
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
บริษัท โกลฟส แอนด ซัพพลายส โฮสต้ิง จํากัด ผูชวยฝายขาย/ธุรการ ยินดีรับเด็กจบใหม มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

181  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ หญิง

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000-12,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ เย็บผาปดจมูก ผาเอ้ียม  ปดรับสมัคร 20/11/2560

1 22-30 ปวช.-ปวส./- ป.ตรี ไม
จํากัดสาขา

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

ประเภทกิจการ เย็บผาปดจมูก ผาเอ้ียม  ปดรับสมัคร 20/11/2560

e-mail:contact@ccglove.com

โทร .053-000601,053-000872-3,086-5179971

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด พนักงานลูกคาสัมพันธ ประกันสังคม คาคอม ปรับเงินเดือนประจําป 

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน ปดรับสมัคร 31/10/2560

โทร .053-511786,562594

บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด พนักงานขาย ประกันสังคม คาคอม ปรับเงินเดือนประจําป 

53/1 ถ.ลําพูน-เชียงใหม  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน ปดรับสมัคร 31/10/2560

โทร .053-511786,562594

1 22-35 ปวช./- ป.ตรี 
บริหารธุรกิจ

2 25-38 ปวช./- ป.ตรี 
บริหารธุรกิจ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Technician ควบคุมเครื่องฉีด
พลาสติก

เงือนไข 1.จบการศึกษาสายชางอุตสาหกรรมทุกสาขา หากจบสาขาชางแมพิมพ
พลาสติก จะพิจารณาเปนพิเศษ 2. มีความรูพ้ืนฐานและประสบการณเก่ียวกับงาน
ฉีดพลาสติกมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 3. สามารถเขากะได, ทํางานลวงเวลาได 
และมีทัศนคติท่ีดี ในการทํางาน 4. มีความรับผิดชอบในงาน สวัสดิการ 1.เปน
พนักงานประจํา 2. มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน3 กะ  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

1 18-35 ป ม.6-ปวช/ชาง
อุตสาหกรรม หรืออ่ืน  ๆ
ท่ีเก่ียวของ ยกเวนสาขา
งานกอสราง

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย พนักงานฝายผลิต (ประกอบ
ชิ้นงาน) Assembly ดวน!!!

1.หากมีประสบการณในงานเก่ียวกับการประกอบของงานอุตสาหกรรมมากอนจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 2. หากมีความรูหรือประสบการณเก่ียวกับการตรวจสอบ
ช้ินสวนพลาสติกมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 3. สามารถเขากะได, ทํางาน
ลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดี ในการทํางานเปนทีม สวัสดิการ : 1. เปนพนักงาน
ประจํา 2. มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น., 
20.00-05.00น.  ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

13 18-35 ป ม.6-ปวช/ไมระบุ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Safety Officer รับผิดชอบงานดานความปลอดภัยตาง  ๆเชน งานเอกสาร/ตรวจไซดงาน/อบรม
พนักงาน/อ่ืน  ๆ- มีภาวะการเปนผูนํา กลาตัดสินใจ - หากมีประสบการณจะ
พิจารณาเปนพิเศษ **สนใจสงใบสมัครมาท่ีปอม รปภ. หรือ E-mail : 
porntiwa@spbengineering.com โทร : 053-581818 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560

โทร .053-569888

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Maintenance ชางซอมบํารุง 
ดวน!!!!

ชาย อายุต้ังแต 20 ปข้ึนไป สามารถเขากะและทําโอทีได มีความอดทน ต้ังใจ  
สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เงินชวยเหลือพิเศษ บุตรและบิดามารดา คาเดินทาง
 คากะ โอที คาอาหาร ชุดพนักงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เบ้ียขยัน ฯลฯ

1 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

1 ไมเกิน35 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา
,อิเล็กฯมเคร่ืองกลและ
อ่ืน  ๆหรือสาขาท่ี  คากะ โอที คาอาหาร ชุดพนักงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เบ้ียขยัน ฯลฯ

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 21/10/17

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด   
99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน 

ธุรการ Production * ชาย / หญิง ไมจํากัดอายุ * ปวส. ในสาขาท่ีเก่ียวของ * มีประสบการณในการ
ทํางานในการบันทึกขอมูล หรือ งานสํานักงาน 1-2 ป * มีความรูความสามารถใน
การใชคอมพิวเตอร โดยเฉพาะโปรแกรม Excel * มีทักษะในการติดตอ 
ประสานงานกับแผนกตาง  ๆใน Production / Admin * มีทักษะในการควบคุม/
ดูแลระบบเอกสารท่ีใชในหนวยงาน จัดทํารายงานตาง  ๆ* มีทักษะในการควบคุม/
ดูแลอุปกรณ, เคร่ืองมือ รวมถึง Stock ท่ีใชในหนวยงาน ขอรับใบสมัคไดท่ีหนาบ
ริษุท ทุกวัน 09.00 - 16.00 น. 

