
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท โกลฟส แอนด ซัพพลายส โฮสต้ิง จํากัด ใชโปรแกรม Photoshop, Illustrator ไดอยางคลองแคลว มีความเขาใจในส่ือ

181  หมู 4  ต. ประตูปา ส่ิงพิมพ เพศ ไมจํากัด  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น. จ-ศ 

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000/เดือน  บาท ปดรับสมัคร 15/12/2562

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 16 - 22 พฤศจิกายน 2562
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

2 ไมเกิน 30 ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิพนักงานออกแบบ/กราฟฟคดีไซน
เนอร

อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000/เดือน  บาท ปดรับสมัคร 15/12/2562

ประเภทกิจการ เย็บผาปดจมูก ผาเอ้ียม

e-mail:contact@ccglove.com

โทร .053-000-601,089-561-4792

โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ลําพูน ครูปฐมวัย มีเงินพิเศษใหในการสอนเสริม

28 หมูบานสันดอนรอม  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 8,500  บาท ชวงเวลาทํางาน08.00 - 16.00 น. จ-ศ 

ประเภทกิจการ โรงเรียนเอกชนระดับปฐมและมัธยม ปดรับสมัคร 21/12/2562

โทร .053-511225

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด QA. Engineer 1 23-40 • At least 3-5 years of experience in electronics field, QA. & QC.

123   หมู 4  ต. บานกลาง System. • Good Knowledge in TS16949, ISO 9001, ISO 14001

อ. เมือง  จ. ลําพูน requirement and Statistical Quality Control. • Knowledge of 

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส standard quality tools such as MSA, SPC, FMEA, 8D, PPAP, APQP

e-mail:hr@tsp-t.com and Calibration. • Knowledge for RoHS, REACH and Hazardous 

3 23-32 ป.ตรี/ปฐมวัย

ป.ตรี/• Bachelor’s 
degree in Engineer 

field or related 
field

e-mail:hr@tsp-t.com and Calibration. • Knowledge for RoHS, REACH and Hazardous 

โทร .053-552377-80 substance Control.  เพศ ไมจํากัด ปดรับสมัคร 20/12/2562
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บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด ลามภาษาเกาหลี 2 22 ปข้ึนไป ป.ตรี เพศ ชาย

60/28  หมู 4  ต. บานกลาง ชางเทคนิค 2 22 ปข้ึนไป ปวส.ข้ึนไป เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน วิศวกรวัสดุศาสตร 1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี เพศ ชาย

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเลคทรอนิกส วิศวกรอิเล็คโทรนิคส 1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี เพศ ชาย

e-mail:rattana_k@kec-t.com วิศวกรอุตสาหการ 1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี เพศ ชาย

โทร .053-581417-21 ตอ 1122 ปดรับสมัคร 31/01/2563

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม พนักงานคลังสินคา 20 18-40 ม.3/ข้ึนไป สามารถยกของหนักได สามารถทํางานเปนกะ ทํางานวันหยุด ทํางานลวงเวลาได

106/5  หมู 8  ต. สารภี สุขภาพรางกายแข็งแรง ทํางานในหองท่ีมีอุณหภูมิตํ่าได สามารถปฏิบัติงาน

อ. สารภี  จ. เชียงใหม นอกเหนือเวลาท่ีบริษัทกําหนด มีความอดทน เสียสละ ตรงตอเวลา เพศ ชายอ. สารภี  จ. เชียงใหม นอกเหนือเวลาท่ีบริษัทกําหนด มีความอดทน เสียสละ ตรงตอเวลา เพศ ชาย

ประเภทกิจการ แปรรูปและถนอมผักผลไม พนักงานขับรถสงสินคา 4 19-45 ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ ขับรถหัวลากจากเชียงใหมไปยังกรุงเทพ,แหลมฉบัง มีใบอนุญาตขับรถ ท.3 หรือ

โทร .053-421389 ตอ 322 ท.4 รูจักเสนทางในกรุงเทพและปริมณฑล สามารถทํางานเปนกะและนอกเวลา

ได สุขภาพแข็งแรงสามารถยกของหนักได เพศ ชาย

พนักงานรายวันฝายผลิต 30 19-45 ม.3/ข้ึนไป มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานเปนกะ ทํางานในวันหยุดและทํางานลวงเวลา
ไดทํางานในหองทีมีอุณภูมิตํ่าได เพศ ไมจํากัด สวนสูง 150 ข้ึนไป 

ปดรับสมัคร 20/12/2562

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