทหารแลว สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและพิมพดีดได 
สามารถขับรถยนต,จักรยานยนต มีใบขับข่ี สามารถทํางานลวงเวลา และออก
ตางจังหวัดได หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

34/26 ถ.สนามกีฬา   หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ทนายความ ปดรับสมัคร 31/10/2561

e-mail:-

โทร .053-534373 053-534907 

บริหารธุรกิจ เลขา 
การจัดการ นิติศาสตร
 หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

1 20-30 ปวช./- ป.ตรี 
นิติศาสตร หรืออ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-534373 053-534907 
081-8839442

หนา้ 13/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด เจาหนาที่คลังสินคา

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง 160  นํ้าหนัก65  ชวงเวลาทํางาน8.00 - 17.00  

ปดรับสมัคร 31/10/61

โทร .053-581221,581378-9

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการเตรียม
พรีมิกซ

เบิกวัตถุดิบพรีมิกซ เตรียมพรีมิกซตามแผนการผลิต และดูแลพ้ืนท่ี การ
เตรียมพรีมิกซ 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว  คาจาง 9300 บาท   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

e-mail:julaluxk@betagro.com ปดรับสมัคร 30/09/2561

1 ไมเกิน 30 ป ปวช.-ปวส./
เกษตรกรรม , ชาง
อิเล็คทรอนิค,ทุกสาขา

1 18 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว และฟารมสุกร

e-mail:julaluxk@betagro.com ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .053 581 444

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานผลิต (อัดเม็ด) ควบคุมเคร่ืองอัดเม็ด ดูแลลักษณะเม็ดอาหารท่ีอัดออกมา ในแตละเบอรใหได
มาตรฐาน ปรับต้ังอุณภูมิความรอนใหอยูในมาตรฐานท่ีกําหนด 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว  คาจาง 12000++  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

e-mail:julaluxk@betagro.com ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .053 581 444

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานคอมพิวเตอร *ดวน* 1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

-สามารถจัดทําทะเบียนดูแล / บํารุงรักษา Internet และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับ
ระบบคอมพิวเตอร ของ รพ. -สามารถบันทึกขอมูลและสามารถดูแล 
Software ของ รพ. -และหนาท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย **สวัสดิการ** -
เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -คารักษาพยาบาลญาติ
สายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย สวนสูง -  นํ้าหนัก- 

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. +TO แลวแตหนางาน  

1 18 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/เคร่ืองกล 
ไฟฟา อุตสาหกรรม

 คาจาง ตามโครงสรางองคกร  บาท

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.45 น. +TO แลวแตหนางาน  

โทร .0 5358 1600-5 ปดรับสมัคร 30/9/2561e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

หนา้ 14/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส พนักงานจัดซ้ือ มีประสบการณ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานลวงเวลา
ได มีความอดทน 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด

ปดรับสมัคร 18/10/2561

โทร .052-030296,052-030297

หจก. ลําพูน พารท แอนด ทูลส พนักงานธุรการ มีประสบการณ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานลวงเวลา
ได มีความอดทน 

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

ปวช.-ปวส./-

1 ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./-

1 ไมเกิน 30

5  หมู 21  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ปดรับสมัคร 18/10/2561

โทร .052-030296,052-030297

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด(มหาชน) สาขาลําพูน ชางยนต มีประสบการณดานซอมเคร่ืองยนตหนัก 

378/2  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น. จ.-ศ  

ประเภทกิจการ จําหนายปูนซีเมนตสําเร็จรูป ปดรับสมัคร 18/10/2561

โทร .0819372518,053-532654

บริษัท โชดิแอค แอรเคเทอรร่ิง อิควิปเม็น(ไทย
แลนด)

พนักงานธุรการ (คนพิการ) คาจางรายวัน คาลวงเวลาทํางาน คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 18/10/2561

2 20 ปข้ึนไป ปวส./-

3 21 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป ทุกสาขา

e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณเคร่ืองครัวบนเคร่ืองบิน

ประเภทกิจการ รับซอมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟาทุกชน

โทร .053-569300 ext.9247

e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com

หนา้ 15/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โชดิแอค แอรเคเทอรร่ิง อิควิปเม็น(ไทย
แลนด)

พนักงานฝายผลิต (คนพิการ) คาจางรายวัน คาลวงเวลาทํางาน คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน 

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

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอุปกรณเคร่ืองครัว
บนเคร่ืองบิน

ปดรับสมัคร 18/10/2561

โทร .053-569300 ext.9247

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Process Engineer 
(Automotive)- Lamphun

• At least 2 or 3 years’ experience in Product Engineer, Project 
Engineer or related 3 years. • Good command of English both 

ป.ตรี/ Bachelor’s 
Degree in 

1 25-35

3 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

e-mail:Driessen.Lamphun@zodiacaerospace.com

(Automotive)- Lamphun Engineer or related 3 years. • Good command of English both 
written and spoken. 

