
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) ผูชวยเจาหนาที่บุคคลและ จป. - 

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

1 25ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

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

ปดรับสมัคร 21/01/2562

โทร .053-554586-9

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) เจาหนาที่บุคคล - 

203   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 21/01/2562

โทร .053-554586-9

บริษัท ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม.จํากัด (โรงงาน 2) พนักงานคนพิการ ลักษณะ พิการทางการเคล่ือนไหว ชวยเหลือตัวเองได 

203   หมู 4  ต. บานกลาง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง -  บาท เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 21/01/2562

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน

e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com

e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com

e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน

ประเภทกิจการ ผูผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับชุดช้ันใน

1 25ปข้ึนไป ป.ตรี/สาขาท่ีเก่ียวของ

1 18ปข้ึนไป ม.3 ข้ึนไป/-

ปดรับสมัคร 21/01/2562

โทร .053-554586-9

e-mail:lpadm3@utaxfm.com,lpadm2@utaxfm.com

หนา้ 1/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ทานากะ พรีซิสช่ัน (ปทท.) จํากัด เจาหนาที่ ENGINEER มีความชํานาญในการเขียนแบบโดยโปรแกรม Auto cad หรือ Inventer ไดดี
 มีความสามารถในการอานแบบและเขียนแบบได มีความรูดาน PLC หรือมี
ความชํานาญดานการใชเคร่ืองจักร สามารถอาน ฟง พูด ภาษาอังกฤษหรือ
ญ่ีปุนไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 

122   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 15/03/2562

โทร .053-581224-7

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Sourcing Assitant Manager The candidate has worked in multinational company/ companies 

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนยานพาหนะเพ่ือการสงออก

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ Bachelor or 

5 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/วิศวกรรม
เคร่ืองกล,อุตสาหการ 
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Sourcing Assitant Manager 
(EMC)

The candidate has worked in multinational company/ companies 
and has held senior positions e.g Quality manager, Production 
manager, Engineering Manager - The candidate must have more 
than 8 years of experience in a manufacturing environment.- 
Good network in automotive and electronic industries, preferred 
electronics suppliers etc - Fully support of projects throughtout 
the full supply chain - Ability to speak and write English well is a 
prerequisite.- Proven project management skills and has the 
ability to motivate and direct a team of professionals. 

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ปดรับสมัคร 20/01/2562ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/ Bachelor or 
master degree in 
engineering.

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

หนา้ 2/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Development 
Engineer/Project Manager

 Bachelor's degree in Electrical and Electronic Engineering or 
equivalent.  Minimum of 3 years experience.  Practical 
electrical/electronic design, product testing and project 
management skills.  Knowledge of product safety and 
certification standards for electrical products.  Excellent 
command of written, spoken English and trouble shooting and 
analytical skills.  Well organised with attention to detail. 
Excellent interpersonal and team skills.  Designing for EMC and 
EMC testing knowledge is an advantage.  Preferred computer 
skills: Office, SAP, AutoCAD, PCB design, circuit simulation. 

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor's 
degree in Electrical 
and Electronic 
Engineering or 
equivalent.

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 20/01/2562

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

หจก.สินธุวา แมบาน - 

124/2  หมู 2  ต. เหมืองงา เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ รับเหมากอสรางและจําหนาย
วัสดุกอสราง ใหสวนราชก

ปดรับสมัคร 20/01/2562

1 18 ปข้ึนไป ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

วัสดุกอสราง ใหสวนราชก

โทร .053-531352

หนา้ 3/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Process Engineer 
(Automotive)- Lamphun

 Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical Engineer.  3 
years minimum experience as process design engineer.  Ability 
to make manual, semi and full automatic process concepts and 
layouts.  Production line layout experience according to lean 
manufacturing principles is a plus.  Able to implement designs 
using international and local equipment suppliers.  Able to 
conceptualize detailed jig and fixture concepts for CAD designer 
to follow.  Implement and trouble shoot processes and tooling 
for manual assembly production lines.  Able to work 
independently to accomplish set goals.  Good command of 
English both written and spoken.  Automotive back ground, is a 

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor’s 
Degree in 
Mechanical or 
Electrical Engineer.

English both written and spoken.  Automotive back ground, is a 
plus.  Able and committed to work overtime often as projects 
demand.  Able to read technical drawing. 

