
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด (สาขาลําพูน) ชางติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ

,เคร่ืองใชไฟฟา
มีใบอนุญาติขับข่ีรถยนต มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ - ประกันสังคม
 - เบ้ียขยัน - ชุดพนักงาน 

5 22 ปวส.ข้ึนไป/ไฟฟา ,
อิเล็กทรอนิกส

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

480/1 ถนนเจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 12000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน9.00-19.00น.  

ประเภทกิจการ จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา ปดรับสมัคร

โทร .053-563333 ตอ 111, 053-525722

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ฝายผลิต คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน โอที 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร

3 22-35 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

โทร .052 039 505

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

หนา้ 1/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางพนสี คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน โอที 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเช่ือม คานํ้ามัน คาอาหาร เบ้ียขยัน โอที 

3 22-35 /

3 22-35 ม.3 ข้ึนไป/

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ชางเช่ือม คานํ้ามัน คาอาหาร เบ้ียขยัน โอที 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร

โทร .052 039 505

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด ประจําเคร่ือง CNC คานํ้ามัน คาอาหาร เบ้ียขยัน โอที 

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

3 22-35 ม.3 ข้ึนไป/

3 ม.3 ข้ึนไป/

โทร .052 039 505

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

หนา้ 2/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรร่ิง จํากัด Mechanical Engineer Job description: - Regularly maintain and update Bill of Materials. - 
 Review Engineering change orders and update BOM’s as 
necessary. - Coordinates BOM management with all departments 
outside of Engineering. - Coordinates change management tasks 
with involved Departments - Details new drawings or modifies 
existing production drawings. - Calculates material requirements 
for various products - Coordinates with purchasing for special 
materials. - Reproduces prints and complies print packages for 
individual orders. - Technical assistance for first article approval 
process. 

1 22 - 30 ป.ตรี/Mechanical

58  หมู 15  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวน ประกอน ระบบ
แยกอากาศ

ปดรับสมัคร

โทร .052 039 505

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

เบ้ียขยัน คาเดินทาง คากะ คาอาหาร โบนัส ฯลฯ ยินดีรับ นศ.จบใหม 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 31/5/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

e-mail:chatchanok.surinpoh@plymovent.com

1 ไมเกิน 30 ปวส./ไฟฟา,อิเล็กฯ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 3/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด Inspector (ตรวจสอบคุณภาพ) หากสามารถใชMicroscopeไดจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ โบนัส คาโอที
 คากะ เบ้ียขยัน คาเดินทาง ฯลฯ

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 22/4/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด CHEMIST สวัสดิการ โบนัส ประกันสังคม เบ้ียขยัน คาโอที คาเดินทาง ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

1 22 ป ข้ึนไป ม.6/-

1 20 ข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Science, 
chemistry or อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง รายเดือน N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 31/5/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท มินทรจา จํากัด Safety Officer (จป.วิชาชีพ) คุณสมบัติ - สามารถ Set -up ระบบงานความปลอดภัยได และมีความอดทน
ในการทํางาน สูงานหนัก - สามารถขับข่ีรถยนตได พรอมมีใบอนุญาต - มี
ความรูในดาน ISO 14001 - มีทักษะการส่ือสารและประสานงาน มีความ
รับผิดชอบและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี - สามารถทําโปรแกรม Excel
 , Word, Power point - ถามีประสบการณในการทํางานดานความปลอดภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเปนพิเศษ 

108/2  หมู 9  ต. หนองควาย เพศ ไมจํากัด

อ. หางดง  จ. เชียงใหม   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันศุกร 
08.30-17.30 น.  

ปดรับสมัคร 31 เมษายน 2561

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

ประเภทกิจการ ผลิดชุดบิกีน่ีสําหรับนักเพาะกายหญิงและนางแบบ 

chemistry or 
equivalent in 
related field.

1 23-35 ป.ตรี/วุติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
หรือท่ีเก่ียวของ

โทร .093-2867556

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

หนา้ 4/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด Mechanical Engineering Responsibility : Control & Improvement mass production line in 
Assembly process. Design Product & Process for mass production 
Knowledge of Auto CAD, MS.Office Programs. Able to 
communicate well in English both written And spoken. As the 
successful applicant, will be offered welfares and benefits such as 
commutation allowance, Company Transportation (For Chiang 
mai – Lamphun rout), Meal allowance, Accident insurance, 
Medical pay, Provident fund, Social insurance, Bonus and Other 
rewards. 

