
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท คังเซโด จํากัด  เจาหนาที่ฝายบันทึกขอมูล ใชโปรแกรม MD Office ไดดี มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 

105/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

1 22-27 ปวส./ข้ึนไป 
บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

105/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตภูกันชนิดตาง ๆ ปดรับสมัคร 16/03/2561

โทร .053-552345,581515

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด ผูชวยขาย ใชคอมพิวเตอรได สามารถทํางานไดท้ังกลางวันและกลางคืน มีคานํ้ามันรถ 

256  หมู -  ต. ปาตัน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ขายไก ปดรับสมัคร 16/03/2561

โทร .086-5919609

บริษัทโอ เอส โซลูช่ัน จํากัด พนักงานฝายผลิต สามารถทํางานเปนกะได 

40/3  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:os_solution@ossolution.co.th

สาขาท่ีเก่ียวของ

1 25-35 ปวส.-ป.ตรี/ไมจํากัด
สาขา

1 22 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ จําหนายอะไหลเคร่ืองจักรโรงงานอุตสาหกรรม

โทร .053-217688,089-4314422 ,086-6586655
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโอ เอส โซลูช่ัน จํากัด ชาง CNC MACHINING 
CENTER

สามารถทํา CAM ได 

40/3  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:os_solution@ossolution.co.th

บริษัทโอ เอส โซลูช่ัน จํากัด เจาหนาที่ธุรการ สามารถใชโปรแกรม MS Word,Excel ไดเปนอยางดี 

1 22 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 22 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

โทร .053-217688,089-4314422 ,086-6586655

ประเภทกิจการ จําหนายอะไหลเคร่ืองจักรโรงงานอุตสาหกรรม

40/3  หมู 6  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:os_solution@ossolution.co.th

โทร .053-217688,089-4314422 ,
086-6586655บริษัท โตเกียว คอยล เอ็นจิเนียร(ประเทศไทย)
 จํากัด

เจาหนาที่การคาตางประเทศ มีความรูดานคอมพิวเตอร มีความรูดานการสงออกและจัดสงสินคา มีความรู
ดานภาษาอังกฤษพูดและเขียนเปนอยางดี มีความรูดานภาษาจีน/ญ่ีปุน จะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

69/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิก

ปดรับสมัคร 16/03/2561

1 23-30 ป.ตรี/ทุกสาขา

ประเภทกิจการ จําหนายอะไหลเคร่ืองจักรโรงงานอุตสาหกรรม

โทร .053-581241

หนา้ 2/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โตเกียว คอยล เอ็นจิเนียร(ประเทศไทย)
 จํากัด

IT SYSTEM สามารถติดต้ังและดูแลระบบเครือขายบริษัทได สามารถเขียนโปแกรมไดจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

69/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิก

ปดรับสมัคร 16/03/2561

โทร .053-581241

โรงเรียนอนุบาลดรุณพัฒนา ครูเอกปฐมวัย หรือ เอกอ่ืน มีประสบการณสอนระดับอนุบาล 1 ปข้ึนไป มีความสามารถ
พิเศษ สูงาน อัธยาศัยดี ซ่ือสัตย ขยัน ตรงตอเวลา และรักการสอน 

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/คอมพิวเตอร 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/เอกปฐมวัย

189/2  หมู 9  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถมศึกษา ปดรับสมัคร 16/03/2561

โทร .
053-503100,053-503031,086-1156631โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ครูผูชวย มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

169 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 16/03/2561

โทร .
053-561534,083-561534,089-7002804โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ครูประจําช้ัน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

169 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 16/03/2561

2 23 ปข้ึนไป ม.6/- ป.ตรี

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ปฐมวัย

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 16/03/2561

โทร .
053-561534,083-561534,089-7002804

หนา้ 3/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิ
ลิต้ี เซอรวิสเซส จํากัด

พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานบริษัท แม็คโคร, ไทยเอ็นเจอาร, ลําพูนซิงเดนเก็น 

29/22 ถ.เจ็ดยอด ซอย 3  หมู 2  ต. ชางเผือก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. เชียงใหม   คาจาง 457/12ช่ัวโมง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 16/03/2561

โทร .053-414212-5

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิ
ลิต้ี เซอรวิสเซส จํากัด

พนักงานทําความสะอาด อานออก เขียนได ปฏิบัติงานบริษัท ฟูจิคูระ จ.ลําพูน 

29/22 ถ.เจ็ดยอด ซอย 3  หมู 2  ต. ชางเผือก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. เชียงใหม   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

5 18-50 ม.3/ข้ึนไป

10 18-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ บริการทําความสะอาด,รักษาความปลอดภัย

อ. เมือง  จ. เชียงใหม   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 16/03/2561

โทร .053-414212-5

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานทั่วไป มีความสามารถทํางานคลองตัว,ขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 / 086-3440631

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงาน QC มีความรูและประสบการณทางดานเก่ียวกับเส้ือผามาโดยตรงจะพิจารณาเปน
พิเศษ 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 16/03/2561

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด
สาขา

2 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-

ประเภทกิจการ บริการทําความสะอาด,รักษาความปลอดภัย

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 16/03/2561

โทร .053-527598 / 086-3440631

หนา้ 4/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานตลาด เกงงานดานตลาด มีประสบการณความรูคลองตัว มีรถยนตสวนตัว มีฐาน
เงินเดือน ประกันสังคม โบนัส 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 / 086-3440631

