
                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

สถานประกอบการ ตําแหนง จํานวน อายุ/ป วุฒิการศึกษา/สาขา เง่ือนไข/สวัสดิการ
บริษัท ลานนาโปรดักส จํากัด ชางเทคนิค 1. ชางประจําโรงงาน (สนับสนุนการผลิต) ทํางานเวลา 08.00 - 17.40 น. 

หยุดวันเสารท่ี 2 และ 4 ของเดือน มีเขากะหรือทําลวงเวลาบางชวง 2. ปฏิบัติ
หนาท่ีซอมบํารุงท่ัวไป บันทึกเอกสารระบบ PM 3. ขยัน อดทน กระตือรือรน 

2 21 ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน/ชางไฟฟา
อุตสาหกรรม

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

หนาท่ีซอมบํารุงท่ัวไป บันทึกเอกสารระบบ PM 3. ขยัน อดทน กระตือรือรน 
สนใจสมัครไดท่ี ปอม รปภ.ของบริษัทฯ 

68,68/5   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 9,500  บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานเวลาปกติ  

ประเภทกิจการ อาหารกระปอง (เน้ือสัตว,ผัก 
ผลไม)

ปดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2561

โทร .053-581170-3 fax:053-581179

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ผูชวยวิศวกร หนาท่ีความรับผิดชอบ : Assist work of new product, Trial product 
and support the request of engineer. สวัสดิการ - คาพาหนะ คาอาหาร
 ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คากะ คาเบ้ียขยัน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
 ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 29/7/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

อุตสาหกรรม

1 20-30 ปวส./อุตสาหกรรม

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 1/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ชางซอมบํารุง สวัสดิการ - คาทํางานลวงเวลา ( OT) คาเบ้ียขยัน คาทํางานกะกลางคืน คา
พาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานสามารถทํางานเปนกะได กะกลางวัน / กะ
กลางคืน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 29/7/2018

15 21-25 ปวส./อิเล็กทรอนิกส

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด ผูชวยชางซอมบํารุง สวัสดิการ - คาทํางานลวงเวลา ( OT) คาเบ้ียขยัน คาทํางานกะกลางคืน คา
พาหนะ คาอาหาร ประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ประกันสังคม เงินโบนัส และเงินรางวัลพิเศษตาง  ๆ

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานสามารถทํางานเปนกะได กะกลางวัน / กะ
กลางคืน  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 29/7/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

1 21-25 ม.6/มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และระดับ ปวช.
 สาขาเคร่ืองกล

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

หนา้ 2/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร จํากัด วิศวกร Responsibility : Control & Improvement mass production line in 
Assembly process. Design Product & Process for mass production 
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. 

88   หมู 13  ต. มะเขือแจ เพศ ชาย

2 22-28 ป.ตรี/อุตสาหการ และ
 เคร่ืองกล

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

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ปดรับสมัคร 29/7/2018

e-mail:pnl@thainjr.co.th

โทร .053-581260-5 ตอ 1114

บริษัท เพอรฟอรแมนซ แมนูแฟคเจอร่ิง(ไทย
แลนด)จํากัด

แมบาน ทําความสะอาดพ้ืนท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ประกันสังคม เบ้ียขยัน คา
ลวงเวลา คาอาหาร คาเดินทาง ชุดพนักงาน โทร.061-2867582 

97   หมู 5  ต. เวียงยอง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามอัตราคาแรงข้ันตํ่า 
 บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00 น.  

ประเภทกิจการ ผลิตชุดและอุปกรณกีฬาทางนํ้า ปดรับสมัคร 28/07/2561

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

2 18-45 /

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

โทร .053-525045-48 ตอ 101,102

หนา้ 3/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ชางมิลล่ิง 1. มีประสบการณอยางนอย 2 ป 2. สามารถอานแบบงาน และใชเคร่ืองมือ
วัดละเอียดได 3. มีความขยัน อดทน ซ่ือสัตยตอหนาท่ี **สัมภาษณพรอม
ทราบผลการพิจารณาภายใน 1 วัน** 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 15/7/2561

3 23 ปข้ึนไป ปวช.-ปวส./ชางกล
โรงงาน/ชางเทคนิค
การผลิต

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 15/7/2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