1 22-30 ป.ตรี/Mechanical 
Engineering

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 06/05/2561

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท อิทธิฉัตร อินดัสเตรียล เวิรคส จํากัด หัวหนาชาง มีประสบการณในงาน ตางๆดังน้ี นํ้า ลม ไฟ แอร เช่ือม และกอสรางได มี
ความเปนผูนํา มีความกระตือรือลน สามารถวางแผนการทํางานได สวัสดิการ 
เงินเดือนประจํา คาลวงเวลา คาอาหารกลางวัน โบนัสประจําป 

191  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 15000/เดือน  บาท สวนสูง   นํ้าหนักไมเกิน 75  ชวงเวลาทํางานจ - ส 08.00 - 17.00  

ประเภทกิจการ รับเหมางานระบบไฟฟา 
นํ้าประปา แอร และกอสราง

ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

1 ไมเกิน 35 ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

นํ้าประปา แอร และกอสราง

โทร .053-597351,081-9514090

หนา้ 5/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ลูกคาสัมพันธ(ศูนยบริการ) -ชุดฟอรมพนักงาน -คาคอมมิชช่ัน 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด ที่ปรึกษาการขาย(ขายรถยนต) -คาคอมมิชช่ัน -คาลวงเวลาในการออกกิจกรรม,ออกตลาด,ออกบูธ -ชุดฟอรม
พนักงาน -สารถขับรถได(รับพิจารณาเปนพิเศษ) 

1 /

2 /

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

โทร .0-5358-4430-2

บริษัท ล้ิมเมงจ้ัวมิตซู จํากัด บัญชี -ชุดฟอรมพนักงาน -โบนัสประจําป -คาลวงเวลา -ใชโปรแกรม EXPRESS เปน
 (จะรับพิจารณาเปนพิเศษ) -สามารถขับรถยนตได (จะรับพิจารณาเปนพิเศษ) 

292 ถ.ลําพูนดอยติ  หมู 4  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผูจําหนายรถยนตมิตซูบิชิ 
พรอมศูนยบริการ,อะไหล

ปดรับสมัคร

1 ปวส.-ป.ตรี/บัญชี

พรอมศูนยบริการ,อะไหล

โทร .0-5358-4430-2

หนา้ 6/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด สมพลเฟอรนิเจอร ลําพูน พนักงานประกอบเฟอรนิเจอร - 

359/1  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและขายเฟอรนิเจอร ปดรับสมัคร 05/05/2561

โทร .053-090782, 
082-1963378,052-030288,093-3137499

หางหุนสวนจํากัด สมพลเฟอรนิเจอร ลําพูน พนักงานยกของ สงของ หนา
ราน

- 

359/1  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

2 21 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

2 21 ปข้ึนไป ม.3-ม.6/-

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

ประเภทกิจการ ผลิตและขายเฟอรนิเจอร ปดรับสมัคร 05/05/2561

โทร .053-090782, 
082-1963378,052-030288,093-3137499

หางหุนสวนจํากัด สมพลเฟอรนิเจอร ลําพูน พนักงานขับรถ พรอมใบขับข่ีรถยนต 

359/1  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตและขายเฟอรนิเจอร ปดรับสมัคร 05/05/2561

โทร .053-090782, 
082-1963378,052-030288,093-3137499

หางหุนสวนจํากัด สมพลเฟอรนิเจอร ลําพูน พนักงานธุรการ - บัญชี - 

359/1  หมู 5  ต. ศรีบัวบาน เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตและขายเฟอรนิเจอร ปดรับสมัคร 05/05/2561

โทร .053-090782, 

2 21-45 ม.3-ม.6/-

2 21 ปข้ึนไป ปวส./หรือเทียบเทาข้ึน
ไป

โทร .053-090782, 
082-1963378,052-030288,093-3137499

หนา้ 7/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Procurement Pool (Admin) เคยมีประสบการณดานงานธุรการในดานการจัดซ้ือจัดจางมากอนอยางนอย 3
 ป สามารถใชภาษาอังกฤษได สามารถใชคอมพิวเตอรท้ัง Microsoft Word 
และ Excel ไดดี 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 20 เมษายน 2561

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด QA Technician เคยมีประสบการณการทํางานดานการตรวจสอบคุณภาพมากอน อยางนอย 3

1 1 ปวส./บริหารธุรกิจ 
หรือการจัดการท่ัวไป

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ชางกลโรงงาน บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด QA Technician เคยมีประสบการณการทํางานดานการตรวจสอบคุณภาพมากอน อยางนอย 3
 ป อานแบบเคร่ืองมือกลและอานเคร่ืองมือวัดละเอียดได 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 20 เมษายน 2561

