
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานจัดเรียงสินคา จัดเรียงสินคา และอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

10 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 22/07/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน ชาง CNC Milling Machine. หนาท่ี: อานแบบ Drawingและข้ึนรูปช้ินงานตามแบบ,วัดคาความถูกตองขอ
งานใหตรงตามแบบท่ีกําหนด คุณสมบัติ: สามารถเขียนโปรแกรม CNC 
Milling Machine (รับพิจารณาพิเศษ) มีความรับผิดชอบ ทํางานเปนทีมได 
ยืนทํางานได สามารถทํางานลวงเวลาและกะกลางคืนได สวัสดิการ: คาอาหาร
 คาเบ้ียขยัน โอที คากะกลางคืน ชุดยูนิฟอรม โบนัสประจําป ปรับเงินเดือน
ประจําป ประกันสังคม 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08:00 - 17:00
น.  

ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 06/30/2018

e-mail:unique_precision@hotmail.com

2 21 ปข้ึนไป ม.3-ปวช./ชางกล
โรงงาน ชาง
อุตสาหกรรม หรือ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:unique_precision@hotmail.com

โทร .053-597195
หนา้ 1/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) หัวหนาทีมขายกระเบื้อง
ตางประเทศ

ดูแลพนักงานในสังกัด และวางแผนในเร่ืองการขายสินคา เพ่ือใหไดตาม
เปาหมายท่ีวางไว 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 22/07/2561
โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) หัวหนาพนักงานรักษาความ
สะอาด

คอยดูแลพนักงานท่ีอยูในแผนกท้ังหมด ทําความสะอาดพ้ืนท่ีภายในบริษัท 
และทําตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

1 22 ปข้ึนไป

1 21 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

ม.3/ข้ึนไป

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  
ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 22/07/2561
โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานขาย เชียรขายสินคา แนะนําสินคา ใหลูกคาท่ีเขามาในราน 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  
ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 22/07/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

บริษัท อุบลวัสดุ จํากัด สาขาลําพูน (ดูโฮม) พนักงานคลังสินคา ข้ึนสินคา ลงสินคา และงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

88/8  หมู 3  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 22/07/2561

21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

10 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

10

ประเภทกิจการ จําหนายวัสดุกอสราง ปดรับสมัคร 22/07/2561

โทร .053-107-588. 053-307802

หนา้ 2/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการคนสวน ลักษณะการทํางาน ทําความสะอาด รอบ  ๆโรงงาน เก็บขยะ ตัดหญา 1. การ
ปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. 
ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 330 บาทตอวัน   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/06/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

ชางแตงตัวเรือนเคร่ืองประดับ 
(Emerising)

สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได สุขภาพแข็งแรง ไมสูบบุหร่ี 
หรือเสพสารเสพติดทุกชนิด ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/07/2561

โทร .053-552683-6

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

ชางขัดเคร่ืองประดับ 
(Prolishing)

สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได สุขภาพแข็งแรง ไมสูบบุหร่ี 
หรือเสพสารเสพติดทุกชนิด ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 22/07/2561

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.com

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.com

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป และก่ึงสําเร็จรูป

10 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป และก่ึงสําเร็จรูป

10 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-552683-6

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.com

หนา้ 3/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

พนักงานคิวซีเคร่ืองประดับ 
(QC)

สามารถทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุดได สุขภาพแข็งแรง ไมสูบบุหร่ี 
หรือเสพสารเสพติดทุกชนิด ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 22/07/2561

โทร .053-552683-6

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

Restaurant Captain มีใจรักในงานบริการ มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป 

e-mail:tuanjai@imajthailand.com , punpaga@imajthailand.com

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป และก่ึงสําเร็จรูป

25-45 ปวส.ข้ึนไป/การ
โรงแรมหรือสาขาท่ี

5 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

1
(โรงแรมลําพูนวิล)

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 15/07/2561

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการธุรการคลัง
วัตถุดิบ

ลักษณะงาน : รับผิดชอบงานปฏิบัติการดานคลังวัตถุดิบ รวมถึงจัดทําเอกสาร
 Stock สินคาในสวนของคลังวัตถุดิบ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงิน
โบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5. ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8. วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 
10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9300 บาท   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/06/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

โรงแรมหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

1 20 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/การ
จัดการท้ัวไป

e-mail:julaluxk@betagro.com
โทร .053 581 444

หนา้ 4/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไบโอ-เจนฟดมิลล จํากัด หัวหนาหนวยคลังสินคา ขับรถโฟลคลิฟ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 

75/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ส 08.00 - 17.00 น.  