โทร .053-525021-4

บริษัท สยามทูลสเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด หัวหนาชางซอมบํารุง 1.มีประสบการณการทํางานดานท่ีเก่ียวของอยางนอย 3 ป 2.มีความรูเก่ียวกับ
ระบบไฟฟา เปนอยางดี 3.เขาใจระบบมาตราฐาน ISO 4.มีความขยัน อดทน 

95/1  หมู 10  ต. บานกลาง เพศ ชาย

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง ตามตกลง มี
ประสบการณ จะพิจารณาเปน
พิเศษ  บาท

สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางาน08.00-17.00  

ประเภทกิจการ ผลิตแมพิมพ ข้ึนรูปโลหะ ปดรับสมัคร 15/7/2561

e-mail:siamtool@csloxinfo.com

1 35 ปข้ึนไป ปวส.-ป.ตรี/ไฟฟา
กําลัง/
วิศวกรรมไฟฟา/แมค
คาทรอนิคส

โทร .053-525021-4

หนา้ 4/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานแมบาน *ดวนที่สุด* -ทําความสะอาดตามจุดตางๆท่ีไดรับมอบหมาย -และอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย *
สวัสดิการ* -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกันอุบัติเหตุกลุม -คา
รักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ หญิง สวนสูง -  นํ้าหนัก-

อ. เมือง  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางาน08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 20/07/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

บริษัท ยูแทกซ เอฟ เอ็ม จํากัด IT./Programmer เง่ือนไข สามารถเขียนโปรแกรม Visual Studio.net,มีความเขาใจระบบ
Network,มีความเขาใจระบบฐานขอมูล สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามันรถ 

2 อายุไมเกิน 
45 ป

ม.3 ข้ึนไป/-

1 22-30 ป.ตรี/วิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือ

 คาจาง 310/วัน * หากบรรจุจะ
ไดปรับตามโครงสรางองคกร  

บาท

Network,มีความเขาใจระบบฐานขอมูล สวัสดิการ คาอาหาร คานํ้ามันรถ 
เบ้ียขยัน โบนัส เงินชวยเหลือแตงงาน เงินชวยเหลือญาตสายตรงเสียชีวิต ชุด
ยูนิฟอรม ประกันภัยกลุม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

60/23   หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง   บาท สวนสูง   นํ้าหนัก  ชวงเวลาทํางานจันทร-เสาร (หยุดวันเสารเวนเสาร)  

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนชุดช้ันใน ปดรับสมัคร

โทร .053-552560-1,053-554586-9

โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล พนักงานเวรเปล *ดวน* -ปฏิบัติหนาท่ีในการเคล่ือนยายผูปวยดวยรถเข็นน่ังและเปลนอน และอ่ืนๆท่ี
ไดรับมอบหมาย **สวัสดิการ** -เงินเดือน/OT -ประกันสังคม -ประกัน
อุบัติเหตุกลุม -คารักษาพยาบาลญาติสายตรง 

109-111  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ชาย สวนสูง -  นํ้าหนัก- 

อ. เมือง  จ. ลําพูน  ชวงเวลาทํางาน08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00+OT  

ประเภทกิจการ สถานพยาบาล ปดรับสมัคร 15/07/2561

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

คอมพิวเตอร หรือ
สาขาท่ีเก่ียวของ

1 ไมเกิน 35 ป ม.6-ปวช/-

 คาจาง 310/วัน * หากบรรจุจะ
ไดปรับตามโครงสรางองคกร  

บาท

e-mail:hr_hariphunchai@hotmail.com

โทร .0 5358 1600-5

หนา้ 5/10



                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ไทย เอช.เค.ดี จํากัด CHEMIST S คาโอที คากะ คาอาหาร คาเดินทางคาเบ้ียขยัน คาเล้ียงดูบุตรและบิดามารดา
 ฯลฯ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม ย่ืนใบสมัครเรรซูเมเปนภาาษาอังกฤษ 