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานออฟฟต มีความสามารถทํางานคลองตัว สามารถติดตอประสานงานเกง เกงงานเอกสาร 

3 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-

5 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานออฟฟต มีความสามารถทํางานคลองตัว สามารถติดตอประสานงานเกง เกงงานเอกสาร 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 / 086-3440631

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานบัญชี มีประสบการณดานงานบัญชีโดยตรง มีความรูเก่ียวกับภาษีตาง  ๆมี
ประกันสังคม 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

5 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-

2 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./-

โทร .053-527598 / 086-3440631

หนา้ 5/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด พนักงานขับรถสงของ มีประกันสังคม 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 / 086-3440631

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด ชางเย็บผา มีประสบการณดานเย็บเส้ือผามาโดยตรง มีประกันสังคม เบ้ียขยัน พรอมท่ีพัก
ฟรีให 

145/1 หมู 18  หมู 18  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

25 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 / 086-3440631

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานจัดเรียงแผนกอหารแหง ยูนิฟอรม/ประกันสังคม สุขภาพแข็งแรง สามารถเขางานเปนกะได คากะ 
50-100 บาท 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16/03/2561

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานจัดเรียงแผนกอหารสด ยูนิฟอรม/ประกันสังคม สุขภาพแข็งแรง สามารถเขางานเปนกะได คากะ 
50-100 บาท 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16/03/2561

5 21-35 ม.6/ข้ึนไป

5 21-35 ม.6/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16/03/2561

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 6/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานแคชเชียร สิทธิการรักษาพยาบาล/กองทุนสํารองเล้ียงชีพ/โบนัสประจําป/ยูนิฟอรม/
ประกันสังคม คาน่ังเคร่ือง 800บาท/เดือน 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกเบเกอร่ี หรือมีประสบการณอยางนอย 5 ป สิทธิการรักษาพยาบาล/กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ/โบนัสประจําป/ยูนิฟอรม/ประกันสังคม 

5 20 ปข้ึนไป ม.6/- ป.ตรี บัญชี/
คอม/การตลาด/
บริหารธุรกิจ

1 28-40 ป.ตรี/ดานอาหาร,
โภชนาการ,คหกรรมลําพูน เล้ียงชีพ/โบนัสประจําป/ยูนิฟอรม/ประกันสังคม 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกปลา/อาหารทะเล มีประสบการณดานอาหารสด 3-5 ป สิทธิการรักษาพยาบาล/กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ/โบนัสประจําป/ยูนิฟอรม/ประกันสังคม 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โภชนาการ,คหกรรม

1 25-40 ปวส.-ป.ตรี/ดานเกษตร
,การจัดการ,การ
บริหารธุรกิจ

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 7/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

ผูจัดการแผนกชางซอมบํารุง มีประสบการณในสายงานไฟฟาและซอมบํารุง 5 ปข้ึนไป สิทธิการ
รักษาพยาบาล/กองทุนสํารองเล้ียงชีพ/โบนัสประจําป/ยูนิฟอรม/ประกันสังคม 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

พนักงานชางซอมบํารุง สิทธิการรักษาพยาบาล/กองทุนสํารองเล้ียงชีพ/โบนัสประจําป/ยูนิฟอรม/
ประกันสังคม/คากะ 

1 28-40 ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล/
ไฟฟา

1 21-35 ปวช.-ปวส./ไฟฟา
ลําพูน ประกันสังคม/คากะ 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขา
ลําพูน

เจาหนาที่พัฒนาลูกคา 
(การตลาด)

สิทธิการรักษาพยาบาล/ยูนิฟอรม/ประกันสังคม/คาเบ้ียงเล้ียงวันละ 150 บาท 

204  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หางสรรพสินคา ปดรับสมัคร 16/03/2561

e-mail:- Fax 053-581333

2 21-35 ป.ตรี/การขาย/ตลาด/
บริหาร/นิเทศ/การ
จัดการ

e-mail:- Fax 053-581333

โทร .053-581285 ตอ 104,105

หนา้ 8/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาสังคม-
ประวติศาสตร

ชายผานการเกณฑทหารแลว มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รักเด็ 
ใจเย็น มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

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 16/03/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาไทย ชายผานการเกณฑทหารแลว มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รักเด็ 

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ
พิจารณาเปนพิเศษ มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รักเด็ 
ใจเย็น มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

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 16/03/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

โรงเรียนใบบุญลําพูน ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชายผานการเกณฑทหารแลว มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี รักเด็ 
ใจเย็น มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

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 16/03/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

1 ไมเกิน 35 ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

หนา้ 9/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) -หากเคยมีประสบการณขับรถสงผูบริหารจะรับพิจารณาเปนพิเศษ -มีความ
รับผิดชอบสุขภาพแข็งแรง -มีใบขับข่ีรถยนต ------- สวัสดิการ โอทีทุกวัน เบ้ีย
ขยัน คาเดินทาง คาชวยเหลือบุตร ชุดฟอรม สามารถเขียนในสมัครไดท่ี
ปอมรปภ. 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 28/2/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

