
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ณัฐกิจวิทยวรการ จํากัด โฟรแมนคุมงานกอสราง 1.อานแบบแปลงได เขียนแบบได 2.ทํางานลวงเวลาได 3.มีใบขับข่ีรถยนต ชุด

ยูนิฟรอม ประกันสังคม คาโทรศัทพ สวัสดิการ OT ลวงเวลา วันหยุดตาม
ประเพณี วันหยุดพักรอน อ่ืน  ๆ

2 20 ปวส./เทคนิคการ
กอสราง(ท่ีเก่ียวของ)

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

ประเพณี วันหยุดพักรอน อ่ืน  ๆ

305  หมู 2  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง 155  นํ้าหนัก50  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ กอสราง ปดรับสมัคร 9/10/2561

e-mail:ekkavit_ing@yahoo.co.th

โทร .094-6353532

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
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 16/9/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

 คาจาง 9500 เดือน หรือ
มากกวาน้ัน  บาท

1 ไมเกิน 45 ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 1/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท กสิสุรีย จํากัด เบ้ียขยัน ประกันสังคม โบนัสประจําป ประกันกลุม(สุขภาพ) 

55/1  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานเขากะ 8.00-16.00น. 16.00-00.00น.
00.00-08.00 น.  

ประเภทกิจการ การผลิตนํ้ามันและไขมันจาก
พืชและสัตว

ปดรับสมัคร

โทร .053-584302-5

ราน ยู โฟน (สหมือถือ) ชางซอมมือถือ - 

130/1  หมู 3  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

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

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
รปภ.

1 40-50 ป.6/

1 ไมจํากัด ปวช.-ปวส./
อิเล็กทรอนิกส/ไฟฟา

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

ประเภทกิจการ จําหนายมือถือ อุปกรณเสริม ปดรับสมัคร 07/10/2561

โทร .086-4292699

ราน ยู โฟน (สหมือถือ) พนักงานขายของ - 

130/1  หมู 3  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ จําหนายมือถือ อุปกรณเสริม ปดรับสมัคร 07/10/2561

โทร .086-4292699

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด ผูชวยชางเช่ือม หรือ ชางเช่ือม บริษัท มีสวัสดิการใหทุกอยางตามกฎหมายกําหนด มีโบนัส ชุดฟอรมและ
อ่ืนๆๆหลายอยาง สนใจมาสมัครท่ี สํานักงานขางบ้ิกชีลําพูน หรือสงทาง อีเมล 
jenjira009@gmail.com หรือโทรศัพทสอบถามไดท่ี 08-19390523 

155/2,155/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00-17:00  

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเม
ติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด

2 ไมจํากัด ม.6/ข้ึนไป

4 ม.3 ข้ึนไป/

ติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

โทร .053-552356,053-582415

หนา้ 2/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เฟล็กซมารท อินเตอร จํากัด SALE ENGINEER ตองการคนท่ีมีทัศนคติบวก มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มารวมงานแนะนําสินคาและ
บริการ เก่ียวกับอะไหลและช้ินสวนของเคร่ืองจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม โดย
เฉพาะงานในระบบไฮดรอลิค และนิวเมตริก ถามีประสบการณดานงานขาย 
สินคาประเภทน้ี จะเปนการดีอยางย่ิง บริษัท มีสวัสดิการใหทุกอยางตาม
กําหนด เงินเดือน คาคอม สนใจสงประวัติใบสมัครงานมาท่ี E-Mail : 
jenjira009@gmail.com หรือโทรสอบถาม 081-9390523 

155/2,155/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08:00-17:00  

ประเภทกิจการ ขายอุปกรณไฮดรอลิก-นิวเม
ติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด

2 ปวส.-ป.ตรี/

ติกสและอะไหลเคร่ืองจักร

โทร .053-552356,053-582415

บริษัท พีพีพี โกลด จํากัด (หางทองแมซิวเฮียง
เยาวราช)

พนักงานบัญชี +คาคอมมิชช่ัน 

296/1  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ คาขายทองรูปพรรณ ปดรับสมัคร 07/10/2561

e-mail:mmgold.hr@gmail.com

โทร .053-511974/080-999-2468

บริษัท พีพีพี โกลด จํากัด (หางทองแมซิวเฮียง
เยาวราช)