ปดรับสมัคร 20/07/2561

โทร .053-581221,581378-9

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าดิบ พนักงานจางตามภารกิจ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี https://www.doe.go.th 

7  หมู 7  ต. นํ้าดิบ เพศ ไมจํากัด

อ. ปาซาง  จ. ลําพูน 51120   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 26/06/2561

1 25 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./
เกษตรกรรม สัตว
ศาสตร พืชธุรกิจเกษตร

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหารสัตว และฟารมสุกร

1 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ข้ึนไป

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 26/06/2561

โทร .053-508013

โรงพยาบาลลําพูน นักวิชาการเงินและบัญชี ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี http://www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 18,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 29/06/2561

e-mail:Webmaster@lpnh.go.th

โทร .053-569100
บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร แอนด เทเลโฟน 
จํากัด

พนักงานธุรการทั่วไป ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล หยุดวันอาทิตย เงินพิเศษตาม
ความสามารถ ทํางานสํานักงาน งานเอกสารท่ัวไป ใชงานคอมพิวเตอรไดดี 

307/1 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 10000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ปดรับสมัคร 30/06/2561

e-mail:apcomputer1@gmail.com

ประเภทกิจการ จําหนายและรับซอมคอมพิวเตอร

20-28 ปวส.ข้ึนไป/การ
จัดการท่ัวไป

1 18 ปข้ึนไป ป.ตรี/การบัญชี 
บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร

1

e-mail:apcomputer1@gmail.com
โทร .053-525877 / 053-525871 / 

หนา้ 5/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล แมบาน *ดวนที่สุด* -ทําความสะอาด/ดูแลตามจุดตางท่ีไดรับมอบหมาย และอ่ืน  ๆ**สวัสดิการ** -
เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุมพนักงาน -คารักษาญาติ
สายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 20/7/61
e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5
บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Engineer วิศวกรหนวยงาน เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือสาขาอ่ืนท่ี

2 อายุไมเกิน 
45 ป

ม.3 ข้ึนไป/-

1 ป.ตรี/บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Engineer วิศวกรหนวยงาน เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และโปรแกรม Microsoft 
Office,AutoCAD,SolidWork อ่ืน  ๆซ่ือสัตย ขยัน อดทน มีความกระตือรือรน
 และมีความต้ังใจในการทํางาน มีภาวะการเปนผูนํา กลาตัดสินใจ แกปญหา
เฉพาะหนาไดดี มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบตองานไดดี สงใบ
สมัครมาไดท่ี porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2561
โทร .053-569888

หจก.ทีเอ็น พรีซิช่ัน แอนด ซัพพลาย ชางเจียรไน ไมจําเปนตองมีประสบการณ มีคานํ้ามัน 1000/เดือน มีคาอาหาร 1000/เดือน
 มีคาเบ้ียขยัน 1000/เดือน 

257/1  หมู 4  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร 20/07/2561

1 ป.ตรี/
วิศวกรรมเคร่ืองกล

1 18 ปข้ึนไป ม.6/-ปวส. ชาง

ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร 20/07/2561

โทร .089-8516163 , 083-3242176
หนา้ 6/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.ทีเอ็น พรีซิช่ัน แอนด ซัพพลาย ชาง Wire cut ไมจําเปนตองมีประสบการณ มีคานํ้ามัน 1000/เดือน มีคาอาหาร 1000/เดือน
 มีคาเบ้ียขยัน 1000/เดือน 

257/1  หมู 4  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร 20/07/2561

โทร .089-8516163 ,083-3242176

หจก.ทีเอ็น พรีซิช่ัน แอนด ซัพพลาย ชาง CNC ไมจําเปนตองมีประสบการณ มีคานํ้ามัน 1000/เดือน มีคาอาหาร 1000/เดือน
 มีคาเบ้ียขยัน 1000/เดือน 

257/1  หมู 4  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ โรงกลึง  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