1 ไมเกิน 40 ม.3 ข้ึนไป/-

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัทพรเจริญ เทมเปอร เซฟต้ี กลาส จํากัด พนักงานฝายผลิต จํานวนมาก รายวัน 305 -350 บาท / วัน คาอาหาร 40 บาท / วัน คานํ้ามัน 40 บาท / 
วัน เบ้ียขยัน 500 , 1000, 1500 / เดือน (ยังไมรวมโอที) เขามาเขียนใบสมัคร
งานพรอมสัมภาษณงานทราบผลทันที 

95  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305-350 บาท / วัน  
บาท

สวนสูง 160  นํ้าหนัก60  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 จ-ส  

ประเภทกิจการ แปรรูปกระจก กระจกนิรภัย ปดรับสมัคร 31/3/2561

e-mail:PJ-Tempered glass@hotmail.com

โทร .053-982930-2

สํานักงานขนสงจังหวัดลําพูน พนักงานขับรถ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี https://www.doe.go.th/lamphun 

117  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,500  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ขนสง ปดรับสมัคร 19/02/2561

e-mail:--

30 18 ข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัด

1 18 ปข้ึนไป ปวช./หรือเทียบเทาข้ึน
ไป

e-mail:--

โทร .053-525548,053-525545

หนา้ 10/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน พนักงานทั่วไป ลักษณะงาน : โรงกลึง งานจางทํา ฯลฯ คุณสมบัติ: มีความขยัน อดทน 
ซ่ือสัตย มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทํางานลวงเวลาได สวัสดิการ :
คาอาหาร คาเบ้ียขยัน คาลวงเวลา โบนัส2คร้ัง/ป ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 
สนใจสมัครไดท่ี : หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน 168 หมู 6 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 
51000 (เขามาทางหมูบานปาสัก เย้ืองเทศบาลปาสัก 100 เมตร) รับสมัคร: 
15 ก.พ 61 - 28 ก.พ.61 (วันจันทร-เสาร 08:00-17:00) หยุดวันอาทิตย 
โทรศัพท : 053-597195 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08:00 - 17:00
น.   ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 02/28/2018

e-mail:unique_precision@hotmail.com

3 18-45 ม.3/-

e-mail:unique_precision@hotmail.com

โทร .053-597195

บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด สาขาลําพูน เสมียน ทํางานทุกวัน จ - ส เวลา 8.00-17.00 พักเท่ียง 1 ช่ัวโมง ลักษณะงาน - เปน
การช่ังนํ้าหนักรถ และช่ังนํ้าหนักสินคา (กิจการรับซ้ือวัสดุเหลือใช) มีงาน
เอกสารบางเล็กนอย ลักษณะนิสัยของผูสมัครท่ีตองการ - กระตือรือลนในการ
ทํางาน ไมเก่ียงงานกับเพ่ือนรวมงาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ไมขาดงาน
โดยไมมีเหตุอันควร (หยุดไดตามกฎกระทรวงแรงงาน) สวัสดิการ - 
ประกันสังคม สถานท่ีทํางาน - บริษัท ส.วิวัฒนพานิช จํากัด (คาของเกา) 122
 หมู 6 ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน (เลยเทคโนหมูบานครู ประมาณ 300 
เมตร) สามารถนําหลักฐานสําเนาบัตรปชช / วุฒิการศึกษา เดินเขามา
สัมภาษณไดเลย หรือ ติดตอสอบถาม - สิริกันยา โทร 0882822948 

122  หมู 6  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10000/เดือน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานแปรรูปขยะรีไซเคิล ปดรับสมัคร 28 กพ 61

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com

2 20-28 ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:s.viwatpanit@gmail.com
โทร .052030308

หนา้ 11/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย คนพิการ 1.มีบีตรประจําตัวคนพิการ 2.ชวยเหลือตัวเองได ส่ือสารได มีความรับผิดชอบ
 ซ่ือสัตย 3.เปนพนักงานประจํา 4.มีคาอาหาร คาเดินทาง คากะ คาเบ้ียขยัน 
โบนัส ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม ประกันชีวิต 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง คาแรงข้ันตํ่า  บาท สวนสูง ไมระบุ  นํ้าหนักไมระบุ  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงานชุปงาน (Plating) เพศไมจํากัด วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. มีอายุต้ังแต 21 ป ถึง 45 ป สามารถ
ทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุด และทํางานภายใตแรงกดดันได มี

1 - ม.6-ปวช/ไมระบุ

1 21-45 ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน หรือ ชาง ทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุด และทํางานภายใตแรงกดดันได มี

ประสบการณดานจิวเวลร่ี ดานการชุบงาน จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ คา
นํ้ามัน อาหาร เบ้ียขยัน และ โบนัสประจําป

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155

บริษัท เนปจูน คอนเซ็บท จํากัด พนักงาน Resin - Enamel เพศไมจํากัด วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนข้ีนไป มีอายุต้ังแต 21 ป ถึง 45
 ป สามารถทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุด และทํางานภายใตแรงกดดัน
ได มีประสบการณดานจิวเวลร่ี ดานงาน Resin - Enamel 1 ปข้ึนไป คา
นํ้ามัน อาหาร เบ้ียขยัน และ โบนัสประจําป

103  หมู 13  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.15 น. - 18.00 น. จันทร-ศุกร  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โรงงาน หรือ ชาง
กอสราง

2 21-45 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:hr@neptuneconcept.com

โทร .053-090192-3,081-4732155
หนา้ 12/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด ชางชุบ (เคร่ืองประดับ) คุณสมบัติผูสมัคร -เพศชาย - หญิง อายุไมเกิน 40 ป -มีประสบการณ ชุบทอง
 14K,18K อยางนอย 7 ปข้ึน -ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ สวัสดิการ: 1.คาอาหาร 2.คาพาหนะ 3.เบ้ียขยัน 4.ประกันสังคม 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ เวลา 08.00น.-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:recruit@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ (จป)

รายละเอียดงาน: 1.ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมาย
เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 2.