พนักงานจํานํา +คาคอมมิชช่ัน 

296/1  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ คาขายทองรูปพรรณ ปดรับสมัคร 07/10/2561

e-mail:mmgold.hr@gmail.com

1 18 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

2 18 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

e-mail:mmgold.hr@gmail.com

โทร .053-511974/080-999-2468

หนา้ 3/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พีพีพี โกลด จํากัด (หางทองแมซิวเฮียง
เยาวราช)

พนักงานขาย +คาคอมมิชช่ัน 

296/1  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ คาขายทองรูปพรรณ ปดรับสมัคร 07/10/2561

e-mail:mmgold.hr@gmail.com

โทร .053-511974/080-999-2468

บ.รมโพธ์ิ โปรดักส จํากัด ผูชวยหัวหนาสวนควบคุม
คุณภาพ

www.rompoproduct.com tel.053-584456 

170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

2 18 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/-

1 ไมเกิน40ป ปวช.-ปวส./โยธา 
กอสราง หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ170  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายพ้ืนคอนกรีต
สําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .053-584456 053-584941

บริษัท ลีดีไซน จํากัด QA มีประสบการณ 1 ปข้ึนไป 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 07/10/2561

โทร .052-030135

บริษัท ลีดีไซน จํากัด พนักงานแผนก Sample มีประสบการณดานจิวเวลร่ี 1 ปข้ึนไป 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 07/10/2561

เก่ียวของ

1 ไมจํากัด ปวส./ทุกสาขา

1 ไมจํากัด ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 07/10/2561

โทร .052-030135

หนา้ 4/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลีดีไซน จํากัด เลขานุการ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 07/10/2561

โทร .052-030135

บริษัท ลีดีไซน จํากัด เจาหนาที่จัดซ้ือ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได 

237  หมู 7  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

1 23 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ทุกสาขา

1 23 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ทุกสาขา

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 07/10/2561

โทร .052-030135

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางซอมเคร่ืองใชไฟฟา

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-18.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด บัญชี -ชุดฟอรมพนักงาน -โบนัสประจําป -หากใชโปรแกรมExpress ไดจะรับ
พิจารณาเปนพิเศษ -ขับรถยนตไดมีใบขับข่ี ไดจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสราง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

1 25 /อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา

1 ป.ตรี/บัญชี

พรอมศูนยบริการ,อะไหล

โทร .0-5358-4430-2

หนา้ 5/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล เมตัล แอนด จิวเวลร่ี
 จํากัด

พนักงานฝายผลิต ถามีประสบการณในการทําเคร่ืองประดับ เชน แตงตัวเรือ ขัดมือ เช่ือม ผา
โมลยาง มากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ สามารถทํางานลวงเวลา และทํางาน
ในวันหยุดได 

295  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 07.45-18.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเคร่ืองประดับกายสําเร็จรูป
 และก่ึงสําเร็จรูป

ปดรับสมัคร 07/10/2561

โทร .053-552683-6

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด Technical CNC Lathe & ตองมีประสบการณ คาอาหาร คาเดินทาง คากะ บัตรประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ 

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

30 ไมจํากัดอายุ ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

2 21-35 ปวส./ชางกลโรงงานบริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด Technical CNC Lathe & 
Milling

ตองมีประสบการณ คาอาหาร คาเดินทาง คากะ บัตรประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอบ ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร 30/10/2018

โทร .052 039 505

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขายประจํารานเคเค - สามารถเขากะได โยกยายสาขาได มียานพาหนะเปนสวนบุคคล -มีเสือยูนิ
ฟอรม ประกันสังคม เงินคืนคาสตอคฯลฯ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค 
ทเวนต้ีโฟร

ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

 คาจาง คาแรงข้ันตํ่าผานทดลอง
งานปรับเปน 9,300  บาท

2 21-35 ปวส./ชางกลโรงงาน

10 18-35 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

หนา้ 6/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานบัญชี เช็คสตอค มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

231  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท เพศ หญิง

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.30 - 17.30 น. หยุดวันอาทิตย  

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) ชางคอมพิวเตอร 1 สามารถซอมดูแลแกไขคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได มีประสบการณ เก่ียวกับกลอง
วงจรปด และระบบ LAN จะพิจารณาเปนพิเศษงาน ทําลวงเวลาไดบาง 

231  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.30 - 17.30 น. หยุดวันอาทิตย  

โทร .053-581999,053-581984 ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ีโฟร

 คาจาง ตามโครงสรางของบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ีโฟร

1 21 -35 ปวช./การบัญชี หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

25 - 35 ปวส.ข้ึนไป/
คอมพิวเตอร, เทคนิค
คอมฯ,หรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