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว เพศ ไมจํากัด

e-mail:apl.microglass@agc.com  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จันทร - ศุกร  

อ่ืน  ๆหรือสาขาท่ี
เก่ียวของ

1 - ปวส./พณิชยการทุกสาขา

e-mail:apl.microglass@agc.com  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จันทร - ศุกร  

โทร .053-584300 ตอ 1114 ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ฝายผลิต (คนพิการ) • ชาย / หญิง ไมจํากัดอายุ • การศึกษา ระดับ ม. 3 ข้ึนไป • มีบัตรประจําตัวคน
พิการ ท่ียังไมหมดอายุ • สามารถชวยเหลือตัวเองได และส่ือสารได • บริษัทฯ จะ
พิจารณาตามความสามารถของแตละคนท่ีสามารถ Support Production ได ขอ
ใบสมัครงานไดท่ีหนาบริษัทฯ ไดทุกวัน ต้ังแต 09.00 - 16.00 น.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Section Chief • Male or Female, no age limit. • Bachelor’s degree in engineer any 
related field. • At least 5 years working experience in a manufacturing 

13 - ม.3 ข้ึนไป/ไมจํากัดสาขา

2 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in engineer related field. • At least 5 years working experience in a manufacturing 

facility. • The successful candidate must have a high degree of 
managerial skills and first line supervisory experience in the 
manufacturing. • Knowledge of standard cost systems and controls is 
required. • Management skill requirements: leadership, supervisory, 
decision making, coaching, problem-solving, planning, and 
communication. • Good command of the English/Japan language and 
computer proficiency.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จันทร - ศุกร  
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

degree in engineer 
any related field.



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด Production Engineer • Male or Female, no age limit. • Bachelor’s degree in Electrical, 
Mechanical, Industrial Engineering any related field. • At least 1-2 years 
working experience in a manufacturing facility (New graduated student 
is welcome). • The successful candidate must have a high degree of 
managerial skills and first line supervisory experience in the 
manufacturing. Knowledge of standard cost systems and controls is 
required. • Management skill requirements: leadership, supervisory, 
decision making, coaching, problem-solving, planning, and 
communication. • Good command of the English language and 
computer proficiency.

7 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Electrical, 
Mechanical, 
Industrial Engineering 
any related field.

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จันทร - ศุกร  
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด   
99/39   หมู 5  ต. ปาสัก อ. เมือง  จ. ลําพูน 

Maintenance Engineer • Male or Female, no age limit. • Bachelor’s degree in Electrical, 
Electronics any related field. • At least 0-2 years working experience 
maintenance machine. (New graduated student is welcome). • Good 
command of the English language and computer proficiency. • Good 
Knowledge program PLC, Electrical, Pneumatic, Auto CAD system. • 
Experience PM and maintenance machine.

ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว เพศ ไมจํากัด

1 - ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Electrical, 
Electronics any 
related field.

e-mail:apl.microglass@agc.com  คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จันทร - ศุกร  

โทร .053-584300 ตอ 1114 ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จํากัด ชางเทคนิค Utility • ชาย / หญิง, ไมจํากัดอายุ • การศึกษาระดับ ปวส. ชางไฟฟา • มีความรูในการ
ทํางานเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค (Utility or Facility System) • มี
ประสบการณในการทํางานดานชางเทคนิค Utility 1-2 ป • มีความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับโปรแกรม PLC, Electrical, Wiring Control, Welding, Auto CAD • 
หากมีหนังสือรับรองความรูความสามารถ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร (จะ
พิจารณาเปนพิเศษ) • สามารถทํางานเขากะได 

99/39   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ ผลิตและพัฒนาเลนสแกวและช้ินสวนประกอบเลนสแกว ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2560

e-mail:apl.microglass@agc.com

7 - ปวส./ปวส. ชางไฟฟา

e-mail:apl.microglass@agc.com

โทร .053-584300 ตอ 1114

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เลขานุการผูบริหาร 1. เพศหญิง อายุ 31 ป - 43 ป 2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ 3. มีความรูความสามารถในการบริหาร จัดการ คิด วิเคราะหในเชิง ระบบ
 4. มีทักษะและเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร 5. มีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษระดับดี 6.มีประสบการณการทํางานเลขานุการผูบริหาร จะไดรับการ
พิจารณา เปนพิเศษ 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 25/11/2017

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 31 ป ป.ตรี/บริหารการจัดการ
 หรือ สาขาอ่ืน  ๆท่ี
เก่ียวของ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด เจาหนาท่ีวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ (R&D)

1. เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 23 ปข้ึนไป 2. การศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีหรือสาขาท่ีเก่ียวของ 3. มีประสบการณดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
(R&D)ในอุตสาหกรรมอาหารอยางนอย 2 ป 4. มีประสบการณเก่ียวกับ
หองปฏิบัติการและเคร่ืองมือวิเคราะห 5. มีความรูและประสบการณดานการ
ทดสอบประสาทสัมผัส 6. มีประสบการณเก่ียวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP ,  ฺ
BRC 7. มีทักษะการวางแผน การทํางานแบบ Project การส่ือสาร ประสานงาน 
และการทํางานเปนทีม มีทักษะการเปนผูนํา 8. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี ไมมีโรค
ประจําตัว 

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 25/11/17

ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

2 23 ป

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 25/11/17

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

บริษัท มินทรจา จํากัด                               
108/2  หมู 9  ต. หนองควาย อ. หางดง  จ. 
เชียงใหม 

ชางตัดเย็บ หนาท่ี ความรับผิดชอบ • ทํางานเปนทีม ในการตัดเย็บสินคาชุดบิกีน่ีตามใบส่ังงาน
ออรเดอร คุณสมบัติผูสมัคร • อายุ 25-35 ป ไมจํากัดเพศ • ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป • ไมจําเปนตองมีประสบการณทางบริษัทจะมีการอบรม
ใหฟรีโดยไมมี คาใชจายใด  ๆ• มีความต้ังใจและใจรักในงานเย็บ • หากมี
ประสบการณงานตัดเย็บในโรงงานหรือรานตัดเย็บมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ • 
สามารถตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพงานผลิตได • ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี • มีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี ช่ัวโมงการทํางาน • เต็มเวลา จันทร – เสาร08:00-17:30 น. 
(ทํางานในหองแอร) • แตงตัวธรรมดา ท่ีต้ังของบริษัท และขอมูลติดตอ • ท่ีต้ังบริษัท
 - บานตนเกวน โครงการมาลาดา ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม • สอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 093-286-7556 (จันทร – ศุกร08:30-17:30 น. เทาน้ัน) 

ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีน่ีสําหรับนักเพาะกายหญิงและนางแบบ  เพศ ไมจํากัด

e-mail:hr@muscledazzle.com  คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร เวลา 08.00 - 17.30 น.  

2 25-35 ม.3 ข้ึนไป/ไมระบุ

e-mail:hr@muscledazzle.com  คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร เวลา 08.00 - 17.30 น.  

โทร .093-2867556 ปดรับสมัคร วันท่ี 24 ตุลาคม 2560



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

หจก.ยูนิค พรีซิช่ัน พนักงานขับรถสงสินคา มีใบอนุญาตขับรถยนต ผานการเกณฑทหาร ชํานาญเสนทางลําพูน-เชียงใหมเปน
อยางดี มีความขยัน ซ่ือสัตย อดทน มีอัธยาศัยดี สวัสดิการ : คาอาหาร คาเบ้ียขยัน 
โบนัสประจําป สวัสดิการประกันสังคม สมัครไดท่ี : หจก.ยูนิคพรีซิช่ัน ( เย้ือง อบต.
ปาสักลําพูน) สง Email : Unique_precision@hotmail.com โทรศัพท : (053) 
597195 รับสมัคร: ต้ังแตวันท่ี 19/10/2560 - 28/10/2560 วันจันทร - วันเสาร 
(หยุดวันอาทิตยและนักขัตฤกษ) 

168  หมู 6  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08:00-17:00 (วันจันทร-วันเสาร)   

ประเภทกิจการ รับจางติดต้ังท่ัวไป ปดรับสมัคร 28/10/2560

e-mail:unique_precision@hotmail.com

โทร .053-597195

2 25-40 ม.6-ปวช/ไมจํากัด

โทร .053-597195

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Project Manager Knowledge and good lmplementation of Lean Cells, SPC, CPK, 5S in 
production area. 

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก ปดรับ

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

บานเด็กอรุณโรจน แมบานและดูแลเด็ก/คนแก ทําความสะอาดบาน ดูแลเด็ก/คนแก มีท่ีพักให อาหารฟรี 

466/1  หมู 1  ต. ปากบอง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ สถานรับเล้ียงเด็ก ปดรับสมัคร 18/11/2560

e-mail:-

โทร .081-0281429

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor 
degree or above 
with background of 
Mechanical/ 
Electrical Engineering 
or related filed.