2 อายุไมเกิน 
40 ป

ม.3 ข้ึนไป/-

1 25-35 ป.ตรี/อาชีวอนามัย 
หรือสาขาท่ีก่ียวของทํางานระดับวิชาชีพ (จป) เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 2.

วิเคราะหงานเพ่ือช้ีบงอันตราย รวมท้ังกําหนดมาตรการปองกันหรือข้ันตอน
การทํางานอยางปลอดภัยเสนอตอนายจาง 3.ประเมินความเส่ียงดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 4.วิเคราะหแผนงานโครงการ รวมท้ังขอมาตรการ
ความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง 5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของ
สถานประกอบกิจการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความ
ปลอดภัยในการทํางาน 6.แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามขอบังคับและคูมือตาม
ขอ 3/ 7.แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจางเพ่ือใหการปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอัน
จะทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการทํางาน วิธีการสมัคร -ย่ืนใบสัครดวย
ตนเอง -สงใบสมัครทางไปรษณีย หรือทาง E-mail: 
preechaya@utopia-diamonds.com 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ เวลา 08.00น.-18.00 น.  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

e-mail:recruit@utopia-diamonds.com

หรือสาขาท่ีก่ียวของ

โทร .053-582902,086-4295330

หนา้ 13/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด เจาหนาที่วิศวกรโครงการ**
สมาคมผูประกอบการผลิต

เคร่ืองจักร ช้ินสวนโลหะฯ**

1. ทํางานกับ สมาคมผูประกอบการผลิตเคร่ืองจักร ช้ินสวนโลหะ และ
อุตสหกรรมสนับสนุนไทย 2. สามารถอานแบบ และใชโปรแกรม CAD ได 3. 
สามารถทํางานพ้ืนท่ีเชียงใหม-ลําพูน และพ้ืนท่ีใกลเคียงได 4. สถานท่ี
ปฏิบัติงาน ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 และ สมาคมผูประกอบการผลิต
เคร่ืองจักรฯ ** สนใจสอบถามเพ่ิมเติม คุณพรรธิพา 094-3619636 *** หรือ
โทร 053-525021-4 ตอฝายบุคคล 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 28/2/2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรม , 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Bom&Spec Staff 1.สนับสนุน และแนะนํา ขอมูลตาง  ๆเก่ียวกับผลิตภัณฑ 2.จัดทําเอกสาร 
Spec ตาม Tech pack และรายละเอียดของงาน ท่ีSales รับมาจากลูกคา 3.
จัดทําเอกสารใบงาน Cutting List & Specs ตาม Order ท่ี Issue จาก Sales
 4.ตรวจเช็คความถูกตองของ Spec กับงานทุก  ๆตัวอยางท่ีทําเสร็จแลว 5.
รวบรวมขอมูลท้ังหมดของงานตัวอยางในแตละสไตล และคียขอมูลลงใน
โปรแกรม 6.ตรวจเช็คความถูกตองของ Bom & Spec เพ่ือสงมอบงาน 7. 
จัดเก็บตัวอยางงาน 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

1 22-35 ปวส.-ป.ตรี/ทุกสาขา

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 14/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิตโรงงานผลิต
เตาฮวยนมสด (เร่ิมงานได

ทันที)!!!!!

รายละเอียดงาน • ปฏิบัติงานดานการผลิตและแปรรูป (เตาฮวยนมสด) • งาน
อ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติผูสมัคร • เพศหญิง/ชาย • อายุตัง) แต 
20-45 ป • การศึกษา ม.3 ขึน) ไป • สุขภาพ, รางกายแข็งแรง สามารถยืน
ทํางานได • ไมมีโรคประจําตัวท่ีสงผลตอสุขภาพตนเองในการทํางาน เชน 
ไวรัสตับอักเสบB, โลหิตจาง, ความดัน, โรค รายแรง และโรคติดตออ่ืน  ๆ• 
ตองยืนทํางานตลอด • สามารถทํางานเปนกะได (ไมมีกะดึก) • มีความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี • พรอมเร่ิมงานทันที 

10 20-45 /

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8 ชม./วัน  

ปดรับสมัคร 28/2/2561

โทร .053 533 008

บริษัท ซุปเปอร สุภัค จํากัด แคชเชียร สามารถใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานได อัธยาศัยดี ตรงตอเวลา มีมนุษยสัมพันธดี 

189  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ขายของชํา ปดรับสมัคร 13/03/2561

e-mail:-

2 19-32 ม.6/-ปวส.