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด Assembly Technician เคยมีประสบการณการทํางานเปนชางในไลนผลิตหรือไลนประกอบมากอน
อยางนอย 3 ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 20 เมษายน 2561

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ชางกลโรงงาน 
เทคนิคการผลิต

1 25 ปข้ึนไป ปวส./เทคนิคการผลิต
 หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แมชเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ชางซอมบํารุง คุณสมบัติผูสมัคร เพศชาย สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ จบ
การศึกษาข้ันตํ่า ปวส. ดานชางกลโรงงาน /ไฟฟา หรืออ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 
สามารถทํางานเปนกะได ทํางานลวงเวลาได มีประสบการณในงานชาง ใน
สายอุตสาหกรรมจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการตาง  ๆ-คานํ้ามันวันละ
 40 บาท -คากะวันละ 25 – 45 บาท -เบ้ียขยัน 500 -750-1000 บาท -
คาอาหารกะ วันละ 30 บาท สวัสดิการอ่ืน  ๆ-กองทุนสะสมสํารองเล้ียงชีพ -
ประกันอุบัติเหตุ / ชีวิต 300,000 - 400,000 บาท -ชุดพนักงาน -อาหาร
กลางวันฟรี -เงินชวยเหลือแตงงาน คลอดบุตร เสียชีวิต (5,000 – 20,000 
บาท) -เลนกีฬาในรม / ฟตเนส และสนามกีฬา ท่ีกลางแจงพรอมอุปกรณกีฬา
 -อุปกรณปองกันความปลอดภัย เพศชาย อายุ18-40 สวนสูง นํ้าหนัก คาจาง 
ระยะเวลาทํางาน เพศไมจํากัด อายุ18-30 สวนสูง นํ้าหนัก คาจาง ระยะเวลา

1 ต.ค.-30 ปวส.ข้ึนไป/เคร่ืองกล, 
ไฟฟา หรือสาขาอ่ืน ๆ
 ท่ีเก่ียวของ

ระยะเวลาทํางาน เพศไมจํากัด อายุ18-30 สวนสูง นํ้าหนัก คาจาง ระยะเวลา
ทํางาน 

168   หมู 3  ต. สารภี เพศ ชาย

อ. สารภี  จ. เชียงใหม   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน  

ประเภทกิจการ ผลิตประตูและหนาตางนิรภัย ปดรับสมัคร -

บริษัท เชียงใหม เทมเปอร จํากัด พนักงานฝายผลิต สวัสดิการท่ีจะไดรับ คาเบ้ียขยัน คาอาหาร ชุดยูนิฟอรม โบนัสประจําป 
ประกันสังคม ประกันกลุม(อุบัติเหตุ) คุณสมบัติ : เปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ 
สามารถยกของหนักได ประสบการณ 0-3 ป สุขภาพรางกายแข็งแรง 

243/1  หมู 4  ต. ศรีบัวบาน เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.30-17.30  

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูปกระจก ปดรับสมัคร 30/4/2561

โทร .053-963284-5 ตอ 2102/2103 Fax : 053-420591

e-mail:hr@meshtec.com website : www.meshtec.om

10 18-30 ม.3 ข้ึนไป/-

ประเภทกิจการ ผลิตกระจกนิรภัย,แปรรูปกระจก ปดรับสมัคร 30/4/2561

โทร .052-039678, 093-1316226

หนา้ 9/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด CNC Technician เคยมีประสบการณเก่ียวกับการทํางานกับเคร่ือง CNC Lathe และ Milling 
มากอน สามารถอานแบบและเคร่ืองมือวัดไดดี 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน3 กะ  

ปดรับสมัคร 20 เมษายน 2561

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 
(ดวน)

หากสามารถใชกลอง Microscope ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ โบนัส
 ประกันสังคม คากะ คาโอที คาอาหาร คาเดินทาง ฯลฯ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและช้ินสวนเพ่ือการสงออก

2 25 ปข้ึนไป ปวส./ชางกลโรงงาน 
เทคนิคการผลิต

1 20 ข้ึนไป ม.6/-

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 22/4/2561

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด COATING EXPERIENCE 
ENGINEER

2 ไมเกิน38 ป ป.ตรี/Engineer (IE, 
ME, EE, CHEM) or 
related field

Qualification: - Minimum 3 years coating technique experience is 
required - Experience in camera lens, Display manufacturing or 
any related will be advantage - Ability to analyze and lead team 
for productivity and process improvement - Ability to use 
software such as MS Office, Auto CAD, Solid work, PLC, Drawing, 
Other - Strong leadership and interpersonal communication skills 
Welfare: • Compensation • Uniform • Group insurance • Annual 
health check • Bonus • Provident fund • Birthday gift 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน เพศ ไมจํากัด
 ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.   คาจาง Follow to organization   บาท ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145 ปดรับสมัคร ไมมีกําหนด เปดรับสมัครตลอด