โทร .053-581999,053-581984 ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Material Coordinator Min 4 years of relevant experience in manufacturing, mechanical 
operation - Experiencing in supervise team with good planning & 
organizing - Knowledge in process analysis, statistical process 
control and quality assurance. - Ability to communicate 
effectively at all levels and be customer-focused - Ability to 
manage task within a quality management system - Ability to 
multi-task, work well under pressure, work B130in cross-functional 
teams and reporting - Ability to interpret Engineering 
drawing/specifications, metrology is preferred - Good computer 
skills and language skill ; English, Thai 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 20 กันยายน 2561

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก

1 28 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor in 
Mechanical 
Engineer, 
Production or 
Industrial

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

หนา้ 7/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท อาร จี เอ ไดมอนด  เจาหนาที่บริหารงาน เวลาทํางาน 08.00-17.00 น จันทร-เสาร ขับรถเกียรธรรมดาไดพรอมมีใบ
ขับบ่ีรถยนตร ภาษาอังกฤษ ระดับพอใช มีความรูเร่ือง BOI / กม แรงงาน / 
ความปลอดภัย 

บานสันมะนะ 10  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด
อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00  
ประเภทกิจการ ผลิตเพชรเจียระไน ปดรับสมัคร 30/10/2561
e-mail:rga@rgadiamond.com
โทร . 053 982510 fax 053 982520
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Engineer Male and age not over 35 years old. Bachelor degree in Electrical

 engineering or equivalent in related field. Good command in 
1 ไมเกิน35 ป.ตรี/ไฟฟาหรืออิเล็กฯ

 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

1 30 ป.ตรี/การบัญชี 
ทรัพยากรบุคคล

English. Knowledge in ISO quality and environmental 
management system will be preferable. Knowledge in CAD skill 
and ISO/TS16949 will be advantage. สวัสดิการ คาเดินทาง คาลวงเวลา 
โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด
ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  
e-mail:personnel@thkd.co.th ปดรับสมัคร 21/9/2018
โทร .053-552591-2 ตอ 108
บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Interpreter(ลาม) Female age 21 up Bachelor degree in related field. Good 

command in Japanese. Knowledge in ISO and environmental 
management system will be preferable. สวัสดิการ คาเดินทาง คา
ลวงเวลา โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ หญิง
ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  
e-mail:personnel@thkd.co.th ปดรับสมัคร 25/9/2018

1 21 ป ข้ึนไป ป.ตรี/bachelor's 
degree in any field

e-mail:personnel@thkd.co.th ปดรับสมัคร 25/9/2018
โทร .053-552591-2 ตอ 108
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล นักเทคนิคการแพทย *ดวน* -มีหนาท่ีในการบริการตรวจวินิจฉัยตามงานบริการเทคนิคการแพทยและงาน
บริการธนาคารเลือด โดยใชกระบวนการตามมาตรฐานวิชาชีพและไปไปตาม
แผนการดูแลรักษาของแพทย เพ่ือใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ -จัดการ
งานทางดานเทคนิควิชาการในงานธนาคารเลือด ภูมิคุมกันวิทยา และจุลวิทยา
 -ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก
โรงพยาบาลในการตรวจวิเคราะห 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด 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

 คาจาง ตามโครงสรางองคกร  
บาท

1 ไมเกิน 35 ป ป.ตรี/ วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย 
และมีใบประกอบโรค
ศิลป

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําพูน พนักงานขับรถยนต ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี http://lamphun.cad.go.th 

164 ถ.ลําพูน-ดอยศรีวิชัย  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 14/09/2561

e-mail:http://lamphun.cad.go.th

โทร .053-537610

โรงเรียนใบบุญลําพูน หัวหนาคนทําครัว มีประสบการณในการทําอาหารท่ีมีปริมาณมาก ลองงาน 3 เดือน เงินเดือน 
7,000 บาท ผานทดลองงาน ปรับเปน 11,000 บาทพรอมเงินพิเศษ 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 05/10/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

1 25-55 ป.6/ข้ึนไป

1 40-55 ไมจํากัด/-

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

หนา้ 9/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนใบบุญลําพูน รปภ. - 

127 ถนน.ลําพูน-ดอยติ  หมู 2  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนสอนเนิรสเซอร่ี
,อนุบาล1-3,ประถม 1-6

