
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด

เจาหนาที่ฝายบุคคล - สามารถใชงานคอมพิวเตอร MS-Excel ,Word ,PowerPoint ได เปนอยาง
ดี - มีความรูดานภาษาญ่ีปุน โดยสอบวัดระดับได Level 3 ข้ึนไป - มีความ
ละเอียดรอบคอบในการทํางาน - มีบุคลิกราเริง และมีมนุษยสัมพันธดี - หาก

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

1 22-30 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน

ละเอียดรอบคอบในการทํางาน - มีบุคลิกราเริง และมีมนุษยสัมพันธดี - หาก
มีประสบการณทํางานดานงานบุคคล Recruit , Payroll จะพิจารณาเปน
พิเศษ สวัสดิการ คานํ้ามัน , คาอาหาร , เบ้ียขยัน , คารักษาพยาบาล , ชุดยูนิ
ฟอรม , โบนัสประจําป , กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/05/2561

โทร .0 5358 1686-9

e-mail:niyada@yet.ricoh.com,supansa@yet.ricoh.com

โทร .0 5358 1686-9
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ยามานาชิอิเลคทรอนิกส(ไทยแลนด) 
จํากัด

วิศวกรรมไฟฟา - สามารถเขียนโปรแกรม PLC ไดเปนอยางดี - สามารถเขียนโปรแกรม Solid
 works ข้ันพ้ืนฐาน - สามารถออกแบบ ติดต้ัง แกไขเคร่ืองจักร ควบคุม PLC -
 สามารถออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม ปรับสมดุลของกระบวนการผลิต
ได - สามารถวิเคราะหปญหา และแกไขปญหาในกระบวนการผลิตได - 
สามารถวางแผนการประยุกตใชเทคนิคทางดานวิศวกรรมสําหรับการผลิตได
เปนอยางดี - มีความรูทางดานไฟฟาฝนโรงงานข้ันพ้ืนฐาน - มีความรูทางดาน
 Automation Machine ไดเปนอยางดี - มีความรูทางดานนิวแมติกสข้ันพ่ืน
ฐาน - มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับความปลอดภัยในโรงงาน - ขยัน , อดทน
 และมีความรับผิดชอบ - มีความรูดานภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี - 
ประสบการณทํางานอยางนอย 1 ป - หากมีความรู หรือ ประสบการณ
เก่ียวกับงานจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คานํ้ามัน , คาอาหาร , เบ้ีย

ป.ตรี/วุฒิการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส วิศวกรรมไฟฟา
ส่ือสาร และ
อิเล็กทรอนิกส

1 25-35

เก่ียวกับงานจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คานํ้ามัน , คาอาหาร , เบ้ีย
ขยัน , คารักษาพยาบาล , ชุดยูนิฟอรม , โบนัสประจําป , กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ ฯลฯ 

105/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส ปดรับสมัคร 30/05/2561

โทร .0 5358 1686-9

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางมิลล่ิง 2 23 ปข้ึนไป / 1. สามารถอานแบบงานได 2. ใชเคร่ืองมือวัดละเอียดได 3. มีประสบการณ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 4. มีความขยัน อดทน 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 15-5-2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

e-mail:niyada@yet.ricoh.com,supansa@yet.ricoh.com

 คาจาง ตามตกลง มีประสบการณ จะพิจารณาเปนพิเศษ  บาท

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Procurement Pool (Admin) มีประสบการณการทํางานในงานธุรการฝายจัดซ้ือจัดหามากอน สามารถใช
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Excel ไดดี 

เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2561

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด พนักงานธุรการ 1 มีประสบการณในการทํางานในดานธุรการไมนอยกวา 1 ป สามารถพิมพดีดได
ไมนอยกวา30คําตอนาที มีความกระตือรือลน มนุษยสัมพันธดี มีความคิด

1 25 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป/
บริหารธุรกิจ หรือการ
จัดการท่ัวไป

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง

ไมเกิน 30 ปวช.-ปวส./บัญชี/
บริหาร/ธุรการ หรือ ไมนอยกวา30คําตอนาที มีความกระตือรือลน มนุษยสัมพันธดี มีความคิด

สรางสรรค/เงินเดือนประจํา โบนัสประจําป อาหารกลางวัน ประกันสังคม ชุด
พนักงาน 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 08.00-17.00  