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 20/01/2562

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

หนา้ 4/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย SUS (ไทย
แลนด) จํากัด

Product Owner 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปทุกสาขา ( หรือไมจํากัดวุฒิสําหรับผูมี
ประสบการณ ) 2. มีประสบการณในโรงงานอุตสาหกรรมอยางนอย 5 ปข้ึน
ไป 3. มีความรูความสามารถในสายงานควบคุมการผลิตวางแผนการผลิตในโร
งานอุตสาหกรรม 4. สามารถตัดสินใจและแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

299  หมู 10  ต. บานธิ เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตผลิตภัณฑโลหะเพ่ือการ
สงออก

ปดรับสมัคร 20/01/2562

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

6 30 ปข้ึนไป ป.ตรี/ทุกสาขา

e-mail:maneerat_h@sus.co.th 

โทร .053-569999

บริษัท พืชไทยฟรุตส จํากัด พนักงานทั่วไป มีประกันสังคม 

250  หมู 9  ต. อุโมงค เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51150   คาจาง 10,000  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ เกษตรสงออก ปดรับสมัคร 19/01/2562

โทร .098-2699691

หางหุนสวนจํากัด ทองพูนฟูดส พนักงานรายวัน (ผลิต) - 

112/5  หมู 6  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51150   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและบรรจุผลไมอบแหง ปดรับสมัคร 19/01/2562

e-mail:thongpoonfood@gmail.com

1 35 ปข้ึนไป ป.ตรี/-

12 20-35 ม.3/ข้ึนไป

e-mail:thongpoonfood@gmail.com

โทร .053-982717

หนา้ 5/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หางหุนสวนจํากัด ทองพูนฟูดส QC (ตรวจสอบคุณภาพ) - 

112/5  หมู 6  ต. อุโมงค เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51150   คาจาง ตามตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผลิตและบรรจุผลไมอบแหง ปดรับสมัคร 19/01/2562

e-mail:thongpoonfood@gmail.com

โทร .053-982717

บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จํากัด พนักงานช่ัวคราว (ดวน)**
ยินดีรับผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป

1. งานช่ัวคราวหรือทํางานแบบระยะส้ัน 2. ตัดผาลูกไมท่ีจะทําการ Loss ท้ิง
ดวยเคร่ืองตัด 3. ตองการชวยเหลือใหแรงงานสูงอายุมีงานทํา 4. มีความ
กระตือรือรน มีความอดทน ในการทํางานสูง 

1 20-35 ปวช./ข้ึนไป

2 18 ปข้ึนไป ไมจํากัด/ไมจํากัดวุฒิ

99/18   หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานจ.-ส 08.00 - 17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตผาลูกไม ปดรับสมัคร 28/12/2561

e-mail:thaisakae_recruit@sakae-lace.co.jp

โทร .053-569500

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) พอบานคลังสินคา (ดวน) งานเดินเอกสาร ดูแลและทําความสะอาดในพ้ืนท่ีคลังสินคา งานอ่ืนๆท่ีไดรับ
มอบหมาย 

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 18/01/2562

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th

 คาจาง ตามโครงสรางบริษัท  
บาท

2 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .053-537788 # 5803

หนา้ 6/11



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัททีเอสพี-ที จํากัด QA Engineer • At least 3-5 years of experience in electronics field, QA. & QC. 
System. • Good Knowledge in TS16949, ISO 9001, ISO 14001 
requirement and Statistical Quality Control. • Knowledge of 
standard quality tools such as MSA, SPC, FMEA, 8D, PPAP, APQP 
and Calibration. • Knowledge for ROHS, REACH and Hazardous 
substance Control. • Team player, failure analysis/problem 
solving skill and can-do attitude • Good command of written and 
spoken in English 

123   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

1 23-40 ป.ตรี/Bachelor's 
degree in Engineer 
field or related 
field.

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

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 19/01/2562

e-mail:hr@tsp-t.com

โทร .053-552377-80

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) แมบานสํานักงาน (ดวน) สามารถทํางานเปนกะได ซักผา อบผา เพ่ือสนับสนุนฝายผลิต งานอ่ืนๆท่ี
ไดรับมอบหมาย 

99/9  หมู 5  ต. ปาสัก เพศ หญิง

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

ประเภทกิจการ ผลิตอาหารก่ึงสําเร็จรูป (มามา) ปดรับสมัคร 18/01/2562

e-mail:Pakwaun.l@mama.co.th

โทร .053-537788 # 5803

หจก.ลําพูนไอซ  ผูชวยหองครัว หยุดทุกวันศุกร มีประกันสงคม 

6  หมู 1  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน9.30-18.30 น./13.00-22.00 น.  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 17/01/2562

1 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป1

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 17/01/2562

โทร .053-511452/052-031188
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เค.เอฟ.ซี สาขาแจมฟาชอปปงมอลล พนักงานสงอาหาร มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง มีประกันอุบัติเหตุ ยูนิฟอรม 3 ชุด 
ประกันสังคม 

179/1  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 17/01/2562

e-mail:kfcjpl@crg.co.th

โทร .063-2696084,053-093476

บริษัท เค.เอฟ.ซี สาขาแจมฟาชอปปงมอลล พนักงานประจําราน/ Part-time ยูนิฟอรม 3 ชุด ประกันสังคม 5 15 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

