
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร Marketing Branch ฝายขาย มีทักษะดานการสื่อสารที่ดี มีใจรักการบริการ มีรถยนตหรือมอเตอรไซต

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 3 กันยายน 2564

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

6 20-35 ไมจํากัด/ข้ึนไปบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร Marketing Branch ฝายขาย

ตางจังหวัด ประจําศูนย

ประสานงานสาขาลําพูน

มีทักษะดานการสื่อสารที่ดี มีใจรักการบริการ มีรถยนตหรือมอเตอรไซต

เปนของตนเอง

238/3  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 12,000 + คอมมิชชั่น  บาท ชวงเวลาทํางาน 08.30-17.30 น. จ-ส 

ประเภทกิจการ นายหนาประกันภัย ปดรับสมัคร 02/10/2564

โทร .053-581146

บริษัท เอส.ว.ีที แมชชีนเนอรี่ จํากัด ชางเชื่อมเหล็ก - สแตนเลส - 

อารกอน

มีประสบการณในการทํางาน สามารถเชื่อมงานตามแบบได มีความขยัน 

กระตือรือรนในการทํางาน

237  หมู 18  ต. ปาสัก เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน  คาจาง 350/วัน  บาท

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องโลหะทั่วไป ปดรับสมัคร 02/10/2564

โทร .053-537594-5

6 20-35 ไมจํากัด/ข้ึนไป

5 25 ปขึ้นไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

e-mail:hr@svtmachinery.com/ SVT_JOM@hotmail.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 1 - 3 กันยายน 2564

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

บริษัท โตเกียว คอยล เอ็นจิเนียร(ประเทศ

ไทย) จํากัด

จป.วิชาชีพ มีความรูดานกฎหมายสิ่งแวดลอม มีประสบการณงาน ดานระบบ 

IS014001 และ IS0/ST16949 จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ มีความรูดาน

ภาษาอังกฤษเปนอยางดี ขยัน ซื่อสัตย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบสูง 

มีความใฝรู มุงมั่นและตองการความกาวหนา มีทักษะการประสานงานที่ดี

 ผูชายตองผานการเกณฑทหาร

69/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก ปดรับสมัคร 03/10/2564

1 22 ปขึ้นไป ป.ตร/ีสาขาอาชีวอ

นามัยสิ่งแวดลอม

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก ปดรับสมัคร 03/10/2564

e-mail:tokyocoil-hr@tw-thailand.com / p-siriwimon@tw-thailand.com

โทร .053-581241

บริษัท โตเกียว คอยล เอ็นจิเนียร(ประเทศ

ไทย) จํากัด

พนักงานฝายผลิต (ชายตองฝานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร) มี

ความขยันและตั้งใจทํางาน มีมนุษยสัมพันธดี และมีความรับผิดชอบสูง 

สามารกทํางานลวงเวลาและเขากะได

69/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก ปดรับสมัคร 03/10/2564

e-mail:tokyocoil-hr@tw-thailand.com / p-siriwimon@tw-thailand.com

โทร .053-581241

3 18 ปขึ้นไป ม.3 - ป.ตรี
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
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เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com  

บริษัท โตเกียว คอยล เอ็นจิเนียร(ประเทศ

ไทย) จํากัด

เจาหนาที่สโตร (Staff store) มีประสบการณดานงานคลังสินคา งานสงออก หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ

อยางนอย 2-5 ป (พิจารณาเปนพิเศษ) มีความรูดานการใช

โปรแกรมควบคุมงานคลังสินคา หรือโปรแกรมอ่ืนที่เก่ียวกับการเบิก-รับ

สินคา มีความรูการเบิกจายวัตถุดิบ อุปกรณอะไหล และอื่นๆ สําหรับ

สายการผลิต สามารถสื่อสารภาษาอังกฦษไดดี ใชโปรแกรม Microsoft 

Office ไดเปนอยางดี มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการแกบีญหา และ

สามารถปฏิบัติหนาที่ในวันหยุดและเขากะได หากเกิดเหตุฉุกเฉิน มี

ทัศนคติที่ดีสามารถทํางานรวมกบทีมงานได สามารถทํางานภายใตสภาวะ

1 22-30 ปวส.-ป.ตร/ีข้ึนไป 

สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส, 

สาขาการจัดการ 

หรือสาขาอ่ืนที่

เกี่ยวของ

ทัศนคติที่ดีสามารถทํางานรวมกบทีมงานได สามารถทํางานภายใตสภาวะ

กดดันไดดี ชายตองผานการเกณฑทหารแลว ไมเปนโรคติดตอรายแรง 

หรือ โรคท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน

69/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก ปดรับสมัคร 03/10/2564

e-mail:tokyocoil-hr@tw-thailand.com / p-siriwimon@tw-thailand.com

โทร .053-581241
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สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อาย/ุป วุฒิการศึกษา/สาขา เงื่อนไข/สวัสดิการ
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บริษัท โตเกียว คอยล เอ็นจิเนียร(ประเทศ

ไทย) จํากัด

Facility & Maintenance 

Technician

มีประสบการณในการตรวจเช็ค, บํารุงรักษาเครื่องจักร และระบบอาคาร

มากกวา 1-3 ป มีความรูเก่ียวกับ ระบบ ISO9001 , ISO14001 และการ

ประหยัดพลังงาน มีความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานได

เปนอยางดี มีทัศนคติที่ดีสามารถทํางานรวมกับทีมงานได และทํางาน

ภายใตสภาวะกดดันไดดี สามารถเขากะได ตองผานการเกณฑทหารแลว 

ไมเปนโรคติดตอรํายแรง หรือ โรคท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน

69/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

ปวส./ปวส. สาขา

เครื่องกล ไฟฟา 

หรือสาขาอ่ืนที่

เกี่ยวของ

2 22-29

69/2  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน

ประเภทกิจการ การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบอิเล็กทรอนิก ปดรับสมัคร 03/10/2564

e-mail:tokyocoil-hr@tw-thailand.com / p-siriwimon@tw-thailand.com

โทร .053-581241

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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