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม 

e-mail:-

โทร .088-2857350

หนา้ 15/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด จป.วิชาชีพ • รับผิดชอบดานวางระบบและควบคุมการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองตามกฎหมายท่ี
กําหนด • ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน แนะนํา ฝกสอน 
อบรมผูปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะ
แนวทางการปองกัน • จัดทํารายงานดานความปลอดภัย(จป.3)และสงเอกสาร
ตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ • ดูแล 
ควบคุม ดําเนินการตามหลักเกณฑเก่ียวกับความปลอดภัยและกฏหมายท่ี
เก่ียวของกฎกระทรวง **สวัสดิการ-คาอาหาร คาเดินทาง เบ้ียขยัน 
ประกันสังคม 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขา อนามัย
ส่ิงแวดลอมและความ
ปลอดภัย

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 31 มี.ค.2561

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

โทร .053-552915-7

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด ชางไฟฟา และ ขางเช่ือม จบการศึกษา ระดับ ปวช.หรือเทียบเทา ข้ึนไป สาขา ไฟฟา และ ชางเช่ือม มี
ประสบการณในการทํางาน ชางไฟฟาตองมีใบผานการอบรมจากศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงาน /เงินเดือนประจํา โอที คาอาหาร โบนัสประจําป 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง   นํ้าหนักไมเกิน 70  ชวงเวลาทํางานจ - ส 08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

2 ไมเกิน 35 ปวช./ไฟฟา และ เช่ือม

โทร .053-597351,081-9514090

หนา้ 16/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท วาโกลําพูน จํากัด โปรแกรมเมอร ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

99/4   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 13,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ การขายสงสินคาเส้ือผา เคร่ือง
แตงกายและสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .053-537652-3

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ผูชวยธุรการฝายขาย หากมีความรูภาษาอังกฤษจะพิจารณาเปนพิเศษ 

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ ปดรับสมัคร 12/03/2561

1 22-35 ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอร

1 22 ปข้ึนไป ปวส./ข้ึนไป การตลาด
 บัญชี เลขา หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .053-597121-2

บริษัท ทรอปคคอลพรีเมียรฟูดส จํากัด ชางซอมบํารุงประจําโรงงาน มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

1/3 ถ.ดอยติ-ปาซาง  หมู 11  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลไมและผักกระปองเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 12/03/2561

e-
mail:sales@tpfthailand.com,acc01@tpfthaโทร .053-597121-2

บริษัท ฟูดสตาร จํากัด (ศูนยกระจายสินคา
ลําพูน)

พนักงานผูชวยขาย เบ้ียเล้ียง ประกันสังคม คอมมิชช่ัน ประกันอุบัติเหตุ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

97  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายนํ้าผลไม ปดรับสมัคร 12/03/2561

3 20-35 ปวช.-ปวส./ข้ึนไป ชาง
ยนต,ชางกลโรงงาน
,ชางเช่ือมหรือท่ี
เก่ียวของ

3 25-36 ม.6/- ป.ตรี

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

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายนํ้าผลไม ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .085-4849739

หนา้ 17/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ฟูดสตาร จํากัด (ศูนยกระจายสินคา
ลําพูน)

พนักงานขาย เบ้ียเล้ียง ประกันสังคม คอมมิชช่ัน ประกันอุบัติเหตุ 

97  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 11,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายนํ้าผลไม ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .085-4849739

นลินญาเนอสเซอร่ี ครูพ่ีเล้ียงเด็ก มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

82/48  หมู 9  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-17.00 น.  

6 25-36 ปวส.-ป.ตรี/ไมจํากัด
สาขา

1 ไมเกิน 37 ม.3/- ปวส.

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-17.00 น.  

ประเภทกิจการ สถานเล้ียงเด็ก ปดรับสมัคร 12/03/2561

e-mail:duengduen@gmail.com

โทร .(053)000864

บริษัท กสิสุรีย จํากัด คนสวน ชุดพนักงาน ประกันสังคม 

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจาก
พืชและสัตว

ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .053-584302-5

บริษัท กสิสุรีย จํากัด เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ชุดพนักงาน ประกันสังคม 

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจาก
พืชและสัตว

ปดรับสมัคร 12/03/2561

1 20-40 ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

1 20-40 ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

โทร .053-584302-5

หนา้ 18/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท กสิสุรีย จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย ชุดพนักงาน ประกันสังคม 

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจาก
พืชและสัตว

ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .053-584302-5

บริษัท เพลินวิลเลจ จํากัด แมบาน กวาดออฟฟต ทําความสะอาด ลางจาน 

96  หมู 11  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โครงการหมูบานจัดสรร ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .053-581520-1

2 20-40 ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

1 ไมเกิน 40 ป.4 - ป.6/ป.4

โทร .053-581520-1

บริษัท เพลินวิลเลจ จํากัด คนสวน ตัดหญา กวาดใบไม รดนํ้าตนไม 

96  หมู 11  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ โครงการหมูบานจัดสรร ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .053-581520-1

บริษัท ชางชูชัย จํากัด เจาหนาที่ธุรการ-บัญชี ประกันสังคม 

181  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .053-584679

บริษัท ชางชูชัย จํากัด แมบานทําความสะอาด ประกันสังคม 

181  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 12/03/2561

1 ไมเกิน 40 ป.4 - ป.6/ป.4

1 20-45 ปวส.-ป.ตรี/ไมจํากัด
สาขา

1 20-45 ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป

ประเภทกิจการ ผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก กลองโฟม 

ประเภทกิจการ ผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก กลองโฟม  ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .053-584679

ประเภทกิจการ ผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก กลองโฟม 

หนา้ 19/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

รานประดิษฐเคมีเกษตร แมบาน - 

341  หมู 5  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 320/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ คาขายเคมีและอุปกรณ
การเกษตร

ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .094-6285409

รานประดิษฐเคมีเกษตร พนักงานบัญชี มีคาลวงเวลา/ประกันสังคม สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี 

341  หมู 5  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 18.00 น.  