ปดรับสมัคร 05/10/2561

e-mail:www.baiboon.ac.th

โทร .053-512274

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด Senior Accountant Qualifications 1.Bachelor’s degree or Master's degree in 

1 40-55 ป.6/-

1 25-30 ป.ตรี/Accountingบริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด Senior Accountant Qualifications 1.Bachelor’s degree or Master's degree in 
Accounting 2.Must have at least 3 years experiences in 
Accounting ,General accounting and Costing. 3.Good computer 
literature in Microsoft office and SAP is advanced. 4.Good 
command in English. Main Responsibilities 1.Matching and 
validate documents e.g. grower contract, farm input slip, delivery 
order and supporting document require for payment process. 
2.Validate and filing Agronomy accounting documents. 3.Perform 
inventory physical count. 4.Perform other directly related to 
appropriate duties as assigned. 

99/9-10 ถ.เปอรไฮเวย  หมู 11  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 30 ก.ย.2561

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

1 25-30 ป.ตรี/Accounting

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร . 053-569800 ตอ2430,2412
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ลําพูนรวมแพทย จํากัด (โรงพยาบาลศิริ
เวชลําพูน)

เจาหนาที่ธุรการบุคคล รายละเอียดงาน -เช็ค ขาด ลา มาสาย พนักงาน -บันทึกเวลาการทํางาน
พนักงาน -เอกสารราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ -งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ทดลองงาน 3
 เดือน ผานทดลองงาน ปรับเปนรายเดือน 

7  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9500  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8.00-17.00  

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล ปดรับสมัคร จนกวาจะไดพนักงาน

โทร .053-537597

สันกอกเจริญฟารม ตรวจสต็อค ลงบันทึกบัญชี ไปตรวจนับจริง 

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ หญิง

ปวช./

1 ไมเกิน 35 ป ปวส.ข้ึนไป/บริหาร
ทรัพยากรมนุษย/
สาขาท่ีเก่ียวของ

1

143  หมู 5  ต. บานธิ เพศ หญิง

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8-17น.  

ประเภทกิจการ ฟารมสุกร ปดรับสมัคร

โทร .0-5350-1043

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด พนักงานขับรถสินคา 1. มีประสบการณดานการจัดสงสินคา อยางนอย 1 ป 2. มีใบขับข่ีรถยนต 3. 
มีความเขาใจเก่ียวกับเอกสารผานพิธีการศุลกากร 4. รุจักเสนทาง เชียงใหม-
ลําพูน-ลําปาง 5. มีความขยัน อดทน พรอมทํางาน 6. สัมภาษณ พรอมทราบ
ผลการพิจารณาในวันเดียวกัน 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 20-9-2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

1 35 ป ข้ึนไป ม.3-ม.6/-

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทวิภนัย พร็อพเฟอรต้ี ลําพูน จํากัด 
(โรงแรมลําพูนวิล)

กุก มีความรู ความเช่ียวชาญในการประกอบอาหาร และหากมีประสบการณการ
ทํางานดานโรงแรมมากอนจะรับพิจารณาเปนพิเศษ 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานทํางานเปนกะ  

ประเภทกิจการ โรงแรม ปดรับสมัคร 30/09/2561

โทร .053-534865-6,0813151388

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด คนพิการ สามารถใชมือทํางานในการหยิบจับช้ินงาน หรือประกอบช้ินงานได มี
คาอาหาร คานํ้ามันรถ คาเบ้ียขยัน โบนัส 2 คร้ังตอป คารักษาพยาบาล คา
รองเทา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม ฯลฯ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  เพศ ไมจํากัด

1 25-45 /

1 25 ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัด

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  เพศ ไมจํากัด

 ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310  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

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย พนักงานฝายผลิต (ประกอบ
ช้ินงาน) Assembly

เง่ือนไข 1.หากมีประสบการณในงานเก่ียวกับการประกอบของงาน
อุตสาหกรรมมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 2. หากมีความรูหรือประสบการณ
เก่ียวกับการตรวจสอบช้ินสวนพลาสติกมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 3. 
สามารถเขากะได, ทํางานลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดี ในการทํางานเปนทีม 
สวัสดิการ : 1. เปนพนักงานประจํา 2. มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน 
โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด สวนสูง -  นํ้าหนัก- 

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก  คาจาง ตามความสามารถ  บาท ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น., 20.00-05.00น.  