 คาจาง Follow to organization   บาท

หนา้ 10/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่วางแผนการผลิต คุณสมบัติ : - สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี กรณีสามารถใชภาษาญ่ีปุนใน
การส่ือสารได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ - สามารถใชโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร เชน MS Office - หากมีประสบการณดานการวางแผนการผลิต
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ - มีบุคลิกดี มีความมุงม่ันและต้ังใจในการ
ทํางาน มีความรับผิดชอบและมีความเปนผูนํา สวัสดิการ : - มีรถรับ-สง -คา
เดินทาง - คาอาหาร - Uniform -เบ้ียขยัน -กองทุนเล้ียงชีพ - คา
รักษาพยาบาล - ประกันชีวิตแบบกลุม 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

2 22-30 ป.ตรี/บริหารธุรกิจ, 
เศรษฐศาสตร, สถิติ 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

บาท ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

ปดรับสมัคร 31/05/2561

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด ลามภาษาญ่ีปุน (Japanese 
Interpreter)

2 22-30 ป.ตรี/ภาษาญ่ีปุน คุณสมบัติ : -สอบวัดระดับภาษาญ่ีปุน ผานระดับ N2 ข้ึนไป - มีความรูความ
เขาใจในลักษณะท่ัวไปและวัฒนธรรมของญ่ีปุน - สามารถใชภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารไดดี - สามารถใชโปรแกรม MS Office ไดเปนอยางดี - บุคลิกภาพ
ดี มีความมุงม่ันในการทํางาน - หากมีประสบการณในการทํางานดาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ : - มี
รถรับ-สง -คาเดินทาง - คาอาหาร - Uniform - เบ้ียขยัน - กองทุนเล้ียงชีพ - 
คารักษาพยาบาล - ประกันชีวิตแบบกลุม 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป 

อ. เมือง  จ. ลําพูน   ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30 น  

ปดรับสมัคร 31/05/2561

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่ความปลอดภัย
วิชาชีพ (Safety Officer)

2 22-30 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

คุณสมบัติ: - มีความรูทางการความปลอดภัย, ISO9001, ISO14001, OHSAS 
เปนอยางดี - สามารถปฎิบัติงานภายใตแรงกดดันไดดี -สามารถใชโปรแกรม
ทางคอมพิวเตอร เชน MS OFFICE - สามารถใชภาษาอังกฤษในการทํางาน
และส่ือสารไดเปนอยางดี - มีความมุงม่ันและต้ังใจในการทํางาน มีความ
รับผิดชอบและมีความเปนผูนํา - มีมนุษยสัมพันธดี ชอบทํางานเปนทีม 
สวัสดิการ : - รถรับ-สง - คาเดินทาง - Uniform - เบ้ียขยัน - ประกันชีวิตกลุม
 - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ - คารักษาพยาบาล - คาอาหาร -ของขวัญวันเกิด - 
คาทํางานลวงเวลา (OT), คาทํางานในวันหยุด 

บริษัท โฮยา ออปติคส (ปทท.) จํากัด วิศวกรโรงงาน (Engineer) คุณสมบัติ : - มีความรูทางดานวิศกรรมเปนอยางดี - สามารถใชโปรแกรม 
Microsoft Office, หรือ Auto CAD, Solid work ,PLC ,Drawing หรือท่ี

10 22-30 /วิศวกรรมศาสตร 
และวิทยาศาสตร (IE, Microsoft Office, หรือ Auto CAD, Solid work ,PLC ,Drawing หรือท่ี

เก่ียวของได - สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี กรณีสามารถใชภาษาญ่ีปุนใน
การส่ือสารได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ - หากมีประสบการณทํางาน
โรงงานอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคหรือการผลิตเลนส จะพิจารณาเปนพิเศษ 
ลักษณะงาน : - สนับสนุนการทํางานของฝายผลิตโดยใชความรูความสามารถ
ในดานวิศวกรรม - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตาง โๆดยใชความรู
ความสามารถในดานวิศวกรรม สวัสดิการ : - มีรถรับ-สง -คาเดินทาง - 
คาอาหาร - Uniform -เบ้ียขยัน -กองทุนเล้ียงชีพ - คารักษาพยาบาล - 
ประกันชีวิตแบบกลุม 

60/31  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง เพศหญิงสูง 150 ซม. ข้ึนไป เพศชายสูง 160 ซม ข้ึนไป  นํ้าหนัก  
ชวงเวลาทํางาน8:30-17:30น.  