5 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

บริษัท เค.เอฟ.ซี สาขาแจมฟาชอปปงมอลล พนักงานประจําราน/ Part-time ยูนิฟอรม 3 ชุด ประกันสังคม 

179/1  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 40-48/ช่ัวโมง หรือวัน
ละ 320-360 บาท  บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 17/01/2562

e-mail:kfcjpl@crg.co.th

โทร .063-2696084,053-093476

บริษัท ฮอทพอท จํากัด (มหาชน) สาขาแจม
ฟาชอปปงมอลล

พนักงานพารทไทม (สําหรับ
นักเรียน นักศึกษา)

ขยัน อดทน ซ่ือสัตย มีวินัย มีความรับผิดชอบสูง ผานงานดานอาหาร
พิจารณาเปนพิเศษ 

179  หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 42/ช่ัวโมง 336/วัน  
บาท

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ รานอาหารบุฟเฟ ปดรับสมัคร 17/01/2562

4 18 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

5 15 ปข้ึนไป ม.3/ข้ึนไป

โทร .0863788709,0952080507,095-2080445,053-093487
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด โรงงาน 1 ผูชวยหัวหนาแผนกควบคุม
คุณภาพ

มีประสบการณทางดานตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และหรือระบบคุณภาพ 
เขางานกะกางคืน หรือทํางานลววงเวลาได มีความรูทางดานคอมพิวเตอร 
และสามารถใชไดดี 

92  หมู 3  ต. หนองจอบ เพศ ไมจํากัด

อ. สันทราย  จ. เชียงใหม   คาจาง -  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ประเภทกิจการ ผัก ผลไมแชเเข็งสงออก
ตางประเทศ

ปดรับสมัคร 17/01/2562

โทร .053-844960-4

1 22-30 ป.ตรี/วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร ,
เทคโนโลยีอาหาร และ
สาขาท่ีเก่ียวของ

บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส(ไทยแลนด)จํากัด ผูประกอบการรานอาหาร มีท่ีพักอาศัยอยูในจังหวัดลําพูน มีประสบการณในการจําหนายอาหารใน
โรงงาน เปนผูรักความสะอาด มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ 

65   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 17/01/2562

e-mail:info@ect.co.th

โทร .053-581036-8

หจก.ลําพูนไอซ  เสริฟ+ชงกาแฟ หยุดทุกวันศุกร มีประกันสงคม 

6  หมู 1  ต. ในเมือง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน9.30-18.30 น./13.00-22.00 น.  

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 17/01/2562

1 20 ปข้ึนไป ม.6/ข้ึนไป

1 ไมจํากัดอายุ ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ

ประเภทกิจการ รานอาหาร ปดรับสมัคร 17/01/2562

โทร .053-511452/052-031188
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน คนขับรถ มีประสบการณ สะอาดดูแลรถ ขยัน อดทน ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา มีวินัยใน
การขับรถ ตองมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต 

169 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-17.00 น.  

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 17/01/2562

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ครูพ่ีเล้ียง มีประสบการณ ดูแลเด็ก ขยัน อดทน ซ่ือสัตย รักเด็ก 

โทร .053-561534,083-561534,089-7002804

ม.3/- ป.ตรี

1 25 ปข้ึนไป ป.6/ข้ึนไป

2 25-35โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ครูพ่ีเล้ียง มีประสบการณ ดูแลเด็ก ขยัน อดทน ซ่ือสัตย รักเด็ก 

169 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-17.00 น.  

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 17/01/2562

โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ธุรการ มีประสบการณ งานบัญชีการเงิน ขยัน ซ่ือสัตย อดทน 

169 ถ.เจริญราษฎร  หมู -  ต. ในเมือง เพศ หญิง

อ. เมือง  จ. ลําพูน 51000   คาจาง 310/วัน  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-17.00 น.  

ประเภทกิจการ โรงเรียนอนุบาลเอกชน ปดรับสมัคร 17/01/2562

โทร .053-561534,083-561534,089-7002804

โทร .053-561534,083-561534,089-7002804

ม.3/- ป.ตรี

1 25-35 ป.ตรี/-

2 25-35

โทร .053-561534,083-561534,089-7002804
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 17 - 23 ธันวาคม 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Sourcing Assitant Manager 
(EMC)/Sourcing Engineer

• The candidate has worked in multinational company/ 
companies and has held senior positions e.g Quality manager, 
Production manager, Engineering Manager • The candidate must 
have more than 8 years of experience in a manufacturing 
environment. • Good network in automotive and electronic 
industries, preferred electronics suppliers etc • Fully support of 
projects throughtout the full supply chain • Ability to speak and 
write English well is a prerequisite. • Proven project management 
skills and has the ability to motivate and direct a team of 
professionals. 

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/• Bachelor or
 master degree in 
engineering.

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
การสงออก

ปดรับสมัคร 17/01/2562

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

โทรศัพท 053-525543-4  โทรสาร 053-525543 ตอ 502

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