โทร .094-6285409

รานประดิษฐเคมีเกษตร พนักงานจัดเรียงสินคา ตรวจ มีคาลวงเวลา/ประกันสังคม สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี 

1 ไมเกิน 30 ป.6/

3 ไมเกิน 28 ป.ตรี/บัญชี

2 ไมเกิน 30 ม.6-ปวช/-รานประดิษฐเคมีเกษตร พนักงานจัดเรียงสินคา ตรวจ
นับสินคา

มีคาลวงเวลา/ประกันสังคม สามารถขับรถยนตได มีใบขับข่ี 

341  หมู 5  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 18.00 น.  

ประเภทกิจการ คาขายเคมีและอุปกรณ
การเกษตร

ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .094-6285409

รานประดิษฐเคมีเกษตร พนักงานยกสินคาและสงสินคา มีคาลวงเวลา/ประกันสังคม 

341  หมู 5  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ คาขายเคมีและอุปกรณ
การเกษตร

ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .094-6285409

โรงพยาบาลลําพูน พนักงานหองผาตัด ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 7,590  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 20/02/2561

2 ไมเกิน 30 ม.6-ปวช/-

3 ไมเกิน 40 ม.6/ข้ึนไป

1 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 20/02/2561

โทร .053-569100
หนา้ 20/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท นอรธเทิรน อารต โปรดักท จํากัด พนักงานทั่วไป -ประกันสังคม -เบ้ียขยัน - คอมมิชช่ัน 

12/1  หมู 4  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 12/03/2561

e-mail:northernart@yahoo.com

โทร .053-531827

บริษัท นอรธเทิรน อารต โปรดักท จํากัด พนักงานขับรถบรรทุก มีใบขับข่ีรถบรรทุก -ประกันสังคม -เบ้ียขยัน - คอมมิชช่ัน 

12/1  หมู 4  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

4 25-35 ม.3/ข้ึนไป

1 25-35 ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ รับซ้ือเศษวัสดุรีไซเคิลจากโรงงานอุตสาหกรรม

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 12/03/2561

e-mail:northernart@yahoo.com

โทร .053-531827

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานทั่วไปแผนกโกดัง - 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานฝายผลิต ทํางานเขากะได 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 12/03/2561

10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

10 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ รับซ้ือเศษวัสดุรีไซเคิลจากโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

โทร .053-581412-3

หนา้ 21/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานชางอุตสาหกรรม มีความรับผิดชอบ ต้ังใจทํางาน มีความรูในการบํารุงรักษาและซอมได 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานหองช่ังนํ้าหนัก สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

4 18 ปข้ึนไป ปวช./ข้ึนไป ชางกล
อุตสาหกรรม,ไฟฟา
,ชางยนต

1 20 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ไทยไปปภาคเหนือ จํากัด พนักงานเสมียนจัดสง - 

77/1-4  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .053-581412-3

บริษัท ออคทากอน ไดมอนด จํากัด พนักงานเจียระไนเพชร ชายตองผานการเกณฑทหารแลว หากมีประสบการณการเจียระไนมากอน จะ
ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

148/1  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 12/03/2561

1 24 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/ข้ึนไป

10 19-35 ม.3/ข้ึนไป

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

ประเภทกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมทอนํ้าพลาสติก 

ประเภทกิจการ เจียระไนเพชร สงออกตางประเทศ ปดรับสมัคร 12/03/2561

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

ประเภทกิจการ เจียระไนเพชร สงออกตางประเทศ
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด สาขาลําพูน พนักงานขายหนาราน ชายผานการเกณฑทหารแลว หากขับรถยนตได มีใบขับข่ี มีประสบการณใน
ดานการขายจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

264/1-5  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร 12/03/2561

โทร .053-584891-9

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Project Engineer สามารถวางแผน ออกแบบ ถอดแบบ งาน Clean room ระบบระบายอากาศ
 ระบบทอลมตาง ไๆด สามารถทําเอกสารใบเสนอราคาเก่ียวกับโครงการได มี
ความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตและติดต้ังงานตาง  ๆมีประสบการณ 3 
ปข้ึนไป สงใบสมัครมาไดท่ี porntiwa@spbengineering.comเพศชาย อายุ 

1 21 ปข้ึนไป ม.6/ป.ตรี

1 ป.ตรี/สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการหรือสาขา

ประเภทกิจการ ขายเคร่ืองใชฟา/รถจักรยานยนต/จักรยาน

ปข้ึนไป สงใบสมัครมาไดท่ี porntiwa@spbengineering.comเพศชาย อายุ 
สวนสูง นํ้าหนัก คาจาง ระยะเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น. 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