1 ไมเกิน 50 ป.4 - ป.6/ป.4 ข้ึนไป



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานรายวันฝายผลิต ผานการเกณฑทหารแลว มีความขยัน ซ่ือสัตย อดทน 

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 18/11/2560
e-mail: ฺBotsaporn.j@mama.co.th /Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-584087 ตอ 5800,5802

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พนักงานรายวันขับรถโฟลคลิฟท ขับรถโฟลคลิฟทได ผานการเกณฑทหารแลว มีความขยัน ซ่ือสัตย อดทน 

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 18/11/2560
e-mail: ฺBotsaporn.j@mama.co.th /Pakwaun.l@mama.co.th

10 ไมเกิน 35 ม.3/ข้ึนไป

1 ไมเกิน 35 ม.3/ข้ึนไป

e-mail: ฺBotsaporn.j@mama.co.th /Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-584087 ตอ 5800,5802

บริษัท พลอยภัค จํากัด ชางเทคนิค มีประสบการณ 

183/19  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 300/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ ใหคําปรึกษาดานการจัดการนํ้าดี,นํ้าเสียและอากาศเสีย  ปดรับสมัคร 18/11/2560

e-mail:ploypak@yahoo.co.th

โทร .053-581890

โรงเรียนมงคลวิทยา  ครูวิทยาศาสตร - 

85  หมู 3  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ-ศ 07.30-16.30 น.  

ประเภทกิจการ โรงเรียนประถม ปดรับสมัคร 18/11/2560

โทร .053-511091,511367

3 20-35 ป.6/ข้ึนไป

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิทยาศาสตร



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานโกดัง/ประจําราน เคเค 
(คนพิการ)

เปนผูพิการทางการเคล่ือนไหวหรือรางกาย เชน แขน/ขาลีบ, ใสขาเทียม, แขนเทียม
 1 ขาง ฯ สามารถทํางานลวงเวลาและเขากะได 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ีโฟร ปดรับสมัคร 18/11/2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท กิตกมล จํากัด(ราน เค เค ทเวนต้ีโฟร) พนักงานขับรถสงของ ผานการเกณฑทหารแลว ทราบเสนทางในลําพูน-เชียงใหม เปนอยางดี 

231  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

1 18-35 ม.3/ข้ึนไป

2 21 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ มินิมารท ในนามราน เค เค ทเวนต้ีโฟร ปดรับสมัคร 18/11/2560

e-mail:kitkamon_kk@hotmail.com

โทร .053-581999,053-581984

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด พนักงานขับรถยนต มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ออกตางจังหวัดได 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ ปดรับสมัคร 18/11/2560

e-mail:-

โทร .053-560716

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด แมบานบริษัท คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ ปดรับสมัคร 18/11/2560

e-mail:-

โทร .053-560716

1 20-35 ปวส./ข้ึนไป

1 30-45 ป.6/ข้ึนไป

โทร .053-560716



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด พนักงานชางซอมบํารุง คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ ปดรับสมัคร 18/11/2560

e-mail:-

โทร .053-560716

บริษัท มิตรแมนมารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด พนักงานฝายผลิต คาอาหาร คากะ เบ้ียขยัน 

276  หมู 8  ต. เหมืองงา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  
ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑ ปดรับสมัคร 18/11/2560

e-mail:-

1 20-35 ปวส./ข้ึนไป เคร่ืองจักร

1 20-35 ป.6/ข้ึนไป

e-mail:-

โทร .053-560716

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด IT Staff สําหรับผูท่ีไดรับคัดเลือกเปนพนักงานจะไดรับสวัสดิการตาง  ๆดังน้ี คาพาหนะ 
คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 18/11/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 115

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด                                 
123   หมู 4  ต. บานกลาง

Safety Officer สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได สามารถขับรถยนตไดและมีใบอนุญาตขับข่ี มีความรู
ระบบ ISO14001 และ ISO9001 มีประสบการณในสายงาน 1-3 ป จะรับพิจารณา
เปนพิเศษ 

อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

e-mail:hr@tsp-t.com ปดรับสมัคร 18/11/2560

1 22-30 ปวส.-ป.ตรี/
วิศวกรรมศาสตร สาขา 
คอมพิวเตอร 
วิทยาศาสตร สาขา 
คอมพิวเตอร หรือสาขา
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

1 22-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หรือมี
ใบประกาศนียบัตร จป.
วิชาชีพ หรือ จป.เทคนิค
ข้ันสูง

e-mail:hr@tsp-t.com ปดรับสมัคร 18/11/2560

โทร .053-552377-80



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด CNC Machining Center 
Section Head

• Min. 9 years experience in manufacturing environment and hands-on 
experiences min. 5 years of CNC machining process in middle level • 
Professional in CAD/CAM technology, CNC program programming, 
Mechanical Dimension, Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T) 
• Lean manufacturing experience, ISO9001 and/or training is preferable 
• Computer literate, must be familiar with computer systems 
including, MS Office programs • Effective written and communication 
skills Thai & English language • Good Production process skill, Quality 
built-in process, Analytical thinking, Management skill, Leading team, 
Presentation, reporting and result-oriented • Ability to work in a team 
environment across all disciplines. 