11  หมู 13  ต. มะเขือแจ อ. เมือง  จ. ลําพูน  เพศ หญิง

ประเภทกิจการ เคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา  คาจาง รายเดือน N/A  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางานตามระเบียบบริษัท  

e-mail:personnel@thkd.co.th ปดรับสมัคร 30/7/2560

โทร .053-552591-2 ตอ 108
บริษัท สยามนิสสันลําพูน จํากัด ชางยนต -ประกันสังคม -เงินประจําตําแหนง -ชุดยูนิฟอรม -เบ้ียขยันประจําเดือน -ปรับ

เงินเดือนประจําป -ลากิจ/ลาพักรอน เง่ือนไข มีความขยัน อดทน หากมี
ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ 

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

1 ไมเกิน35 ป.ตรี/Bachelor’s 
degree in Science, 
chemistry or 
equivalent in 
related field.

1 23-40 ปวช.-ปวส./ชางยนต

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

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

ปดรับสมัคร 20 กรกฏาคม 2561

โทร .053-525869 ตอ 102
หางหุนสวนจํากัด ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลล
อปเปอร

ชางไฟฟา...ดวน.!!!! - มีประสบการณการทํางานระบบไฟฟา สามารถ Wiring diagram ไฟฟา 
และระบบPLC ระบบ Control motor และงานติดต้ังได และสามารถ 
ทํางานระบบ Automotion ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ - เพศชาย อายุ 22 ปข้ึน
ไป, ผานการเกณฑทหาร - สามารถทํางานลวงเวลา และ วันหยุดไดเม่ือมีงาน
เรงดวน - ชุดยูนิฟอรม, - เบ้ียขยัน, - คาอาหาร, คานํ้ามันรถ - ประกันสังคม, -
 การปรับเงินคาจางประจําป สนใจโทรสอบถาม: 
087-1749484,081-7839506, 061-9951686 E-
Mail:saleuid@gmail.com 

195/13  หมู 10  ต. บานกลาง อ. เมืองลําพูน  จ. ลําพูน  เพศ ชาย สวนสูง ไมจํากัด  นํ้าหนักไมจํากัด 

ประเภทกิจการ ออกแบบ ซอม สรางเคร่ืองจักร ชวงเวลาทํางานวันจันทร - วันเสาร เวลา 08.00 - 17.00 น.  

โทร .053-582789 , 081-7839506 ปดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2561

1 22 ปข้ึนไป /ไมจํากัด

ประเภทกิจการ ตัวแทนจําหนายรถยนตย่ีหอนิสสัน

 คาจาง ตามความสามารถ และ
ประสบการณทํางาน  บาท

โทร .053-582789 , 081-7839506 ปดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2561

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

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัทบานศิลป 2009 จํากัด พนักงานดูแลสวน 10 20-50 ป.4 - ป.6/ไมจํากัดวุฒิ ดูแลสวนหยอม สนามหญา เชนตัดแตงก่ิง ตัดหญา รดนํ้า พรวนดิน มี
ประกันสังคม คาลวงเวลา ชุดฟอรม ปรับคาแรงตามความเหมาะสม 

114  หมู 7  ต. เวียงยอง อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 320/วัน  บาท เพศ ไมจํากัด

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08.00 - 17.00 น.  

e-mail:bansill_2009@hotmail.co.th  ปดรับสมัคร 26/07/2561

โทร .053-096010

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Sourcing / SQE Engineer 
(Automotive)

• The candidate has worked in multinational 
company/companies. • The candidate must have a minimum of 3-
5 years of experience in a manufacturing environment. • Good 
network in automotive and electronic industries, preferred 

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor or 
Master degree 
preferably in 
Electronics 

ประเภทกิจการ รับจัดสวนโครงการ รับเหมากอสราง

network in automotive and electronic industries, preferred 
electronics suppliers etc • Proven project management skills and 
has the ability to motivate and direct a team of professionals. • 
Minimum 3 years experiences in SQE Functional (supplier 
development and/or supplier management) from automotive 
manufacturing. • Knowledge and experience on TS or IATF16949, 
APQP, PPAP, FMEA, SPC and GD&T basically. Preferably with VDA 
6.3 auditor certification. • Knowledge in key Process audit and 
have experience about supplier process audit and system audit in 
supplier plant. • Possess good command of spoken and written 
English. • Be able to travel on business trip locally and overseas, 
at times short notice. • Problem solving skill/Flexible work ethic 
plus Honest and Reliable. 