ประเภทกิจการ ผลิตเลนส , อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ปดรับสมัคร 31/05/2561

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

และวิทยาศาสตร (IE, 
ME, EE, CHEM)

e-mail:hopt-recruit@hoya.com

โทร .053-552413-6 ตอ 1117-1145

หนา้ 12/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Project Engineer เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ สามารถวางแผน ออกแบบ ถอดแบบ 
งาน Clean room ระบบระบายอากาศ ระบบทอลมตาง ไๆด สามารถทํา
เอกสารใบเสนอราคาเก่ียวกับโครงการได มีความรูความเขาใจในกระบวนการ
ผลิตและติดต้ังงานตาง  ๆสงใบสมัครมาไดท่ี 
porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

โทร .053-569888

1 ป.ตรี/สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาไฟฟา เคร่ืองกล 
อุตสาหการหรือสาขา
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

โทร .053-569888

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด Safety Officer 1 ป.ตรี/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

-รับผิดชอบงานดานความปลอดภัยตาง  ๆเชน งานเอกสาร/ตรวจไซดงาน/
อบรมพนักงาน อ่ิน  ๆ-มีภาวะการเปนผูนํา กลาตัดสินใจ หากมีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ สนใจสงใบสมัครมาท่ี 
porntiwa@spbengineering.com 

303  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

บริษัท เอส.พี.บี.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด เจาหนาที่สโตร เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวช.ข้ึนไป สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Microsoft office Word, Excel ควบคุมดูแลการเบิกจายวัสดุ ตรวจรับวัสดุ
จากรานคาเขาคลัง มีความซ่ือสัตย ขยัน อดทน มีความกะตือรือรน และมี
ความต้ังใจในการทํางาน มีประสบการณในการทํางานสโตรหรืองานท่ีเก่ียวของ
 และสามารถลงโปรแกรมเก่ียวกับสโตรไดจะพิจารณาเปนพิเศษ สงใบสมัครมา
ไดท่ี porntiwa@spbengineering.com 

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 เมษายน 2561

1 25 ปข้ึนไป ปวช./

ประเภทกิจการ ทําทอลม  ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

โทร .053-569888

หนา้ 13/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทเบอรนินา (ไทยแลนด) จํากัด ชางไฟฟา เคยมีประสบการณการทํางานดานไฟฟามากอน เคยซอมบํารุงเคร่ืองจักร และ
มีหนังสือรับรองความรูความสามารถดานไฟฟาในอาคาร จะพิจารณาเปน
พิเศษ 

79/1นิคมอุตสาหกรรมลําพูน  หมู 4  ต. บาน
กลาง

เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตจักรอุตสาหกรรมและ
ช้ินสวนเพ่ือการสงออก

ปดรับสมัคร 20 เมษายน 2561

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

1 25 ปข้ึนไป ปวส./ไฟฟากําลัง

e-mail:passuree_g@berninathailand.com

โทร .053-581343,053-581351

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด ฝายผลิต ***1.สามารถทํางานในเวลากลางคืน (เขากะ) ทํางานลวงเวลาและวันหยุดได
 ***2.สุขภาพแข็งแรง (ไมมีโรคประจําตัว) ***3.สามารถยกของหนักไดตาม
กฎหมายกําหนด ***4.สามารถเดินทางมาทํางานดวยตนเอง ***5.มี
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนตหรือรถจักรยานยนต ********** 

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 และ 20.25-08.35  

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวน
ยานยนต

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

50 21-35 ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

หนา้ 14/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด) จํากัด เจาหนาที่พัฒนาโปรแกรม 
(Programmer)

1 23-35 ป.ตรี/วิศวะฯ
คอมพิวเตอร, 

วิทยาการคอมพิวเตอร

**ลักษณะงาน 1.ดําเนินการพัฒนาโปรแกรม และทําการทดสอบโปรแกรมท่ี
เก่ียวของกับระบบ ERP ของบริษัท 2.ดําเนินการแกไขปญหาในการใชงานของ
ระบบ ERP 3.ดําเนินการติดต้ังและกําหนดคา Client Software ท่ีเก่ียวของ
กับระบบ ERP 4.จัดทําเอกสารเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมและคูมือการใช
งานโปรแกรม 5.อบรมการใชงานโปรแกรมใหกับผูใชงานระบบ **คุณสมบัติ 
1.สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได 2.มีความรูทางดาน Microsoft Visual 
Studio VB.Net, การเขียนคําส่ัง SQL บนฐานขอมูล Microsoft SQL, การ
เขียนคําส่ัง PL/SQL บนฐานขอมูล Oracle, การเขียนรายงานดวยโปรแกรม 
Reporting Service/Crystals Report **

298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด298  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.25-17.35 น.  