18 ปข้ึนไป ม.6/-ปวส. ชาง

1 18 ปข้ึนไป ม.6/-ปวส. ชาง

1

ประเภทกิจการ โรงกลึง  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

โทร .089-8516163 , 083-3242176 ปดรับสมัคร 20/07/2561

หจก.ทีเอ็น พรีซิช่ัน แอนด ซัพพลาย ชาง Milling ไมจําเปนตองมีประสบการณ มีคานํ้ามัน 1000/เดือน มีคาอาหาร 1000/เดือน
 มีคาเบ้ียขยัน 1000/เดือน 

257/1  หมู 4  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ โรงกลึง ปดรับสมัคร 20/07/2561
โทร .089-8516163 , 083-3242176
บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) พนักงานปฏิบัติการลงวัตถุดิบ 1. การปรับเงินประจําป 2. การจายเงินโบนัส 3. ชุดยูนิฟอรม 4. คาอาหาร 5.

 ประกันสังคม 6. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7. เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล 8.
 วันลาพักรอน 9. ทองเท่ียวประจําป 10. อ่ืนๆอีกมากมาย 

100/1  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตอาหารสัตว ปดรับสมัคร 30/06/2561

e-mail:julaluxk@betagro.com

1 18 ปข้ึนไป ม.6/-ปวส. ชาง

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

e-mail:julaluxk@betagro.com

โทร .053 581 444
หนา้ 7/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน พนักงานขับรถสงสินคา รับสมัครดวน.... -รับผิดชอบสินคาระหวางการจัดสง ตรวจเช็คสินคาและ
รับผิดชอบเอกสาร(บิล)ในการจัดสงใหลูกคารับสินคาใหเรียบรอย -มี
ใบอนุญาตขับรถยนต -มีประสบการณขับรถสงสินคาอยางนอย 1 ป -รูเสนทาง
 เชียงใหม ลําพูน นิคมอุตสาหกรรมลําพูน เปนอยางดี สวัสดิการ: คาอาหาร 
คาเบ้ียขยัน ปรับเงินเดือนประจําป โบนัส คาโอที ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม 
สอบถามไดท่ี : ฝายบุคคล 053-597195 ท่ีอยู : หจก.ยูนิคพรีซิช่ัน 168 หมู 6
 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 (เขามาทางหมูบานปาสักลําพูน เย้ือง
เทศบาลปาสัก 200 เมตร Email: Unique_precision@hotmail.com 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ชาย

25-45 ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด2

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08:00 - 17:00
น.  ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 06/30/2018

e-mail:unique_precision@hotmail.com

โทร .053-597195

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด พนักงานรักษาความปลอดภัย
หญิง (ร.ป.ภ.หญิง)

คุณสมบัติผูสมัคร -เพศ หญิง อายุ 18-45 ป -หากมีประสบการณจะพิจารณา
เปนพิเศษ -ขยัน อดทน ซ่ือสัตย ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมาย ตรงตอเวลา สวัสดิการ: 1.คาอาหาร 2.คาพาหนะ 3.เบ้ียขยัน
 4.ประกันสังคม 5.ตรวจสุขภาพประจําป 6.ชุดยูนิฟอรม 7.วันหยุดตาม
ประเพณี 8.วันหยุดพักรอน 9.คาลวงเวลา 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร 08.00-18.00 (หยุดเสาร-
อาทิตย)  ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร -

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

1 ไมเกิน 45 /

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330
หนา้ 8/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยูโทเปย ไดมอนด จํากัด ชางหลอ (เคร่ืองประดับ) คุณสมบัติ -เพศชาย - หญิง อายุ 18-40 ป (เพศชายตองผานการเกณฑทหาร
หรือไดรับการยกเวนอยางถาวร) -มีประสบการณ หลองานเคร่ืองประดับ จิ
วเวอร่ี อยางนอย 3 ป -ขยัน อดทน ซ่ือสัตย ละเอียดรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันได -มีความรูเร่ืองการหลองานจิวเวอร่ี -
สามารถใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานหลอได -เตรียมปูนหลอและเบาหลอ 
สวัสดิการ: 1.คาอาหาร 2.คาพาหนะ 3.เบ้ียขยัน 4.ประกันสังคม 5.ตรวจ
สุขภาพประจําป 6.ชุดยูนิฟอรม 7.วันหยุดตามประเพณี 8.วันหยุดพักรอน 9.
คาลวงเวลา 10.กองทุนทดแทน 