1 between 
35-40 years

ป.ตรี/Bachelor 
degree in 
engineering or 
Equivalent

เพศ ชาย

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Strategic Buyer • Min 8 years experiences in a production plant with metal 
components, OEM Manufacturer and related environment are 
preferred and • Min. 6 years in supply chain job function • Good 
knowledge and get familiar with Supply chain management concept, 
Purchasing methodology and system ; ERP, SAP or AX • High 
competent in negotiation skill, Planning & Organizing, Follow-up, 
Networking, Communication as well as Customer service oriented • 
Good social competences and strong leadership • Good command of 
English and Thai and computer skills • Able to travel 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  
ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31/10/2017

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

1 Not less 
than 35

ป.ตรี/Mechanical / 
Industrial Engineering 
Mechanical / 
Industrial Engineering

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด ผูชวยเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร
 (ชั่วคราว 7 เดือน)

คุณสมบัติ : 1. เพศชาย อายุระหวาง 22-35 ป 2. ป.ตรี หรือเทียบเทา สาขา ดาน
เกษตรทุกสาขา 3. หากมีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ ตองสามารถ
ไปทํางานประจําในพ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกมันฝร่ังของบริษัทในจังหวัดตาง  ๆในภาค
อีสานได (บริษัทมีท่ีพักให) 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง n/a รายเดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2560

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร .053-552244 ตอ 2431

บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด เจาหนาท่ีควบคุมเครื่องจักร คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟา/อิเลคทรอนิคส/ไฟฟากําลัง/เทคนิค
การผลิตหรือเก่ียวของ มีความรูทางคอมพิวเตอร ตองพนภาระทางทหาร สามารถ

7 22-35 ป.ตรี/ป.ตรี หรือ
เทียบเทา สาขา ดาน
เกษตรทุกสาขา

2 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา
,อิเล็กทรอนิกส หรือ การผลิตหรือเก่ียวของ มีความรูทางคอมพิวเตอร ตองพนภาระทางทหาร สามารถ

ทํางานกะกลางคืนได สวัสดิการ : ชุดเคร่ืองแบบพนักงาน, คากะ, เบ้ียขยัน, คา
รักษาพยาบาลสําหรับพนักงานและครอบครัว, เงินชวยเหลือแตงงาน, เงิน
ชวยเหลือฌาปนกิจศพ, เงินชวยเหลืองานบวช, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ประกันชีวิต
 และประกันสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจําป และเงินโบนัสประจําป 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง  ืn/a รายเดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน07.00-19.00,19.00-07.00  

ประเภทกิจการ ผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 31 ตุลาคม 2559

e-mail:hr.lamphun@pepsico.com

โทร .053-552244 ตอ 2431

,อิเล็กทรอนิกส หรือ
เก่ียวของ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท มินทรจา จํากัด ชางเย็บผา •อายุ 25-35 ป ไมจํากัดเพศ •ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป •ไม
จําเปนตองมีประสบการณทางบริษัทจะมีการอบรมใหฟรีโดยไมมี คาใชจายใด  ๆ•มี
ความต้ังใจและใจรักในงานเย็บ •หากมีประสบการณงานตัดเย็บในโรงงานหรือราน
ตัดเย็บมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ •สามารถตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพงานผลิต
ได •ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี •มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี - มีประกันสังคม ติดตอ
สอบถาม-093-2867556 เจาหนาท่ีบุคคล 

108/2  หมู 9  ต. หนองควาย เพศ ไมจํากัด

อ. หางดง  จ. เชียงใหม   คาจาง 350/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจันทร - เสาร 08.00 - 17.30 น.   
ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีน่ีสําหรับนักเพาะกายหญิงและนางแบบ  ปดรับสมัคร ต้ังแต วันน้ี - วันท่ี 24 ตุลาคม 2560

e-mail:hr@muscledazzle.com

2 25 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/ไมระบุ

โทร .093-2867556

บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จํากัด Graphic Designer 1. Bachelor Degree in Graphic Design, Product/Packaging Design, 
Communication Design or other related field. 2. 0 – 3 years up 
experiences in Creative and Graphic Design especially in P.O.P. 
Marketing collateral materials for consumer products 3. Good or 
excellent skills in Graphic Layout, Retouching and Finishing Artwork 4. 
Good knowledge in printing process 5. Good skills towards Graphics 
software (Illustrator, Photoshop, In Design) 6. Highly Creative and -Out 
of the box- Systematic Thinking.