ปดรับสมัคร ไมกําหนด

e-mail:kwunhatai@keihin.co.th

โทร .053-581189-92 ตอ 116

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Customer service staff 1.Co-ordinate with customer on new product development 
project. 2.Process the new order to production. 3.Confirmation of 
order customer. 4.Make costing of products and provide price 
quotation to customers. 5.Co-ordinate with sample rooms for 
sample making. 6.Follow up payment from customer. -Good 
personality and coordination skills. -Good command of both 
spoken and written English. Tel.061-2867582 , 053-525045 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า  คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

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

ประเภทกิจการ ผลิตคารบูเรเตอรและช้ินสวนยานยนต

2 22-38 ป.ตรี/Marketing or 
related fields.

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

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

Graphic staff - ออกแบบ Design graphic บนช้ินงาน - ทําการ Sketch รายละเอียดงาน
บนชุดตัวอยาง สามาถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม IIIustrator , photoshop , 
Microsoft office ไดเปนอยางดี โทร.061-2867582 , 053-525045 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

เจาหนาที่บัญชี 1.ดูแลงานดานบัญชีทรัพยสินของบริษัท ตามข้ันตอนการทํางานของบัญชี
สินทรัพย 2.นับสตอกสินทรัพยของบริษัท 3.อัพเดทรายการสินทรัพยประเภท

2 22-35 ปวส.-ป.ตรี/สาขาท่ี
เก่ียวของ

1 22-35 ป.ตรี/สาขาบัญชี
แลนด)จํากัด สินทรัพย 2.นับสตอกสินทรัพยของบริษัท 3.อัพเดทรายการสินทรัพยประเภท

ตาง  ๆในลิสตใหถูกตองและเปนปจจุบัน 4.ดูแลงานดานบันทึกบัญชีรับ-จายคา
ขนสง โทร.061-2867582,053-525045 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

พนักงานคนพิการ 2 18-38 / - พิการทางการเคล่ือนไหว สามารถชวยเหลือตัวเองได - สามารถเดินทางมา
ทํางานเองได *สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน โอที เบ้ียขยัน* โทร.
061-2867582,053-525045 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร -

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

 คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า  บาท

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 16/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท แอ็ดไซน ไฮการเมนท จํากัด ชางเย็บผายืด ขาวดี***เทศบาลตําบลมะเขือแจ รวมกับ บริษัท แอ็ดไซ ไฮการเมนท จํากัด" 
เปดโครงการเรียนรูเก่ียวกับผายืด" รับสมัคร ชางเย็บผายีด จํานวนมาก ฝกงาน
 3 เดือน ณ บานใหมฝายหิน หมู 18 ต.มะเขือแจ สวัสดิการ มีโบนัส
ประจําป/ประกันสังคม/เบ้ียขยัน มีงานเย็บท้ังป สามารถรับงานไปทําท่ีบานได
 สนใจติดตอ 086-3440631 

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

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

ประเภทกิจการ โรงงานผลิตเส้ือผา ชุดยูนิฟอรม ปดรับสมัคร 03/05/2561

e-mail:Assign_z@hotmail.com

โทร .053-527598 / 086-3440631

100 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/-

โทร .053-527598 / 086-3440631

โรงพยาบาลลําพูน ผูชวยทันตแพทย ผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองท่ีกลุมงานทรัพยากรบุคคล 
โรงพยาบาลลําพูน โทร.053-569100 ตอ 1241-1242 ต้ังแตวันท่ี 10-19 
เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
www.lpnh.go.th 

177 ถนนจามเทวี  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 8,300  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาลของรัฐ ปดรับสมัคร 21/04/2561

โทร .053-569100

บริษัท เชอร่ีเทค เอเชีย จํากัด ฝายผลิต / QA / IQA - คาอาหาร 15 บ. คาเดินทาง 15 บ. คากะ 10 บ. - เบ้ียขยัน 200-600บ. - 
Efficiency Bonus 350 บ. - Employee Award 150 บ. - Perfect 
Attendance 1 เทาเงินเดือน 

264/1  หมู 10  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ อิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 30 เม.ย.2561

2 18 ปข้ึนไป ม.6/ไดรับ
ประกาศนียบัตรผูชวย
ทันตแพทย ระยะเวลา
การศึกษาไมนอยกวา 
1 ป

20 18 ป ข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

e-mail:hr@cherrytechgroup.com

โทร .053-552915-7
หนา้ 17/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด CHEMIST - Analyze and control of chemical concentration in production 
Line. - Analyze of waste water. - Chemical incoming inspection. - 
Female and age not over 30 years old. - Bachelor’s degree in 
Science, chemistry or equivalent in related field. - Knowledge in 
titration and laboratory equipment as UV and AA will be an 
advantage. - Knowledge in ISO quality and environmental 
management system will be an advantage. - Good command in 
English. ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม*** สอบถามโทร053552591-2 ตอ 108 

1 ไมเกิน 30 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Science, 
chemistry or 
equivalent in 
related field.