100  หมู 8  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร 08.00-18.00 (หยุดเสาร-อาทิตย)  

2 ไมเกิน 40 ม.3 ข้ึนไป/

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร 08.00-18.00 (หยุดเสาร-อาทิตย)  

ประเภทกิจการ เจียระไนเพรช ปดรับสมัคร -

e-mail:tan@utopia-diamonds.com

โทร .053-582902,086-4295330

บริษัท เพลินวิลเลจ จํากัด คนสวน ประกันสังคม จัดสวน ปลูกผักสวนครัว ไมตองมีประสบการณ 

96  หมู 11  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ โครงการหมูบานจัดสรร ปดรับสมัคร 30/06/2561

โทร .053-581520-1

รานเอ้ือกูร พนักงานเติมของหนาราน โอที ช่ัวโมงละ 50 บาท หลังจากผานชวงทดลองงานปรับคาแรงใหตาม
ความสามารถในการทํางาน 

241/2  หมู 9  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51150   คาจาง 340/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน04.00-13.00 น./06.00-15.00 น.  

ประเภทกิจการ รานนํ้า กาแฟสด ขนมและผลไม ปดรับสมัคร 19/07/2561

ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 25-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

1 25-45

ประเภทกิจการ รานนํ้า กาแฟสด ขนมและผลไม ปดรับสมัคร 19/07/2561

โทร .053-982532

หนา้ 9/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

รานเอ้ือกูร ผูชวยงานในครัว โอที ช่ัวโมงละ 50 บาท หลังจากผานชวงทดลองงานปรับคาแรงใหตาม
ความสามารถในการทํางาน 

241/2  หมู 9  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51150   คาจาง 340/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน04.00-13.00 น./06.00-15.00 น.  

ประเภทกิจการ รานนํ้า กาแฟสด ขนมและผลไม ปดรับสมัคร 19/07/2561

โทร .053-982532

รานเอ้ือกูร พนักงานขาย โอที ช่ัวโมงละ 50 บาท หลังจากผานชวงทดลองงานปรับคาแรงใหตาม
ความสามารถในการทํางาน 

1 25-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

3 25-45 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ
ความสามารถในการทํางาน 

241/2  หมู 9  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51150   คาจาง 340/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน04.00-13.00 น./06.00-15.00 น.  

ประเภทกิจการ รานนํ้า กาแฟสด ขนมและผลไม ปดรับสมัคร 19/07/2561

โทร .053-982532

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด Technical CNC Lathe คานํ้ามัน คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน ประกันสุขภาพเพ่ิมเติมจากประกันสังคม 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00 -17:00   

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 31/07/2018

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

2 21-35 ปวส.ข้ึนไป/ชางกล
โรงงาน

โทร .052 039 505

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

หนา้ 10/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

พีที โซลูช่ัน พนักงานขาย ทํางานเปนกะ มีประกันสังคม มีคาคอม ลักษณะงานขายอินเตอรเนตบาน 

30  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51150   คาจาง 8,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 19/07/2561

โทร .087-3063888

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานแผนก Draft ชายไมมีภาระทางทหาร สามารถใชคอมพิวเตอรได มีความรูความสามารถ
เก่ียวกับงานศิลปะ ออกแบบ เขียนแบบ 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

5 20 ปข้ึนไป ม.3/-

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกส

3 20-30 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี

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

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 19/07/2561

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-537979

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด เจาหนาที่หองปฏิบัติการแล็บสี 
(Beaker Staff)

สามารถทํางานเปนกะ และทํางานลวงเวลาได ไมแพสารเคมี สายตาปกติ 
สุขภาพแข็งแรง 

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง 155 ข้ึนไป  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 19/07/2561

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-537979

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานเคลมอะไหล มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-19.00 น.,10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 19/07/2561

22 ปข้ึนไป ป.ตรี/การจัดการ

5 20-30 ป.ตรี/เคมีส่ิงทอ, เคมี
อุตสาหกรรม, หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 19/07/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722
หนา้ 11/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานขายเคร่ืองใชไฟฟา มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-19.00 น.,10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 19/07/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานขาย IT มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-19.00 น.,10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 19/07/2561