77  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง N/A  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานตามเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด  

ประเภทกิจการ การผลิตขนมปงกรอบ ปดรับสมัคร 15/11/2017

e-mail:hr@thai-nichi.com

โทร .053-581222-3 ตอ 109

1 23 ป ป.ตรี/Graphic Design,
 Packaging Design



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Shipping operator เง่ือนไข 1.สามารถขับรถโฟลคลิฟทไดและมีใบอนุญาตขับข่ี 2.มีประสบการณหรือ
เคยทํางานเก่ียวกับงานสงออก 3.สามารถเช็ครายละเอียดของสินคาดูแลความ
เรียบรอย เช็คความถูกตองของสินคากอนการสงมอบ 4.สามารถทํางานเก่ียวกับ
เอกสารจํานวนมากได 5.สามารถทํางานกับWarehouse และสินคาไดเปนอยางดี 
6.สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมExcel, Word และรับ-สง อีเมลไดเปนอยางดี 
7.มีความรับผิดชอบ ละเอียด และรอบคอบในงานท่ีทํา 8.สามารถทํางานเปนทีม 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 31ตุลาคม 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

1 23-40 ปวส.ข้ึนไป/ไมระบุ

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย พนักงานฝายผลิต (ประกอบ
ชิ้นงาน) Assembly

เงือนไข 1.รับพนักงานชาย 3 อัตรา หญิง 4 อัตรา 2.หากมีประสบการณในงาน
เก่ียวกับการประกอบของงานอุตสาหกรรมมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ 3.หากมี
ความรูหรือประสบการณเก่ียวกับการตรวจสอบช้ินสวนพลาสติกมากอนจะพิจารณา
เปนพิเศษ 4. สามารถเขากะได, ทํางานลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดี ในการทํางาน
เปนทีม สวัสดิการ : 1. เปนพนักงานประจํา 2. มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน 
โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 31ตุลาคม 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

7 18 ปข้ึนไป 
ไมเกิน 25

ม.6-ปวช/ไมระบุ



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย Technician ควบคุมเครื่องฉีด
พลาสติก

1.จบการศึกษาสายชางอุตสาหกรรมทุกสาขา หากจบสาขาชางแมพิมพพลาสติก 
จะพิจารณาเปนพิเศษ 2. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับงานฉีดพลาสติกมากอนจะ
พิจารณา เปนพิเศษ 3.หากมีประสบการณเก่ียวกับงานฉีดพลาสติกมากอนจะ
พิจารณาเปนพิเศษ 4. สามารถเขากะได, ทํางานลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดีใน
การทํางาน 5. มีความรับผิดชอบในงาน 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 80   ชวงเวลาทํางาน3 กะ  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 31ตุลาคม 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

1 18 ปข้ึนไป 
ไมเกิน 25

ปวส.ข้ึนไป/ไมระบุ

โทร .053-584230 fax: 053-584231

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล แมบาน *ดวนท่ีสุด* ประกันสังคมพนักงาน -ประกันอุบัติเหตุกลุม -สวนลดการรักษาพยาบาลญาติสาย
ตรง **** -เก็บกวาดภายในตัวอาคาร/แผนกตาง  ๆ-ทํางานท่ีไดรับมอบหมายของ
ผูบังคับบัญชา 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน
08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 30/10/2560

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

ศูนยสุขภาพจิตท่ี 1 (จังหวัดเชียงใหม) นักวิชาการสาธารณสุข มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขหรืองานท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 1 ป
 ผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดท่ี ฝายบริหารท่ัวไป ศูนย
สุขภาพจิตท่ี 1 ต้ังแตวันท่ี 16-27 ต.ค. 2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ีเวปไซด www.mch01.net เบอรโทร 053-283554 

131  หมู -  ต. หายยา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. เชียงใหม   คาจาง 21,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สาธารณสุข ปดรับสมัคร 16/11/2560

1 อายุไมเกิน 
45 ป

ป.6/-

1 18 ปข้ึนไป ป.โท/จิตวิทยา,
สาธารณสุขศาสตร
,สังคมสงเคราะหศาสตร,
วิทยาศาสตรประยุกต/
กายภาพ/ชีวภาพ

ประเภทกิจการ สาธารณสุข ปดรับสมัคร 16/11/2560

โทร .053-280554



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

สหกรณโคนมลําพูน จํากัด แมบาน สามารถทํางานนอกเวลาได ไมมีโรคประจําตัว สวัสดิการ -ประกันสังคม -เบ้ียขยัน 
ผูประสงคสมัคร ย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง ท่ี สหกรณโคนมลําพูน 
ต้ังแตวันท่ี 10-31 ตุลาคม 2560 ในเวลาทําการ (วันจันทร-วันเสาร) เวลา 
8.00-17.00น. 