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร -

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

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

สวัสดิการ คาลวงเวลา, คากะ ,คาเดินทาง โบนัส เบ้ียขยัน ชุดฟอรม คาเล้ียงดู
บุตรและบิดามารดา กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ฯลฯ ***ยินดีรับนักศึกษาจบ
ใหม*** ติดตอขอรับใบสมัครท่ีปอม รปภ.หนาบริษัทหรือสอบถามโทร.
053552591-2 ตอ 108 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา ปดรับสมัคร 30/4/2018

e-mail:personnel@thkd.co.th

1 ไมเกิน 30 ปวส./ไฟฟา,อิเล็กฯ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

e-mail:personnel@thkd.co.th

โทร .053-552591-2 ตอ 108

หนา้ 18/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงแรมนอนลําพูน บูติก โฮเทล แมบานทํางานโรงแรม โรงแรมนอนลําพูน ขนาด 15 หองพัก ต.เหมืองงา อ.เมือง รับสมัครแมบานคน
ไทย อานหนังสือไดทํางานทําความสะอาดหองพัก ทําอาหารเชาเมนูงาย  ๆมีท่ี
พักให ใหนอนพักท่ีโรงแรมมีหองพักนํ้าไฟฟรี ตองการแมบานขยัน ซ่ือสัตย มี
มนุษยสัมพันธดี สมัครดวนมาก ติดตอคุณเอก 0923328899 หรือ 
0614134137 

99/2  หมู 10  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9000  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน6.30-17.00  

ประเภทกิจการ ใหบริหารหองพัก ปดรับสมัคร 15/4/61

e-mail:nornlamphun@gmail.com

โทร .0923328899

1 25-50 /

โทร .0923328899

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําพูน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหย่ืนใบสมัครและขอทราบรายละเอียด
ได ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําพูน ต้ังแตวันท่ี 29 มีนาคม - 4 เมษายน
 2561 ในวันและเวลาราชการ เบอรโทร 053-537610 สามารถดูรายละเอียด
ไดท่ี lamphun.cad.go.th 

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

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,150  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ หนวยงานราชการ ปดรับสมัคร 05/04/2561

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

โทร .053-537610

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร  ฝายขาย ประกันสังคม โบนัสประจําป 

238/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ นายหนาประกันภัย ปดรับสมัคร 02/05/2561

1 30-55 ไมจํากัด/ข้ึนไป

5 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา

ประเภทกิจการ นายหนาประกันภัย ปดรับสมัคร 02/05/2561

โทร .053-581146

หนา้ 19/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร  ธุรการ ประกันสังคม โบนัสประจําป 

238/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ นายหนาประกันภัย ปดรับสมัคร 02/05/2561

e-mail:-

โทร .053-581146

บริษัท ลําพูนซิงเดนเก็น จํากัด แมบานโรงอาหาร คาอาหาร คาเดินทาง เบ้ียขยัน ฯลฯ 

5 23 ปข้ึนไป ป.ตรี/ไมจํากัดสาขา

1 30-45 ป.6/ข้ึนไป

105   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบ

ปดรับสมัคร 02/05/2561

e-mail:recruit@shindengen.co.th

โทร .053-581406 ตอ 1301,1143

บริษัท ลําพูน ซี.วาย.เอ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางไฟฟา/ชางแอร - มีความขยัน อดทน - ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

148/8   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ การติดต้ังสาธารณูปโภค ปดรับสมัคร 02/05/2561

10 21 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

โทร .053-582742,582743,081-9524636

หนา้ 20/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย M/C Maintenance 
technician