ปดรับสมัคร 31 พ.ค.61

โทร .053-597351,081-9514090

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานคนพิการ 2 - สามารถชวยเหลือตัวเองได - สามารถเดินทางมาทํางานเองได สวัสดิการ 
คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน โอที โทร.061-2867582 , 053-525045 ตอ 
101 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

บริหาร/ธุรการ หรือ
เก่ียวของ

18-38 /

 คาจาง ตามโครงสรางของบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา นํ้าประปา แอร และกอสราง

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

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บ.เวิลด เคมีคอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด พนักงานขับรถ มีใบขับข่ี ประเภท2 จะพิจารณาเปนพิเศษ ไมจํากัดวุฒิการศึกษา สวัสดิการ 
เชน ประกันสังคม ทองเท่ียวประจําป เบ้ียขยัน สมัครไดดวยตนเองตามท่ีอยู
บริษัท 

109   หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.30 ส.08.00-17.00  

ประเภทกิจการ จําหนายเคมีภัณฑ ปดรับสมัคร จนกวาจะไดรับ

โทร .053-525171-2 fax 053-525173

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานผูพิการ 2 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/- คุณสมบัติ 1. เปนผูพิการและมีบัตรผูพิการ 2. สามารถเดินทางมาทํางานเอง
ได สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 1 ม้ือ 2. ชุดฟอรม 3. ประกันสังคม 4. ผาน

e-mail: pradthana.worldchemical@gmail.com 

1 25-35 ป.6/อานออก-เขียนได

ได สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 1 ม้ือ 2. ชุดฟอรม 3. ประกันสังคม 4. ผาน
ทดลองงานมีเงินชวย 5. ผานทดลองงานบรรจุเปนพนักงานประจํารายเดือน 
อัตรา 9,300 บาท (เปนอยางตํ่า) 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานออกแบบผลิตภัณฑ 1 เพศชาย/เพศหญิง 1.อายุระหวาง 22-35 ป 2.สามารถใช Program 
Adobephotoshop,Adobe illustrator 3. มีความคิดสรางสรรค ละเอียด 
รอบคอบ 4. มีความอดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี สวัสดิการ 1.
 อาหารกลางวัน 1 ม้ือ 2. ชุดฟอรม 3. ประกันสังคม 4. ผานทดลองงานมีเงิน
ชวย 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

20 ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขาออกแบบ
บรรจุภัณฑ,graphic 
design

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

โทร .053-983204-7
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด Messenger (แผนกบัญชี) คุณสมบัติ 1. สามารถขับรถยนตเกียรธรรมดาได และมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต
 2. รูเสนทางลําพูน เชียงใหม จะพิจารณาเปนพิเศษ 2. มีความรับผิดชอบสูง 
ไมมีพฤติกรรมขาด ลา มาสายบอย สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 1 ม้ือ 2. ชุด
ฟอรม 3. ประกันสังคม 4. ผานทดลองงานมีเงินชวย 5. ผานทดลองงานปรับ
เปนพนักงานประจํารายเดือนข้ันตํ่า 9,300 บาท (อยางตํ่า) 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ
กระดาษลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

1 18 ปข้ึนไป ม.6-ปวช/-

กระดาษลูกฟูก

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด คลังสินคา อัตราท่ีรับ 1. คลังกลางคืน 1 คน (เขากะ 2 อาทิตยเปล่ียนคร้ัง) 2. คลัง
กลางวัน 1 คน (เขากลางวันตลอด) คุณสมบัติ 1. สามารถเขากะได (บางจุด
งาน) 2. มีความรับผิดชอบสูง ไมมีพฤติกรรมขาด ลา มาสายบอย 3. สามารถ
ขับรถโฟลคลิฟได สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 1 ม้ือ 2. คาอาหารกะกลางคืน
 3. ชุดฟอรม 4. ประกันสังคม 5. ผานทดลองงานมีเงินชวย 6. ผานทดลอง
งานปรับเปนพนักงานประจํารายเดือนข้ันตํ่า 9,300 บาท (อยางตํ่า) 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 ตองเขากะเปนบางจุดงาน  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ
กระดาษลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