322   หมู 8  ต. หวยยาบ เพศ หญิง

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 305  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รับซ้ือ จําหนาย แปรรูปนมโค ปดรับสมัคร 01/11/2560

โทร .0-5398-5387

เทศบาลตําบลเวียงยอง คนงานท่ัวไป(พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา)

-อัตราคาตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท -คาครองชีพเดือนละ 1,000 บาท -สัญญา
จาง คร้ังละ 1 ปตามงบประมาณ -มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนตประเภท 2 ผูท่ีประสงค
จะสมัครสอบซ้ือใบสมัครและย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดท่ี สํานักงาน

1 30-50 ป.4 - ป.6/-

2 18-60 ม.3 ข้ึนไป/-

จะสมัครสอบซ้ือใบสมัครและย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดท่ี สํานักงาน
เทศบาลตําบลเวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน ต้ังแตวันท่ี 19-31 ตุลาคม 2560 ในวัน
และเวลาราชการ -ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท ประกาศ
รายช่ือผูมีสิทธิสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ในวันท่ี 2 พ.ย. 2560 ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลเวียงยอง 

-  หมู -  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เทศบาล ปดรับสมัคร 31/10/2560

โทร .053-560988,053-562605-6

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด เจาหนาท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวัน 2. คาอาหารกะกลางคืน 3. ชุดฟอรมพนักงาน 4. 
ประกันสังคม 5. เงินชวยอ่ืน  ๆ6. สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ/งานเล้ียง 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท ซี.เค.คารตันส จํากัด พนักงานบัญชี สวัสดิการ 1. มีอาหารกลางวัน 2. คาอาหารกะกลางคืน 3. ชุดฟอรมพนักงาน 4. 
ประกันสังคม 5. เงินชวยอ่ืน  ๆ6. สงทองเท่ียวตางจังหวัด ตางประเทศ/งานเล้ียง 

319  หมู 8  ต. อุโมงค เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตกลองกระดาษและกระดาษลูกฟูก ปดรับสมัคร -

e-mail:ckcarton2000@yahoo.com

โทร .053-983204-7

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย QA Inspector เง่ือนไข 1.หากมีประสบการณในงานเก่ียวกับการตรวจสอบช้ินงาน หรือทํางานใน
แผนกPD/QA/QC มากอนอยางนอย 1 ป จะพิจารณาเปนพิเศษ 2.สามารถเขากะได
, ทํางานลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดี ในการทํางานเปนทีม สวัสดิการ : 1.เปน

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/บัญชี

1 18 ปข้ึนไป 
ไมเกิน 25

ปวช.-ปวส./ไมระบุ

, ทํางานลวงเวลาได และมีทัศนคติท่ีดี ในการทํางานเปนทีม สวัสดิการ : 1.เปน
พนักงานประจํา 2.มีคาอาหาร คาเดินทาง คาเบ้ียขยัน โบนัส ชุดยูนิฟอรม กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง 155 ข้ึนไป  นํ้าหนักไมเกิน 70  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 30 ตุลาคม 2560

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด วิศวกร คาพาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 13/11/2017

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 115

5 22-30 ป.ตรี/Industrial 
Engineering, 
Electronic 
Engineering, 
Electrical Engineering



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิต (สตอกสินคา) 1 20 ข้ึนไป / รายละเอียดงาน • ตรวจรับสินคาเขา • เบิกจายสินคาออก • ดูแล, ตรวจเช็คสินคา
ข้ึนรถ • ควบคุม เช็คสินคาคงคลัง • งานอ่ืน  ๆท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติผูสมัคร •
 เพศชาย • อายุต้ังแต 20 – 45 ป • การศึกษา ม.3 ข้ึนไป • สุขภาพ, รางกาย
แข็งแรง สามารถยืนทํางานได • ไมมีโรคประจําตัวท่ีสงผลตอสุขภาพตนเองในการ
ทํางาน เชน ไวรัสตับอักเสบB, โลหิตจาง, ความดัน, โรครายแรง และโรคติดตออ่ืนๆ
 • เวลาเขางาน 13.30 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี • พรอมเร่ิม
งานทันที คาตอบแทน / สวัสดิการ • คาจาง (รายวันข้ันตํ่าวันละ 305 บาท) • คา
ลวงเวลา ช่ัวโมงละ 57.19 บาท • ประกันสังคม • ชุดพนักงาน • ซ้ือสินคาบริษัทฯ 
ในราคาพิเศษ • ตรวจสุขภาพประจําป 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8 ชม./วัน  อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8 ชม./วัน  
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม  ปดรับสมัคร 30/10/2560

โทร .053 533 008

บริษัท รวมชัย เบฟเวอรเรจส จํากัด พนักงานฝายผลิตโรงงานผลิต
เตาฮวยนมสด

รายละเอียดงาน - ปฏิบัติงานดานการผลิตและแปรรูป (เตาฮวยนมสด) - งานอ่ืน  ๆ
ท่ีไดรับมอบหมาย คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย • อายุตัง) แต +, – ./ ป • การศึกษา 
ม.3 ขึน) ไป • สุขภาพ, รางกายแข็งแรง สามารถยืนทํางานได • ไมมีโรคประจําตัวท่ี
สงผลตอสุขภาพตนเองในการทํางาน เชน ไวรัสตับอักเสบB, โลหิตจาง, ความดัน, 
โรค รายแรง และโรคติดตออ่ืน  ๆ• สามารถทํางานเปนกะได (ไมมีกะดึก) • มีความ
รับผิดชอบ ขยัน อดทน มีทัศนคติท่ีดี • พรอมเร่ิมงานทันที คาตอบแทน / สวัสดิการ
 -ตามโครงสรางบริษัท หรือ ตามตกลง -ประกันสังคม -ชุดพนักงาน -ซือ) สินคา
บริษัทฯ ในราคาพิเศษ -ตรวจสุขภาพประจําป 