67  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com ปดรับสมัคร 18/10/2561

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Development 
Engineer/Project Manager

• Minimum of 2 years working experience in a related field • 
Practical electrical design / test skills preferred • Excellent 
command of written and spoken English required • Well 
organized with attention to detail • Excellent interpersonal and 
team skills 

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 18/10/2561

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor 
degree In Electrical 
Or Electronic 
Engineering or 
equivalent

Degree in 
Mechanical, 
Electrical Engineer 
or related

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

หนา้ 16/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ดาตามาร (ประเทศไทย) จํากัด Production Supervisor RESPONSIBILITIES: - Supervise the daily production of RFID 
products achieving Quality, On Time Delivery and Labor 
performance - Check and allocate production planning to the 
production lines - Support production planning and SCM for 
production build plan /schedule and shipment schedule - Guide 
and coach line leaders in their daily tasks - Monitors and reports 
daily production output and delays or quality issues - Proposes 
and helps execute mitigation of production issues - Oversee 
timely execution of maintenance repairs and escalates if no 
action taken - Escalates any issues that could impact quality, 
deliveries or labor performance - Coordinates with other 

1 ไมจํากัด ปวส.-ป.ตรี/• 
Bachelor degree or 
equivalent level by 
work experience

deliveries or labor performance - Coordinates with other 
department for solving process issues - Assigns manpower to the 
lines needed to run according to standard - Builds a competent 
workforce minimizing rotation between lines and product groups - 
Ensure that all production record / data and order related are up 
to date - Voices to the management any issues that could 
negatively impact the workforce - Supervisor monitors and 
advises subordinate to behave and perform in accordance to the 
company rules and regulation - Inventory control and check for 
balance - Maintains good safety / discipline / housekeeping 
practices by follow up the 5S (Cleaning program)

179/1   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00/19.00-04.00  

ประเภทกิจการ ผลิตไมโครชิพ RFID ปดรับสมัคร  Urgent

e-mail:Sombatthong@datamars.come-mail:Sombatthong@datamars.com

โทร .053-582816

หนา้ 17/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย คุณสมบัติ 1.เพศชาย สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง สามารถยกของได 2.
วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3.ขยัน อดทน สามารถทํางานภายใต
สภาวะความกดดันสูงได 4.สามารถขับรถยนตได และมีใบอนุญาตขับรถ 
สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ียขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คา
รักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณีตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
(053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร 8.30-17.30 น.  

ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .053-581044-5,053-552144

1 20-40 ม.3 ข้ึนไป/-

 คาจาง รายวันตามโครงสราง
ของบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงานศิลปสงออก

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด หัวหนาแผนกผลิต M&Y - สามารถวางแผนการผลิตได - มีทักษะทางคอมพิวเตอรไดดี - สามารถเปน
ผูนําไดอยางดีเย่ียม 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 25/09/2561
e-mail:hr@thai-nichi.com
โทร .053-581222-3 ตอ 109
บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาที่ QC รายวัน ตรวจสอบ GMP, HACCP ในไลนผลิต ตรวจสอบเคร่ือง Metal Delector 

ในไลนผลิต 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ

บริษัท  บาท
สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานตามเวลาของบริษัท  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30/09/2561
e-mail:hr@thai-nichi.com

1 20 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/ไมจํากัด

2 20 ป ข้ึนไป ม.6/ไมจํากัด

 คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

e-mail:hr@thai-nichi.com
โทร .053-581222-3 ตอ 109

หนา้ 18/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานเย็บ - สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได - สุขภาพแข็งแรง *สวัสดิการ 345/วัน ไม
รวมเบ้ียขยันและโอที มีประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม โทร.061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 

 บาท
สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 17/10/2561
e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th
โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานฝายผลิต - สามารถยืนทํางานได - สามารถทําโอทีได - สุขภาพแข็งแรง ไมมีโรค
ประจําตัว - เพศชายผานการเกณฑทหารแลวเทาน้ัน *สวัสดิการ 345/วัน ไม

10 18-47 ป.6/

150 18-35 ม.3 ข้ึนไป/
แลนด)จํากัด ประจําตัว - เพศชายผานการเกณฑทหารแลวเทาน้ัน *สวัสดิการ 345/วัน ไม

รวมเบ้ียขยันและโอที มีประกันสังคม ชุดยูนิฟอรม โทร.061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 17/10/2561

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบาน - ทําหนาท่ีทําความสะอาดพ้ืนท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย - มีสวัสดิการ คาอาหาร
 คานํ้ามัน โอที เบียขยัน ประกันสังคม โทร.061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 17/10/2561

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

2 18-47 ป.6/

 คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

 คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

e-mail:hr-admin@performance-mfg.co.th

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานจัดเรียงแผนก
อาหารแหง,ของใช,แผนก

อาหารสด

ยูนิฟอรม/ประกันสังคม คากะ 50-100 บาท สามารถเขางานเปนกะได 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 17/10/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแคชเชียร ยูนิฟอรม/สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี/กองทุนสํารองเล้ียงชีพ/โบนัสประจําป/
ประกันสังคม คาน่ังเคร่ือง 800 บาท/เดือน รอบคอบ มีใจรักงานบริการ 