2 18 ปข้ึนไป ม.6/-

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

หนา้ 5/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด ชางซอมบํารุง คุณสมบัติ 1. สามารถเขากะได 2. มีความรับผิดชอบสูง มีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 1 ม้ือ 2. คาอาหารกะ
กลางคืน 3. ชุดฟอรม 4. ประกันสังคม 5. ผานทดลองงานมีเงินชวย 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ
กระดาษลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

1 18 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน อุตสาหการ 
อิเลคทรอนิค ไฟฟา

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย คุณสมบัติ 1. สามารถเขากะได (เปนบางแผนก) 2. มีความรับผิดชอบสูง ไมมี
พฤติกรรมขาด ลา มาสายบอย สวัสดิการ 1. อาหารกลางวัน 1 ม้ือ 2. 
คาอาหารกะกลางคืน 3. ชุดฟอรม 4. ประกันสังคม 5. ผานทดลองงานมีเงิน
ชวย 6. ผานทดลองงานปรับเปนพนักงานประจํารายเดือนข้ันตํ่า 9,300 บาท 
(อยางตํ่า) 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00 บางแผนกตองเขากะ  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ
กระดาษลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

15 18 ปข้ึนไป ม.3/-

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

หนา้ 6/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานบล็อคพิมพ คุณสมบัติ 1. ตองมีความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรเบ้ืองตน Microsoft office 2.
 มีความรับผิดชอบสูง ไมมีพฤติกรรมขาด ลา มาสายบอย สวัสดิการ 1. 
อาหารกลางวัน 1 ม้ือ 2. ชุดฟอรม 3. ประกันสังคม 4. ผานทดลองงานมีเงิน
ชวย 5. ผานทดลองงานปรับเปนพนักงานประจํารายเดือนข้ันตํ่า 9,300 บาท 
(อยางตํ่า) 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและ
กระดาษลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

1 18 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

กระดาษลูกฟูก

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด ชางเทคนิค (Mold 
Maintenance)

**********ลักษณะงาน 1.ซอมบํารุงรักษาแมพิมพ 2.ควบคุมการทํางานของ
เคร่ืองจักร 3.ตรวจเช็คเคร่ืองจักรกอนเร่ิมงาน และทําการปรับ Set 
เคร่ืองจักร 4.ตรวจสอบการเปล่ียนอะไหลเคร่ืองจักร **********คุณสมบัติ 1.
สามารถใชเคร่ืองมือวัดได 2.มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ
 ********** 

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 11/5/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

1 23-35 ปวส.ข้ึนไป/เทคนิค
การผลิต, เทคนิค
อุตสาหกรรม

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หนา้ 7/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่คาจางเงินเดือน **********ลักษณะงาน 1.จัดทําแฟมประวัติพนักงาน 2.ตรวจสอบสถิติการมา
ทํางานของพนักงาน 3.งานดานคาจางและสวัดิการพนักงาน **********
คุณสมบัติ 1.สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดเปนอยางดี 2.สามารถขับ
รถยนตไดและมีใบอนุญาตขับข่ี 3.มีประสบการณดานงานคาจางเงินเดือนจะ
พิจารณาเปนพิเศษ ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน ปดรับสมัคร 11/5/2561

1 23-35 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร 11/5/2561

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานขับรถ (ดวน) มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตสวนบุคคล ประเภท 2 มีท่ีพักอาศัยอยูในจังหวัด
เชียงใหม หรือจังหวัดลําพูน สามารถตรวจเช็คและดูแลรักษารถยนตและ
รถบรรทุกได หากมีใบอนุญาตขับข่ีรถบรรทุกหรือมีประสบการณในการขับรถ
รับ-สงผูบริหาร 1-2 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ คาลวงเวลา,
 คากะ ,คาเดินทาง เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/5/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 ไมเกิน 40 ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 8/9



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงาน export & import Training course in Logistic distribution, BOI, Import-export will be 
an advantage. 1-2 years experience in Import&Export functions is 
preferable. Good command in English สวัสดิการ คาเดินทาง โบนัส 
เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายเดือน N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 08.00-17.00 เสารเวนเสาร  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/5/2018

1 ไมเกิน 25 ป ป.ตรี/Bachelor 
degree in Business 
Administration or 
related field.

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 16/5/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

สํานักงานขนสงจังหวัดลําพูน พนักงานขับรถ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 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 31/05/2561

โทร .053-525548,053-525545

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

1 18 ปข้ึนไป ปวช./หรือเทียบเทาข้ึน
ไป

หนา้ 9/9