1.มีประสบการณในงานซอมบํารุงเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม ถาสามารถซอม
บํารุงเคร่ืองฉีดพลาสติกไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 2.มีความรูเก่ียวกับงานไฟฟา
โรงงาน 3.มีความรูเก่ียวกับงานระบบลมของโรงงาน 4.มีความรูเก่ียวกับระบบ
PLC จะพิจารณาเปนพิเศษ 5.มีความสามารถในการบํารุงรัษาระบบFacility 
ชองโรงงานอุตสาหกรรม" ความสามารถอ่ืนๆท่ีตองการ 1.สามารถทํางานเปน
กะได 2.มีทัศนคติท่ีดีในการทํางานเปนทีม 3.มีความกระตือรือรนและ
รับผิดชอบในการทํางาน สวัสดิการ *** คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน โอที ชุด
ยูนิฟอรม โบนัสประจําป กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 85  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น., 

1 ไมตํ่ากวา 
27-35

ปวช.-ปวส./ไฟฟา, 
ชางยนตและท่ีเก่ียวของ

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมตํ่ากวา 155  นํ้าหนักไมเกิน 85  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น., 
20.00-05.00น.  

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย ชางซอมแมพิมพฉีดพลาสติก 1 21 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./สาขาชาง
กลโรงงาน เทคนิคการ

ผลิต หรือมี
ประสบการณในการ

ทํางานมากอน

1.มีความรูและสามารถถอดประกอบแมพิมพได จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 2.
หากสามารถใชเคร่ืองกลึง, เคร่ืองกัด, เคร่ืองเจียระไน เคยผานงานดานซอม/
สรางแมพิมพ จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 3.สามารถทํางานนอกเวลาเปนกะได 
4.มีสุขภาพแข็งแรง ขยัน ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 5.รักการเรียนรูและพัฒนา
ฝมือ 6.สามารถ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 
รายละเอียดงาน 1.บํารุงรักษาแมพิมพกอนและหลังผลิต 2.วิเคราะหแกไข
ปญหาของแมพิมพท่ีเสียหายไดระดับนึง จะรับพิจารณาเปนพิเศษ สวัสดิการ 
1. เปนพนักงานประจํา 2. มีคาอาหาร คาเดินทาง คากะ คาเบ้ียขยัน โบนัส 
ชุดยูนิฟอรม ประกันสังคม ประกันชีวิต 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

 คาจาง พิจารณาตามความสามารถ  บาท

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

หนา้ 21/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทโยชิดะ เอ็นพลา ไทย คนพิการ 1.พิการทางการเคล่ือนไหว สามารถชวยเหลือตัวเองและส่ือสารได 2.มีบัตร
ประจําตัวคนพิการท่ียังไมหมดอายุ 3.สามารถเดินทางมาทํางานเองได **
สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามัน เบ้ียขยัน โอที ชุดยูนิฟอรม โบนัสประจําป 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 

140  หมู 6  ต. หนองหนาม เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง พิจารณาตาม
ความสามารถ  บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนพลาสติก ปดรับสมัคร 30 เมษายน 2561

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

1 ไมจํากัด /ไมระบุ

e-mail:sabaithip@yoshidaenpla.com

โทร .053-584230 fax: 053-584231

หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! - มีประสบการณในการทํางานระบบไฟฟา Control และงานติดต้ัง จะ
พิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ปข้ึนไป - สามารถทํางานลวงเวลา 
และ วันหยุดไดเม่ือมีงานเรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คา
นํ้ามันรถ - ประกันสังคม, - การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน   คาจาง ตามโครงสรางบริษัทฯ  
บาท

สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 (จ. - ส.)  

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ปดรับสมัคร 12 เมษายน 2561

e-mail: saleuid@gmail.com , 
sent999@hotmail.com

1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

sent999@hotmail.com

โทร .053-582789 , 081-7839506

หนา้ 22/23



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานขับรถ *ดวนที่สุด* -ตรวจเช็ดสภาพเคร่ืองยนตกอนออกรถเสมอ - ทําความสะอาดรถท้ังภายใน
และภายนอก -รับ/สง ผูบริหาร,แพทย,คนไข ,พนักงานสถานท่ีตาง  ๆและสง
เอกสารและงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย *สวัสดิการ* -ประกันสังพนักงาน
 -ประกันอุบัติเหตุพนักงานกลุม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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 20/4/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

2 ไมเกิน 35 ป ม.6-ปวช/-

โทร .0 5358 1600-5

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานเวรเปล *ดวน* -ใหบริการเข็นผูปวยท้ัง รถน่ัง และ รถนอน (เพศชายผานการเกณฑทหารแลว)
 - รักงานบริการ , บุคลิกดีสุภาพเรียบรอย *สวัสดิการ* -เงินเดือน/OT -
ประกันสังคมพนักงาน -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง -ประกันอุบัติเหตุกลุม 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

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 20/04/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

1 ไมเกิน 35 ป ม.6-ปวช/-

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

หนา้ 23/23