2 20 ปข้ึนไป ปวส./-

1 20 ปข้ึนไป ปวส./คอม/
อิเล็คทรอนิคส

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานบริการนอกสถานที่ ตองมีใบขับข่ีรถยนต มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-19.00 น.,10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 19/07/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางซอมเคร่ืองใชไฟฟา ตองมีใบขับข่ีรถยนต มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-19.00 น.,10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 19/07/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722
บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) พนักงานขับรถ 6 ลอ ตองมีใบขับข่ีประเภท 2 มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-19.00 น.,10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 19/07/2561

20 ปข้ึนไป ปวช.//ม.6

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟา/
อิเล็คทรอนิคส

1

1 20 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟา/
อิเล็คทรอนิคส

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 19/07/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722
หนา้ 12/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางติดตั้ง ตองมีใบขับข่ีรถยนต มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน09.00-19.00 น.,10.00-20.00 น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร 19/07/2561

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

รานเฟริสชอยทมารเก็ตต้ิง จํากัด (นํ้าด่ืมรุง
ทิพย) นายบัญชา โกมลธง

พนักงานขับรถ 6 ลอ ตองมีใบขับข่ีประเภท 2 คาอาหารวันละ 40 บาท มีเบ้ียขยัน 200-400/เดือน
 มีโอที มีประกันสังคม ขับรถสงนํ้าด่ึม 

111  หมู 3  ต. ตนธง เพศ ชาย

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

5 20 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟา/
อิเล็คทรอนิคส

1 ไมจํากัด ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ ผลิตนํ้าด่ืม ปดรับสมัคร 19/07/2561

โทร .081-8827753
ทรงพลการเกษตร พนักงานข้ึนลงสินคา ประกันสังคม พิเศษรายวัน ลวงเวลา ลักษณะงาน แพ็คอาหารสัตวใสกระสอบ

 ข้ึน-ลง สินคา 

8 ซ.บุปผาสวรรค  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 320/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ จําหนายสินคาการเกษตร ปดรับสมัคร 19/07/2561

e-mail:zerng@hotmail.com

โทร .053-511455 /084-6143555

หจก.บีเอสบี เจเนอรัลกรุป พนักงานธุบัญชี ทํางาน จันทร - เสาร 

362  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณวัสดุ เคร่ืองใช
ในโรงงานอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 19/07/2561

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี และท่ี
เก่ียวของ

2 25-40 ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ในโรงงานอุตสาหกรรม

โทร .053-805636,053-553593
หนา้ 13/14



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 18 - 24 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หจก.บีเอสบี เจเนอรัลกรุป พนักงานธุรการ ทํางาน จันทร - เสาร 

362  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ จําหนายอุปกรณวัสดุ เคร่ืองใช
ในโรงงานอุตสาหกรรม

ปดรับสมัคร 19/07/2561

โทร .053-805636,053-553593

บริษัท มินทรจา จํากัด เจาหนาที่โซเชียลมีเดีย และ
จัดการสต็อกรูป

1. ประกันสังคม 2. ประกันอุบัติเหตุ 3. เบ้ียขยันรายเดือน/รายป 4. คาฝมือ
การปฏิบัติงาน 5. คาตําแหนง (หัวหนางาน) 6. โบนัสตามผลประกอบการ
ของบริษัทฯ 7. ปรับข้ึนเงินเดือนประจําป 8. สวัสดิการคาเดินทาง 9. 
สวัสดิการงานศพ 10. ลากิจสวัสดิการ 11. อ่ืนๆ

18 ป ข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ไมระบุ

1 25 ปข้ึนไป ป.ตรี/บริหาร และท่ี
เก่ียวของ

1

สวัสดิการงานศพ 10. ลากิจสวัสดิการ 11. อ่ืนๆ

108/2  หมู 9  ต. หนองควาย เพศ ไมจํากัด

อ. หางดง  จ. เชียงใหม   คาจาง ตามโครงสรางของ
บริษัท  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-ศุกร เวลา 08.30 - 17.30 น.  

ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีน่ีสําหรับนักเพาะ
กายหญิงและนางแบบ 

ปดรับสมัคร

โทร .093-2867556

e-mail:hr@muscledazzle.com,urairat@muscledazzle.com

โทรศัพท 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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