78/2  หมู 4  ต. ประตูปา เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 305/วัน  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8 ชม./วัน  
ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม  ปดรับสมัคร 30/10/2560

5 20 ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/

ประเภทกิจการ ผลิตและจําหนายอาหาร ขนม (เบเกอร่ี) เคร่ืองด่ืม  ปดรับสมัคร 30/10/2560

โทร .053 533 008



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Productivity Control 
Engineer (วิศวกรควบคุม)

• เพศชาย/หญิง อายุระหวาง 24 - 35 ป •ประสบการณ 1 ปข้ึนไป ทางดานการ
แปรรูปโลหะ อิเล็กทรอนิกส ระบบไฟฟา หรือท่ีเก่ียวของ • สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีจําเปนตองาน AutoCad, Solid Work, Microsoft Office 
(Advance Excel), Drawing Other • มีทักษะในการส่ือสาร บุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธดี มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดดี มีภาวะผูนํา และสําคัญท่ีสุดตองเปนคนท่ี Open-mind. • หากมี
ทักษะภาษาอังกฤษในการส่ือสารจะพิจารณาเปนพิเศษ • มีความเขาใจระบบ ISO 
9001, ISO 14001, QCC, Kaizen. • สถานท่ีทํางาน สํานักงานใหญ บานธิ จ.ลําพูน
 เรากําลังตามหา Engineer New Generation ท่ีมีความเปน SUS อยูในตัว กลา
คิด กลาทํา กลาตัดสินใจ มีไอเดียเกกูด....Technology ลํ้า... มีทักษะท้ัง 
Production Control และ Quality Control. หากคุณคิดวาใช....สงVDO 
Resume มาไดตามขอมูลดานลางน้ี ข้ันตอนการสมัครงาน Productivity Control

10 24-35 ป.ตรีข้ึนไป/สาขา
วิศวกรรมทุกสาขา หรือ
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

Resume มาไดตามขอมูลดานลางน้ี ข้ันตอนการสมัครงาน Productivity Control
 Engineer (10 Position) 1 อัดคลิปวีดีโอแนะนําตัวเอง (แสดงความเปนตัวคุณให
มากท่ีสุด) ความยาวไมเกิน 3 นาที ความจุไมเกิน 50 MB - รายละเอียดในคลิป
ประกอบดวย - ขอมูลสวนตัว - ขอมูลการศึกษา - ประสบการณทํางาน - เบอรโทร
 หรืออีเมล เพ่ือติดตอกลับ (ระบุใหชัดเจน) - และ ใหเหตุผลวา “ทําไม SUS ตอง
เลือกคุณ” 2. สงคลิปมาท่ี - Facebook fanpage:Standard Units Supply - 
Thailand - สงทาง Line Official SUS_Contact ID Line : @ymo8022p 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

อ. บานธิ  จ. ลําพูน   คาจาง 25,000 - 30,000/เดือน 
 บาท

สวนสูง คาBMI ระดับปกติ  นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการสงออก ปดรับสมัคร 31/10/2560

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2560

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล พรีซิช่ัน โปรดักท จํากัด ชางเขียนแบบ 1. มีประสบการณในการใช Program Autocad เก่ียวกับแมพิมพ การฉีดข้ึนรูป
พลาสติก 2. หากมีประสบการณในงานเก่ียวกับงานฉีดพลาสติกมากอนจะพิจารณา
เปนพิเศษ 3. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับงานฉีดพลาสติกมากอนจะพิจารณาเปนพิเศษ
 4. มีประสบการณในโรงงานอุตสาหกรรม 

192   หมู 19  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  
ประเภทกิจการ ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ ปดรับสมัคร -

e-mail:personnel2@i-p-p-c.com

โทร .053-559500-1ตอ 101

บริษัท แลคตาซอย จํากัด พนักงานบัญชีคลังสินคา 1.มีประสบการณงานดานบัญชี 2.มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบตอหนาท่ี 3.ขยัน 

2 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไมจํากัด

1 20-30 ป.ตรี/บัญชีหรือสาขาท่ี
อดทน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได สวัสดิการ 1.คาดูแลสตอค 600 บาท/เดือน 
2.คานํ้ามันรถ 500 บาท/เดือน 3.เบ้ียขยัน 100 บาท/เดือน 

80/2  หมู 6  ต. ริมปง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,650  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน+  

ประเภทกิจการ สงนม UHT ปดรับสมัคร 12/11/2560

โทร .053-500248

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

เก่ียวของ