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

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 26/07/2561

Electronics 
Electrical 
Engineering (EEE).

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com ปดรับสมัคร 26/07/2561

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด Project Manager 
(Automotive)

• Knowledge and good Implementation of Lean Cells, SPC, CPK, 
5S in production area • Strong leadership, good team work, 
planning and organizing, creative, problem solving, 
communication and interpersonal • Lead and Drive team to 
achieve operational excellence in Output, Efficiency and Quality • 
Strong leadership, good team work, planning and organizing, 
creative, problem solving, communication and interpersonal • 
Experienced in project management level min 5 years • 
Experiences to work in multi culture environment • Able to 
communicate in English and fluent in technical speaking 

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

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

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด R&D Engineer • 3-5 years experiences • Strong practical electrical/electronic 
design & product testing skills • Knowledge of safety and 
performance standards for product development • EMC design 
and testing knowledge • A proven record in product design/test 
and project management • Excellent command of written and 
spoken English • Excellent trouble shooting and analytical skills • 
Well organized with attention to detail • Excellent interpersonal 
and team skills • The candidate must have worked in a 
multinational company • Computer skills: Office, SAP, AutoCAD, 
PCB design, Circuit simulation 

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

สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน-  

ปดรับสมัคร 26/07/2561

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor's 
degree in electrical 
or electronic 
engineering.

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com ปดรับสมัคร 26/07/2561

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด QA Engineer (Automotive) • At least 2 years experience in Electronics or Automotive 
Industrial field. • Good command of English skill both written and 
spoken English. • Require minimum ISO/TS TS16949 knowledge 
and APQP,FMEA,SPC,MSA,PPAP. • Good interpersonal skill, good 
team work, and high leadership skill. 

67  หมู 4  ต. บานกลาง เพศ ไมจํากัด

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

1 22 ปข้ึนไป ป.ตรี/Bachelor 
degree in 
Engineering or 
related field 
(Electrical / 
Mechanical / 
Industrial)

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

ปดรับสมัคร 26/07/2561

โทร .053-581104-6 /www.schaffner.com

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด ชางอิเล็ค 2 ตําแหนง ชุดทํางาน ฟรีอาหารกลางวัน คากะ เบ้ียขยัน 

60/28  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง 14,000 ข้ึนไป  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน07.30-16.30 จันทร ถึง เสาร  

ปดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2561

e-mail:rattana_k@kec-t.com

2 - ปวส.ข้ึนไป/
อิเล็คทรอนิคส

ประเภทกิจการ ผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสงออก

e-mail:sudsiri.thamthitiwat@schaffner.com

ประเภทกิจการ ผลิตเซมิคอนดักเตอรท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก 

โทร .053-581417-21 ตอ 1122
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                 สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน

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

     ตําแหนงงานวาง  ประจําวันท่ี 25 - 30 มิถุนายน 2561
เว็บไซต http://lpndoe.com, https://www.doe.go.th/lamphun , E-mail : lpndoe@gmail.com

บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด เจาหนาที่ประจําสํานักงาน มีความสามารถทางดานภาษาเกาหลี สามารถฟง พูด อาน เขียน ส่ือสารได 
ติดตอ ฝายบุคคล บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จํากัด 053-581417-21 ตอ 
1122 

60/28  หมู 4  ต. บานกลาง  เพศ ไมจํากัด

อ. เมือง  จ. ลําพูน   คาจาง แลวแตตกลง  บาท สวนสูง -  นํ้าหนัก-  ชวงเวลาทํางาน08-17 จันทร ถึง ศุกร  

ปดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2561

e-mail:rattana_k@kec-t.com

โทร .053-581417-21 ตอ 1122

3 - ป.ตรี/มนุษยศาสตร 
ศิลปศาสตร (เอกภาษา
เกาหลี หรือ สามารถ
ส่ือสารภาษาเกาหลีได)

ประเภทกิจการ ผลิตเซมิคอนดักเตอรท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก 

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
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