โทร .053-569888

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Engineer วิศวกรหนวยงาน สามารถวางแผน ออกแบบ ถอดแบบ งาน Clean room ระบบระบายอากาศ
 ระบบทอลมตาง ไๆด สามารถทําเอกสารใบเสนอราคาเก่ียวกับโครงการได มี
ความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตและติดต้ังงานตาง  ๆมีประสบการณ 3 
ปข้ึนไป สงใบสมัครมาไดท่ี porntiwa@spbengineering.comเพศชาย อายุ 
สวนสูง นํ้าหนัก คาจาง ระยะเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น. 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ.-ส. 8.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ 2561

อุตสาหการหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

1 ป.ตรี/สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .053-569888

หนา้ 23/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด พนักงานขาย (Sale มีใบขับข่ีรถยนต มีมนุษยสัมพันธดี มีความกระตือรือลน มีประสบการณใน
การขายอุปกรณไฟฟา ฟวเตอร จะพิจารณาเปนพิเศษ /เงินเดือนประจํา คา
คอมมิสช่ัน คาโทรศัพท คาอาหารกลางวัน คานํ้ามันรถ 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ - ส 08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือ **********ลักษณะงาน 1.ดูแลเก่ียวกับงบประมาณและแผนงานของแผนก 2.

1 ไมเกิน 30 ปวส.ข้ึนไป/

1 23-35 ป.ตรี/ทุกสาขาวิชาบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือ **********ลักษณะงาน 1.ดูแลเก่ียวกับงบประมาณและแผนงานของแผนก 2.
ตรวจสอบการขาด ลา มาสายของพนักงานในแผนก เพ่ือนําไปตรวจเทียบกับ
แผนกบุคคล 3.การส่ังซ้ือวัสดุอุปกรณตาง  ๆ4.รับผิดชอบในการควบคุม
เอกสารภายในแผนก 5.สรุปผลการดําเนินงาน (Agenda) เทียบกับเปาหมาย
ในแตละเดือน 6.การตรวจสอบ Invoice 7.การจัดทําเอกสารขออนุมัติงบ
ระมาณ 8.จัดทําตนทุนการขาย จํานวนการขาย ประจําเดือน/ป 9.จัดทําขอมูล
 Cost up, Cost down ระจําเดือน 10.การตรวจสอบขอมูล Amortization 
ของ Supplier **********คุณสมบัติ 1.สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
พ้ืนฐานไดเปนอยางดี 2.ขับรถยนตได และมีใบอนุญาตขับข่ี 3.สามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

1 23-35 ป.ตรี/ทุกสาขาวิชา

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หนา้ 24/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน **********ลักษณะงาน 1.จัดทําเอกสาร สรุปรายงานผลระบบการควบคุม
ภายใน 2.จัดทํารายงานช้ีแจงปญหาท่ีตรวจพบจากการตรวจประเมิน 3.
วางแผนและติดตามประเด็นขอบกพรองท่ีตรวจพบ 4.จัดทําเอกสารเพ่ือ
รองรับการระเมินปนะสิทธิภาพการควบคุมภายใน **********คุณสมบัติ 1.มี
ความรูเก่ียวกับงานทางดานบัญชี 2.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาญ่ีปุนได 3.มีความรูเก่ียวกับกฎหมาย J-SOX ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

โทร .053-581189-92 ตอ 116 ปดรับสมัคร ไมกําหนด

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่พัฒนาบุคลากร **********ลักษณะงาน 1.รวมวิเคราะห และออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ี

1 23-28 ป.ตรี/บัญชี

1 25-35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ, บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่พัฒนาบุคลากร **********ลักษณะงาน 1.รวมวิเคราะห และออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรท่ี
สอดรับกับเปาหมายองคกร 2.รวมทบทวน และจัดทํา Job description, 
Training Road Map, Training Base Competency 3.การประเมินขีด
ความสามารถรายบุคคล 4.ดําเนินการจัดทํา Career Path & Succession 
Plan 5.การจัดอบรม In-House/Public 6.การพัฒนารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาความรูภายในองคกร (Knowledge Management : KM) 7.
การปฐมนิเทศพนักงานใหม **********คุณสมบัติ 1.มีความรูดานการพัฒนา
บุคลากร 2.มีความรูเก่ียวกับวิธีการเขียน JDs และ Training Road Map 3.มี
ความรูเก่ียวกับวิธีการประเมิน GAP Evaluation และการประเมินสมรรถนะ 
(Competency Assessment) 4.มีประสบการณดานการพัฒนาบุคลากรจะ
พิจารณาเปนพิเศษ ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

1 25-35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ, 
รัฐประศาสนศาสตร, 
จิตวิทยา, หรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116
หนา้ 25/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่พัฒนาโปรแกรม 
(Programmer)

**********ลักษณะงาน 1.ดําเนินการพัฒนาโปรแกรม และทําการทดสอบ
โปรแกรมท่ีเก่ียวของกับระบบ ERP ของบริษัท 2.ดําเนินการแกไขปญหาใน
การใชงานของระบบ ERP 3.ดําเนินการติดต้ังและกําหนดคา Client 
Software ท่ีเก่ียวของกับระบบ ERP 4.จัดทําเอกสารเก่ียวกับการพัฒนา
โปรแกรมและคูมือการใชงานโปรแกรม 5.อบรมการใชงานโปรแกรมใหกับ
ผูใชงานระบบ **********คุณสมบัติ 1.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได 2.มี
ความรูทางดาน Microsoft Visual Studio VB.Net, การเขียนคําส่ัง SQL บน
ฐานขอมูล Microsoft SQL, การเขียนคําส่ัง PL/SQL บนฐานขอมูล Oracle, 
การเขียนรายงานดวยโปรแกรม Reporting Service/Crystals Report
 ********** 