5 21-35 ม.6/ข้ึนไป

3 20-35 ม.6/-ปวส. บัญชี คอม
ฯ การตลาด 

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

ประกันสังคม คาน่ังเคร่ือง 800 บาท/เดือน รอบคอบ มีใจรักงานบริการ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 17/10/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน พนักงานแผนกเบอเกอร่ี ยูนิฟอรม/สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี/กองทุนสํารองเล้ียงชีพ/โบนัสประจําป/
ประกันสังคม คากะ 50-100 บาท 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 17/10/2561

e-mail:- Fax 053-581333

ฯ การตลาด 
บริหารธุรกิจ

3 20-35 ปวช./- ป.ตรี ดาน
อาหารโภชนาการ 
คหกรรม

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 20/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน หัวหนาแผนกแบัญชี-การเงิน มีประสบการณหัวหนางานเก่ียวกับงานบัญชีอยางนอย 1-3 ป /ยูนิฟอรม/
สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี/กองทุนสํารองเล้ียงชีพ/โบนัสประจําป/
ประกันสังคม 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 17/10/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน หัวหนาแผนกแคชเชียร รอบคอบ มีใจรักงานบริการ มีประสบการณ 1-3 ป คาน่ังเคร่ือง 800/เดือน/

1 25-40 ป.ตรี/บัญชี

1 25-40 ม.6/- ป.ตรี บัญชี บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาลําพูน หัวหนาแผนกแคชเชียร รอบคอบ มีใจรักงานบริการ มีประสบการณ 1-3 ป คาน่ังเคร่ือง 800/เดือน/
ยูนิฟอรม/สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี/กองทุนสํารองเล้ียงชีพ/โบนัสประจําป/
ประกันสังคม 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 17/10/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครูพ่ีเล้ียง มีประสบการณจะพิจารณาเปนอันดับแรก มีความกระตือรือรนมนการทํางาน 
รักเด็ก ซ่ือสัตย ขยัน อดทน 

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 17/10/2561

e-mail:-

1 25-40 ม.6/- ป.ตรี บัญชี 
ตลาด บริหารธุรกิจ 
บัญชี คอมฯ

1 18 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

e-mail:-

โทร .053-528218
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานศูนยประกันสุขภาพ *
ดวนที่สุด*

-ตรวจเช็คสิทธ์ิผูท่ีมาใชบริการของโรงพยาบาล -ประสานงานท้ังหนวยงาน
ภายในและภายนอก -รับขอรองเรียนผูท่ีเขามาใชบริการทุกชองทาง -อ่ืนๆท่ี
ไดรับมอบหมายฯ **สวัสดิการ** เงินเดือน/OT,ประกันสังคม ,คา
รักษาพยาบาลญาติสายตรง ,ประกันอุบัติเหตุกลุม 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง สวนสูง -  นํ้าหนัก- 

อ. เมือง  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางาน08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/9/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด คนสวน มีหนาท่ีดูแลความสะอาดบริเวณในโรงงาน และรอบนอกโรงงาน มีความขยัน 

 คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/สาขา
บริหารธุรกิจ,หรือ
สาขาอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ

2 ไมเกิน 45 ป ม.3/ไมจํากัดบริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด คนสวน มีหนาท่ีดูแลความสะอาดบริเวณในโรงงาน และรอบนอกโรงงาน มีความขยัน 
อดทน รับผิดชอบงาน มีใจรักงานบริการ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  เพศ ชาย

 ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร ดวนมาก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือ ช่ัวคราว 3 
เดือน ดวนมาก

เคยมีประสบการณการทํางานดานจัดซ้ือมาบาง จะพิจารณาเปนพิเศษ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  เพศ ไมจํากัด

 ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร ดวนมาก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

2 ไมเกิน 45 ป ม.3/ไมจํากัด

1 25 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/
บริหารธุรกิจ หรือการ
จัดการท่ัวไป

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท คังเซโด จํากัด  เจาหนาที่ฝายบัญทึกขอมูล ใชโปรแกรม MS Office ไดดี 

60/27  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันและ
สวนประกอบ

ปดรับสมัคร 17/10/2561

โทร .053-581515

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) มีท่ีพักอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม หรือจังหวัดลําพูน สามารถตรวจเช็คและ
ดูแลรักษารถยนตและรถบรรทุกได หากมีใบอนุญาตขับข่ีรถบรรทุกหรือมี
ประสบการณในการขับรถรับ-สงผูบริหาร 1-2 ป จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ สวัสดิการ คาลวงเวลา,คาเดินทาง เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตร

1 22-27 ปวส./ข้ึนไป สาขา
บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

1 22 ป ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

พิเศษ สวัสดิการ คาลวงเวลา,คาเดินทาง เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตร
และบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายเดือน N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 30/9/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

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