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

22-35 ม.6-ปวช/ไมระบุ10

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com ปดรับสมัคร 30 กันยายน 2561

โทร .053-584230 fax: 053-584231
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Engineer Knowledge in ISO quality and environmental management system
 will be preferable. Knowledge in CAD skill and ISO/TS16949 will 
be advantage. สวัสดิการ คาเดินทาง คาลวงเวลา โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม
 คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ชาย

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  คาจาง 15,000-20,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

e-mail:personnel@thkd.co.th ปดรับสมัคร 16/9/2018

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด ชางซอมบํารุง 1 คุณสมบัติ 1. ไมมีสถิติขาด ลา มาสาย 2. มีความรับผิดชอบสูง ชางไฟฟาหาก
มีใบรับรอง จะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวันเล้ียง 2. มี

1 ไมเกิน35 ป.ตรี/ไฟฟาหรืออิเล็กฯ
 หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

18-40 /ชางไฟฟา, ชางกล, 
ชางอิเลคทรอนิค มีใบรับรอง จะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวันเล้ียง 2. มี

คาอาหารกะกลางคืนวันละ 30 บาท (บางแผนกท่ีเขากะ) 3. ชุดฟอรม 4. 
พนักงานรายวันท่ัวไป วันละ 310 บาท 5. พนักงานนับ ยก ลาก รายวัน 
333-369 บาท 6. เงินคาวิชาชีพ (บางตําแหนง) 7. เงินชวยอ่ืน  ๆ(ผานทดลอง
งาน) 

319  หมู 8  ต. อุโมงค อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

เพศ ชาย

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com ปดรับสมัคร -

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพ

1 1. มีอาหารกลางวันเล้ียง 2. ชุดฟอรม 3. เงินคาวิชาชีพ 4. เงินชวยอ่ืน  ๆ(ผาน
ทดลองงาน) 

319  หมู 8  ต. อุโมงค อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com ปดรับสมัคร -

ชางอิเลคทรอนิค

20-40 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และส่ิงแวดลอม

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com ปดรับสมัคร -

โทร .053-983204-7

หนา้ 13/15



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานคลังสินคา คุณสมบัติ 1. ไมมีพฤติกรรม ขาด ลา มาสาย 2. มีความรูคอมพิวเตอรเบ้ืองตน
 Microsoft Office 3. ขับรถโฟลคลิฟทไดจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 1.
 มีอาหารกลางวันเล้ียง 2. มีคาอาหารกะกลางคืนวันละ 310 บาท/วัน (บาง
แผนกท่ีตองเขากะ) 3. ชุดฟอรม 4. เงินคาวิชาชีพ (บางตําแหนง) 5. เงินชวย
อ่ืน  ๆ(ผานทดลองงาน) ปรับผานทดลองงานบรรจุเปนพนักงานรายเดือน 
(ตามความสามารถและโครงสราง) 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ ปดรับสมัคร -

1 18-39 ม.3-ม.6/-

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานฝายผลิตชาย คุณสมบัติ 1. ไมมีพฤติกรรม ขาด ลา มาสาย 2. มีความรับผิดขอบสูง 
สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวันเล้ียง 2. มีคาอาหารกะกลางคืนวันละ 310 
บาท/วัน (บางแผนกท่ีตองเขากะ) 3. ชุดฟอรม 4. เงินชวยอ่ืน  ๆ(ผานทดลอง
งาน) ปรับผานทดลองงานบรรจุเปนพนักงานรายเดือน (ตามความสามารถและ
โครงสราง) 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.00-16.00, 08.00-17.00 (เขากะเปน
บางแผนก)  

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษ
ลูกฟูก

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

15 18-39 ป.6/-

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 9 กันยายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานบล็อคพิมพ คุณสมบัติ 1. ไมมีพฤติกรรม ขาด ลา มาสาย 2. มีความรับผิดขอบสูง 
สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวันเล้ียง 2. มีคาอาหารกะกลางคืนวันละ 310 
บาท/วัน (บางแผนกท่ีตองเขากะ) 3. ชุดฟอรม 4. เงินคาวิชาชีพ (บาง
ตําแหนง) 5. เงินชวยอ่ืน  ๆ(ผานทดลองงาน) ปรับผานทดลองงานบรรจุเปน
พนักงานรายเดือน (ตามความสามารถและโครงสราง) 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ชาย

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

ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

1 18-39 ม.6-ปวช/-

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก

โทร .053-983204-7

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
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 16/9/2018

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

1 ไมเกิน 45 ม.3 ข้ึนไป/-
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