1 23-35 ป.ตรี/วิศวะฯ
คอมพิวเตอร, 
วิทยาการคอมพิวเตอร

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด ชางเทคนิค **********ลักษณะงาน 1.) จัดทําแมพิมพใหไดตามแผนการผลิตประจําวัน 2.)
 การเขียนโปรแกรมในการจัดทําแมพิมพ

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

1 22-35 ปวส./เทคนิคการผลิต, 
เทคนิคอุตสากรรม

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หนา้ 26/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อนันตะ วิศวกรรม จํากัด ผูชวยชาง ชุดยูนิฟอรม โบนัสประจําป ประกันสังคม เบ้ียขยัน สนใจติดตอ K.สุภาพร 
โทร. 053-582650 , 086-4291574 Email: 
Supaporn@ananta.co.th,Supaporn.aom07@gmail.com 

122/27   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,500   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ วางระบบวงจรไฟฟาในอาคาร ปดรับสมัคร 30/4/2018

โทร .053- 582-650 fax 053-581945

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานขับรถ คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.มี
ภูมิลําเนา/ท่ีพักอาศัย อยูในจังหวัดเชียงใหม 3.ชํานาญเสนทางลําพูน-
เชียงใหม 4.มีใบอนุญาตขับรถยนตประเภท ท.2 สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ีย

3 20 ม.6-ปวช/ชางเทคนิค

1 30-45 ม.3/-

เชียงใหม 4.มีใบอนุญาตขับรถยนตประเภท ท.2 สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ีย
ขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/เงินชวยเหลือการดูแลสุขภาพ/เงิน
ชวยเหลือกรณีตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร   

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ปทท.) จํากัด พนักงานฝายผลิตหญิง แผนก
หัวพูกัน

คุณสมบัติ 1.สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว 2.ขยัน อดทน
 สามารถทํางานภายใตสภาวะความกดดันสูงได สวัสดิการ คาเดินทาง/เบ้ีย
ขยัน/ปรับเงินเพ่ิมหลังผานทดลองงาน/คารักษาพยาบาล/เงินชวยเหลือกรณี
ตาง  ๆสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม (053)581044-5 ตอ 117 

297  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายวัน ตามโครงสราง
บริษัทฯ  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30-17.30 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน ปดรับสมัคร ไมกําหนด

1 20-35 ม.3/-

ประเภทกิจการ ผลิตแปรงเสริมสวย พูกันงาน
ศิลปสงออก

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

โทร .053-581044-5,053-552144

หนา้ 27/29



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด ชางไฟฟา และ ขางเช่ือม จบการศึกศึกษาระดับ ปวช ปวส หรือเทียบเทา สาขาชางไฟฟา ชางเช่ือม 
หรือท่ีเก่ียวของ มีประสบการณในการทํางานในสาขาท่ีเก่ียวของจะพิจารณา
เปนพิเศษ ถาเปนชางไฟฟาตองมีใบผานการอบรมหลักสูตรชางไฟฟาจากศูนย
พัฒนาฝมือแรงงาน มีความกระตือรือลนในการทํางาน มีความรับผิดชอบสูง มี
มนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได สวัสดิการ เงินเดือนประจํา 
คาอาหาร โบนัสประจําป สนใจสอบถามรายละเอียดไดท่ี 081-9514090 ดวน 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

2 25 ปวช.-ปวส./ชางไฟฟา 
และ ชางเช่ือม

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15000/เดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนักไมเกิน 70  ชวงเวลาทํางาน6 วัน/สัปดาห  

ปดรับสมัคร 28 ก.พ 2561

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด พนักงานฝายผลิต, CNC และ
ฝายประกอบ

เปนงานเขากลางวันตลอด หยุดทุกวันอาทิตย ยกเวนแผนก CNC ท่ีตองเขา 3 
กะ มีคานํ้ามันรถ คาอาหาร เบ้ียขยัน โบนัส ประกันชีวิต กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ หากเคยมีประสบการณการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากอนจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ปดรับสมัคร ดวนมาก

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

30 ไมจํากัด ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา นํ้าประปา แอร และกอสราง

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก

โทร .053-581343,053-581351
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 10 - 16 กุมภาพันธ 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ศิลาสามยอด จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพหิน
(QC)

คุณสมบัติ -มีความรูในการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน Word, Excel, Internet 
สงขอมูล รายงานทาง E-mail ได -มีความรอบคอบ / อดทน / ซ่ือสัตย -
แกปญหาเฉพาะหนาไดดี -มีความรูพ้ืนฐานชางยนต 

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

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

ประเภทกิจการ โรงโมหิน,ผติต และขนสงหิน
อุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร

โทร .053-007501 Fax.053-007500

1 25 ข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ชางยนต

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502,504
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com
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